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คำนำ 
 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง                   
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด               
ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนกลุ่มพัฒนาจังหวัด รวมทั้ง
แผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีกลุ่มจังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณาการ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในพ้ืนที่ให้มีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ประชาชน โดยกำหนดระยะเวลาแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นระยะเวลาห้าปี (พ.ศ.2561 -2565) โดยให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติ  

“แผนพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                  
ที่กำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ 
แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนอันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน 
โครงการพัฒนา ที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้
หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕61–
๒๕65) ที่ได้จัดทำขึ้นนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยจะเป็นการแปรกรอบความคิดและแนวทาง
จากแผนมาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการและแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนได้อย่างแท้จริง ประหยัดทั้งเวลาและงบประมาณ รวมถึงมีกระบวนการการติดตาม 
ประเมินผลที่ดี และใช้เป็นแนวทางการจัดทำงบประมาณประจำปี อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 – 2565) 

ของ องค์การบริหารสว่นตำบลซับใหญ ่
อำเภอซับใหญ่  จังหวดัชัยภูม ิ

........................ 
 

ส่วนที ่1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ 
 

 

     1.1 ลักษณะที่ตั้ง 
องคก์ารบริหารสว่นตำบลซับใหญ่ อยู่ในเขตปกครองของอำเภอซับใหญ่ มีที่ตั้งห่างจากทีว่่าการอำเภอซับใหญ่  

๒  กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดชัยภูมิ  ๕๔  กิโลเมตร พื้นที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัด 
อาณาเขต 

ทิศเหนือ  ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก  อำเภอเทพสถิต  โดยมีระยะทางประมาณ  ๘  
กิโลเมตร 

ทิศตะวันออก  ติดต่อกับเขตองคก์ารบริหารส่วนตำบลท่ากูบ  โดยมีระยะทางประมาณ  8  กิโลเมตร 
ทิศใต้  ติดต่อกับเขตองค์การบรหิารส่วนตำบลตะโกทอง  โดยมีระยะทางประมาณ  ๑5  กิโลเมตร 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับเขตองคก์ารบริหารส่วนตำบลนายางกลัก  อำเภอเทพสถิต  โดยมีระยะทางประมาณ   

18  กิโลเมตร 

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. ด้านกายภาพ 
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1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
โดยทั่วไปมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลอนคลื่นความลาดเอียง ๒๐ – ๓๐ องศา จากดา้นทศิตะวันตกไป

ด้านทิศตะวันออก  และที่ราบสงู มีภูเขาเป็นบางส่วน 

1.3 ลักษณะภูมภิูมิอากาศ 
มีภูมิอากาศแบบร้อนช้ืน (มรสุม) มีอยู่ ๓ ฤด ู ไดแ้ก่ ฤดูร้อน ตั้งแตเ่ดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนพฤษภาคม   ฤดฝูน  

ตั้งแต่เดือนมิถุนายน  ถึง  เดือนกันยายน  ฤดูหนาวตั้งแตเ่ดือนตลุาคม  ถึง  เดือนมกราคมของทุกปี 
   1.4 ลักษณะของดิน 

      เป็นดินร่วนปนทราย และมหีินเป็นบางพื้นที ่
ลักษณะการใช้ที่ดินประเภทต่าง ๆ ในเขตพื้นท่ีและขนาดพื้นท่ีโดยประมาณ รวมทั้งสิ้น  63,750  ไร่ 
- พื้นที่พักอาศัย        5,394 ไร ่
- พื้นที่เกษตรกรรม 42,490 ไร ่
- พื้นที่พาณิชยกรรม      360 ไร ่
- พื้นที่อุตสาหกรรม      320 ไร ่
- พื้นที่ตั้งหน่วยงานของรัฐ      241 ไร ่
- พื้นที่ตั้งสถานศึกษา      331 ไร ่
- สวนสาธารณะ/นันทนาการ      169 ไร ่
- พื้นที่ว่าง 13,445.5 ไร ่
- วัด      999.5 ไร ่

   1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ  
ตาราง  แสดงแหล่งน้ำธรรมชาติภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ 

ลำดับ แหล่งน้ำ ไหลผ่านหมู่บ้าน ประเภท กว้าง 
(ม.) 

ยาว 
(ม.) 

ลึก 
(ม.) 

ความจุ 
(ลบ.ม.) 

1 อ่างเก็บน้ำ ปอบิด หมู่ 10 อ่างเก็บน้ำ 100 250 4 100,000 
2 อ่างเก็บน้ำ พันธ์นิธิ หมู่ 1 อ่างเก็บน้ำ 250 250 8 500,000 
3 ฝายกั้นน้ำ นิวซีแลนด์ หมู่ 4 ฝายกั้นน้ำ 60 200 3 36,000 
4 ฝายกั้นน้ำ บ้านวังพง หมู่ 2 ฝายกั้นน้ำ 120 200 3 72,000 
5 ลำห้วยจอมแก้ว ม.2-ม.3-ม.5-ม.6-ม.7-ม.8-

ม.9-ม.11 
ลำห้วย 20 15,000 2.5 750,000 

6 ลำห้วยลำกระจวน หมู่ 10 ลำห้วย 20 16,000 2 640,000 
7 ล้ำห้วยส้มป่อย หมู่ 4 ลำห้วย 15 1,000 2 30,000 
8 ลำห้วยบักโกรกหรือ

ลำห้วยวังเตย 
หมู่ 3 ลำห้วย 10 1,000 2 20,000 

9 ลำห้วยซับแร่ หมู่ 9 ลำห้วย 12 12,000 2 288,000 
10 ลำห้วยหนองโภชน์ ม.5-ม.14-อ่างเก็บน้ำวังขื่อ ลำห้วย 5 12,000 2 120,000 
11 ลำห้วยตะเภา หมู่ 3 ลำห้วย 10 500 2 5,000 

ทีม่า :  กองช่าง องค์การบรหิารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภมูิ  ณ  วันที่  25  พฤษภาคม  2562 
 
   1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
  เขตอำเภอซับใหญ่มีพื้นที่ป่าไม้ที่มคีวามอุดมสมบูรณ์มาก  เป็นแหล่งอาหารสำหรับชาวบ้านในรูปพืช  และสัตว ์ 
บางส่วนถูกบุกรุกจากคนในชุมชนเอง   โดยการตดัไม้เพื่อทำการแผ้วถางเพื่อปรับพื้นท่ีสำหรับทำการเกษตร  และนำไมม้าทำฟืนและ
ถ่านหุงต้ม ซึ่งอำเภอและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องได้กำหนดมาตรการป้องกัน และให้ความรู้แก่ชาวบ้านตลอดมา  ป่าไม้ทีส่ำคัญได้แก่   
ป่าสงวนแห่งชาติป่านายางกลัก เป็นพ้ืนท่ีภูเขาและอุทยาน ประมาณ  4,800 ไร่ และป่าสงวนแห่งชาติ  38,000   ไร่ 
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  องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่เป็นหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเกิดขึ้นจากนโยบายการ

กระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นของรัฐบาล ตามพระราชบัญญตัิสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ ซึ่งประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ ๑๑3 ตอนท่ี 9 ง ลงวันท่ี 30 มกราคม 2539 และประกาศกระทรวงมหาดไทย ให้สภาตำบลซับใหญ่ 
เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ ประกาศ ณ วันท่ี ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นนิติบคุคล ให้ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้
บังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เป็นต้นไป  

2.1 เขตการปกครอง 
       มีเนื้อที่ในความรับผิดชอบประมาณ ๑๐๒ ตารางกิโลเมตร หรือ ๖๓,๗๕๐ ไร่ แบ่งเขตการปกครอง 

ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่พระพุทธศักราช  2457   ตำบลซับใหญ ่ จำนวน  14  หมู่บ้าน ดังนี้ 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ผู้ใหญบ่้าน 

1 ซับใหญ ่ นายวีระศักดิ์        สุทธาภรณ ์
2 วังพง นายคงเดช          ชัยนา 
3 โนนสะอาด นางการะเกตุ        ฤทธิ์จรูญ 
4 วังขื่อ นายประยูน         ทองกระทุ่ม 
5 ซับเจรญิสุข นางไพวัลย์          ทั่วไธสง 
6 บ้านบุฉนวน นายสาคร           พวงราช 
7 หนองใหญ่ นายพนม            นักรบ 
8 ตลุกคณู นายสมร            อมฤกษ์ 
9 ซับห่าง นายอำนวย         กลิ่นศรีสุข 

10 ซับใหญ่พัฒนา นายคำรณ          ฟุบขุนทด 
11 หนองบัว นายบุญมี           แสงศรี 
12 โนนจำปาพฒันา นายชาญ            เนียมไธสงค์ (กำนัน) 
13 เขาดินวนา นายแสวง           อินเคน 
14 ซับจาน นายสมพงษ์        มาสำโรง 

               2.2 การเลือกตั้ง 
                             -มาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผูบ้ริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 หมวด 2                  
เขตเลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้ง และทีเ่ลือกตั้ง (4) การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ถือเขตหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้ง            
เว้นแต่กฏหมายว่าด้วยสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลจะกำหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 
  -มาตรา 22 การเลือกผู้บริหารท้องถิ่น ให้ใช้เขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นเขตเลือกตั้ง 
  -ประชากรผูม้ีสิทธ์ิเลือกตั้ง   ทั้งหมด 5,277 คน แยกเป็น ชาย 2,716 คน หญิง 2,561 คน  
   (ข้อมูลจากสำนกัทะเบียนอำเภอซับใหญ่ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2562) 
 
 
 
 
 
 

2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบรหิารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชยัภูมิ  งานนโยบายและแผน 

๔ 

 

 
 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชาชน 

ปัจจุบันตำบลซับใหญ่  มีประชากรรวม  6,985  คน  แบ่งเป็น  ชาย  3,585  คน  หญิง  3,400  คน  
จำนวนครัวเรือน  2,604  ครัวเรอืน โดยแยกเป็น ดังนี ้

ตาราง แสดงจำนวนประชากร   

หมู่ที ่ บ้าน 
จำนวนประชากร 

รวม 
จำนวนครัวเรือน 

ชาย หญิง หลัง 
1 ซับใหญ่ 373 328 701 399 
2 วังพง 201 198 399 134 
3 โนนสะอาด 286 266 552 194 
4 วังขื่อ 203 173 376 138 
5 ซับเจริญสุข 439 383 822 248 
6 บุฉนวน 371 382 753 284 
7 หนองใหญ่ 246 245 491 210 
8 ตลุกคูณ 253 241 494 157 
9 ซับห่าง 233 201 434 171 

10 ซับใหญ่พัฒนา 404 423 827 314 
11 หนองบัว 129 133 262 77 
12 โนนจำปาพัฒนา 124 109 233 78 
13 เขาดินวนา 190 191 381 129 
14 ซับจาน 133 127 260 71 

รวม 3,585 3,400 6,985  
หมายเหตุ : ข้อมูลจากสำนกัทะเบยีนอำเภอซับใหญ่   ณ  วันที่  24 พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 
 

          3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร 

ตารางที่  แสดงจำนวนประชากรแยกตามช่วงอายุ   

ช่วงอายุ 
จำนวนประชากร 

รวม 
ชาย หญิง 

อายุ 0 – 9 ปี 454 434 888 
อายุ 10 – 15 ปี 309 311 620 

0อายุ 16 – 19 ปี 188 178 366 
อายุ 20 – 59 ปี 2,238 2,048 4,286 
อายุ 60 ปี ขึ้นไป 404 429 692 

รวม 3,585 3,400 6,985 
 
            หมายเหตุ : ข้อมูลจากสำนกัทะเบียนอำเภอซับใหญ่   ณ  วันที่  24  พฤษภาคม 2562 
 
 
 
 

3. ประชากร 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบรหิารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชยัภูมิ  งานนโยบายและแผน 

๕ 

 
    4.1 การศึกษา 

องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญม่ีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ในความรบัผิดชอบ 4 ศูนย์ และมโีรงเรยีนอยู่ในเขต
รับผิดชอบจำนวน  6  โรงเรียน  มีรายละเอียด  ดังนี้ 

ตาราง แสดงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ 
ลำดับ ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเดิม จำนวนผู้ดูแลเด็ก จำนวนเด็ก 

1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับใหญ่ พช 4 70 
2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับเจริญสุข พช. 2 20 
3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุฉนวน สปช. 3 37 
4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลุกคูณ พช. 2 31 

รวม 11 158 
หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 10  มิถุนายน 2561 

 

ตาราง   แสดงโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ 
ลำดับ ชื่อโรงเรียน จำนวนนักเรียน จำนวนห้องเรียน จำนวนครูผู้สอน 

1 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม    
  - ระดับก่อนประถมศึกษา อ.1 – อ.2 97 2 3 
  - ระดับประถมศึกษา ป.1 - ป.6 279 12 42 
  - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 296 6 18 
  - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 161 6 24 

รวม 833 26 87 
2 โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา    
  - ระดับก่อนประถมศึกษา 23 2 2 
  - ระดับประถมศึกษา ป.1 - ป.6 97 6 8 

รวม 120 8 10 
3 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด    
  - ระดับก่อนประถมศึกษา  5 1 1 
  - ระดับประถมศึกษา ป.1 - ป.6 27 3 3 

รวม 32 4 4 
4 โรงเรียนบ้านบุฉนวน    
  - ระดบัก่อนประถมศึกษา 34 2 1 
  - ระดับประถมศึกษา ป.1 - ป.6 106 6 8 
  - ระดับมัธยมศึกษา 54 3 6 

รวม 194 11 15 
5 โรงเรียนบ้านวังพง    
  - ระดับก่อนประถมศึกษา 14 3 3 
  - ระดับประถมศึกษา ป.1 - ป.6 28 6 3 

รวม 42 9 6 
6 โรงเรียนบ้านซับเจริญสุข    
  - ระดับก่อนประถมศึกษา 10 2 1 
  - ระดับประถมศึกษา ป.5 - ป.6 53 6 4 

รวม 63 8 5 
หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 
 
 

4. สภาพสังคม 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบรหิารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชยัภูมิ  งานนโยบายและแผน 

๖ 

   4.2 สาธารณสุข 
1) สถานบริการสาธารณสุข  จำนวน  2  แห่ง  คือโรงพยาบาลซับใหญ่  และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบุฉนวน 
    1.1 โรงพยาบาลซับใหญ่  บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ ดังนี ้
          ข้าราชการ 

- ผู้อำนวยการโรงพยาบาลซับใหญ ่ จำนวน 1 คน 
- แพทย์ จำนวน 2 คน 
- ทันตแพทย์  จำนวน   2 คน 
- นักจัดการงานท่ัวไป จำนวน 1 คน 
- พยาบาลวิชาชีพ   จำนวน   14  คน 
- เภสัชกร   จำนวน   2   คน 
- เจ้าพนักงานเภสัชกรรม จำนวน 1 คน 
- เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข  จำนวน   1   คน 
- เจ้าพนักงานการเงินและบัญช ี จำนวน 1 คน 
- เจ้าพนักงานพัสด ุ จำนวน 1 คน 
พนักงานราชการ 
- นักวิชาการเงินและบญัชี  จำนวน   1     คน 
- เจ้าพนักงานพัสด ุ จำนวน   1     คน 
- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน   1     คน 
- เจ้าพนักงานธุการ จำนวน   1     คน 
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
- นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน    3    คน 
- นักวิทยาศาสตร์การแพทย ์ จำนวน    1    คน  
- เจ้าพนักงานสาธารณสุข (เวชกิจ) จำนวน  3 คน 
- เจ้าพนักงานเวชสถิต ิ จำนวน    1    คน 
- พนักงานช่วยการพยาบาล(แพทยแ์ผนไทย) จำนวน  1 คน 
- พนักงานช่วยเหลือคนไข ้ จำนวน  3 คน 
- พนักงานบริการ (พขร.) จำนวน  1 คน 
- พนักงานเปล จำนวน  1 คน 
- พนักงานบริการ(แม่บ้าน)  จำนวน    1 คน 
 

   1.2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบุฉนวน บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าท่ี ดังนี ้
- ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพ จำนวน 1 คน 
- พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 1 คน 
- นักวิชาการสาธารณสุข  จำนวน   2 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบรหิารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชยัภูมิ  งานนโยบายและแผน 

๗ 

ตาราง  แสดงจำนวนผู้รับบริการในโรงพยาบาลซับใหญ่  
 ปี 2561 ผู้ป่วย ผู้รับบริการอื่นๆ ผู้ป่วยอุบัติเหตุจราจร ผู้ป่วยอุบัติเหตุอื่นๆ 

มกราคม 2,599 2,004 35 595 
กุมภาพันธ์ 2,367 1,826 42 541 
มีนาคม 2,535 2,227 43 308 
เมษายน 2,369 1,964 37 308 
พฤษภาคม 2,521 2,183 36 338 
มิถุนายน 3,075 2,781 38 294 
กรกฎาคม 2,384 2,104 29 280 
สิงหาคม 2,362 2,130 60 232 
กันยายน 2,371 2,153 21 218 
ตุลาคม 2,230 2,069 30 211 
พฤศจิกายน 2,257 2,069 37 181 
ธันวาคม 2,404 2,223 42 181 

รวม 29,724 25,740 450 5,633 
 ที่มา : โรงพยาบาลซับใหญ ่ ขอ้มูล  ณ  วันที่  24 พฤษภาคม  พ.ศ.2562 

 

 4.3 อาชญากรรม 
ตาราง  แสดงข้อมูลสถิติอาชญากรรม  และอุบัติภัยประเภทต่าง ๆ ปะจำปี 2561 เป็นดงันี้ 

ปี 2561 

ประเภทคดี/ราย   
อุกฉกรรจ์ 

และสะเทือน
ขวัญ 

ประทุษร้ายต่อ
ชีวิต 

ประทุษร้าย
ต่อทรัพย์สิน 

อาชญากรรมท่ี
น่าสนใจ 

รัฐเป็น
ผู้เสียหาย 

อุบัติเหตุ
จราจร 

มกราคม - - - - 8 3 
กุมภาพันธ์ - - - - 8 5 
มีนาคม - - 1 - 8 3 
เมษายน 1 - - - 13 2 
พฤษภาคม - - - - 8 1 
มิถุนายน - 3 - - 10 - 
กรกฎาคม - - - - 5 2 
สิงหาคม - 1 - - 7 4 
กันยายน - - - - 3 2 
ตุลาคม - - - - 11 1 
พฤศจิกายน - - - - 8 4 
ธันวาคม - 1 - - 17 1 

รวม 1 6 - - 106 28 
  
              ที่มา : สถานีตำรวจภธูรซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ ณ วันที่  23  พฤษภาคม  2562 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบรหิารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชยัภูมิ  งานนโยบายและแผน 

๘ 

 4.4 ยาเสพติด 
 ปัญหายาเสพตดิขององค์การบริการส่วนตำบลซับใหญ่ จากข้อมูลของสถานีตำภูธรซับใหญ่ พบว่าในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบลซับใหญม่ีผู้ทีต่ิดยาเสพตดิแตเ่มื่อเทียบกับพ้ืนท่ีอื่นถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้ารายใหญ่ มีเพียงการจำหน่ายในกลุ่ม              
ผู้เสพติดเท่านั้น เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญไ่ดม้ีการ จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ศ.ปส.อ.
ซับใหญ่)  เพื่อการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การแจ้งเบาะแส และการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในพ้ืนท่ีอย่างต่อเนื่อง  
 4.5 การสังคมสงเคราะห์ 

ตาราง  แสดงจำนวนผู้ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์ 
หมู่ที ่ บ้าน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ รวมทุกประเภท 
1 ซับใหญ ่ 75 22 1 98 
2 วังพง 50 28 - 78 
3 โนนสะอาด 73 24 1 98 
4 วังขื่อ 41 10 - 51 
5 ซับเจรญิสุข 80 31 1 112 
6 บุฉนวน 99 35 - 134 
7 หนองใหญ ่ 61 23 2 86 
8 ตลุกคณู 46 15 1 62 
9 ซับห่าง 41 8 - 49 

10 ซับใหญ่พัฒนา 87 15 3 105 
11 หนองบัว 25 9 - 34 
12 โนนจำปาพัฒนา 20 10 - 30 
13 เขาดินวนา 32 13 1 46 
14 ซับจาน 30 16 1 47 

รวม 760 259 11 1,030 
 ที่มา : กองสวัสดิการสังคม องค์การบรหิารส่วนตำบลซับใหญ ่  ณ  วันที่  21 พฤษภาคม 2561 
 

 

5.1 การคมนาคมขนส่ง 
1) ถนนสายหลัก 

• ถนนลาดยาง สายหนองบัวระเหว – เทพสถิต ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2354 จากทิศตะวันออก   
ถึงทิศตะวันตก  ผ่านหมู่ที่ 1  และหมู่ที่ 10  เข้าเขตตำบลนายางกลัก  อำเภอเทพสถิต จังหวดัชัยภูม ิรวมระยะทาง 72 กิโลเมตร 

• ถนนลาดยาง สายบำเหนจ็ณรงค์ – ซับใหญ่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลย 2069 จากทิศใต้ถึงทิศตะวนัตก 
ผ่านตำบลตะโกทอง เข้าเขตตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ รวมระยะทาง 18 กิโลเมตร ผ่านหมู่ที่ 2,3,4,10,12,14 
ตามลำดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ระบบบริการพื้นฐาน 
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๙ 

2) ถนนสายรองเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน 
 

ตาราง  แสดงถนนสายรองเชื่อมระหว่างหมู่บ้านภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ 

ลำดับ หมู่บ้าน ถนนเชื่อม/ผ่าน 
ลักษณะของถนน 

ประเภทถนน กว้าง (ม.) ยาว (ม.) 

1 ม.1 บ้านซับใหญ่ ทางเข้าวัด-คุ้มร่มเกล้า-พระพุทธบาท คสล. 5 2,450 
2 ม.1 บ้านซับใหญ่ สามแยกอำเภอซับใหญ่-พระบาทเขายายหอม ลาดยาง 6 3,000 
3  ซับใหญ่-ซับจาน ถนนดิน 5 2,400 
4 ม.2 บ้านวังพง บ้านวังพงคุ้มใน-บ้านซับห่าง ลูกรัง 5 6,000 
5  บ้านวังพง–บ้านตลุกคูณ ลูกรัง 5 757 
6  บ้านวังพง-ซับใหญ่พัฒนา ลูกรัง 5 2,900 
7 ม.3 โนนสะอาด หน้าวัดพายัพ-ห้วยวังเดี่ย ลูกรัง 5 2,100 
8  โนนสะอาด – หนองนกเขียน ต.ตะโกทอง ลูกรัง 5 174 
9  โนนสะอาด-วังขื่อ หินคลุก 5 2,300 

10 ม.4 บ้านวังขื่อ บ้านวังขื่อ-คุ้มโนนสมบูรณ์-บ้านโป่งเกต  ลาดยาง 6 40,500 
11  ปากทางเข้าบ้านวังขื่อ ลาดยาง 5 400 
12  บ้านวังขื่อ-ซับสายออ ลูกรัง 5 2,000 
13  บ้านวังขื่อ-คุ้มรวมใจ-วังอุดม ลูกรัง 5 2,000 
14 ม.5 ซับเจริญสุข ทางเข้าบ้านซับเจริญสุข - หมู่บ้าน ลาดยาง 6 6,000 
15  บ้านซับเจริญสุข - บ้านบุฉนวน ลาดยาง 5 280 
16  ทางเข้าบ้านซับเจริญสุข - หมู่บ้าน ลาดยาง 6 2,600 
17  บ้านซับเจริญสุข-ซับใหญ่พัฒนา ลูกรัง 5 5,000 
18  บ้านซับเจริญสุข-คุ้มไทย-ซับตะเคียน ลูกรัง 5 3,800 
19 ม. 6 บ้านบุฉนวน บ้านบุฉนวน - คุ้มปะรัมช้างบ้านซับห่าง หินคลุก 5 4,000 
20  คุ้มโนนสำราญ – คุ้มปะรัมช้างบ้านซับห่าง  ลูกรัง 5 4,000 
21  บ้านบุฉนวน–หนองบัว–หนองใหญ่–นายางกลัก ลาดยาง 6 10,000 
22  บ้านบุฉนวน-บ้านซับห่าง-คุ้มบ้านนายแถว ลูกรัง 5 3,000 
23  บ้านบุฉนวน-เขาน้อย ลูกรัง 5 1,500 
24  บุฉนวนหลังโรงเรียน-คุ้มจอมแก้ว-หนองใหญ่ ลูกรัง 5 3,000 
25 ม.7 หนองใหญ่ คุ้มโนนอุดม-วังพะเนา ลาดยาง 5 3,000 
26  คุ้มโนนอุดม-วังพะเนา ลาดยาง 5 1,700 
27  บ้านหนองใหญ่ทางเข้าพ้ืนที่เกษตร-เขาจอมดอย ลูกรัง 5 2,000 
28  ทางเข้าพ้ืนท่ีเกษตร-คุ้มจอมแก้ว-เขาน้อย ลูกรัง 5 1,380 
29 ม. 8 ตลุกคูณ บ้านตลุกคูณ - บ้านโนนสะอาด ลาดยาง 6 3,400 
29  บ้านตลุกคูณ-บ้านซับใหม่ ต.ตะโกทอง ลูกรัง 5 1,500 
30  ตลุกคูณคุ้มมะพร้าวหวาน-ซับห่าง ลูกรัง 5 3,000 
31 ม.9 ซับห่าง บ้านซับห่าง - คุ้มปะรัมช้างบ้านซับห่าง หินคลุก 5 3,000 
32  บ้านซับห่าง – บ้านเขาดินวนา หินคลุก 5 2,700 
33  บ้านซับห่าง-หลังวัด ลูกรัง 5 300 
34  บ้านซับห่าง-ทุ่งกระถิน เส้นท่ี 1 ลูกรัง 5 1,600 
35  บ้านซับห่าง-ทุ่งกระถิน เส้นท่ี 2 ลูกรัง 5 2,500 
36  ปะรัมช้าง-ทุ่งกระถิน เส้นท่ี 1 ลูกรัง 5 3,500 
37  ปะรัมช้าง-ทุ่งกระถิน เส้นท่ี 2 ลูกรัง 5 1,700 
38 ม.10 ซับใหญ่พัฒนา ซับใหญ่คุ้มทานตะวัน-วัดป่าอนุรักษ์ ลูกรัง 5 1,020 
39  ซับใหญ่คุ้มจอมแก้ว-พระพุทธบาท ลูกรัง 5 1,500 
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๑๐ 

ลำดับ หมู่บ้าน ถนนเชื่อม/ผ่าน ลักษณะของถนน 
ประเภทถนน กว้าง (ม.) ยาว (ม.) 

33  ทางเข้าวัด – สวนพุทธอุทยานเฉลิมพระเกียรติ ลูกรัง 5 1,300 
34 ม.10 ซับใหญ่พัฒนา คุ้มทานตะวัน-พระพุทธบาทเขายายหอม ลูกรัง 5 800 
35  วัดป่าอนุรักษ์-รอบป่าชุมชน ลูกรัง 5 5,000 
36 ม.11 บ้านหนองบัว บ้านหนองบัว-วังพะเนา ลูกรัง 5 3,890 
37  คุ้มหอถังประปา-ทางเข้าพื้นที่เกษตร(และทางเข้าวัด) ลูกรัง 5 2,900 
38 ม.12 โนนจำปาพัฒนา บ้านโนนจำปาเส้นในหมู่บ้าน - วังพง ลูกรัง 5 1,490 
39 ม.13 เขาดินวนา บ้านเขาดนิวนา - บ้านตลุกคูณ ลูกรัง 5 540 
40  บ้านเขาดินวนา - ทุ่งกระถิน ลูกรัง 5 2,000 
41  บ้านเขาดินวนา - บ้านหนองประดู่ ต.ตะโกทอง ลูกรัง 5 3,000 
42  บ้านเขาดินวนา-ตลุกคูณคุ้มมะพร้าวหวาน-ซับห่าง ลูกรัง 5 2,900 

ที่มา : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ ่จังหวัดชัยภูม ิ ณ  วันที ่ 24  พฤษภาคม  2562 

  3) ถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน 
  ตาราง แสดงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน พ.ศ. 2547 – 2562 
 

ลำดับ หมู่บ้าน เส้นทาง 
กว้าง 
(ม.) 

ยาว  
(ม.) 

หนา  
(ม.) 

1 บ้านซับใหญ ่ หมู่ 1 คสล. เส้นทางหลัง รพ.ซับใหญ่ 4.00 64.35 0.15 
2  คสล. เส้นหลังโรงเรียนซับใหญ่วิทยา-ถนนใหญ่ 4.00 130.00 0.15 
3  คสล. เส้นอ่างพันธ์นิธิ -นายโสภี ข้อนอก - ทางเข้าวัด 4.00 3,300.00 0.15 
4  คสล. เส้นหน้าบ้านนายคำตัน ธนูศร ถึงวัดซับใหญ่สังฆาราม 4.00 257.00 0.15 
5  คสล.เส้นหน้านายโสภ ีข้อนอก-รพ.ซับใหญ่ 4.00 300.00 0.15 
6  คสล.เส้นตลาด 4.00 97.00 0.15 
7  คสล.เส้นซับกลาง 4.00 60.00 0.15 
8 บ้านวังพง หมู่ 2 คสล. เส้นปากทางเข้าหมู่บ้าน – ภายในหมู่บ้าน 4.00 2,300.00 0.15 
9  คสล. เส้นทางเข้าบ้านวังพง –ไปวัด 4.00 700.00 0.15 

10  คสล. สี่แยกโรงเรียนบ้านวังพง –บ้านผู้ใหญ่ 4.00 380.00 0.15 
11 บ้านโนนสะอาด หมู่ 3 คสล. เส้นถนนทางหลวงหมายเลข 2069 – หน้าโรงเรียน

บ้านโนนสะอาด 
4.00 70.00 0.15 

12  คสล. เส้นกองทุนฯ – หน้าวัดบ้านโนนสะอาด 4.00 394.00 0.15 
13  คสล. เส้นกองทุนฯ – หน้าโรงเรียนบ้านโนนสะอาด 4.00 394.00 0.15 
14  คสล. เส้นจากหน้าบ้านนายรัด  – แยกกองทุน 4.00 270.00 0.15 
15 บ้านวังขื่อ หมู่ 4 คสล. เส้นสามแยกศาลากลางบ้าน – วัดบ้านวังขื่อ 4.00 105 0.15 
16  คสล. เส้นสามแยกวัดบ้านวังขื่อ – หอถังประปา 4.00 506 0.15 
17 บ้านซับเจริญสุข หมู่ 5 คสล. เส้นถนนทางเข้าคุ้มไทยพัฒนา 4.00 80.50 0.15 
17  คสล. เส้นคุ้มหนองแฝก บ้านนายมานะชัย เชื่อมสายหลัก 4.00 200.00 0.15 
18 บ้านบุฉนวน หมู่ 6 คสล. เส้นบ้านผู้ช่วยตึ๋ง – หน้า ร.ร.บ้านบุฉนวน 3.50 100.00 0.15 
19  คสล. เส้น สามแยกหน้าบ้าน ส.อบต.บุญภพ 4.00 53.00 0.15 
20  คสล. เส้น ร.ร.บ้านบุฉนวน – หน้าวัด 4.00 70.00 0.15 
21  คสล.เส้นแยกอนามัยบุฉนวน – บ้านซับห่าง ม.9                 

(คุ้มปะรัมช้าง) 
4.00 800.00 0.15 

22 บ้านหนองใหญ่ หมู่ 7 คสล. เส้นศาลากลางบ้าน – บ้านนายปรีดา 4.00 750.00 0.15 
23  คสล. เส้นศาลากลางบ้าน – คลองจอมแก้ว 3.00 175.00 0.15 
24  คสล. เส้นคุ้มหนองบัวแก้ว 4.00 60.00 0.15 
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ลำดับ หมู่บ้าน เส้นทาง 
กว้าง 
(ม.) 

ยาว  
(ม.) 

หนา  
(ม.) 

25 บ้านตลุกคูณ หมู่ 8 คสล. เส้นสามแยกหน้าบ้านนายสมาน – บ้านนายสิงห์โต 4.00 1,373.00 0.15 
26  คสล.เส้นกองทุนหมู่บ้าน – คุ้มมะพร้าวหวาน 4.00 250.00 0.15 
27  คสล.เส้นหน้านายสมาน เกตุค้างพลู – วัดชัยวนาราม 4.00 200.00 0.15 
28 บ้านซับห่าง หมู่ 9 คสล. เส้นหน้าบ้านผู้ใหญ่อำนวย 3.50 100.00 0.15 
29  คสล. เส้นสามแยกหน้าบ้านผู้ใหญ่อำนวย – วัดซับห่าง 4.00 200.00 0.15 
30 บ้านซับใหญ่พัฒนา หมู่  10 คสล. เส้นถนนทางหลวงหมายเลข 2354 – อา่งแม่กองแก้ว 4.00 325.00 0.15 
31  คสล. เส้นอนามัย – สามแยก อบต. 5.00 677.45 0.15 
32  คสล. เส้นศาลากลางบ้าน – วัดซับใหญ่สามัคคีธรรม 4.00 115.00 0.15 
33  คสล. เส้นสี่แยกบ้านครูคำปลาย – สระแมก่องแก้ว - บ้านนายสมจิตร 4.00 448.00 0.15 
34  คสล.ทางเข้าวัด 4.00 111.00 0.15 
35 บ้านซับใหญ่พัฒนา หมู่  10 คสล. เส้นถนนทางหลวงหมายเลข 2354 – คุ้มทานตะวัน 4.00 407.00 0.15 
36  คสล. เส้นคุ้มสวรรค์ลิขิต 4.00 200.00 0.15 
37  คสล. เส้นคุ้มทานตะวัน-สระแม่กองแก้ว 4.00 432.00 0.15 
38  คสล.เส้นบ้านซับใหญ่พัฒนา – บ้านวังพง 4.00 258.38 0.15 
39  คสล.เส้นนายนาวิน นาที 4.00 315.29 0.15 
40 บ้านหนองบัว หมู่ 11 คสล. เส้นทางเข้ากองทุนหมู่บ้าน – วังพะเนาสายการเกษตร 4.00 930.00 0.15 
41  คสล. เส้นสามแยก – คลองจอมแก้ว 4.00 100.00 0.15 
42  คสล. เส้นบ้านหนองบัว – วังพะเนา 4.00 110.00 0.15 
43  คสล. เส้นหน้าวัดหนองบัวทอง 4.00 100.00 0.15 
44  คสล. เส้นภายในหมู่บ้าน 4.00 50.00 0.15 
45 บ้านโนนจำปาพัฒนา หมู่ 12 คสล. เส้นสระน้ำสาธารณะ – บ้านวังพง 4.00 1,000.00 0.15 
46  คสล. ภายในหมู่บ้าน 4.00 50.00 0.15 
47  คสล. ปั๊มน้ำมันศิริวงศ์ – บ้านซับใหญ่พัฒนา(คุ้มสวรรค์ลิขิต) 4.00 1,500.00 0.15 
48 บ้านเขาดินวนา หมู่ 13 คสล. เส้นระบบหอถังประปา – กองทุนหมู่บ้าน 4.00 410.00 0.15 
49  คสล. เส้นบ้านเขาดินวนา – บ้านตลุกคูณ คุ้มมะพร้าวหวาน – บ้านซับห่าง 4.00 100.00 0.15 
50  คสล. เส้นบ้านเขาดินวนา – บ้านตลุกคูณ  4.00 200.00 0.15 
51  คสล. เส้นระบบหอถังประปา – สำนักสงฆ์เขาดินวนา 3.50 100.00 0.15 
52 บ้านซับจาน หมู่ 14 คสล. เส้นหน้าบ้านนายชุ่ม – สระน้ำสาธารณะ 5.00 40.00 0.15 
53  คสล. เส้นทางเข้าบ้านซับจาน – ภายในหมู่บ้าน 5.00 250.00 0.15 
54  คสล. เส้นบ้านซับจาน – บ้านวังขื่อ 5.00 50.00 0.15 

ที่มา : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ ่จังหวัดชัยภูม ิ  ณ วันที ่24 พฤษภาคม 2562 

5.2 การไฟฟ้า 
 1) ครัวเรือนท่ีใช้ไฟฟ้าทั้งสิ้นจำนวน  2,271  ครัวเรือน  ประมาณร้อยละ  98.70  ของครัวเรือนท้ังหมด 

2) ไฟฟ้าสาธารณะมีครบทุกหมู่บ้าน 
5.3 การประปา 

1) จำนวนครัวเรือนท่ีใช้น้ำประปา 2,186 ครัวเรือน  ประมาณร้อยละ  98.42  ของครัวเรือนท้ังหมด 
2) แหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลติน้ำประปา คอื ห้วย หนอง อ่างเก็บน้ำสาธารณะ และประปาบาดาล  
3) น้ำประปาที่ใช้ในเขตองค์การบรหิารส่วนตำบลซับใหญ่  จำนวนเฉลีย่  10,000  ลูกบาศก์เมตร/วัน  

หรือ โดยเฉลี่ยประมาณ  10,000,000  ลิตร 
4) องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ ่  มรีะบบประปาหมู่บ้านอยู่ในพ้ืนที่ จำนวน 12 หมู่บ้าน ได้แก่                  
     หมู่ที่  1,2,3,4,5,6,8,9,10,12,13 และ 14   รวม  35  จุดบริการ 
 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบรหิารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชยัภูมิ  งานนโยบายและแผน 

๑๒ 

ตาราง แสดงระบบประปาหมูบ่้านที่อยูใ่นพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ 

ลำดับ หมู่ที ่ บ้าน ระบบประปาขนาดถังประปา ระบบ 
1 1 บ้านซับใหญ่ ประปาอำเภอ ขนาดกลาง หอถังลูกบอล บาดาล 
2 1 บ้านซับใหญ่ (ตลาดนัด) ขนาดใหญ่ หอถังสูง ผิวดิน 
3 1 บ้านซับใหญ่ คุ้มซับบอน ขนาดกลาง  หอ  2  ถัง ผิวดิน 
4 1 บ้านซับใหญ่ คุ้มลำกระจวน ขนาดกลาง   บาดาล 
5 2 บ้านวังพง ขนาดเล็ก หอ 2 ถัง ผิวดิน 
6 2 บ้านวังพง ขนาดกลาง (ใช้การไม่ได้) ผิวดิน 
7 3 บ้านโนนสะอาด ขนาดกลาง ผิวดิน 
8 3 บ้านโนนสะอาด ขนาดเล็ก ผิวดิน 
9 3 บ้านโนนสะอาด ขนาดกลาง  หอถัง 4 ถัง บาดาล 

10 3 บ้านโนนสะอาด (วัดพายัพ) ขนาดกลาง  หอถัง 4 ถัง ผิวดิน 
11 4 บ้านวังขื่อ ขนาดกลาง หอถังลูกบอล ผิวดิน 
12 4 บ้านวังขื่อ คุ้มโนนสมบูรณ์ ขนาดเล็ก ผิวดิน 
13 4 บ้านวังขื่อ ขนาดใหญ่ ผิวดิน 
14 5 บ้านซับเจริญสุข คุ้มหนองแฝก ขนาดเล็ก บาดาล 
15 5 บ้านซับเจรญิสุข  ขนาดใหญ่ หอถังสูง ผิวดิน 
16 5 บ้านซับเจรญิสุข  ขนาดกลาง บาดาล 
17 5 บ้านซับเจรญิสุข  ขนาดเล็ก  หอถัง 2 ถัง บาดาล 
18 6 บ้านบุฉนวน ขนาดกลาง หอถังสูง 4 ถัง บาดาล 
19 6 บ้านบุฉนวน ขนาดกลาง หอถังลูกบอล ผิวดิน 
20 6 บ้านบุฉนวน ขนาดเล็ก บาดาล 
21 6 บ้านบุฉนวน ขนาดกลาง หอถัง 2 ถัง บาดาล 
22 6 บ้านบุฉนวน ขนาดใหญ่ ผิวดิน 
23 8 บ้านตลุกคูณ ขนาดกลาง หอถังลูกบอล ผิวดิน 
24 8 บ้านตลุกคูณ ขนาดเล็ก บาดาล 
25 8 บ้านตลุกคูณ ขนาดเล็ก ผิวดิน 
26 9 บ้านซับห่าง ขนาดเล็ก บาดาล 
27 9 บ้านซับห่าง  คุ้มปะรัมช้าง ขนาดเล็ก บาดาล 
28 9 บ้านซับห่าง  ขนาดกลาง หอถัง 2 ถัง บาดาล 
29 9 บ้านซับห่าง  ขนาดเล็ก  แบบไม่มีหอถัง บาดาล 
30 9 บ้านซับห่าง  ขนาดเล็ก  หอถัง 2 ถัง บาดาล 
31 10 ซับใหญ่พัฒนา คุ้มทานตะวัน ขนาดกลาง หอถังลูกบอล ผิวดิน 
32 10 ซับใหญ่พัฒนา ขนาดเล็ก บาดาล 
33 12 บ้านโนนจำปาพัฒนา ขนาดเล็ก บาดาล 
34 12 บ้านโนนจำปาพัฒนา ขนาดเล็ก ผิวดิน 
35 13 บ้านเขาดินวนา ขนาดกลาง หอถังลูกบอล ผิวดิน 
36 13 บ้านเขาดินวนา ขนาดใหญ่ ผิวดิน 
35 14 บ้านซับจาน ขนาดเล็ก บาดาล 

ที่มา : กองช่าง  องค์การบรหิารส่วนตำบลซับใหญ่  ณ วันที ่ 24 พฤษภาคม  2562 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบรหิารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชยัภูมิ  งานนโยบายและแผน 

๑๓ 

ตาราง แสดงระบบประปาที่มิได้อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ 

ลำดับ หมู่ที ่ บ้าน ระบบประปาขนาดถังประปา ประเภท 
1 1 บ้านซับใหญ่ คุ้มหัวสะพาน ขนาดเล็ก  1  ถัง  บ่อบาดาล 
2 7 บ้านหนองใหญ่ ขนาดกลาง หอถังลูกบอล บ่อบาดาล 
3 7 บ้านหนองใหญ่ ขนาดเล็ก ประปาภูเขา ธรรมชาติ 
4 7 บ้านหนองใหญ่ ขนาดเล็ก  4  ถัง บ่อบาดาล 
5 6 บ้านบุฉนวน คุ้มปะรัมช้าง ขนาดเล็ก  บ่อบาดาล 
6 11 บ้านหนองบัว ขนาดกลาง หอถังลูกบอล บ่อบาดาล 

ที่มา  : กองช่าง องค์การบรหิารส่วนตำบลซับใหญ่  ณ วันที ่ 24  พฤษภาคม  2562 

5.4 โทรศัพท์ 
1) โทรศัพท์สาธารณะในเขตพื้นท่ี  -ไม่มี   
2) โทรศัพท์ส่วนบุคคล 47 หมายเลข (เครือข่ายของบริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน)  
3) บริการอินเตอร์เนต็ตำบลและบริการอินเตอรเ์น็ตของเอกชน 
4) เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่  ที่ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   ได้แก่  GSM Advance(AIS)  ในระบบจดทะเบียน 

1-2-Call ในระบบเติมเงิน ให้บริการโดยบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (เอไอเอส)   ดีแทค(DTAC) ในระบบจดทะเบยีน   แฮปปี ้
(Happy) ในระบบเตมิเงิน ให้บริการโดยบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)  และทรูมูฟ(Truemove) , ทรูมูฟ เอช
(Truemove H)  ให้บริการโดยบรษิัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จำกัด  

5) ชุมสายโทรศัพท์ในเขตพื้นท่ีเปิดบริการ 1 ชุมสาย 
5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ ์
      1) ไปรษณีย์ย่อย 1 แห่ง 
      2) สามารถรับคลื่นวิทยุกระจายเสยีงของจังหวัดชัยภูมิได้ทุกสถานี สามารถรับสญัญาณภาพของสถานีโทรทัศนร์ะบบ

ดิจิตอลในพื้นที่ได ้
      3) ระบบเสียงตามสาย/หอกระจายข่าวในพ้ืนท่ีสามารถให้บริการไดค้รอบคลุมถึงร้อยละ 90 ของพื้นที่ในปัจจุบัน  

 

 
6.1 การเกษตร 
     รายได้ประชากรต่อหัว 

 
บ้าน จำนวน

ครวัเรือน 

 
จำนวนคน 

แหล่งรายจ่ายครัวเรือน (บาท/ปี) รายได้
ครัวเรือนเฉลี่ย 

(บาท/ปี) 

รายไดบุ้คคล
เฉลี่ย 

(บาท/ปี) 
อาชีพหลกั อาชีพรอง รายได้อื่น ทำ-หาเอง 

ซับใหญ่  197 443 116,106.60 26,746.71 19,989.85 15,767.51 178,610.66 79,427.32 
วังพง  101 361 71,039.60 48,267.33 35,009.92 37,673.27 191,990.12 53,714.69 
โนนสะอาด 125 336 119,476.00 24,901.60 15,218.00 17,701.16 177,297.36 65,958.84 
วังขื่อ 97 310 137,731.96 41,049.36 24,874.23 19,086.63 222,738.18 69,695.49 
ซับเจริญสุข 153 518 154,940.13 36,820.92 17,913.07 18,358.83 228,002.95 67,344.50 
บุฉนวน 168 468 88,719.94 33,423.21 13,684.53 12,655.36 148,483.04 53,301.60 
หนองใหญ่ 235 281 97,222.22 16,614.81 16,651.85 14,000.00 143,488.89 68,935.94 
ตลุกคูณ 113 386 166,061.95 41,522.12 17,809.91 23,026.55 248,420.53 72,724.15 
ซับห่าง 133 349 135,744.36 36,255.64 11,963.91 23,769.92 207,733.83 79,165.04 
ซับใหญ่พัฒนา 198 524 124,487.96 25,184.03 22,422.26 24,010.52 196,104.76 74,100.65 
หนองบัว 69 207 220,059.42 11,449.28 2,898.55 10,500.00 244,407 3,549.38 
โนนจำปา
พัฒนา 

61 181 120,206.56 30,714.75 22,062.30 17,624.59 190,608.20 64,238.12 

เขาดินวนา 96 303 80,104.17 43,656.25 22,937.50 50,677.08 197,375.00 62,534.65 
ซับจาน 42 150 175,930.95 49,776.19 11,533.33 18,032.14 255,272.62 71,476.33 

6. ระบบเศรษฐกิจ 
 

http://www.ais.co.th/home_th.html


แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบรหิารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชยัภูมิ  งานนโยบายและแผน 

๑๔ 

รายจ่ายประชากรต่อหัว 
 

บ้าน จำนวน
ครวัเรือน 

 
จำนวนคน 

แหล่งรายจ่ายครัวเรือน (บาท/ปี) รายจ่าย
ครัวเรือน 
(บาท/ปี) 

รายจ่าย
บุคคล 

(บาท/ปี) 
ต้นทุนการผลิต อุปโภค

บริโภคที่
จำเป็น 

อุปโภค
บริโภคที่ไม่

จำเป็น 

ชำระหนี้สิน 

ซับใหญ่  197 443 31,265.13 45,527.92 19,473.10 46,038.27 142,304.42 63,282.10 
วังพง  101 361 46,188.12 45,465.35 83,485.15 83,297.03 209,435.65 58,595.57 
โนนสะอาด 125 336 23,672.00 57,272.04 8,240.48 59,594.40 148,778.92 55,349.60 
วังขื่อ 97 310 38,613.4 42,424.74 15,634.02 39,965.98 136,638.14 42,754.52 
ซับเจริญสุข 153 518 42,144.77 20,558.82 12,854.90 21,182.55 96,741.05 28,574.09 
บุฉนวน 168 468 31,883.93 40,592.26 11,598.81 31,613.10 115,688.10 41,529.06 
หนองใหญ่ 135 281 27,577.78 36,562.96 6,477.04 35,659.26 106,277.04 51,058.36 
ตลุกคูณ 113 386 60,823.01 47,827.43 14,451.33 83,942.48 207,044.25 60,611.40 
ซับห่าง 133 349 47,007.52 18,443.61 8,867.67 39,379.71 113,698.51 43,329.23 
ซับใหญ่พัฒนา 198 524 21,213.08 34,278.68 13,211.16 44,897.47 113,600.39 42,925.34 
หนองบัว 69 20 180,507.25 11,159.42 5,590.00 5,975.00 191,666.67 63,888.89 
โนนจำปาพัฒนา 61 181 22,498.36 45,540.98 13,934.43 56,779.02 138,752.79 46,761.99 
เขาดินวนา 96 303 35,833.33 35,895.83 33,895.83 70,781.25 176,406.25 55,891.09 
ซับจาน 42 150 49,007.14 50,021.43 11,640.48 34,534.40 145,203.45 40,656.97 

: ที่มาของข้อมูล : จากข้อมูล จปฐ.ประจำปี  2562   ณ วันที ่30 พฤษภาคม 2562 

อาชีพประชาชนในพื้นที่  แยกเป็นประเภทได้ดังนี ้
 ตาราง    แสดงอาชีพประชาชนในพื้นที่ตามประเภทการเกษตร แยกเป็นจำนวนครัวเรือนแต่ละหมูบ่้าน 

หมู่ที ่ มันสำปะหลัง อ้อย ข้าว ข้าวโพด พริก ไม้ผล พืชผัก ยางพารา ยูคาลิปตัส อื่นๆ 
1 58 - 29 3 - - - - 3 - 
2 85 2 46 - - - - 1 - - 
3 86 23 47 17 - - - - - 13 
4 78 11 56 17 - - - - - - 
5 134 - 22 - - 1 - - 3 - 
6 159 1 38 10 - 6 - 4 - - 
7 83 3 47 17 125 - 4 4 - - 
8 75 14 34 3 - - - - - 4 
9 128 4 50 5 - - 120 - 5 - 

10 115 - 51 1 - 20 - 4 2 - 
11 35 1 5 - - - - 1 - - 
12 37 1 17 1 - 1 - 1 - - 
13 51 - 33 2 - 1 1 1 - - 
14 20 - 15 1 - - - - - - 
รวม 1,115 45 485 77 125 29 127 16 13 18 

ที่มา : สำนกังานเกษตรอำเภอซับใหญ่  จังหวัดชัยภูมิ   ณ วันที ่ 28   พฤษภาคม  2562  
    ตาราง  แสดงพันธุ์พืชเศรษฐกิจของตำบลซับใหญ่ 

ประเภท พันธุ์ หน่วยวัด จำนวนผลผลิตต่อป ี แหล่งผลิต (หมู่ที่) 
ข้าว ขาวมะลิ 105 ตัน 1,026.40 1 – 14 
มันสำปะหลัง เกษตรศาสตร์ 50 ตัน 85,135.00 1 – 14 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ลูกผสมเดี่ยว ตัน 1,018.50 1 - 14 
อ้อยโรงงาน มากอส ตัน 2,010.00 1 - 14 
พริกขี้หนูใหญ่ ยอดสน , จินดา ตัน -  
ที่มา : สำนกังานเกษตรอำเภอซับใหญ่  จังหวัดชัยภูมิ  ณ วันที่ 28  พฤษภาคม  2562  



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบรหิารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชยัภูมิ  งานนโยบายและแผน 

๑๕ 

6.2 การประมง 
  เนื่องจากในพ้ืนท่ีในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ เป็นพื้นป่าและภูเขา ไม่มีแหล่งน้ำหรือแมน่้ำไหลผ่าน 
จึงไม่มีอาชีพประมง 

6.3 การปศุสัตว์ 
      จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทั้งหมด จำนวน 694  ราย  รายละเอียดดังนี้ 

    ตาราง  แสดงจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ประเภทต่างๆ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ 
ประเภทสัตว์ที่เลี้ยง จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยง (ราย) จำนวนสัตว์ที่เลี้ยง (ตัว) 

1.  ผู้เลี้ยงโคเนื้อ และโคลูกผสม 83 834 
2.  ผู้เลี้ยงกระบือ 3 25 
3.  ผู้เลี้ยงสุกร 24 1,536 
4.  ผู้เลี้ยงไก่ 509 14,645 
5.  ผู้เลี้ยงเป็ด 59 1,050 
6.  ผู้เลี้ยงแพะ 12 327 
7.  ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงอื่นๆ 4 24 

รวม 694 18,441 
ที่มา : สำนกังานปศุสัตว์อำเภอซับใหญ่  จังหวัดชัยภูมิ  ณ วันที ่ 28  พฤษภาคม  2562 
 

6.4 การบริการ 
1. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  
2. ร้านตัดผมชาย/เสริมสวย  จำนวน 3  แห่ง 
• ร้านตัดผมชาย นายทองหล่อ แก้วพรม  สถานท่ีตั้ง บ้านเลขท่ี 52 หมู่ 1  บ้านซับใหญ ่
• ร้านเสริมสวย นางวัลยา เทยีบชัยภูมิ  สถานท่ีตั้ง บ้านเลขท่ี 66/1 หมู่ 1  บ้านซับใหญ ่
• ร้านเสริมสวย นางปนัดดา  ยังขวัญ  สถานท่ีตั้ง  หมู่ 1 บ้านซับใหญ่ 

3. ร้านบริการตัดเย็บเสื้อผ้า/จำหน่ายเสื้อผ้า  จำนวน 2  แห่ง 
• ร้านขายเสื้อผ้า น.ส.วิภาวรรณ  เขียววิลัย  หมู่ 1 บ้านซับใหญ ่
• ร้านสูทมงคล รับตดัชุดข้าราชการ บ้านเลขท่ี 27  หมู่ 1  บ้านซับใหญ่ 

4. จักรยานยนต์และรถกระบะขายอาหารสดเคลื่อนที่มีมาจำหน่ายจากตำบลอื่นๆ 
5. ร้านขายอาหาร  จำนวน  8  แห่ง 
• ร้านอาหารตามสั่ง,ก๋วยเตีย๋ว น.ส.เนตรนภา แก้วสีไว บ้านเลขท่ี 85 หมู่ 10 บ้านซับใหญ่พัฒนา 
• ร้านก๋วยเตีย๋ว นายสืบพงษ์  สุระพนัธ์  สถานท่ีตั้ง บ้านเลขท่ี 127 หมู่ 6  บ้านบุฉนวน 
• ร้านก๋วยเตีย๋ว นางทับทิม อ่อนสุด  สถานท่ีตั้ง บ้านเลขท่ี 181 หมู่ 6  บ้านบุฉนวน 
• ร้านครัว 3 ป. สถานท่ี บ้านซับเจริญสุข ม.5 
• ร้านก๋วยเตีย๋ว นางวนิดา  กินรี   สถานท่ีตั้ง 78 หมู่ 10 บ้านซบัใหญ่พัฒนา 
• ร้านนางจิรานันท์ ทัดโท สถานท่ีตัง้ เลขท่ี 33หมู่ที่ 11 บ้านหนองบัว 
• ร้านนางสุนีย์ แก้วนอก สถานท่ีตั้ง เลขท่ี 46/1หมู่ที่ 5 บ้านซบัเจรญิสุข 
• ร้านก๋วยเตีย๋วชายสี่หมี่เกี๊ยว สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 1 บ้านซับใหญ ่

6. ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์  จำนวน  2  แห่ง 
• ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์นายคำหวาน  คล้ายใจตรง  สถานท่ีตั้ง บ้านเลขท่ี 89 หมู่ 1  บ้านซับใหญ ่
• ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์นายสงวน บัวเขียว  สถานท่ีตั้ง บ้านเลขท่ี 15/2 หมู่ 1  บ้านซับใหญ ่

7. อู่ซ่อมรถขนาดใหญ่  จำนวน  5  แห่ง 
• อู่ซ่อมรถนายวิสันต์  เชกขุนทด  สถานท่ีตั้ง บ้านเลขท่ี 87/123 หมู่ 1  บ้านซับใหญ ่
• อู่ซ่อมรถนายประนอม  จำรญูจิตร  สถานท่ีตั้ง  หมู่ 1  บ้านซับใหญ ่
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• อู่ซ่อมรถนายชาญเดช  คงกันคง  สถานท่ีตั้ง บ้านเลขท่ี 169 หมู่ 1  บ้านซับใหญ่ 
• อู่ซ่อมรถนายปรีชา  อยู่สำราญ  สถานท่ีตั้ง บ้านเลขท่ี 186 หมู่ 10  บ้านซับใหญ่ 
• อู่ซ่อมรถนายสงบ  นอกสามเมือง  สถานท่ีตั้ง บ้านเลขท่ี 83 หมู่ 3  บ้านโนนสะอาด 

8. ร้านล้างรถ  จำนวน  2  แห่ง 
• ร้านต้นน้ำคาร์แคร์ นายไพโรจน์  เหล่าโสภา สถานท่ีตั้ง บ้านเลขท่ี 90 หมู่ 12  บ้านโนนจำปาพัฒนา 
• ร้านแซมคาร์แคร์  หมู่ 12  บ้านโนนจำปาพัฒนา 

9. ร้านขายของเบ็ดเตลด็ทั่วไป  จำนวน  8  แห่ง 
• ร้านนางสาวนงค์นุช  นนท์ขุนทด  สถานท่ีตั้ง บ้านเลขท่ี 39 หมู่ที่ 1 บ้านซับใหญ ่
• ร้านนายประเสริฐ กอจัตรุัส สถานที่ตั้ง บ้านบ้านเลขท่ี 201 หมู่ที่ 8 บ้านตลุกคณู 
• ร้านนายสังกา  อาจกล้า สถานท่ีตัง้ เลขท่ี 241 หมู่ที่ 12 บ้านโนนจำปาพัฒนา 
• ร้าน นางสาวนภารัตน์ ฤทธิ์จรญู สถานท่ีตั้ง เลขท่ี 199 หมู่ที่ 4 บา้นวังขื่อ 
• ร้านมินิมาร์ทซับใหญ่คาร์ สถานท่ีตั้ง เลขท่ี 90 หมู่ที่ 12 บ้านวังขื่อ 
• นายประยรู  สุทธะภักดี สถานท่ีตัง้ เลขท่ี 178 หมู่ที่ 5 บ้านซบัเจรญิสุข 
• ร้านนายสุวรรณ ไชโย สถานท่ีตั้ง เลขท่ี 25/1 หมู่ที่ 8 บ้านตลุกคณู 
• ร้านนายพรชัย  ทิพรักษา สถานท่ีตั้ง เลขท่ี 42 หมู่ที่ 10 บ้านซับใหญ่พัฒนา 

10.ที่จำหน่ายตั๋วรถทัวร์  จำนวน  2  แห่ง                           
• บริษัทชัยภูมิทัวร์  สถานท่ีตั้ง บ้านเลขท่ี 216/1 หมู่ 1  บ้านซับใหญ่ 
• บริษัทเทียนไชยแอร์  สถานท่ีตั้ง บ้านเลขท่ี 169  หมู่ 1 บ้านซับใหญ่ 

11.ร้านบริการต่อ พ.ร.บ. รถทุกชนิด  จำนวน  1  แห่ง 
• บ้านประกัน  สถานท่ีตั้ง บ้านเลขที่ 264/2  หมู่ 1  บ้านซับใหญ ่

 12.ร้านบริการรับถ่ายเอกสาร เขา้เล่ม พิมพ์งาน พิมพ์นามบตัร จำนวน  2  แห่ง 
•  ร้านซับใหญด่ิจิตอล สถานท่ีตั้ง เลขที่ 152 หมู่ 10 บ้านซับใหญ่พฒันา 
• ร้านซับใหญ่อิงค์เจค็ สถานท่ีตั้ง  หมู่ 10 บ้านซับใหญ่พัฒนา 

 13.ร้านบริการตดิตั้งกระจกอลูมเินียม  จำนวน 1 แห่ง 
• ร้านต้อมกระจกอลมูิเนียม  สถานที่ตั้ง  หมู่ 1  บ้านซับใหญ่ 

 14.ร้านจำหนา่ยปุ๋ย  จำนวน  7  แห่ง 
• ร้านนายบุญมี ฤทธิ์จรูญ  สถานท่ีตั้ง  หมู่ 1 บ้านซับใหญ่ 
• ร้าน ส.เจริญพาณิชย์ สถานท่ีตั้ง 177 หมู่ 3 บ้านโนนสะอาด 
• ร้าน ป.การเกษตร สถานท่ีตั้ง เลขที่ 190/4 หมู่ 1 บ้านซบัใหญ่ 
• ร้านทรัพย์รุ่งเรืองพืชผล 200 หมู ่6 บ้านบุฉนวน 
• ร้านเทพประทานพรการเกษตร  สถานท่ีตั้ง  หมู่ 3 บ้านโนนสะอาด 
• ร้านวิจิตราพาณิชย์  สถานท่ีตั้ง เลขที่ 135 หมู่ 3  บ้านโนนสะอาด 
• ร้านโชคอำนวยค้าวสัดุ สถานท่ีตั้ง เลขท่ี 166 หมู่ 9  บ้านซบัห่าง 

   15.ร้านจำหนา่ยเครื่องใช้ไฟฟ้า  จำนวน  1 แห่ง 
• ร้านนพรัตน์การไฟฟ้า สาขา 2  สถานท่ีตั้ง  หมู่ 1 บ้านซับใหญ่ 

 16.ร้านจำหนา่ยโรงศพและเครื่องสังฆภณัฑ์  จำนวน  1  แห่ง  
• ร้านซับใหญส่ังฆภณัฑ์  สถานท่ีตั้ง  หมู่ 1 บ้านซับใหญ ่

 17.ร้านจำหนา่ยวัสดุและอุปกรณก์่อสร้าง  จำนวน  3 แห่ง 
• ร้านตั้งเจริญค้าวสัดุ  สถานท่ีตั้ง เลขท่ี 252  หมู่ 10  บ้านซับใหญ่ 
• ร้านซับใหญร่วมวัสดุ  สถานท่ีตั้ง เลขท่ี 5  หมู่ 12  บ้านซับใหญ่ 
• ร้านนายชาญ เนยีมไธสงค์ สถานที่ตั้ง เลขท่ี 185 หมู่ที่ 12 บ้านโนนจำปาพัฒนา 
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 18.ร้านบริการสินเชื่อ  จำนวน  4  แห่ง 
• ร้านศรสีวัสดิ์ลิซซิ่ง  สถานท่ีตั้ง  หมู่ 1  บ้านซับใหญ่ 
• ร้านชัยฤทธิ์ลิซซิ่ง  สถานท่ีตั้ง   หมู่ 1  บ้านซับใหญ่ 
• ร้านเมืองไทยลิซซิ่ง สถานท่ีตั้ง  หมู่ 1  บ้านซับใหญ ่
• ร้านสิงหส์ยามริชซิ่ง  สถานท่ีตั้ง หมู่ 1 บ้านซับใหญ ่

 19.ร้านจำหนา่ยมอรเ์ตอรไ์ซด์  จำนวน   1  แห่ง 
• ร้านมดแดงมอร์เตอร์ไซด์  สถานท่ีตั้ง   หมู่ 1  บ้านซับใหญ ่

 6.5 การท่องเที่ยว 
1) เขาจอมดอย บ้านหนองใหญ่ หมู่ 7 เป็นสถานท่ีท่องเที่ยงเชิงนิเวศน์ท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาต ิ 

พันธุ์ไม้หลากหลายและมีแหล่งน้ำซับท่ีไหลอยูต่ลอดปี  มีจุดชมวิวท่ีสวยงามมากกว่า 10 แห่ง  มีการขุดพบซากสัตวด์ึกดำบรรพ์  ได้แก ่
การพบฟอสซิลหอยล้านปี  และฟอสซิลไดโนเสาร์  เหมาะสำหรับคนท่ีชอบการผจญภัย  นักเดินป่า  คนท่ีชอบความท้าทาย  เนื่องจาก
การเดินทางขึ้นเขาเป็นระยะทางหลายกิโลเมตร  เมื่อข้ึนไปบนจุดสูงสุดของเขาจอมดอยแล้วเป็นจุดชมวิว  นอกจากน้ียังมีก้อนหินท่ี
เกิดขึ้นจากธรรมชาติ เมื่อเกิดการผุกร่อนจะกลายเป็นหินท่ีมีลักษณะเหมือนสัตว์หรือเหมือนสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามแต่ผู้พบเห็นจะจินตนาการ  
ซึ่งมีความสวยงามมาก  คนที่รักธรรมชาติจะช่ืนชอบสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ 

2) วัดป่าอนุรักษ์ (ถ้ำเทพนิมิต) บ้านซับใหญ่พัฒนา หมู่ 10  มีการขดุค้นพบซากเครื่องมือเครื่องใช้ที่คนโบราณ
ใช้ในการล่าสัตว์  และเป็นสถานท่ีที่มีความอุดมสมบรูณ์ของพรรณไม้ธรรมชาติ 

3) วัดสวนพุทธอุทยานเฉลิมพระเกียรติ บ้านซับใหญ่พัฒนา หมู่ 10  เป็นสถานท่ีปฏิบัติธรรมและศึกษา
ธรรมชาตริวมทั้งพันธุ์ไม้พืชสมุนไพร  มีความสมบูรณ์ของป่าซึ่งดูแลโดยพระมหาสยาม  โสภณสีโล 

4) ป่าชุมชนบ้านซับใหญ่พัฒนา  บ้านซับใหญ่พัฒนา หมู ่ 10  เปน็ผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ในตำบลซับใหญ่ที่มี
พรรณไม้หลากหลาย  เป็นแหล่งอาหาร  พืชสมุนไพรของคนในชุมชน  และเป็นแหล่งเรียนรู้ทางนิเวศน์เป็นอย่างด ี

5)    ทุ่งกังหันลม ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5,6,9,11 ตำบลซับใหญ่ เป็นกังหันท่ีใช้ผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานลม  
ขนาดสูง 120 เมตร ซึ่งติดตั้งแล้วเสร็จประมาณ 32 ตน้ และหมู่ที่ 3,4 อีก 14 ต้น 

6.6 อุตสาหกรรม 
การอุตสาหกรรม เป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนหรืออุตสาหกรรมขนาดเล็ก อุตสาหกรรมในครัวเรือนท่ีสามารถทำ

รายได้แก่ประชาชน คือ การแปรรูปผลผลิตการเกษตร เช่น ขนมจนี ปลาร้า หมูสม้ มันแห้ง พริกแห้ง หน่อไม้ดอง และการทำอาหาร
สำเรจ็รูป และมีอู่ซ่อมรถ พ่นสี รวมทั้งมีร้านค้าวัสดุก่อสร้างบางประเภท   โดยไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ ่

6.7 การพาณิชย์และกลุม่อาชีพ 
                   -สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม 

1. สถานีบริการน้ำมัน จำนวน  3  แห่ง 
• ปั้มน้ำมัน ภ.ซับใหญ่บริการ โดยนางภูชาลี เลาหะนาคีวงศ์ สถานท่ีตัง้ บ้านเลขท่ี 201 หมู่ 1  บ้านซับใหญ ่
• ป้ัมน้ำมันศิริวงศ์ โดยนางตุ๊  ประดบัวงษ์ สถานท่ีตั้ง บ้านเลขท่ี 264 หมู่ 12  บ้านโนนจำปาพัฒนา 
• ปั้มน้ำมันนางจุรี เวกสันเทียะ สถานท่ีตั้ง บ้านเลขท่ี 13  หมู่ 13  บ้านเขาดินวนา 

3. ตลาดนดั จำนวน  3  แห่ง 
• บ้านซับใหญ่  สถานท่ีตั้ง หมู่ 1  มพีื้นที่รวม  3  ไร ่
• คลองถม บ้านซับใหญ่  สถานท่ีตั้ง  หมู่ 10  มีพื้นท่ีรวม  3  ไร ่
• บ้านโนนสะอาด  สถานท่ีตั้ง หมู่ 3  มีพื้นท่ีรวม  3  ไร ่

4. สถานรับซื้อพืชผลทางการเกษตร จำนวน  6  แห่ง 
• ลานมันสิทธิชัยพืชผล  สถานท่ีตั้ง หมู่ 1  บ้านซับใหญ่  
• หจก. ต้นคูณ  สถานท่ีตั้ง เลขท่ี 80 หมู่ 1  บ้านซับใหญ่  
• ลานมัน 11  สถานท่ีตั้ง บ้านโนนสะอาด หมู่ 3  มีพื้นท่ีรวม  3  ไร ่
• ลานมันทรัพยธาดา  สถานท่ีตั้ง เลขท่ี 339 หมู่ 6  บ้านบุฉนวน 
• ทรัพย์รุ่งเรืองพืชผล  สถานท่ีตั้ง หมู่ 6  บ้านบุฉนวน  
• ฅนซับใหญ่  สถานท่ีตั้ง หมู่ 13  บ้านเขาดินวนา   



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบรหิารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชยัภูมิ  งานนโยบายและแผน 

๑๘ 

ตาราง   แสดงการรวมกลุ่มอาชีพและสภาพเงินทุนของชุมชนตำบลซับใหญ ่

ที ่ ชื่อกลุ่ม/องค์กร 
ที่ตั้ง 

(หมู่บ้าน) 
จำนวนสมาชิก 

(ราย) 
เงินทุนหมุนเวียน 

(บาท) 
หน่วยงานที่ให้การ

สนับสนุน 

1 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรซับใหญ่ 1 36 10,000 - อบต.ซับใหญ่ 
2 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรซับใหญ่ 6 18 - - อบต.ซับใหญ่ 
3 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรซับใหญ่ 7 16 15,000 - อบต.ซับใหญ่ 
4 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรซับใหญ่ 10 18 10,000 - อบจ.ชัยภูมิ 
5 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเฟอร์นิเจอร์รากไม้บ้านซับใหญ่ 1 11 - - อบจ.ชัยภูมิ 
6 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปพริกบ้านหนองใหญ่ 7 9 100,000 - อปท. 
7 กลุ่มเศรษฐกิจชุมชนผู้ปลูกพริก 3 35 100,000 - อบจ.ชัยภูมิ 
8 กลุ่มเลี้ยงหม่อนไหม 3    
9 กลุ่มเศรษฐกิจชุมชนผู้ปลูกพริก 11 50 100,000 - อปท. 

10 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรพืชผลบ้านบุฉนวน 6 11 -  
11 กลุ่มเลี้ยงโคพันธุ์พ้ืนบ้าน 3 20 100,000 - อบจ.ชัยภูมิ 
12 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโคซับเจริญสุข 5 14 700,000 - สปก. 
13 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโคบ้านซับใหญ่พัฒนา 10 12 250,000 - SML 
14 กลุ่มส่งเสริมอาชีพเล้ียงสุกร 1 30 14,000 - รัฐบาล 
15 กลุ่มส่งเสริมอาชีพเล้ียงสุกร 3 22 60,000 - อบจ.ชัยภูมิ 
16 กลุ่มส่งเสริมอาชีพเล้ียงสุกร 10 12 10,000 - อบจ.ชัยภูมิ 
17 กลุ่มกองทุนประมง 1 50 10,763 - กรมประมง 
18 กลุ่มกองทุนผู้เลี้ยงไก่ 1 60 100,000 - อบต.ซับใหญ่ 
19 กลุ่มกองทุนข้าวสาร 1 40 10,000 - อบต.ซับใหญ่ 
20 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านวังขื่อ 4 15 -  
21 กลุ่มกองทุนปุ๋ย 1 65 100,000 - อภป. 
22 กลุ่มกองทุนปุ๋ย 3 29 100,000 - อบจ.ชัยภูมิ 
23 กลุ่มกองทุนปุ๋ย 10 40 100,000 - อบจ.ชัยภูมิ 
24 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านซับห่างสามัคคีธรรม 9 8 -  
25 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตลุกคูณพัฒนา 8 22 -  
26 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงสัตว์บ้านบุฉนวน 6 10 -  
27 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพยีงบา้นเขาดินวนา 13 12 1,000,000 - ออมสิน 
28 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกพืชบ้านตลุกคูณ 8 7 -  
29 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกพืชไร่บ้านหนองใหญ่ 7 11 -  
30 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกป่ายูคาลิปตัส 1 9 -   
31 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านบุฉนวนเศรษฐกิจพอเพียง 6 11 -  
32 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มมันสำปะหลังบา้นหนองใหญ่ 7 7 -  
33 กลุ่มหินทรายบ้านตะเกียง 10 10 -  

รวม  720 2,889,763  
ที่มา : ส่วนสวัสดิการสังคม องค์การบรหิารส่วนตำบลซับใหญ ่ จังหวัดชัยภูมิ  ณ วันที่  24  พฤษภาคม  2559 

6.8 แรงงาน 
  พื้นที่ตำบลซับใหญ่ เป็นพื้นที่เกษตรกรรม แรงงานส่วนมากมีอาชีพรับจ้างทำการเกษตร และรับจ้างตามร้าน
จำหน่ายสินค้า เมื่อถึงฤดูแล้งก็จะย้ายเข้าไปขายแรงงานในพื้นที่ต่างจังหวัดและกรุงเทพมหานคร  จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  
ประชากรวัยแรงงานอายรุะหว่าง  17 – ๖๐  ปี ค่าแรงในพ้ืนท่ีต่ำกว่าระดับจังหวัด   
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7.ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 

 

 7.1 การนับถือศาสนา 
ประชากรในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่  มีผู้นับถือศาสนาครสิต์  จำนวน  10 คน  นอกนั้นนับถือ

ศาสนาพุทธ  โดยมี วดั จำนวน  8  แห่ง  สำนักสงฆ์  จำนวน  16  แห่ง  และ รวมทั้งสิ้นจำนวน  24  แห่ง  ดังนี้ 

ตารางที่  7  แสดงรายชื่อวัดและสำนักสงฆ์ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ 

ลำดับ
ที ่

ชื่อสำนกัสงฆ์/วัด สถานที่ต้ัง พ้ืนที่วัด (ไร่) 
จำนวนพระสงฆ์ 

(รูป) 
       วัด  

1 วัดพายพัซับใหญ ่ บ้านโนนสะอาด  หมู่ 3 300 4 
2 วัดชัยคุณาราม บ้านตลุกคณู  หมู่ 8 12 2 
3 วัดซับห่างสามัคคีธรรม บ้านซับห่าง  หมู่ 9 40 1 
4 วัดซับใหญพ่ัฒนา  บ้านซับใหญ่พัฒนา หมู่ 10 6.5 7 
5 วัดซับใหญ่สังฆาราม บ้านซับใหญ่   หมู่ 1 14 3 
6 วัดซับห่าง บ้านซับห่าง 40 1 
7 วัดเขาดินวนา บ้านเขาดินวนา หมู่ 13 85 2 
8 วัดซับจานวนาราม บ้านซับจาน 10 4 

   สำนักสงฆ์ 
1 สำนักสงฆ์ป่าชัยพัฒนาราม บ้านวังพง  หมู่ 2 103 3 
2 สำนักสงฆโ์นนสะอาด บ้านโนนสะอาด  หมู่ 3 17 2 
3 สำนักสงฆส์ามัคคีธรรม บ้านวังขื่อ  หมู่ 4 12 1 
4 สำนักสงฆ์บ้านวังขื่อ บ้านวังขื่อ  หมู่ 4 3 1 
5 สำนักสงฆ์ป่าซับทอง บ้านซับเจรญิสุข  หมู่ 5 100 1 
6 สำนักสงฆ์บ้านซับเจริญสุข บ้านซับเจรญิสุข  หมู่ 5 24 4 
7 ศูนย์ปฏิบัติธรรมเขาน้อย บ้านซับเจริญสุข  หมู่ 5 (คุ้มกลาง) 20 - 
8 สำนักสงฆ์บุฉนวน บ้านบุฉนวน   หมู่ 6 16 3 
9 สำนักสงฆ์บ้านหนองใหญ ่ บ้านหนองใหญ่  หมู่ 7 6 2 

10 สำนักสงฆ์บัวแก้วพุทธาวาส บ้านหนองใหญ่  หมู่ 7 6 2 
11 สำนักสงฆ์คุม้ปะรัมช้าง บ้านซับห่าง คุ้มปะรัมช้าง  หมู่ 9 35 1 
12 สำนักสงฆ์ศลิาทอง บ้านซับห่าง หมู่ 9  2 
13 สำนักสงฆ ์ บ้านซับห่าง หมู่ 9  6 
14 สำนักสงฆ์ป่าอนุรักษ์ (ถ้ำเทพนิมิตร) บ้านซับใหญ่พัฒนา  หมู่ 10 30 - 
15 สำนักสงฆ์สวนพุทธอุทยานเฉลิมพระเกียรติ บ้านซับใหญ่พัฒนา  หมู่ 10 150 1 
16 สำนักสงฆ์หนองบัวทอง บ้านหนองบัว  หมู่ 11 10 2 

รวม   999.5 41 
ที่มา : จากการสำรวจข้อมูลพื้นทีว่ัดและสำนักสงฆ์ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชยัภูมิ   ณ  วันที ่ 25  พฤษภาคม  2562 

 7.2 ประเพณีและงานประจำปี 
 ประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญ 

    1) ประเพณีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ เดือน มกราคม ของทุกปีกิจกรรมสังเขป  ประชาชนร่วมทำบุญตักบาตร        
    2) ประเพณีงานประเพณีสงกรานต์  เดือน เมษายน ของทุกปีกิจกรรมสังเขป  งานประเพณีวันกตญัญู                               
        รดน้ำดำหัวผูสู้งอายุ   
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     3) ประเพณีงานประเพณีเกี่ยวกับศาสนา กิจกรรมสังเขป  ถวายเทียนพรรษาทุกวัด ประเพณีบญุกฐิน  ประเพณ ี
      ประจำปีบุญผะเหวด (เทศน์มหาชาติ)  งานประเพณีบญุเบิกบ้าน    
     4) ประเพณีงานประเพณีลอยกระทง ประมาณเดือน พฤศจิกายน ของทุกปีกิจกรรมสังเขป  ประกวดกระทง และ 
                           ประกวดนางนพมาศ 
                       5) งานบวงสรวงเจ้าพ่อพระยาและงานของดีอำเภอซับใหญ ่

     7.3 ภูมิปัญญาท้องถิน่และภาษาถิ่น 
ประชาชนในพ้ืนท่ีอำเภอซับใหญ่    ส่วนใหญ่อพยพย้ายถิ่นมาจากต่างถิ่น  เช่น  อำเภอบัวใหญ่   อำเภอด่านขุนทด  
จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดบรุีรัมย์  ซึ่งส่วนใหญ่จะอาศยัอยู่ในตำบลซับใหญ่      

     7.4 สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 

ที ่ ช่ือผลิตภณัฑ ์ ช่ือกลุ่ม/ผูผ้ลติ 
ที่อยู่ 

ประเภทผลติภณัฑ ์
ประเภท

ผู้ประกอบการ หมู่ที ่ ตำบล 
1 กลุ่มถักกระเป๋า 

บ้านหนองใหญ ่
กลุ่มถักกระเป๋าบ้านหนองใหญ ่ 7 ซับใหญ ่ ของใช้ กลุ่มผูผ้ลติชุมชน 

2 พริกป่น กลุ่มแปรรูปพริกบ้านหนองใหญ ่ 7 ซับใหญ ่ อาหาร กลุ่มผูผ้ลติชุมชน 
3 พริกปลารา้บอง กลุ่มแปรรูปพริกบ้านหนองใหญ่, บ้าน

ซับจาน 
7,14 ซับใหญ ่ อาหาร กลุ่มผูผ้ลติชุมชน 

4 กลุ่มทอเสื่อกก บ้านซับใหญ่พัฒนา 10 ซับใหญ ่ ของใช้ กลุ่มผูผ้ลติชุมชน 
5 หมวกใบลาน กลุ่มสานหมวกใบลาน 1 ซับใหญ ่ ของใช้ กลุ่มผูผ้ลติชุมชน 
6 ตุ๊กตาจาก

กะลามะพร้าว 
กลุ่มตุ๊กตาจากกะลามะพร้าว 10 ซับใหญ ่ ของใช้ กลุ่มผูผ้ลติชุมชน 

7 ผลิตภณัฑ์
หน่อไม้ดอง 

กลุ่มแปรรูปหน่อไม้บ้านหนองใหญ่, 
บ้านซับจาน 

7,14 ซับใหญ ่ อาหาร กลุ่มผูผ้ลติชุมชน 

 

 
 8.1 น้ำ 

ตาราง แหล่งน้ำธรรมชาติ 
ลำดับ แหล่งน้ำ ไหลผ่านหมู่บ้าน ประเภท กว้าง 

(ม.) 
ยาว 
(ม.) 

ลึก 
(ม.) 

ความจุ 
(ลบ.ม.) 

1 อ่างเก็บน้ำ ปอบิด หมู่ 10 อ่างเก็บน้ำ 100 250 4 100,000 
2 อ่างเก็บน้ำ พันธ์นิธิ หมู่ 1 อ่างเก็บน้ำ 250 250 8 500,000 
3 ฝายกั้นน้ำ นิวซีแลนด์ หมู่ 4 ฝายกั้นน้ำ 60 200 3 36,000 
4 ฝายกั้นน้ำ บ้านวังพง หมู่ 2 ฝายกั้นน้ำ 120 200 3 72,000 
5 ลำห้วยจอมแก้ว ม.2-ม.3-ม.5-ม.6-ม.7-ม.8-

ม.9-ม.11 
ลำห้วย 20 15,000 2.5 750,000 

6 ลำห้วยลำกระจวน หมู่ 10 ลำห้วย 20 16,000 2 640,000 
7 ล้ำห้วยส้มป่อย หมู่ 4 ลำห้วย 15 1,000 2 30,000 
8 ลำห้วยบักโกรกหรือ

ลำห้วยวังเตย 
หมู่ 3 ลำห้วย 10 1,000 2 20,000 

9 ลำห้วยซับแร่ หมู่ 9 ลำห้วย 12 12,000 2 288,000 
10 ลำห้วยหนองโภชน์ ม.5-ม.14-อ่างเก็บน้ำวังขื่อ ลำห้วย 5 12,000 2 120,000 
11 ลำห้วยตะเภา หมู่ 3 ลำห้วย 10 500 2 5,000 

ที่มา : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ ่จังหวัดชัยภูม ิ ณ  วันที ่ 1  พฤษภาคม  2559 

8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
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 8.2 ป่าไม้ 
                       พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่มีพื้นท่ีป่าไม้ที่มีความอุดมสมบูรณ์มาก  เป็นแหล่งอาหารสำหรับชาวบ้านใน
รูปพืช  และสัตว์  บางส่วนถูกบุกรุกจากคนในชุมชนเอง   โดยการตัดไม้เพื่อทำการแผ้วถางเพื่อปรับพื้นท่ีสำหรับทำการเกษตร  และนำ
ไม้มาทำฟืนและถ่านหุงต้ม ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้กำหนดมาตรการป้องกัน และให้ความรู้แก่ชาวบ้านตลอดมา   พื้นที่ส่วนใหญ่ 
ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาตินายางกลัก เป็นเขตปฏิรูปท่ีดินเพื่อการเกษตรกรรม (สปก.4-01) สำหรับเอกสารสิทธ์ิในที่ดิน เช่น โฉนด
ที่ดิน (น.ส.4) หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก. และ น.ส.3.)  และหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.)   มีเพียงบางส่วน 
และมีพื้นท่ีป่าชุมชนในพื้นที่ จำนวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่ ป่าชุมชนบ้านวังพง หมู่ที่ 2, ป่าชุมชนบ้านวังขื่อ หมู่ที่ 4, ป่าชุมชนบ้านบุฉนวน 
หมู่ที่ 6 , ป่าชุมชนบ้านเขาดินวนา หมู่ที่ 13 และป่าชุมชนบ้านซับใหญ่พัฒนา  หมู่ที่ 10  เป็นป่าผืนใหญ่ที่สมบูรณ์ในตำบลซับใหญ่             
ที่มีพรรณไม้หลากหลาย เป็นแหล่งอาหาร พืชสมุนไพรของคนในชุมชนและเป็นแหล่งเรียนรู้ทางนิเวศน์เป็นอย่างดี  และสวนพุทธ
อุทยานเฉลิมพระเกียรติ   ตั้งอยู่ที่ บ้านซับใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 10 เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม และศึกษาธรรมชาติ รวมทั้งมีพันธุ์พืช
สมุนไพร มีความสมบูรณ์ของป่า  ซึ่งดูแลโดย พระมหาสยาม  โสภณสีโล 
 
 8.3 ภูเขา 

          เขานางรัก เขากรด และ เขาจอมดอย ตั้งอยู่บ้านหนองใหญ่  หมู่ที่  7  ตำบลซับใหญ่   เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิง
นิเวศน์ที่มีความสมบูรณ์ทางธรรมชาติ  พันธุ์ไม้หลากหลายและมีแหล่งน้ำซับที่ไหลอยู่ตลอดปี  มีจุดชมวิวที่สวยงามมากกว่า 10 แห่ง 
มีการขุดค้นพบซากสัตว์ดึกดำบรรพ์   ได้แก่  การพบฟอสซิลหอยล้านปี     และฟอสซิลไดโนเสาร์  เหมาะสำหรับคนท่ีชอบการผจญภัย  
นักเดินป่า  คนท่ีชอบความท้าทาย  เนื่องจากต้องเดินทางขึ้นเขาเป็นระยะทางหลายกิโลเมตร  เมื่อข้ึนไปบนจุดสูงสุดของเขาจอมดอย
แล้วจะเป็นจุดชุมวิว   นอกจากนี้  ยังมีก้อนหินที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ   เมื่อเกิดการผุกร่อนจะกลายเป็นหินที่มีลักษณะเหมือนสัตว์  
หรือเหมือนสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามแต่ผู้พบเห็นจะจินตนาการ  ซึ่งมีความสวยงามมาก  คนที่รักธรรมชาติ จะชืน่ชอบสถานท่ีท่องเที่ยวแห่งนี้ 
 8.4 ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ส่วนมากเป็นพื้นที่ภู เขา มีความสมบูรณ์ทางธรรมชาติ  พันธุ์ไม้
หลากหลายและมีแหล่งน้ำซับที่ไหลอยู่ตลอดปี  มีผักพื้นเมืองตามฤดูกาล เช่น ผักหวาน หน่อไม้ เห็ดชนิดต่างๆ และมีสัตว์ป่า
หลากหลายชนิด   

 
 

-------------------------- 
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ส่วนที ่2  ยุทธศาสตรอ์งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 
 1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
  วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

 
*การมีความมั่นคงปลอดภัย จากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและนอกประเทศ            
ทุกระดับ ท้ังระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคลและมีความมั่นคงในทุกมิติ               
ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง 
*ประเทศ มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มสีถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ที่เข้มแข็งเป็น
ศูนย์กลางและเป็นท่ียึดเหนี่ยวจติใจของประชาชน ระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกท่ีนำไปสู่การ
บริหารประเทศท่ีต่อเนื่องและโปรง่ใสตามหลักธรรมาภิบาล 
*สังคม มีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกำลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชน มีความ
เข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น 
*ประชาชน มคีวามมั่นคงในชีวิต มีงานและมรีายได้ที่มั่นคงพอเพียงกำกับการดำรงชีวิต มีที่อยู่อาศัย
และความปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สิน 
*ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ำ 
 

           
 *ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศในกลุม่ประเทศรายได้

สูงความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน
มากขึ้น 

 *เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสรา้งรายได้จากภายในและนอกประเทศ สร้าง
ฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดสำคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคม
ขนส่ง การผลิต การคา้ การลงทุน และการทำธุรกิจ มีบทบาทสำคัญในระดับภมูิภาคและระดบัโลก 
เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง 

 *ความสามารถในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทาง
การเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

    
 *การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคณุภาพชีวิตของประชาชนให้เพิ่มขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท่ีไม่ใช่ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะตอ่
สิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยยีวยาของระบบนิเวศน ์

 *การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคมโลก 
ซึง่เป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น              
คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสยีสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม 

 *มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างย่ังยืน ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน เพื่อ
การพัฒนาในทุกระดับอย่างสมดลุ มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 

 *ประชาชนทกุภาคส่วนในสังคม ยึดถือและปฏิบัติงานตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ยั่งยืน 
 

มั่งคั่ง 
 

ความมั่นคง 
 

2.1 ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
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 1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
  หลักการสำคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ จะมุ่งบรรลุเปา้หมายในระยะ ๕ ปีท่ีจะสามารถตอ่ยอดในระยะต่อไป 
เพื่อให้บรรลเุป้าหมายการพัฒนาระยะยาวตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีโดยมหีลักการสำคญัของแผนฯ ดังนี ้

1. ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง” ต่อเนื่องมาตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๙ เพื่อให้เกิด 
บูรณาการการพัฒนาในทุกมติิอย่างสมเหตสุมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุม้กันและการบริหารจดัการความเสี่ยงท่ีดี
ซึ่งเป็นเง่ือนไขจำเป็นสำหรับการพฒันาที่ยั่งยืนซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคนใหม้ีความเป็นคนท่ีสมบรูณ์ สังคมไทยเป็นสังคมคณุภาพ 
มีทีย่ืนและเปิดโอกาสให้กับทุกคนในสังคมไดด้ำเนินชีวิตที่ดมีีความสขุและอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ ในขณะที่ระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศก็เจรญิเติบโตอย่างตอ่เนื่อง มีคุณภาพ และมีเสถียรภาพ การกระจายความมั่งคั่งอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม เป็นการ
เติบโตทีไ่ม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ ชุมชนวีถีชีวิต ค่านิยม ประเพณีและวัฒนธรรม 

๒. ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคณุภาพชีวิตและสขุภาวะที่ดีสำหรับคนไทย พัฒนาคนให้มี 
ความเป็นคนที่สมบูรณ์มีวินัย ใฝรู่้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคดิสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดรีับผดิชอบต่อสงัคม มีจริยธรรมและ
คุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ รวมถึงการสรา้งคนให้ใช้ประโยชน์และ
อยู่กับสิ่งแวดล้อมอยา่งเกื้อกูล อนรุักษ์ ฟื้นฟู ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 

๓. ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทยในแผนพัฒนาฯ  
ฉบับท่ี ๑๒ วิสยัทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยที่วิสัยทัศน์ดังกล่าวต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์
แห่งชาติ อันได้แก่ การมเีอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอำนาจรัฐ การดำรงอยู่อย่างมั่นคง ยัง่ยืนของสถาบันหลักของ
ชาติ การดำรงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภยัคุกคามทกุรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอยา่งสันติสุขเป็นปึกแผ่น               
มีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ ความ
เป็นธรรมและความอยู่ดมีีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรพัยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร
และนำ้ ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่
ร่วมกันอย่างสันตปิระสานสอดคลอ้งกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี
ประเทศไทยไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจท่ีด้อยกว่า 

๔. ยึด “เป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี ๒๕๗๙” ที่เป็นเปา้หมายในยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี มาเป็นกรอบ 
ในการกำหนดเป้าหมายที่จะบรรลใุน ๕ ปีแรกและเป้าหมายในระดบัย่อยลงมา ควบคู่กับกรอบเป้าหมายที่ยั่งยืน (SDGs) ทั้งนี้ 
เป้าหมายประเทศไทยในปี ๒๕๗๙ ซึ่งเป็นยอมรับร่วมกันนั้นพิจารณาจากมิตติ่างๆ ท้ังประเด็นและลักษณะของการพัฒนา 
ลักษณะฐานการผลติและบริการสำคัญของประเทศ ลักษณะของคนไทยและสังคมไทยท่ีพึงปรารถนา และกลุม่เป้าหมายใน
สังคมไทย โดยกำหนดไวด้ังนี้ “เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนบนฐานการพัฒนาท่ียั่งยืน สังคมไทย
เป็นสังคมที่เป็นธรรมมีความเหลื่อมล้ำน้อย คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบรูณ์ เป็นพลเมืองที่มีวินัย ตื่นรู้และเรียนรูไ้ดด้้วยตนเองตลอด
ชีวิต มีสุขภาพร่างกายและจิตใจทีส่มบูรณ์ มีความเจริญเติบโตทางจิตวิญญาณ มีจติสาธารณะและทำประโยชน์ต่อส่วนรวม  
มีความเป็นพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน และพลเมืองโลก ประเทศไทยมีบทบาทที่สำคัญในเวทนีานาชาติ ระบบเศรษฐกิจ
ตั้งอยู่บนฐานของการใช้นวัตกรรมนำดิจิตลั สามารถแข่งขันในการผลิตได้และค้าขายเป็น มีความเป็นสังคมประกอบการ มีฐาน
การผลิตและบริการที่มีคณุภาพและรูปแบบท่ีโดดเด่นเป็นท่ีต้องการในตลาดโลก เป็นฐานการผลิตและบริการทีส่ำคัญ เช่น การ
ให้บริการคณุภาพทั้งด้านการเงิน ระบบโลจสิติกส์ บริการด้านสุขภาพ และท่องเที่ยวคุณภาพ เป็นครัวโลกของอาหารคณุภาพ
และปลอดภัย เป็นฐานอุตสาหกรรมและบริการอัจฉริยะที่เป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่ใช้นวัตกรรม ทุนมนุษย์ทักษะสูงและ 
เทคโนโลยีอัจฉรยิะ มาต่อยอดฐานการผลิตและบริการที่มีศักยภาพในปัจจุบันและพัฒนาฐานการผลิตและบริการใหม่ๆ  เพื่อนำ 
ประเทศไทยไปสู่การมีระบบเศรษฐกิจ สังคม และประชาชนท่ีมีความเป็นอัจฉริยะ” 
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๒๔ 

๕. ยึด “หลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ 
ผลสัมฤทธิ์ท่ีเป็นเป้าหมายระยะยาว” จากการทีแ่ผนพัฒนาฯ เป็นกลไกเช่ือมต่อในลำดับแรกที่จะกำกับและส่งต่อแนวทางการ
พัฒนาและเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีให้เกิดการปฏิบตัิในทุกระดับและในแตล่ะด้านอย่างสอดคล้องกัน แผนพัฒนาฯ 
ฉบับท่ี ๑๒ จึงให้ความสำคัญกับการใช้กลไกประชารัฐที่เป็นการรวมพลังขับเคลื่อนจากท้ังภาครัฐ เอกชน และประชาชน โดยมี
การกำหนดประเด็นบูรณาการของการพัฒนาท่ีมีลำดับความสำคัญสูง และการกำหนดในระดับแผนงาน/โครงการสำคัญที่จะ
ตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาได้ อยา่งแท้จริง รวมทั้งการกำหนดเป้าหมายและตัวช้ีวัดที่มีความครอบคลุมหลากหลายมิติ
มากกว่าในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ีผ่านๆ มา ในการกำหนดเป้าหมายไดค้ำนึงถึงความสอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาวของ
ยุทธศาสตร์ชาติและการเป็นกรอบกำกับเปา้หมายและตัวช้ีวัดในระดบัย่อยลงมาที่จะต้องถกูส่งต่อและกำกับให้สามารถ 
ดำเนินการใหเ้กิดขึ้นอย่างมผีลสัมฤทธิ์ภายใต้กรอบการจัดสรรงบประมาณ การตดิตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณแผ่นดินและการตดิตามประเมินผลการปฏิบัตริาชการรวมทั้งการพัฒนาระบบราชการที่สอดคล้องเป็นสาระเดียวกัน
หรือเสริมหนุนซึ่งกันและกัน แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงกำหนดประเด็นบรูณาการเพือ่การพัฒนาเพื่อเป็นแนวทางสำคัญ 
 

          
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์

๑. วัตถุประสงค ์
๑.๑ เพื่อปรับเปลี่ยนให้คนในสังคมไทยมีคา่นิยมตามบรรทัดฐานที่ดทีางสังคม 
๑.๒ เพื่อเตรยีมคนในสังคมไทยใหม้ีทักษะในการดำรงชีวิตสำหรับโลกศตวรรษท่ี ๒๑ 
๑.๓ เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมสีุขภาวะที่ดีตลอดช่วงชีวิต 
๑.๔ เพื่อเสรมิสร้างสถาบันทางสังคมให้มีความเข้มแข็งเอื้อต่อการพฒันาคนและประเทศ 

        ๒. เป้าหมายและตัวช้ีวัด 
๒.๑ เป้าหมายการพัฒนา 
      ๒.๑.๑ คนไทยส่วนใหญม่ีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทดัฐานท่ีดีของสังคมเพิ่มขึ้น 
      ๒.๑.๒ คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น 
      ๒.๑.๓ คนไทยไดร้ับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรยีนรูด้้วย 

   ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
      ๒.๑.๔ คนไทยมีสุขภาวะที่ดขีึ้น 
      ๒.๑.๕ สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพฒันาประเทศเพิ่มขึ้น 

   โดยเฉพาะสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา ชุมชน สื่อมวลชน  
   และภาคเอกชน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสงัคม 
๑. วัตถุประสงค ์
  ๑.๑ เพื่อขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่กลุม่ประชากรรอ้ยละ ๔๐ ท่ีมีรายได้ 

ตำ่สุด 
  ๑.๒ เพื่อให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคมทีม่ีคุณภาพได้อยา่งทั่วถึง 

    ๑.๓ เพื่อสร้างความเข้มแข็งใหชุ้มชน 
๒. เป้าหมายและตัวช้ีวัด 
    เป้าหมายที่ ๑ ลดปัญหาความเหลื่อมลำ้ด้านรายได้ของกลุ่มคนท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจสังคม 

          ที่แตกต่างกัน และแก้ไขปญัหาความยากจน 
    ตัวช้ีวัด ๑.๑ รายได้เฉลี่ยต่อหัวของกลุ่มประชากรร้อยละ ๔๐ ท่ีมรีายได้ต่ำสุด เพิ่มขึ้น 
                    ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๕ ต่อปี 
     ตัวช้ีวัด ๑.๒ ค่าสัมประสิทธ์ิความไมเ่สมอภาค (Gini Coefficient) ด้านรายได้ลดลง 
                    เหลือ ๐.๔๑ เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
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๒๕ 

ตัวช้ีวัด ๑.๓ การถือครองสินทรัพย์ทางการเงินของกลุ่มประชากรรอ้ยละ ๔๐ ท่ีมีรายได้ต่ำสุด 
        เพิ่มขึ้น 

ตัวช้ีวัด ๑.๔ สัดส่วนประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลงเหลือรอ้ยละ ๖.๕ ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ 
ตัวช้ีวัด ๑.๕ สัดส่วนหน้ีสินต่อรายได้ทั้งหมดของครัวเรือนของกลุ่มครัวเรือนท่ียากจนท่ีสุด ลดลง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิและแข่งขนัได้อย่างย่ังยืน 
๑. วัตถุประสงค ์
     ๑.๑ สร้างความเข็มแข็งให้เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน ดังนี ้
           ๑.๑.๑ เพื่อสร้างความเขม้แข็งของแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจให้สนับสนุนเป้าหมาย 

        การเพิ่มรายไดต้่อหัว 
           ๑.๑.๒ เพื่อเพิ่มศักยภาพของฐานการผลติและฐานรายไดเ้ดมิและสร้างฐานการผลิต 

        และรายได้ใหม ่
๑.๑.๓ เพื่อสนับสนุนการกระจายการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ 
         การแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม และสนับสนุนเศรษฐกิจท่ีเป็นมิตร 
         กับสิ่งแวดล้อม 
๑.๑.๔ เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ สรา้งความเข้มแข็งและรกัษาวินัย 
         ทางการเงิน การคลัง และการพัฒนาเครื่องมือทางการเงินท่ีสนับสนุน 
         การระดมทุนท่ีมีประสิทธิภาพ 

2. เป้าหมายและตัวช้ีวัด 
    ๒.๑ เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมเีสถียรภาพและยั่งยืน 

เป้าหมายที่ ๑ เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕ โดยมรีายได้ต่อหัว 
เป็น ๘,๒๐๐ ดอลลาร์ สรอ. ในปี ๒๕๖๔ ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒    
และสดัส่วนรายไดสุ้ทธิของรัฐบาลต่อมูลว่าผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ 
เป็นร้อยละ ๑๙.๐ 
ตัวช้ีวัด ๑.๑ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
ตัวช้ีวัด ๑.๒ รายได้ต่อหัวและรายได้สุทธิของรัฐบาลต่อมลูว่าผลิตภณัฑ์ 
มวลรวมในประเทศ 

เป้าหมายที่ ๒ การขยายตัวของการลงทุนภาวะรัฐและเอกชนเฉลีย่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ 
      และ ๗.๕ ต่อปี ตามลำดับ 
      ตัวช้ีวัด ๒.๑ อัตราการขยายตัวของการลงทุนภาวะรัฐและเอกชน 

เป้าหมายที่ ๓ มูลว่าและปริมาณการส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไมต่่ำกว่ารอ้ยละ ๔.๐ 
     ตัวช้ีวัด ๓.๑ อัตราการขยายตวัของมูลว่าและปริมาณการส่งออก 

เป้าหมายที่ ๔ ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตโดยรวมเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 
     ร้อยละ ๒.๕ ต่อปีและผลิตภาพการผลติของปัจจัยแรงงานเพิ่มขึน้ 
     เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๒.๕ ตอ่ปี 
     ตัวช้ีวัด ๔.๑ ผลติภาพการผลติของปัจจัยการผลิต 
     ตัวช้ีวัด ๔.๒ ผลติภาพการผลติของปัจจัยแรงงาน 

เป้าหมายที่ ๕ กรอบอัตราเงินเฟอ้ระยะปานกลางอยู่ที่ร้อยละ ๒.๕ ± ๑.๕  
     หนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ไม่เกินร้อยละ ๕๕  
     ของ GDP และดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดลุไมเ่กินร้อยละ ๒ ต่อ GDP 
     ตัวช้ีวัด ๕.๑ อัตราเงินเฟ้อ 
     ตัวช้ีวัด ๕.๒ หน้ีสาธารณะ 
     ตัวช้ีวัด ๕.๓ ดุลบญัชีเดินสะพดั 
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๒๖ 

เป้าหมายที่ ๖ การลงทุนจากความร่วมมือภาวะรัฐและภาวะเอกชน (Public Private 
      Partnership: PPP) ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเฉลีย่ปีละ ๔๗,๐๐๐  
      ล้านบาท 
ตัวช้ีวัด ๖.๑ แหล่งทุน PPP ในการพัฒนาโครงการโครงสร้างพื้นฐาน 

   ด้านคมนาคมขนส่ง 
เป้าหมายที่ ๗ ประชาชนและผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษีมากขึ้น 

ตัวช้ีวัด ๗.๑ จำนวนการยื่นแบบเพื่อชำระภาษีประชาชนและผูป้ระกอบการ 
               ที่เข้าข่ายต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้น 

เป้าหมายที่ ๘ อันดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศโดย IMD 
เลื่อนขึ้นไปอยู่ในกลุ่ม ๑ ใน ๒๕ ของประเทศแรกที่ได้รับการจัดอันดบั
ทั้งหมด 
ตัวช้ีวัด ๘.๑ อันดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ 
                โดย IMD 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

๑. วัตถุประสงค ์
     ๑.๑ รักษา ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและมีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 

                 ๑.๒ สร้างความมั่นคงด้านน้ำของประเทศ และบริหารจัดการทรัพยากรนำ้ทั้งระบบ 
ให้มีประสิทธิภาพ 

     ๑.๓ บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และลดมลพิษให้มีคณุภาพดีขึ้น 
     ๑.๔ พัฒนาขีดความสามารถในการลดกา๊ซเรือนกระจกและการปรับตัวเพื่อลดผลกระทบ 
           จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการรับมือกับภยัพิบัต ิ
๒. เป้าหมายและตัวช้ีวัด 
    เป้าหมายที่ ๑ การรักษา และฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มพื้นที่ป่าไม้เป็นร้อยละ ๔๐ 

ของพื้นที่ประเทศ แบ่งเป็นพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ร้อยละ ๒๕ และพื้นที่ป่า
เศรษฐกิจ ร้อยละ ๑๕ พ้ืนท่ีป่าชายเลนเพิม่จาก ๑.๕๓ ล้านไร่ เป็น ๑.๕๘ ล้าน
ไร่ มีการแก้ไขปญัหาการบุกรุกที่ดนิของรัฐ และลดการสูญเสียความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 
ตัวช้ีวัด ๑.๑ สัดส่วนพ้ืนท่ีป่าไม้ของประเทศ พ้ืนท่ีปลูกและฟื้นฟูป่า พ้ืนท่ีป่า 
                ชายเลน 
ตัวช้ีวัด ๑.๒ แผนท่ีแนวเขตที่ดินของรัฐ (โครงการ One Map) ทั่วประเทศ 
ตัวช้ีวัด ๑.๓ จำนวนชนิดพันธ์ุของสิ่งมีชีวิตที่ใกล้สญูพันธ์ุหรืออยู่ในภาวะ 
                ถูกคุกคาม 

    เป้าหมายที่ ๒ สร้างความมั่นคง และบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ 
บริหารจดัการน้ำในระดับลุ่มน้ำใหม้ีความสมดลุระหว่างความต้องการใช้น้ำ 
ทุกกิจกรรมกับปริมาณน้ำต้นทุน เพิ่มพ้ืนท่ีชลประทานปีละ ๓๕๐,๐๐๐ ไร่ 
ควบคูก่ับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำทั้งภาคการผลิตและการบรโิภค ป้องกัน
และลดความเสียหายจากอุทกภยัและภยัแล้ง 
ตัวช้ีวัด ๒.๑ จำนวนหมู่บ้านมีนำ้สะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค 
ตัวช้ีวัด ๒.๒ แผนบริหารจดัการทรัพยากรน้ำของ ๒๕ ลุ่มน้ำ 
ตัวช้ีวัด ๒.๓ พ้ืนท่ีชลประทาน 
ตัวช้ีวัด ๒.๔ ประสิทธิภาพการใช้น้ำทั้งภาคการผลิตและการบรโิภค 
ตัวช้ีวัด ๒.๕ ปริมาณความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแล้ง 
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๒๗ 

 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ังและยั่งยืน 

๑. วัตถุประสงค ์
๑.๑ เพือ่เสรมิสร้างความมั่นคงภายใน และป้องกันปัญหาภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรค 
      ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมของชาติ 

    ๑.๒ เพื่อสร้างความพร้อมและผนึกกำลังของทุกภาคส่วน ให้มีขดีความสามารถ 
          ในการบริหารจัดการด้านความมั่นคง และมีศักยภาพในการป้องกันและแก้ไข 
          สถานการณ์ที่เกิดจากภัยคุกคามทั้งภัยทางทหารและภยัคุกคามอื่นๆ 
    ๑.๓ เพื่อสร้างความสอดคล้องระหว่างนโยบายด้านความมั่นคงให้สนับสนุน 
          เสถียรภาพและการเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ 
          สิ่งแวดล้อมให้สามารถพฒันาไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    ๑.๔ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมอืด้านความมั่นคงกับมติรประเทศ ในการสนับสนุน 
         การรักษาความสงบสุขและผลประโยชน์ของชาติ 
๒. เป้าหมายและตัวช้ีวัด 
    เป้าหมายภาพรวมคือผลประโยชน์ของชาติว่าด้วยความมั่นคง มัง่คั่ง ยั่งยืน 
    เป้าหมายที่ ๑ ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ใหเ้ป็นสถาบันหลักของประเทศ 

          ตัวช้ีวัด ๑.๑ กิจกรรมเทิดพระเกียรติและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
          ตัวช้ีวัด ๑.๒ คดีการล่วงละเมิดสถาบัน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน   
          สังคมไทย 
๑. วัตถุประสงค ์
     ๑.๑ เพือ่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการคมนาคมขนส่งและการคา้ 
           รวมทั้งมีกลไกกำกับ ดูแล การประกอบกิจการขนส่งที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใสให้   
           สามารถสนับสนุนการเพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศจากการพัฒนา     
           โครงข่ายการขนส่ง และยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน 
     ๑.๒ เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงาน เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และส่งเสริมการใช้ 
           พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด ตลอดจนขยายโอกาสทางธุรกิจในภูมิภาคอาเซยีน   
           จากการพัฒนาด้านพลังงาน 
    ๑.๓ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขยายการให้บริการด้านโครงสรา้งพื้นฐานดิจิทัลอย่างท่ัวถึง 
          ทั้งประเทศ ในราคาที่เหมาะสมเป็นธรรม และส่งเสริมธรุกิจดิจิทัลใหม่ และนวัตกรรม     
          รวมทั้งพัฒนาระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้มีความมั่นคง และคุ้มครองสิทธิ 
          ส่วนบุคคลให้แก่ผู้ใช้บริการ 
    ๑.๔ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและขยายการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำประปาทั้งในเชิง 
          ปริมาณและคุณภาพให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ลดอัตราน้ำสญูเสยีในระบบประปา และ    
          กลไกการบริหารจัดการการประกอบกิจการน้ำประปาในภาพรวมของประเทศ 
    ๑.๕ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมตอ่เนื่องที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสรา้งพื้นฐาน เพื่อลดการนำเขา้ 
          จากต่างประเทศ และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ 
๒. เป้าหมายและตัวช้ีวัด 
    เป้าหมายที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ในภาพรวม มเีป้าหมาย  
                      ลดความเข้มการใช้พลังงาน (Energy Intensity: EI) อยู่ท่ี ๑๒.๘๓ พันตัน   
                      เทียบเท่าน้ำมันดิบ/พันล้านบาท ในปี ๒๕๖๔ รวมทั้งมีเป้าหมายในการลด 
           ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยเป็นร้อยละ ๑๒ ของผลิตภณัฑ์มวลรวม
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๒๘ 

           ในประเทศในปี ๒๕๖๔ โดยในส่วนของต้นทุนค่าขนส่งสินคา้จะลดให้ต่ำกว่า
           ร้อยละ ๗ ของผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ 
     ตัวช้ีวัด ๑.๑ สัดส่วนการใช้พลงังานขั้นสุดท้ายต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม  
           ภายในประเทศ 
     ตัวช้ีวัด ๑.๒ สัดส่วนต้นทุนโลจสิติกสต์่อผลิตภัณฑม์วลรวมในประเทศ 
เป้าหมายที่ ๒ การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานด้านระบบคมนาคมขนสง่ มีเป้าหมาย เพิม่ปริมาณ 
            การขนส่งสินค้าทางรางจากรอ้ยละ ๒ เป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔ และปริมาณการ
       ขนส่งสินค้าทางน้ำเพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๑๕ เป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๙ มีปริมาณ
       ผู้ใช้ระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองเพิ่มขึ้น โดยในเขตกรุงเทพมหานครและ
       ปริมณฑลเพิม่ขึ้นจากร้อยละ ๕ เป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ และท่าอากาศยาน 
       ในกรุงเทพมหานครและท่าอากาศยานในภูมภิาคมีขดีสามารถในการรองรับ     
       ปริมาณผู้โดยสารเพิม่ขึ้นเป็น ๑๐๐ และ ๔๒ ล้านคนต่อปี ตามลำดับ 
       ตัวช้ีวัด ๒.๑ สัดส่วนปริมาณการขนส่งสินค้าทางรางและทางนำ้ต่อปริมาณการ
                      ขนส่งสินค้าท้ังหมดภายในประเทศ 
                  ตวัช้ีวัด ๒.๒ สัดส่วนของผู้ใช้ระบบขนส่งสาธารณะ (รถไฟฟ้า เรือ รถไฟ  
                                  รถโดยสารสาธารณะ รถตู้ โดยสาร และ รถโดยสารด่วนพิเศษ 
             (BRT)) ต่อปริมาณการเดนิทางในเขตกรุงเทพมหานครและ 
            ปริมณฑล 
        ตัวช้ีวัด ๒.๓ ความสามารถในการรองรับปรมิาณผู้โดยสารโดยรวมของท่า 
             อากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยาน
             ภูมิภาค 
 เป้าหมายที่ ๓ การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้าน 
                   โลจิสติกส์และประสิทธิภาพในการอำนวยความสะดวกทางการค้าอยู่ในอันดับ 
        ดีขึ้นภายในปี ๒๕๖๔ และบคุลากรด้านโลจิสติกสไ์ดร้ับการพฒันาให้มีผลติภาพ
        สูงขึ้น รวมทั้งมีปริมาณการขนส่งสินค้าผ่านเข้า-ออก ณ ด่านการค้าชายแดน 
        สำคัญที่เชื่อมต่อกับโครงข่ายทางเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ตอ่ปี 
        ตัวช้ีวัด ๓.๑ อันดับดัชนีความสามารถในการแข่งขันด้านโลจสิติกส์ และ    
                       ประสิทธิภาพการอำนวยความสะดวกทางการค้า 
        ตัวช้ีวัด ๓.๒ สดัส่วนรายได้ของธุรกิจโลจสิติกส์ต่อจำนวนบุคลากรด้านโลจสิติกส ์
        ตัวช้ีวัด ๓.๓ ปรมิาณสินค้าที่ผ่านเข้า-ออก ณ ด่านการค้าชายแดนที่สำคัญ 
เป้าหมายที่ ๔ การพัฒนาด้านพลังงาน มีเป้าหมายเพิ่มสดัส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อปริมาณ 
       การใช้พลังงานขั้นสุดท้ายเป็นร้อยละ ๑๗.๓๔ ในปี ๒๕๖๔ และลดการพึ่งพาก๊าซ 
       ธรรมชาติในการผลติไฟฟ้าใหเ้หลือร้อยละ ๔๗ ในปี ๒๕๖๔ 
       ตัวช้ีวัด ๔.๑ สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย 
                  ตัวช้ีวัด ๔.๒ สัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า 
เป้าหมายที่ ๕ การพัฒนาเศรษฐกจิดิจิทัล มเีป้าหมายที่จะขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
       ให้ได้ร้อยละ ๘๕ ของหมู่บ้านท่ัวประเทศ และมีผูป้ระกอบการธุรกิจดิจิทัลรายใหม่ 
       เพิ่มขึ้นจำนวนไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ราย รวมทั้งหน่วยงานภาครฐัมีระบบความ
       มั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ในการรับมือภัยคุกคามทางออนไลน์อย่างน้อย 
       ร้อยละ ๘๐ ของหน่วยงานภาครัฐท้ังหมดเมื่อสิ้นสุดแผนฯ 
       ตัวช้ีวัด ๕.๑ อันดับความพรอ้มใช้ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
     (Network ReadinessIndex: NRI) 
       ตัวช้ีวัด ๕.๒ จำนวนหมู่บ้านที่มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าถึง 
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๒๙ 

                  ตัวช้ีวัด ๕.๓ จำนวนผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล 
       ตวัช้ีวัด ๕.๔ จำนวนเหตลุะเมิดความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่เกิดขึ้นในประเทศ 
เป้าหมายที่ ๖ การพัฒนาด้านสาธารณูปการ (น้ำประปา) มีเป้าหมายขยายกำลังการผลิต 
       น้ำประปาและกระจายโครงขา่ยการให้บริการน้ำประปาครอบคลุมพื้นท่ีบริการ 
       ในเขตนครหลวง ร้อยละ ๑๐๐ ภายในปี ๒๕๖๑ ในเขตภูมภิาค/เทศบาล ให้
       ครอบคลุมร้อยละ ๘๐ เมื่อสิน้สุดแผนฯ และจัดหานำ้สะอาดหรือก่อสร้างระบบ
       ประปาหมู่บ้านให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านเมื่อสิ้นสุดแผนฯ ลดอัตราน้ำสญูเสียระบบ
       ส่งและจำหน่ายน้ำในเขตนครหลวงให้มีความสญูเสยีน้อยกว่ารอ้ยละ ๒๐ และเขต
       ภูมิภาค/เทศบาลให้มีความสญูเสยีน้อยกว่าร้อยละ ๒๕ ภายในปี ๒๕๖๔ รวมทั้งมี   
                  การจัดตั้งองค์กรกำกับดูแลกิจการประปาที่เป็นเอกภาพ และมีกฎหมายรองรับ 
       การดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๒ 
       ตัวช้ีวัด ๖.๑ สดัส่วนประชากรที่ไดร้ับบริการน้ำประปาที่เพิ่มใหม่ต่อประชากร 
            ทั้งหมด 
      ตัวช้ีวัด ๖.๒ สดัส่วนหมู่บ้านท่ีได้รับบริการนำ้สะอาดเพิ่มใหม่ต่อจำนวนหมู่บ้าน 
           ทั่วประเทศ 
      ตัวช้ีวัด ๖.๓ ร้อยละของอัตราน้ำสูญเสียทีล่ดลงได้และระดับความสำเร็จตาม 
           แผนปฏิบัติการลดน้ำสูญเสีย 
      ตัวช้ีวัด ๖.๔ มีองค์กรกำกับดแูลการประกอบกิจการประปา 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจสิติกส์ 
                     ๑. วัตถุประสงค์ 

๑.๑ เพือ่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวกดา้นการคมนาคมขนส่งและ 
      การค้ารวมทั้งมีกลไกกำกับ ดแูล การประกอบกิจการขนส่งที่มปีระสิทธิภาพและ  
      โปร่งใสให้สามารถสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
      จากการพัฒนาโครงข่ายการขนส่ง และยกระดับคณุภาพชีวิตให้กับประชาชน 

๑.๒ เพือ่สร้างความมั่นคงทางพลังงาน เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และส่งเสริม 
      การใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด ตลอดจนขยายโอกาสทางธุรกิจใน 
      ภูมิภาคอาเซียนจากการพัฒนาด้านพลังงาน 
๑.๓ เพื่อเพิม่ประสิทธิภาพและขยายการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล 
      อย่างทั่วถึงทั้งประเทศ ในราคาที่เหมาะสมเป็นธรรม และส่งเสริมธุรกิจดิจิทัลใหม่  
      และนวัตกรรม รวมทั้งพัฒนาระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้มีความมั่นคง  
      และคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลให้แก่ผู้ใช้บริการ 

   ๑.๔ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและขยายการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำประปา 
      ทั้งในเชิงปริมาณและคณุภาพให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ลดอัตราน้ำสญูเสียในระบบ 
      ประปา และกลไกการบริหารจัดการการประกอบกิจการน้ำประปาในภาพรวมของ 
      ประเทศ 
๑.๕ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนือ่งที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อ 
      ลดการนำเข้าจากตา่งประเทศ และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ 

       ๒. เป้าหมายและตัวช้ีวัด 
           เป้าหมายที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจสิติกส์ในภาพรวม มเีป้าหมาย  

     ลดความเข้มการใช้พลังงาน (Energy Intensity: EI) อยู่ท่ี ๑๒.๘๓  
     พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ/พันล้านบาท ในปี ๒๕๖๔ รวมทั้งมีเปา้หมาย 
     ในการลดต้นทุนโลจสิติกส์ของประเทศไทยเป็นร้อยละ ๑๒ ของ 
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๓๐ 

     ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศในปี ๒๕๖๔ โดยในส่วนของต้นทนุค่าขนส่ง 
     สินค้าจะลดใหต้่ำกว่าร้อยละ ๗ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
     ตวัช้ีวัด ๑.๑ สัดส่วนการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายต่อผลติภณัฑ์มวลรวม 
                     ภายในประเทศ 
     ตัวช้ีวัด ๑.๒ สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 

เป้าหมายที่ ๒ การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานด้านระบบคมนาคมขนสง่ มีเป้าหมาย 
      เพิ่มปริมาณการขนส่งสินค้าทางรางจากร้อยละ ๒ เป็นไม่น้อยกว่า 
      ร้อยละ ๔ และปริมาณการขนส่งสินค้าทางน้ำเพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๑๕  
      เป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๙ มปีริมาณผู้ใช้ระบบขนส่งสาธารณะในเขต 
      เมืองเพิ่มขึ้น โดยในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลเพิม่ขึ้นจาก 
      ร้อยละ ๕ เป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ และท่าอากาศยานใน 
      กรุงเทพมหานครและท่าอากาศยานในภูมภิาคมีขีดสามารถในการ 
      รองรับปริมาณผูโ้ดยสารเพิ่มขึ้นเป็น ๑๐๐ และ ๔๒ ล้านคนตอ่ปี  
      ตามลำดับ 
      ตัวช้ีวัด ๒.๑ สัดส่วนปริมาณการขนส่งสินค้าทางรางและทางนำ้ต่อ 
                      ปริมาณการขนส่งสินค้าท้ังหมดภายในประเทศ 
      ตัวช้ีวัด ๒.๒ สัดส่วนของผู้ใช้ระบบขนส่งสาธารณะ (รถไฟฟ้า เรือ รถไฟ  
                     รถโดยสารสาธารณะ รถตู้ โดยสาร และ รถโดยสารด่วน 
                     พิเศษ (BRT)) ต่อปริมาณการเดินทางในเขต 
                      กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
      ตัวช้ีวัด ๒.๓ ความสามารถในการรองรับปรมิาณผู้โดยสารโดยรวมของ 

         ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง และ 
         ท่าอากาศยานภูมิภาค 

เป้าหมายที่ ๓ การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ประเทศไทยมคีวามสามารถในการแข่งขัน 
      ด้านโลจิสติกส์และประสิทธิภาพในการอำนวยความสะดวกทางการค้า 
      อยู่ในอันดับดีขึ้นภายในปี ๒๕๖๔ และบุคลากร ด้านโลจสิติกสไ์ด้รับการ 
      พัฒนาให้มีผลิตภาพสูงขึ้น รวมทั้งมีปริมาณการขนส่งสินค้าผ่านเข้า-ออก  
      ณ ด่านการค้าชายแดนสำคญัที่เชื่อมต่อกับโครงข่ายทางเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
      ร้อยละ ๕ ต่อปี 
      ตัวช้ีวัด ๓.๑ อันดับดัชนีความสามารถในการแข่งขันด้านโลจสิติกส์ และ 
                     ประสิทธิภาพการอำนวยความสะดวกทางการค้า 
      ตัวช้ีวัด ๓.๒ สัดส่วนรายได้ของธุรกิจโลจสิติกส์ต่อจำนวนบุคลากร 

          ด้านโลจิสติกส ์
ตัวช้ีวัด ๓.๓ ปริมาณสินคา้ที่ผ่านเข้า-ออก ณ ด่านการค้าชายแดนทีส่ำคัญ 

        เป้าหมายที่ ๔ การพัฒนาด้านพลังงาน มีเป้าหมายเพิ่มสดัส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อ 
ปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายเป็นร้อยละ ๑๗.๓๔ ในปี ๒๕๖๔ และ 
ลดการพึ่งพาก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าให้เหลือร้อยละ ๔๗ ในปี ๒๕๖๔ 
ตัวช้ีวัด ๔.๑ สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อปริมาณการใช้พลังงาน 
ขั้นสุดท้าย 
ตัวช้ีวัด ๔.๒ สัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลติไฟฟ้า 
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๓๑ 

      เป้าหมายที่ ๕ การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล มีเปา้หมายทีจ่ะขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ต 
ความเร็วสูงให้ไดร้้อยละ ๘๕ ของหมู่บ้านทั่วประเทศ และมีผู้ประกอบการ
ธุรกิจดิจิทัลรายใหม่เพิ่มขึ้นจำนวนไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ราย รวมทั้งหน่วยงาน
ภาครัฐมรีะบบความมั่นคงปลอดภยัทางไซเบอร์ในการรับมือภัยคุกคามทาง 
ออนไลน์อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ของหน่วยงานภาครัฐท้ังหมดเมื่อสิ้นสุดแผนฯ 
ตัวช้ีวัด ๕.๑ อันดับความพร้อมใช้ของเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
(Network ReadinessIndex: NRI) 
ตัวช้ีวัด ๕.๒ จำนวนหมู่บ้านที่มีอนิเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าถึง 
ตัวช้ีวัด ๕.๓ จำนวนผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทลั 
ตัวช้ีวัด ๕.๔ จำนวนเหตลุะเมิดความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่เกิดขึน้ใน 
                ประเทศ 

      เป้าหมายที่ ๖ การพัฒนาด้านสาธารณูปการ (น้ำประปา) มีเปา้หมายขยายกำลังการผลิต 
น้ำประปาและกระจายโครงข่ายการให้บริการน้ำประปาครอบคลุมพื้นที่ 
บริการในเขตนครหลวง ร้อยละ ๑๐๐ ภายในปี ๒๕๖๑ ในเขตภมูิภาค/
เทศบาล ให้ครอบคลุมร้อยละ ๘๐ เมื่อสิ้นสดุแผนฯ และจัดหาน้ำสะอาดหรือ 
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านเมื่อสิ้นสดุแผนฯ ลด

 อัตราน้ำสญูเสียระบบส่งและจำหน่ายนำ้ในเขตนครหลวงให้มีความสูญเสีย 
น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ และเขตภมูิภาค/เทศบาลให้มีความสญูเสยีน้อยกว่า 
ร้อยละ ๒๕ ภายในปี ๒๕๖๔ รวมทั้งมีการจัดตั้งองค์กรกำกับดูแลกจิการ 
ประปาท่ีเป็นเอกภาพ และมีกฎหมายรองรับการดำเนินงานอย่างเปน็รูปธรรม 
ให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๒ 
ตัวช้ีวัด ๖.๑ สดัส่วนประชากรที่ได้รับบริการน้ำประปาท่ีเพิ่มใหม่ตอ่ 

    ประชากรทั้งหมด 
ตัวช้ีวัด ๖.๒ สดัส่วนหมู่บ้านท่ีได้รบับริการน้ำสะอาดเพิ่มใหมต่่อจำนวน 

    หมู่บ้านทั่วประเทศ 
ตัวช้ีวัด ๖.๓ ร้อยละของอัตราน้ำสญูเสยีที่ลดลงได้และระดับความสำเร็จ 

    ตามแผนปฏิบตัิการลดน้ำสูญเสีย 
ตัวช้ีวัด ๖.๔ มีองค์กรกำกับดูแลการประกอบกิจการประปา 

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม                       
           ๑. วัตถุประสงค ์

           ๑.๑  เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยกระดับความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลย ีขั้นก้าวหน้า ให้สนับสนุนการสร้างมูลค่าของสาขาการผลิตและ
บริการเปา้หมาย 

             ๑.๒ เพื่อสร้างโอกาสการเข้าถงึและนำเทคโนโลยีไปใช้ให้กับเกษตรกรรายย่อย  
           วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

              ๑.๓ เพื่อพัฒนานวัตกรรมทีมุ่ง่เน้นการลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคณุภาพชีวิต 
           ของประชาชนผู้สูงอายุผูด้้อยโอกาสทางสังคม และคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

              ๑.๔ เพื่อบูรณาการระบบบรหิารจัดการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ 
            นวัตกรรม ให้สามารถดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน 

                     ๒. เป้าหมายและตัวช้ีวัด 
                         ๒.๑ เป้าหมาย 
                         เป้าหมายที่ ๑ เพิ่มอันดับความสามารถการแขง่ขันโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร ์

       และด้านเทคโนโลยี จัดโดย IMD (International Institute of   
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๓๒ 

       Management   Development) ให้อยู่ในลำดบั ๑ ใน ๓๐  
                   ตัวช้ีวัด ๑.๑ อันดบัความสามารถ การแข่งขันโครงสร้างพื้นฐานด้าน 

           วิทยาศาสตร์ โดย IMD 
             ตัวช้ีวัด ๑.๒ อันดับความสามารถการแข่งขันโครงสรา้งพื้นฐาน 

           ด้านเทคโนโลยีโดย IMD 
   เป้าหมายที่ ๒ เพิ่มสดัส่วนคา่ใช้จ่ายการลงทุนเพื่อการวิจยัและพัฒนาสู่ร้อยละ ๑.๕  

       ของ GDP และมีสัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อ 
        ภาครัฐเป็น ๗๐:๓๐ โดยมสีดัส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาใน 
        อุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมาย ของประเทศ : งานวิจยัพื้นฐาน 
        เพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู:้ ระบบโครงสรา้งพื้นฐาน บุคลากร และ 
        ระบบมาตรฐาน เป็น ๕๕ : ๒๕ : ๒๐ 

               ตัวช้ีวัด ๒.๑ ค่าใช้จ่ายการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาต่อ GDP 
                   ตัวช้ีวัด ๒.๒ สัดสว่นการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน 

ต่อภาครัฐ 
              ตัวช้ีวัด ๒.๓ สดัส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรม 

           ยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศ : งานวิจัยพ้ืนฐาน 
เพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้:ระบบโครงสร้างพื้นฐาน  

บุคลากร และระบบมาตรฐาน 
เป้าหมายที่ ๓ เพิ่มจำนวนบุคลากรด้านการวจิัยและพัฒนาเป็น ๒๕ คนต่อประชากร  

      ๑๐,๐๐๐ คน 
                   ตัวช้ีวัด ๓.๑ บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาต่อประชากร  

           ๑๐,๐๐๐ คน 
           เป้าหมายที่ ๔ เพิ่มโอกาสการเข้าถึงและใช้ประโยชนผ์ลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ 

     ของเกษตรกรรายย่อย วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและ 
     ขนาดย่อม 

         ตัวช้ีวัด ๔.๑ ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่ถูกนำไปใช้ในการสร้าง 
        มูลค่าการผลติให้กับเกษตรกรรายย่อย วิสาหกิจชุมชน และ 
        วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

           เป้าหมายที่ ๕ เพิ่มจำนวนนวัตกรรมทางสังคมและนวัตกรรมสำหรบัผู้สูงอายุและ 
     ผู้พิการที่ผลิตได้เองภายในประเทศ 

                                    ตัวช้ีวัด ๕.๑ นวัตกรรมทางสังคมและนวตักรรมสำหรบัผู้สูงอายุและ 
         ผู้พิการที่ผลิตไดเ้องภายในประเทศ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๙ : การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
           ๑. วัตถุประสงค ์
     ๑.๑ เพื่อกระจายความเจรญิและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสู่ภมูิภาคอย่างทั่วถึงมากขึ้น 
     ๑.๒ เพื่อพัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่สำหรับคนทุกกลุ่ม 
     ๑.๓ เพื่อพัฒนาและฟื้นฟูพ้ืนท่ีฐานเศรษฐกิจหลักให้ขยายตัวอย่างเป็นมิตรต่อ 
           สิ่งแวดล้อม และเพิม่คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 
     ๑.๔ เพื่อพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหม่ให้สนับสนุนการเพิม่ขีดความสามารถในการ 
           แข่งขันและการพัฒนาในพ้ืนท่ีอย่างยั่งยืน 
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๓๓ 

            ๒. เป้าหมายและตัวช้ีวัด 
     เป้าหมายที่ ๑ ลดช่องว่างรายได้ระหว่างภาคและมีการกระจายรายได้ที่เป็นธรรม 
           มากขึ้น 
           ตัวช้ีวัด ๑.๑ ผลิตภณัฑภ์าคต่อหัวระหว่างภาค 
           ตัวช้ีวัด ๑.๒ สัมประสิทธ์ิการกระจายรายได้ระดับภาค 
    เป้าหมายที่ ๒ เพิม่จำนวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่สำหรับคนทุก

            กลุ่มในสังคม ตัวช้ีวัด เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ไดร้ับการพฒันา 
           เป็นเมืองน่าอยู่ 
  เป้าหมายที่ ๓ พื้นที่ฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมติร

          ต่อสิ่งแวดล้อม 
         ตัวช้ีวัด ๓.๑ ค่าเฉลี่ยสารอินทรีย์ระเหยง่ายในพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมหลัก 
              บริเวณมาบตาพดุไมเ่กินเกณฑ์มาตรฐาน 
         ตัวช้ีวัด ๓.๒ ข้อร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบจากการ

               ประกอบการในพ้ืนท่ี 
  เป้าหมายที่ ๔ เพิ่มมลูค่าการลงทนุในพ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนร้อยละ ๒๐ 
         ตัวช้ีวัด ๔.๑ มูลค่าการลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
         ตัวช้ีวัด ๔.๒ สถานประกอบการที่จดทะเบยีนในพื้นที่เศรษฐกจิใหม่ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ : ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
   ๑. วัตถุประสงค ์
       ๑.๑ เพื่อใช้ประโยชน์จากจุดเด่นของทำเลที่ตั้งของประเทศไทยที่เป็นจุดเช่ือมโยง 
   สำคัญของแนวระเบียงเศรษฐกิจตา่งๆ ให้เกิดประโยชน์อย่างเตม็ศักยภาพ 
   ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทย 
        ๑.๒ เพื่อขยายโอกาสด้านการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ และยกระดับให้

    ประเทศเป็นฐานการผลติและการลงทุนที่มีศักยภาพและโดดเด่น 
        ๑.๓ เพื่อเพิ่มบทบาทของไทยในเวทีโลกด้วยการส่งเสริมบทบาทท่ีสร้างสรรค์ 
   ของไทยในกรอบความร่วมมือต่างๆ รวมทั้งการสนับสนุนการขับเคลือ่น 
   การพัฒนาภายใต้กรอบเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable  

    Development Goals: SDGs) 
  ๒. เป้าหมายและตัวช้ีวัด 
      ๒.๑ เครือข่ายการเช่ือมโยงตามแนวระเบยีงเศรษฐกิจท่ีครอบคลมุและมีการใช้

             ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ 
 
        ตัวช้ีวัด ๑ ความสำเร็จของไทยในการผลักดันให้เกิดโครงข่ายความเชื่อมโยง 

                      ทางด้านโลจิสติกส์ที่ครอบคลุมทางบก ทางราง ทางน้ำทางอากาศ 
           ภายในภูมิภาค เพื่ออำนวยความสะดวก ลด ระยะเวลาและต้นทุน
           ในการขนส่ง 

        ตัวช้ีวัด ๒ ความสำเร็จของการดำเนินงานภายใต้ความตกลงว่าด้วยการขนส่ง
              ข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Cross Border Transport 
              Agreement: CBTA) ณ ด่านชายแดนระหว่างไทยกับประเทศ 

             เพื่อนบ้าน 
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๓๔ 

             ๒.๒ ระบบห่วงโซ่มลูค่าในอนุภูมิภาคและภมูิภาคอาเซียนเพิ่มขึ้น 
        ตัวช้ีวัด ๑ ดัชนีย่อยความสามารถในการบริหารจัดการ ณ พรมแดนของ 
          ประเทศไทย ในดัชนีการอำนวยความสะดวกทางการค้า 
          (Enabling Trade Index) 
        ตัวช้ีวัด ๒ มูลค่าสินค้าขั้นกลางที่ผ่านด่านชายแดนระหว่างประเทศ 
          ตัวช้ีวัด ๓ มูลค่าการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับประเทศในภมูภิาค 
        ตัวช้ีวัด ๔ มูลค่าการบริการของผู้ประกอบการไทยในประเทศในภูมิภาค 
  ๒.๓ ประเทศไทยเป็นฐานเศรษฐกจิ การค้าและการลงทุนที่สำคัญในภูมิภาค 
        อนุภูมิภาค อาเซียนและเอเชีย รวมทั้งมีการพัฒนาส่วนขยายจากแนวระเบียง

         เศรษฐกิจในอนุภูมิภาคให้ครอบคลุมภมูิภาคอาเซียน เอเชียตะวันออก และ 
        เอเชียใต้ 
        ตัวช้ีวัด ๑ ปริมาณการขนส่งสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น 
        ตัวช้ีวัด ๒ มูลค่าการค้าชายแดนระหว่างไทยกับประเทศในภูมภิาค 
        ตัวช้ีวัด ๓ มูลค่าการลงทุนของผู้ประกอบการไทยในประเทศในภูมิภาค 
        ตัวช้ีวัด ๔ กฎหมายและระเบยีบต่างๆ ได้รับการปรับปรุงให้เอื้อต่อการเป็น 

           ศูนย์กลางการผลิต การลงทนุ และบริการ 
           ๒.๔ ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาท่ีสำคัญทั้งในทุกระดับ 
       ตัวช้ีวัด ๑ มูลค่าการให้ความช่วยเหลือของไทยในอนุภูมภิาคและภมูิภาค 
       ตัวช้ีวัด ๒ ความสำเรจ็ของโครงการพัฒนาร่วมกันระหว่างไทยกับประเทศ 
         ในภูมิภาค 
      ตัวช้ีวัด ๓ ความก้าวหน้าในการดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 
 1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

        
             ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  (๑) เพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิต       การเกษตร  
การพัฒนาศักยภาพการประกอบการด้านอุตสาหกรรม  อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว  การตั้งองค์กรร่วมภาครัฐและ
เอกชนระดับพื้นที่เพื่อส่งเสริมอำนวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน และส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศ
เพื่อนบ้าน 
  (๒) สร้างคนให้มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา  รอบรู้   เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง  สามารถดำรงชีพได้อย่างมีคุณภาพ 
  (๓) สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร  แก้ไขปัญหาความยากจน 
หนี้สิน และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพท่ีมั่นคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแลครอบครัว    ได้อย่างอบอุ่น 
  (๔) ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยเร่งอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ ๑๕.๙ 
ล้านไร่ หรือร้อยละ ๒๕ ของพื้นที่ภาค  ป้องกันการรุกพื้นที่ชุ่มน้ำ พัฒนาแหล่งน้ำและระบบชลประทาน ฟื้นฟูดิน ยับยั้งการ
แพร่กระจายดินเค็ม และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโดยส่งเสริมทำเกษตรอินทรีย์ 

                  
  กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ประกอบด้วย นครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย์  สุรินทร์  มุ่งเน้นการ
พัฒนาระบบชลประทานให้เต็มศักยภาพ  การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) พัฒนาการท่องเที่ยว
ทั้งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และอารยธรรมขอมด้วยการสร้างคุณค่าเพิ่ม และพัฒนาเส้นทาง 
 

ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564)   
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชยัภูมิ  งานนโยบายและแผน 

๓๕ 

 
 

 

วิสัยทัศน์ “เศรษฐกิจก้าวหน้า สงัคมและสิ่งแวดล้อม มีคุณภาพอย่างย่ังยืน” 
   1. ตำแหน่งการพัฒนา (Positioning) ของจังหวัดชัยภูมิ  

    1.1 เป็นฐานการผลติและศูนยก์ลางสินค้าเกษตรที่เขม้แข็งและยัง่ยืน 
                            1.2 เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวฒันธรรมที่มีช่ือเสียง  
                            1.3 เป็นเมืองแห่งความสมบรูณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีด ี
      1.4 เป็นเมืองที่สังคมมีคณุภาพ มั่นคง และปลอดภัย  

3. พันธกิจ  
    3.1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจมหภาค 
    3.2 ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม 
    3.3 อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
    3.4 พัฒนาสังคม คณุภาพชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. เป้าประสงค์รวม  
    4.1 ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและกระจายอย่างเหมาะสม 
    4.2 สถานท่ีท่องเที่ยวมีความสมบูรณ์และมีมาตรฐาน 
    4.3 การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใหส้มดุลกับการพัฒนา 
    4.4 ประชาชนดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ มั่นคงแลปลอดภยั 
5. ตัวชี้วัดและค่า 

5.1 อัตราการขยายตัวของ GPP เพิ่มขึ้น 
5.2 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลติภณัฑ์มวลรวมจังหวัดภาคการเกษตร 
5.3 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลติภณัฑ์มวลรวมภาคอตุสาหกรรม 
5.4 ร้อยละอัตราเพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว 
5.5 รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มขึ้น 
5.6 จำนวนชุมชนที่ดำเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5.7 สัมประสิทธ์ิการกระจายรายได้ลดลง 
5.8 จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 
5.9 ค่าเฉลีย่ O-Net ทุกระดับเพิม่ขึ้น 
5.10 ร้อยละของประชากรที่อยู่ได้เส้นความยากจนลดลง 
5.11 ร้อยละผู้อยู่ในระบบการประกันสังคมต่อกำลังแรงงานเพิ่มขึ้น 
5.12 อัตราการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไม้ในจังหวัดลดลง 
5.13 สดัส่วนการใช้พลังงานทดแทนในจังหวัดชัยภูมิเพิ่มขึ้น 

  6. ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชัยภูม ิ
6.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสรา้งความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
      เป้าประสงค์ ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและกระจายอย่างเหมาะสม 
      ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย   

1. ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้นของผลติภณัฑ์มวลรวม 
2. อัตราการขยายตัวของ GPP ภาคเกษตร 
3. อัตราการขยายตัวของ GPP ภาคอุตาหกรรม 
4. รายได้ของครัวเรือนแผ่นเกณฑ์ จปฐ. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ  

แผนการพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ (พ.ศ.2561-2564) 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564)   
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชยัภูมิ  งานนโยบายและแผน 

๓๖ 

 
กลยุทธ์ 
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการผลิตและบริการ 
2. การส่งเสริมอาชีพและรายได้แก่ประชาชน 
3. การเพิ่มมลูค่าสินค้าการเกษตรและบริการ 
4. การส่งเสริมการตลาดสินค้าการเกษตรและบริการ 

6.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการการท่องเที่ยวสู่มาตรฐานสากล 
      เป้าประสงค์  

1. สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวมีมูลค่าเพิ่มขึ้น 
2. สถานท่ีท่องเที่ยวมีความสมบูรณ์และมมีาตรฐาน 

      ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย  
1. ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยว 
2. ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้นของรายได้จากสินค้าและบริการการท่องเที่ยว 
3. จำนวนแหล่งท่องเที่ยวท่ีไดร้ับการพัฒนาให้มีคุณภาพไดม้าตรการ 
4. ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 

6.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมสี่วนร่วม
อย่างยั่งยืน 
      เป้าประสงค์ ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์และสมดลุกับการพัฒนา 
      ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย   

1. ทรัพยากรธรรมชาตมิีความอุดมสมบูรณเ์พิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน 
2. ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอยา่งมีส่วนร่วม 
3. ระดับความสำเร็จในการผลิตและการบริหารจัดการพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นอย่างมีส่วนร่วม 
4. ระดับความสำเร็จในการบริหารจดัการภยัพิบัติที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ 
กลยุทธ์ 
1. บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ 
2. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอย่างยั่งยืน 
3. การรับมือภัยธรรมชาติ การเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างมปีระสิทธิภาพ 

6.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคมและคณุภาพชีวิตใหม้ั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
      เป้าประสงค์ ประชาชนดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ มั่นคง และปลอดภัย 
      ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย   

1. สัมประสิทธิการกระจายรายได้ลดลง 
2. จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยเพิม่ขึ้น 
3. ค่าเฉลี่ย O-net ทุกระดับเพิ่มขึ้น 
4. สัดส่วนคนจนลดลง 
5. ร้อยละของผู้อยู่ในระบบประกันสงัคมต่อกำลังแรงงานเพิ่มขึ้น 
6. จำนวนองค์ความรูภมูิปัญญาท้องถิ่นไทยเฉลีย่ต่อหมู่บา้นเพิ่มขึ้น 
7. ร้อยละทีล่ดลงของการเกิดคดีอาชญากรรมในพ้ืนท่ี 
กลยุทธ์ 
1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
2. การสร้างภูมิคุม้กันทางสังคม 
3. การพัฒนาความมั่นคงและความปลอดภัยของสังคม 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564)   
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชยัภูมิ  งานนโยบายและแผน 

๓๗ 

 
 1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 

   
 

วิสัยทัศน์ “แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เป็นสังคมคุณภาพที่พร้อมก้าวสู่ประชาคม
อาเซียน” 

   พันธกิจ 
1. การพัฒนาการศึกษา การกีฬา และส่งเสริมศาสนา ศลิปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนยีมประเพณี 

และภมูิปัญญาท้องถิ่น 
2. พัฒนาและส่งเสรมิอาชีพของประชาชน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
3. พัฒนาและส่งให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่ดีขึ้น 
4. พัฒนาและส่งเสรมิการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นทีรู่จกั 
5. ส่งเสริม ปรับปรุง แก้ไข อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และส่งเสรมิการ

แก้ไขปัญหามลภาวะ การกำจัดขยะมูลฝอย 
6. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริการจดัการแหล่งน้ำใหไ้ด้มาตรฐานครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 
7. ส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมาใช้

ในการพัฒนาองค์กร 
8. ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 
จุดมุ่งหมาย 
1. จัดการศึกษาและส่งเสริมการจัดการศึกษาการกีฬา ท้ังในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย 
2. ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา อนรุักษ์ศิลปะวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและภูมปิัญญา

ท้องถิ่น 
3. สร้างรายได้และพัฒนาสง่เสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 
4. ส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
5. พัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตทีด่ีขึ้น 
6. เสริมสรา้งความเข้มแข็งให้ครอบครัว 
7. ส่งเสริมและสนับสนนุการป้องกนัและแก้ไขปญัหายาเสพติด 
8. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ให้มีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่รจูักแพร่หลาย 
9. ส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
10. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บริหารจัดการแหล่ง ให้ได้มาตรฐานครอบคลุมทุกพื้นที ่
11. ส่งเสริมให้ความรู้เพื่อเป็นแหล่งกำเนิดพลังงานทดแทน 
12. เป็นองค์กรที่มีระบบเทคโนโลยทีี่ทันสมัย ภายใต้การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
13. พัฒนาสังคมท้องถิ่นให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
14. สนับสนนุการบริการสาธารณสขุให้มีมาตรฐานและครบวงจร 

 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูม ิ



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564)   
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชยัภูมิ  งานนโยบายและแผน 

๓๘ 

 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และการกีฬา 

 พันธกิจ พัฒนาการศึกษา การกีฬา และส่งเสรมิศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และภูมิปญัญาท้องถิ่น 

เป้าประสงค ์
1. สถานศึกษามีการจดัการศึกษาตลอดชีวิตและรองรับประชาคมอาเซียน 
2. จังหวัดชัยภมูิมีช่ือเสียงด้านกีฬา เพิ่มขึ้น 
3. ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญัญาท้องถิ่น ไดร้ับการสืบสาน 

2.  ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 พันธกิจ 

1. พัฒนาและส่งเสรมิการประกอบอาชีพของประชาชน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
2. พัฒนาและส่งเสรมิให้ประชาชนมคีุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

    เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์
1. รายไดต้่อครัวเรือนเพิ่มมากข้ึน 

        2. ปัญหาด้านยาเสพติดและอาชญากรรมลดลง 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว 

พันธกิจ 
   พัฒนาและส่งเสรมิการท่องเที่ยว ให้มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นทีรู่้จกัแพร่หลาย 

เป้าประสงค ์
1. นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าสูจ่ังหวัดชัยภูมิมากขึ้น 
2. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มสูงขึ้น 

4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
 พันธกิจ 
 -ส่งเสรมิ อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และแกไ้ขปัญหามลภาวะ การกำจัด
ขยะมูลฝอย 

เป้าประสงค ์
1. ประชาชนมสี่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. ปัญหาการจัดการขยะลดลง 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมลูค่าผลผลติทางการเกษตร 
    พันธกิจ 
   -พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บรหิารจัดการแหล่งน้ำให้ได้มาตรฐานครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 

เป้าประสงค ์
1. เส้นทางคมนาคมที่ไดม้าตรฐาน 
2. แหล่งน้ำไดร้ับการบริหารจัดการ 
3. รายได้ต่อครัวเรือนภาคการเกษตรสูงขึ้น 

       6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
   พันธกิจ 

ส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพมาใช้ในการพัฒนาองค์กร 

เป้าประสงค ์
1. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลงานการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภมู ิ
2. บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมไิด้รบัการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน  

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  
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3. ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดชัยภูม ิ
      7. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคณุค่า 
 พันธกิจ 
 -ส่งเสรมิการอนุรักษ์และใช้พลังทดแทนอย่างมีคุณคา่ 

เป้าประสงค ์
1. ร้อยละของครัวเรือนที่ใช้พลังงานทดแทนในจังหวัดชัยภูม ิ
2. จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับการส่งเสรมิให้เป็นเรียนรู้  
 

 1.5 อื่นๆ (ความสัมพันธ์/สอดคล้องกับ THAILAND 4.0) 
        กระบวนทัศน์ในการพัฒนา 

1. เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ ไปสูส่ินค้าเชิงนวัตกรรม 
2. เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนด้วยอตุสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี 
3. เปลี่ยนจากภาคผลติสินค้า ไปสูภ่าคบริการมากขึ้น 
กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมาย ได้แก ่

  กลุ่มที่ 1 กลุม่อาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ 
  กลุ่มที่ 2 สาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีการแพทย์ 
  กลุ่มที่ 3 กลุม่เครื่องมืออุปกรณ์อจัฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคมุ 
  กลุ่มที่ 4 กลุม่ดิจิทลั เทคโนโลยีอนัเทอร์เน็ตที่เช่ือมต่อและฝังอุปกรณ์ต่างๆ  
  กลุ่มที่ 5 กลุม่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการทีม่ีมลูค่าสูง (จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อ 

ประชาชน, 2559) 
  แนวคิด “ประเทศไทย 4.0” 

     1) “Strength from Withinn” คือ การสรา้งความเข้มแข็งจากภายใน 
     2) “Connect to the World” คือ เมื่อภายในประเทศเข้มแข็งแล้ว ก็ต้องเชื่อมโยงเศรษฐกิจ 
         ภายในกับเศรษฐกิจโลก 

  กลไกขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 
Strength from Within หรือการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน มีกลไกในการขับเคลื่อนหลัก 
อยู่ 3 ตัว คือ 
1) การยกระดับนวัตกรรม  (Innovation Driven Proposition) ของทุกภาคส่วนในประเทศ 
2) การสร้างสังคมที่มีจติวิญญาณของความเป็นผูป้ระกอบการ (Entrepreneur Driven- 

Proposition) 
3) การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเครือข่าย  (Community Driven Proposition) 
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  (1) วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ (Vision) 

“ซับใหญ่น่าอยู่ มกีารบริหารจัดการที่ดี ส่งเสริมคณุภาพชีวิตอย่างยั่งยืน” 
 (2) ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้น ฐานและบริการสาธารณะ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และส่ง เสรมิคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม  และภูมิปญัญาทอ้งถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริการกจิการบ้านเมืองที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการท่องเที่ยว การบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 (3) เป้าประสงค์ 
๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะอย่างท่ัวถึง 

 ๒. ประชาชนมีอาชีพและมีรายไดพ้อเพียง สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ 
 ๓. สนับสนุนการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม และภูมิปญัญาท้องถิ่น 
      4. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ และการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยมี

จุดมุ่งหมายสูงสดุในการตอบสนองความต้องการและแก้ไขปญัหาความเดือนร้อนของประชาชน เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารที่ทันสมัยของประชาชน 

      5. ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน สิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษ  

 (4)  ตัวชี้วัด  
                   เกณฑ์ตัวชี้วัดด้านประสิทธิภาพในการปฏิบตัิ  
                   (1) ประสิทธิภาพด้านการจดัเก็บรายได้  
                   (2) ประสิทธิภาพด้านการบริหารแผนงานและงบประมาณ  
                   (3) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านงานบุคคล  
                   (4) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านการบริการ 

      เกณฑ์ตัวชี้วัดด้านธรรมาภิบาล  
                   (1) หลักนิติธรรม  
                   (2) หลักคุณธรรม  
                   (3) หลักความโปร่งใส  
                   (4) การมีส่วนร่วมของประชาชน  
                   (5) หลักความรับผิดชอบ  
                   (6) ความคุ้มค่า 

 (5) ค่าเป้าหมาย 
       1) ด้านโครงสร้างพื้น ฐานและบริการสาธารณะ 
      2) ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และส่ง เสริมคณุภาพชีวิต 
       3) ด้านการศึกษา ศาสนาวฒันธรรม  และภูมิปญัญาท้องถิ่น 

                   4) ด้านการบริการกิจการบ้านเมืองที่ด ี
                   5) การพัฒนาการท่องเที่ยว การบริหารจดัการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 (6) กลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านโครงสร้างพื้น ฐานและบริการสาธารณะ 

1.1 ด้านการพัฒนาการคมนาคม 

2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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1.2 ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ 
1.3 ด้านการพัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ 
1.4 ด้านการพัฒนาบริการด้านพื้นฐานอื่นๆ 
1.5 ด้านการพัฒนาระบบประปา เพื่ออุปโภค บริโภค 
1.6 ดานการพัฒนาระบบจราจร 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 
   2.1 ด้านการพัฒนา ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 

2.2 ด้านการพัฒนา สง่เสรมิด้านการเกษตรและปศุสตัว์ 
2.3 ด้านการพัฒนาคณุภาพและมาตรฐานสาธารณสุข 
2.4 ด้านการพัฒนา การส่งเสริมกฬีา และนันทนาการ 
2.5 ด้านการพัฒนา ด้านการป้องกัน และแก้ไขปญัหายาเสพตดิ 
2.6 ด้านการพัฒนาส่งเสริมสวสัดกิารสังคม 
2.7 ด้านการพัฒนา ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 

      ยุทธศาสตร์ที่ 3  การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3.1 ด้านการพัฒนา การจดัการศึกษา และการเรียนรู ้
3.2 ด้านการพัฒนา ด้านการส่งเสรมิกจิกรรมทางศาสนา 
3.3 ด้านการพัฒนา การอนรุักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสรมิวัฒนธรรมประเพณี และภมูิปัญญาท้องถิ่น 

       ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
4.1 ด้านการพัฒนา บุคลากรและองคก์รให้มีประสิทธิภาพ 
4.2 ด้านการพัฒนา ด้านการมสี่วนร่วมของประชาชน 
4.3 ด้านการพัฒนาองค์กรและสำนักงานให้มีมาตรฐาน 
4.4 ด้านการพัฒนา การสรา้งความพร้อมของตำบลเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

       ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการท่องเท่ียว การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
4.1 ด้านการพัฒนามลพิษและการกำจดัขยะมลูฝอย 
4.2 ด้านการพัฒนา การปรับปรุงภมูิทศัน์สถานที ่
4.3 ด้านการพัฒนา การบำบัด ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

    5.4 ด้านการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยว 

 (7)  จดุยืนทางยุทธศาสตร์ 
         จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ ่

          การกำหนดตำแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)ขององค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่  กำหนดตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการการ
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระมรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้เพิม่เติมถึงฉบับปัจจุบัน  ได้มีการกำหนดตำแหน่งจดุยืนทาง
ยุทธศาสตร์ (Positioning) ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนล่าง ควรเน้นการพัฒนาระบบชลประทานให้เต็ม
ศักยภาพ ส่งเสริมภาคการเกษตร พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และอารยธรรมขอมด้วยการสร้างคณุค่าเพิ่ม และพัฒนาเส้นทาง 

 (8) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
        1)  การพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบความร่วมมือในอนุภูมิภาคต่างๆ 

       2) การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับอนุภูมิภาค 
        3) การปรับปรุงและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศตั้งแต่ระดับชุมชนท้องถิ่น 
       4) การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        5) การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพื่อเตรียมพร้อมไปสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคม
คาร์บอนต่ำและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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        6) การเตรียมความพร้อมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
        7) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสและเป็น
ธรรมอย่างบูรณาการ 
 

  
 3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ผลการวิเคราะห์ปญัหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตามประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น 
ผลการวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมศักยภาพ (SWOT) ขององค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ ่

การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ ่
จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

S1 มีคำสัง่แบ่งโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ ชัดเจน 
คลอบคลุมอำนาจหนา้ที่ตามภารกิจ และ สามารถเปลีย่นแปลง
ปรับปรุงได้ตามภารกิจที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรอืถ่ายโอน 

W1 บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลยังขาดแคลนไม่เพียงพอต่อ
การบริหารงาน  

W2 ความต้องการ และคาดหวังของประชาชนมีสูงต่อองค์การปริหารส่วน
ตำบลในการแก้ไขปญัหาความเดือดร้อนแต่องค์การบริหารส่วนตำบล
ตอบสนองได้น้อย 

S2 มีแผนพัฒนาที่ชัดเจน และมกีารบรูณาการจัดทำแผน การทำงาน 
ร่วมกับหนว่ยงาน หรือส่วนราชการอื่น 

S3 มีคำสั่งแบ่งงานหรือการมอบอำนาจการบริหารงานตามลำดับชั้น W3 คนในท้องถิ่นมีปัญหาหนี้สินอันเกีย่วเนือ่งกับการประกอบอาชีพหรือ
การดำรงชีวิตประจำวันในอัตราสูง 

S4 ผู้บริหารท้องถิ่นกำหนดนโยบายได้เองภายใต้กรอบของกฎหมาย 

W4  พื้นที่ตำบลมีรถโดยสารประจำทางสัญจรผ่านน้อยทำใหก้ารเดินทาง
ไม่สะดวก ส่วนใหญ่ประชาชนจะใช้รถสว่นตัว  S5  มีข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเป็นของตนเองซ่ึงเป็นเครื่องมือใน

การตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในตำบล  
W5 มีระเบียบ/กฎหมายใหม่ๆ จำนวนมากทำให้ทำให้การปฏิบัตขิอง

บุคลากรไม่ทันต่อเหตุการณ์ S6 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถออกข้อบัญญัติได้เอง ภายใต้
กรอบกฎหมาย W6 บุคลากรมนี้อย ทำให้ต้องรับผิดชอบงานหลายอย่าง เกิดการทำงาน

ไม่มีความต่อเนื่อง และประสบการณ์ในการทำงานน้อย S7 สามารถจัดกรอบอัตรากำลังได้เองตามภารกิจและกำลังงบประมาณ 

S8 ผู้บริหารและฝ่ายนิติบัญญัติมาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรง
ทำให้เข้าใจปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการของประชาชน
อย่างแท้จริง 

W7 ขาดแคลนน้ำใช้อุปโภค บริโภค และเพือ่การเกษตรในฤดูแล้ง 
W8 การแพร่ระบาดของยาเสพติด เช่น ยาบา้ 

S9 มีรายได้จากการจัดเก็บรายได้เป็นของตนเอง ทำให้คล่องตัวในการ
บริหารงาน 

W9 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผน และความไม่เข้าใจสิทธิ
ในการแสดงออกความคิดเห็น 

S10 มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน W10 ประชาชนยังมีระบบความคิด หรือการประกอบอาชีพแบบเดิมๆ เช่น 
การปลูกพืชเชิงเดียว ฯลฯ 

S11 มีพื้นที่ขนาดตำบลขนาดกลางง่ายตอ่การบริหาร และดูแลอย่างทัว่ถึง W11 ปัญหาลักขโมยและความปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สินโดยเฉพาะ
ในช่วงฤดูแล้ง 

S12 เป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด และสามารถ
แก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 

W12 งบประมาณค่อนข้างน้อย ทำให้ตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชนยังครอบคลุมไม่ได้เพียงพอ 

S13 สภาพของพื้นดิน มีคุณภาพค่อนข้างสมบูรณ์เหมาะกับการปลูกพืชได้
ทุกชนิด 

W13 ระบบข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่ครบถ้วนครอบคลุมในทุกด้าน 

S14 กลุ่มองค์กรภาคประชาชนที่เข้มแข็ง และมีการทำงานในระบบของ
เครือข่าย 

W14 ขาดการอนุรกัษ์ในขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมปิัญญาท้องถิ่น 

S15 มีการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง W15 เยาวชนขาดความตระหนกัในการเขา้ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทาง
ศาสนา  

3 การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
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จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
S16 มีระบบสื่อสารและระบบสารสนเทศที่เหมาะสม W16 ประชาชนขาดความตระหนักในการดูแลและบำรุงรักษาสิ่งแวดลอ้ม

และทรัพยากรธรรมชาต ิ

S17 ผู้นำ ผู้บริหาร สนบัสนุนแนวคิดและกำหนดนโยบายการพัฒนาใน
ด้านการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 

W17 อาชีพหลกัของคนในชุมชนส่วนใหญ่ทำการเกษตร ต้องอาศัยแหล่งน้ำ
จากธรรมชาติซ่ึงบางครั้งไม่เพียงพอ 

S18 มีกลไกการบริหารราชการ ประชาคม ภาคประชาชนในทุกหมู่บา้น   

 

โอกาส (Opportunity) ภัยคุกคาม (Threat) 
O1 มีแนวโน้มได้รับการถา่ยโอนภารกิจเพิ่มมากขึ้นตามแผน

กฎหมายกระจายอำนาจฯ 
T1 อำนาจหน้าหนา้ที่ตามแผนกระจายอำนาจฯ บางภารกจิยังไม่มีความชัดเจน 

O2 แนวโน้มของรายได้ที่ได้รับจัดสรรมากขึน้ ตามลำดับแผน
กระจายอำนาจฯ และการจัดเก็บรายได้เองขององค์การ
บริหารส่วนตำบล 

T2 การให้ความอิสระองค์การบริหารสว่นตำบลจากส่วนกลางยังไม่เต็มที่ ยัง
ต้องอยู่ภายใต้การกำกบั ควบคุมดูแลจาก ส่วนภูมิภาค 

O3 สามารถหาแรงงานได้ง่าย ราคาถูก จากประเทศเพื่อน
บ้าน  

T3  การจัดสรรงบประมาณจากรัฐยังไม่เพียงพอกับภารกิจที่ถา่ยโอนให้กบั
ท้องถิ่น  

O4 กฎหมายกระจายอำนาจฯ เอือ้ต่อการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนตำบล T4 ภาคเกษตรกรรมมีปัญหาหนี้สิน ขาดทุน คุณภาพต่ำ ผลผลิตทางเกษตรส่วน

ใหญ่มีราคาตกต่ำ  O5 ความก้าวหนา้ด้านเทคโนโลยีทำให้มีความสะดวกคล่องตัว 
และมีประสิทธภิาพในการทำงานมากขึน้ T5 น้ำมันมีราคาแพงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น 

O6 ประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคีกันดี มีความขัดแย้ง
ทางการเมือง ทางความคิดเห็นน้อย T6 การอพยพแรงงานของคนในพื้นที่ เนื่องจากแหล่งงานรองรับไม่เพียงพอ 

O7 มีวัด สามารถพัฒนาเสริมสร้างความพรอ้มให้เป็นแหล่ง
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของเยาวชน และประชาชนใน
ตำบล 

T7 ประชาชนไม่ให้ความสำคัญในการศึกษาของ บุตร – หลาน ให้ได้รับ
การศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

O8 มีสถานศึกษาอยู่ในพื้นที่ ตั้งแต ่เด็กก่อนวัยเรียน ถึง 
ระดับมัธยม และมีศูนยก์ารเรียนรู้นอกระบบ ซ่ึงมีความ
พร้อม มีศักยภาพในการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง 

T8 ภัยธรรมชาติเนื่องจากพื้นทีข่องตำบลมลีักษณะแหล่งต้นน้ำ ฤดูฝนมีนำ้ท่วม
ในบางพื้นที่ ฤดูแล้งมีภยัแล้งขาดน้ำเพือ่การอุปโภคบริโภค 

O9 มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนครอบคลุมทั้งพื้นที่
อย่างเพียงพอ รวมถึงการให้บริการฟรีในเร่ืองรับส่งผู้ป่วย
ฉุกเฉิน หรือตามแพทย์นัด 

T9 ความไม่มั่นคงทางการเมืองระดับชาติมีผลต่อการจัดสรรงบประมาณของ
องค์การบริหารส่วนตำบล 

O10 การแก้ไขปัญหาความยากจนและปัญหายาเสพติดตาม
นโยบายรัฐบาล จังหวัด และอำเภอสอดคล้องกับนโยบาย
และยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบล 

T10 ผลจากการถ่ายโอนภารกจิทำให้มีงาน/หน้าที่เพิ่มขึ้นแต่ไม่มีบุคลากรมา
รองรับ 

T11 สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองส่งผลต่อการ
พัฒนาท้องถิ่น 

O11 นำข้อมูลจาการจัดทำเวทีประชาคม  
จัดทำโครงการ/กิจกรรมหรือสนับสนุนดา้นต่าง ๆ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของหมู่บ้าน 

T12 ประชาชนไม่สนใจ ขาดจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ และ
ไม่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมในกจิกรรมของท้องถิ่นและของภาครัฐ 

O12 มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมทางสงัคมอยู่เย็นเป็นสุข
ร่วมกันใช้สันติวิธีเป็นแนวทางในการแกไ้ขปัญหา 

T13 ขาดความรู้ความเขา้ใจเร่ืองประชาคมอาเซียน 

O13 มีความเข้มแข็งทางการเมืองในระดับท้องถิ่นทำให้การ
บริหารจัดการมีความต่อเนื่อง 
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3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
      ด้านเศรษฐกิจ(Economic) 

๑.  มีพื้นท่ี ท่ีเหมาะสมกับการทำการเกษตร โดยเฉพาะการปลูกพืชเศรษฐกิจ ได้แก่ยางพารา และปาล์มน้ำมัน 
 ๒.  พื้นที่เหมาะสมในการลงทุนสำหรับการรับซื้อและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
 ๓.  มีสภาพอากาศเหมาะสมแก่การทำเกษตร 
 ๔.  มีหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงชนะเลิศระดับจังหวัด 
 ๕.  มีกลุ่มสายใยรักแห้งครอบครัว 
 ๖.  สามารถพัฒนาวัด ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและสถานท่ีพักผ่อนในชุมชนได้ 

     ด้านเทคโนโลยี(Technological) 
 ๗.  มีแผนแม่บทให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในองค์กรเพื่อปฏิบัติงาน 
 ๘.  มีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง และระบบเช่ือมต่อภายในองค์กร 
 ๙.  มีเวบ็ไซต์  ขององค์กร เพื่อเป็นช่องทางของการติดต่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ 

    ด้านกฎหมาย(Law) 
 ๑๐. มีพระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ เพื่อพัฒนาการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 
 ๑๑. มีระบบการเบิกจ่ายเงิน GFMIS ทำให้การจัดสรรเงินมีความคล่องตัวขึ้น 

    ด้านการเมือง(Politics) 
  ๑๒. ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง และการปฏิบัติงานของท้องถิ่นมาก 
 ๑๓. นโยบายของรัฐ ให้ความสำคัญกับท้องถิ่นค่อนข้างมาก 

  ด้านสังคม(Social) 
 ๑๔. ในพ้ืนท่ีส่วนใหญ่ยังเป็นสังคมที่พ่ึงพาอาศัยกัน 
 ๑๕. มีกลุ่ม องค์กรทางสังคมที่เข้มแข็งหลายกลุ่ม 

ต่างประเทศหรือโลกาภิวัฒน์(Global or Globalization) 
 ๑6. สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ในโลกได้อย่างรวดเร็ว 
 17. การมีช่องทางการติดต่อสื่อสารได้หลายช่องทาง 

 
ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจำกัด (Threats: T) 

ด้านเศรษฐกิจ(Economic) 
๑.  ราคาผลผลิตทางการเกษตร ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับนายทุนและกลไกทางการตลาด 
๒.  ราคาน้ำมันในท้องตลาดสูง ส่งผลให้ราคาสินค้าสูงขึ้น ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น 
๓.  ค่าครองชีพสูงข้ึน 
๔.  ขาดแคลนแรงงานด้านการเกษตร 
๕.  การคมนาคมไม่สะดวก 
๖.  พื้นที่ทำกิน ไม่มีเอกสารสิทธ์ิ 
๗.  เกษตรกรขาดความรู้ ทักษะ ในการประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 
๘.  ขาดการรวมกลุ่มในการประกอบอาชีพ 
๙.  การบริการทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่นไฟฟ้า ประปา ยังไม่ครอบคลุมทั้งพื้นที่ 

ด้านเทคโนโลยี(Technological) 
๑๐. เกษตรกรไม่ได้ใช้เครื่องจักร เครื่องมือท่ีเหมาะสมในการประกอบอาชีพ 
๑๑. ประชาชนส่วนใหญ่ ยังไม่ได้ใช้ระบบสารสนเทศ หรือใช้ไม่เป็น 

ด้านกฎหมาย(Law) 
๑๒. ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน/ระเบียบพัสดุ ไม่มีความยืดหยุ่น ทำให้การแก้ไขปัญหาบางครั้งเกิดความล่าช้า 
๑๓. ระเบียบ บางอย่างมีการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงบ่อย 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564)   
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชยัภูมิ  งานนโยบายและแผน 

๔๕ 

ด้านการเมือง(Politics) 
๑๔. มีความขัดแย้งทางการเมืองในระดับชาติ สูง 
๑๕. มีการชุมนุมประท้วงบ่อย 
๑๖. ในระดับท้องถิ่นเมื่อมีการเลือกตั้ง จะมีการขัดแย้งและแบ่งพรรคแบ่งพวก 
๑๗. รัฐบาลเปลี่ยนแปลงบ่อย ส่งผลให้นโยบายที่มีต่อท้องถิ่นไม่มีความแน่นอน 

ด้านสังคม(Social) 
๑๘. การเคารพผู้ใหญ่ ผู้อาวุโสกว่า ลดลง 
๑๙. มีแรงงานต่างด้าวในพ้ืนท่ี 
๒๐. มีปัญหายาเสพติด 
๒๑. มีปัญหาสุขภาพ อนามัย 
๒๒. ประชาชน มีค่านิยมที่ฟุ่มเฟือย 
๒๓. เยาวชน มีคู่ครองก่อนวัยอันควร ในอนาคต อาจมีปัญหาครอบครัวได้ 
๒๔. ยังมีเยาวชน บางส่วนไม่จบการศึกษาภาคบังคับ 
๒๕. มีอบายมุข เพิ่มมากข้ึนในพ้ืนท่ี 

ต่างประเทศหรือโลกาภิวัฒน์(Global or Globalization) 
๒6. เยาวชน รับกระแสวัฒนธรรมต่างชาติ เกินความพอดี 
27. เกิดการเลียนแบบพฤติกรรมจากสื่อ 
28. สื่อบางชนิดไม่สร้างสรรค์/การนำเสนอข่าวสารเพียงด้านเดียว 

 
 

……………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5)   

องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ  งานนโยบายและแผน 
๔๖ 

 
3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โครงสร้างความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบรหิารส่วนตำบลซับใหญ่ พ.ศ.2561-2565 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของจังหวัด

ชัยภูม ิ

 
 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 

 
แผนพัฒนา   
เศรษฐกิจ 
ฉบับท่ี 12 

 
ยุทธศาสตร์

กลุ่ม
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การเสริมสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพทุน

มนุษย์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การสร้างความ
เป็นลดความ
เลื่อมล้ำใน

สังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การสร้างความ
เข้มแข็งทาง

เศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่าง

ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การสร้างความ
เข้มแข็งทาง

เศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่าง

ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การสร้างความ
ความม่ันคง

แห่งชาติเพื่อการ
พัฒนาสู่ความม่ัง

คั่งและยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การบริหาร

จัดการในภาครัฐ 
การป้องกันการ
ทุจริตประพฤติ                     

มิชอบและ               
ธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
การพัฒนา
โครงสร้าง

พื้นฐานและ
ระบบโลจิสติกส์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 
การพัฒนา

วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย 
และนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 9 
การพัฒนาภาค 
เมือง และพื้นที่

เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 10 
ความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ
เพื่อการพัฒนา 

 
ความมั่นคง 

 
ยั่งยืน มั่งคั่ง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
เพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้าน

เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
สร้างคนให้มีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐาน

รากให้เข้มแข็ง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจฐานรากและการ

แข่งขันอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การบริหารจัดการการท่องเที่ยว

สู่มาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้
มั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5)   

องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ  งานนโยบายและแผน 
๔๗ 

 
 

ต่อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
องค์การ

บริหารส่วน
ตำบล 

ซับใหญ่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ด้านโครงสร้างพื้น ฐานและ
บริการสาธารณะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ด้านการสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ด้านการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม  และภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ด้านการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาการท่องเที่ยว การ
บริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ขององค์กร
ปกครอง

ส่วน
ท้องถิ่นใน
เขตจังหวัด

ชัยภูม ิ

 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
การพัฒนาคน
และสังคมที่มี
คุณภาพ 

 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
ความเป็นอยู่ของ
ประชาชนให้
เข้มแข็งและ
ยั่งยืน 

 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
การพัฒนา
ศักยภาพและขีด
ความสามารถ
ด้านการเกษตร 

 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 
การพัฒนา
ศักยภาพการ
ท่องเที่ยว 

 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 
การส่งเสริมการ
อนุรักษ์และใช้
พลังงานอย่างมี
คุณค่า 

 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 
การพัฒนา
โครงการสร้าง
พื้นฐานเพื่อ
รองรับการเป็น
ศูนย์กลางทาง
การตลาด 

 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี 7 
การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อมแบบ
มีส่วนร่วม 

 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี 8 
การบริหาร
จัดการบ้านเมือง
ที่ดีมี
ประสิทธิภาพ 

 

เป้าประสงค ์
1.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และบริการสาธารณะอย่าง
ทั่วถึง 

เป้าประสงค ์
2. ประชาชนมีอาชีพและมี
รายได้พอเพียง สามารถเลี้ยง
ตนเองและครอบครัวได้ 

เป้าประสงค ์
3. สนับสนุนการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

เป้าประสงค ์
4. เพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการ การปฏิบัติงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบล 

เป้าประสงค ์
5. สิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษ 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5)   

องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ  งานนโยบายและแผน 
๔๘ 

งานบริหารทั่วไป     
     
1. โครงการจัดการเลือกตั้งของ อบต.     
2. โครงการวันท้องถิ่นไทย    
3. โครงการออกแบบและพัฒนาเวปไซต์   
4. โครงการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น   
5. ค่าใช้จ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ   
6. ค่าใช้ในการรับรองและพิธีการ 
7. ค่าบำรุงหรือซ่อมแซม 
8. สนับสนุนการจดัตั้งกองทุนสวัสดิการผูบ้ริหาร/ 
   สมาชิกสภา อบต./พนักงาน/พนักงานจ้าง 
9. โครงการออกแบบและพัฒนาเวปไซต ์
10. ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค 
11. จดัซื้อวัสดุสำนักงาน 
12. โครงการหลักธรรมนำชีวิต 
13. ครงการจ้างเหมาเอกชนเป็นผู้ดำเนินการเก็บขยะมูลฝอย 
14. จดัทำหรือปรับปรุงข้อมูลแผนท่ีภาษีหรือทะเบยีน
ทรัพย์สิน 
15. โครงการความร่วมมือการชำภาษีท้องถิ่นธนาคาร 
16. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 
17. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษ ี
 
 
 
 
 
 

1. โครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมคัรป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
2. โครงการเตรียมความพร้อมและเพิ่มศักยภาพการป้องกัน
อัคคีภัย 
3. โครงการ 1 ตำบล 1 ทีมกูภ้ัย 
4. โครงการณรงค์ป้องกันและลดอุบัติทางถนนช่วงเทศกาล
สำคัญ 
5. โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลและช่วยเหลือ
ปฏิบัติการทางการแพทย์ขั้นพ้ืนท่ี 
6. โครงการบริการทางการแพทยฉ์ุกเฉิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต่อ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนงาน 

 
1. บริหารงานทั่วไป 

ผลผลิต/ 
โครงการ 

 

2. รักษาความสงบภายใน 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5)   

องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ  งานนโยบายและแผน 
๔๙ 

ต่อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรยีนผูด้้อยโอกาส 
2. โครงการก่อสรา้งศูนย์พัฒนาเดก็ 
3. โครงการซ่อมแซม ปรับปรุง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
4. โครงการจัดสร้างสนามเด็กเล่น 
5. โครงการจัดหาเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น 
6. โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์และวาสาร 
7. โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ
8. โครงการจัดกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
9. โครงการจ้างงานนักเรียน นักศกึษา ช่วงปิดภาคเรียน 
10. โครงการเยาวชนต้นแบบ 
11. โครงการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ 
12. โครงการสาธารณสุขเพื่อเด็กปฐมวัย 
13. โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
14. โครงการประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู ่
15. โครงการอินเตอร์ตำบล 
16. ก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็ก 
17. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
18. โครงการอาหารเสรมิ (นม) 
18. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน 
19. อุดหนุนค่าตอบแทนครูพี่ลี้ยงระดับปฐมวัย 
20. วัสดุก่อสร้าง 
21. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 
 

1. โครงการส่งเสรมิสุขภาพประชาชน 
2. โครงการคัดแยกขยะ ลดมลพิษ เพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
3. โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในท้องถิ่น 
4. โครงการความปลอดภยัด้านอาหารและงานคุ้มครองผู้บริโภค 
5. โครงการสนับสนุนวัคซีนป้องกนัโรคพิษสุนัขบ้าและยาคุมกำเนดิ 
6. โครงการจัดซื้อวสัดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
8. โครงการจัดซื้อวสัดสุารเคมีเพือ่กำจัดยุงลาย 
9. โครงการจัดซื้อที่ดินสำหรับใช้ฝงักลบขยะมลูฝอยประจำ อบต. 
10. โครงการก่อสร้างบ่อฝังกลบขยะแบบประยุกต์ 
11. โครงการปรับบ่อฝังกลบขยะ 
12. ก่อสร้างเตาเผาขยะแบบมาตรฐานประจำ อบต. 
13. โครงการบริหารจัดการขยะมลูฝอย 
14. โครงการจดัซื้อรถเก็บขยะประจำองค์การบรหิารส่วนตำบล 

 
3. การศึกษา 

 
4. สาธารณสุข 

 
แผนงาน 

ผลผลิต/ 
โครงการ 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5)   

องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ  งานนโยบายและแผน 
๕๐ 

ต่อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนงาน 5. สังคมสังเคราะห์ 

1. โครงการสงเคราะหผ์ู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ 
2. โครงการส่งเสรมิทักษะการประกอบอาชีพ 
3. โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์และ
วันผ้สูงอาย ุ
4. โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว 
5. โครงการส่งเสรมิสวสัดิการสังคม 
6. โครงการต้านภัยหนาว 
7. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบา้นผู้ยากไร้ 
ผู้ด้อยโอกาส 
8. วัสดุก่อสร้าง 
 

ผลผลิต/ 
โครงการ 

6. เคหะและชุมชน 

1. โครงการสำรวจตรวจสอบแนวเขตที่ดิน
สาธารณะ 
2. โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในเขต
ตำบล             ซับใหญ่ 
3. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด 
4. ก่อสร้างอาคารบริการนักท่องเที่ยว ศูนย์
จำหน่ายสินค้า OTOP 
5. วัสดไุฟฟ้าและวิทย ุ
6. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
7. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบำเหน็จณรงค์ 
เพื่อขยายเขตจำหน่ายไฟฟ้าและตดิตั้งหม้อแปลง
ให้กับประปาหมู่บ้าน บ้านซับใหญ ่ม.1, บ้านวัง
พง ม.2 และ บ้านซับเจรญิสุข ม.5 

7. ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

1. โครงการซับใหญ่น่าอยู ่
2. โครงการกีฬาต้านยาเสพติด 
3. โครงการจัดทำแผนพัฒนา 
4. โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน อบต.ซับใหญ ่
5. โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
6. โครงการของดีตำบลซับใหญ ่
7. โครงการส่งเสรมิประชาธิปไตยสร้างความ
สมานฉันท์ 
8. โครงการป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 
9. โครงการควบคุมไฟป่าและหมอกควัน 
10. อุดหนุนท่ีทำการปกครองอำเภอซับใหญ่ 
โครงการแกไ้ขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5)   

องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ  งานนโยบายและแผน 
๕๑ 

ต่อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนงาน 

8. ศาสนา วัฒนธรรม
และนนัทนาการ 

 

1. โครงการจัดการแข่งขันกีฬา อบต.สัมพันธ์
อำเภอซับใหญ ่
2. โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาทุกหมู่บ้าน 
3. โครงการส่งเสรมิรวบรวมและพัฒนาภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
4. โครงการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรม 
5. โครงการวัด/ชุมชน ปลอดสรุา ปลอดอบายมุข 
6. โครงการธรรมยาตรา 
5. โครงการของดีบ้านฉัน 
6. โครงการสำรวจรากเหง้าทางวัฒนธรรมท้องถิ่น 
7. โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
8. โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

ผลผลิต/ 
โครงการ 

9. อุตสาหกรรม 
และการโยธา 

1. โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก ทุกหมู่บ้าน 
2. โครงการก่อสรา้งถนนยกร่องพูนดิน ลงลูกรัง ทุกหมู่บ้าน 
3. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ทกุหมู่บ้าน 
4. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเขา้พื้นที่การเกษตรทุกหมู่บ้าน 
5. โครงการก่อสรา้งถนนลูกรัง ทุกหมู่บ้าน 
6. โครงการก่อสรา้งคอนกรีตเสรมิเหล็กเข้าซอยในหมู่บ้าน ทุกหมูบ่้าน 
7. โครงการวางท่อ คสล.ระบายนำ้ลงลำห้วยจอมแก้ว 
8. โครงการก่อสรา้งร่องระบายนำ้ คสล. ทุกหมู่บ้าน 
9. โครงการก่อสรา้งก่อลอดคอนกรีตทรงเหลี่ยม ทุกหมู่บ้าน 
10. โครงการลงหินคลุกถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน 
11. โครงการติดตั้งเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน ทุกหมู่บา้น 
12. โครงการก่อซุม้ประตูทางเข้าหมู่บ้าน 
13. โครงการก่อสร้างป้ายทางเข้า อบต.ซับใหญ่ (แบบกังหันลม) 
14. โครงการก่อสร้างโรงเรือนทำปุ๋ยชีวภาพ 
15. โครงการก่อสร้างและปรับปรงุตลาด ประจำ อบต.ซบัใหญ ่
16. อุดหนุนการไฟฟ้าบำเหน็จณรงค์เพื่อขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลง ให้กับ
ครัวเรือน ระบบประปาหมู่บา้น และศูนย์จำหน่ายสินค้า OTOP 
17. โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้าน ทุกหมู่บ้าน 
18. โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง 
19. โครงการวางท่อประปา เพื่อขยายเขตประปาหมู่บ้าน 
20. โครงการขดุเจาะบ่อบาดาล 
21. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าประปาหมู่บ้าน 
22. โครงการปรับปรุงหอถังสูง 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5)   

องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ  งานนโยบายและแผน 
๕๒ 

ต่อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1. โครงการของดีตำบลซับใหญ ่
2. โครงการส่งเสรมิคุณภาพชีวิตเกษตรตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
3. โครงการส่งเสรมิการเรียนรูแ้ละเพิ่มทักษะการประกอบอาชีพ 
4. เกษตรอินทรีย์วิถีชุมชนตำบลซบัใหญ่ 
5. โครงการอบรมการแปรรูปผลผลิตการเกษตร 
6. โครงการอบรมการใช้เครื่องตรวจวัดธาตุอาหารดิน 
7. โครงการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตร 
8. โครงการส่งเสรมิอาชีพการเลีย้งสัตว ์
9. การจดัตั้งศูนย์กระจายวัคซีนและรับแจ้งการเกิดโรคระบาดในสัตว์ 
10. โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสหกรณ ์
11. โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์และพัฒนาสถานท่ีท่องเที่ยว 
12. โครงการจดัสร้างสวนสาธารณะประจำ อบต. 
13. โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์ภายในเขตพ้ืนท่ีตำบลซับใหญ ่
14. โครงการอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
15. โครงการอนรุักษ์พันธุกรรมพชือันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 
16. โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 
17. โครงการทำแนวกันไฟรอบป่าชุมชน 
18. โครงการคืนความสมบูรณ์ใหผ้ืนป่า 
19. โครงการอบรมเยาวชนในการดูแลรักษาป่า 
20. โครงการควบคุมไฟป่าและหมอกควัน 
21. โครงการส่งเสริมพัฒนาพลังงานทดแทน 
22. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเขาจอมดอย 
13. โครงการพัฒนาสถานท่ีท่องเที่ยวและเส้นทางสถานท่ีท่องเที่ยว 
14. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
15. โครงการส่งเสริมการเท่องเทีย่วทุกงกังหันลม 
16. โครงการส่งเสริมอาชีพการเลีย้งไก่พื้นเมือง (ไก่ชน) 

 
แผนงาน 

ผลผลิต/ 
โครงการ 

10. การเกษตร 11. งบกลาง 

1. เงินสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพคนชรา 
2. เงินสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพคนพิการ 
3. เงินสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์
4. เงินสำรองจ่าย  
5. เงินสมทบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 
6. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 
7. อุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5)   
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชยัภูมิ  งานนโยบายและแผน 

๕๓ 

 
3.4 แผนผังยุทธศาสตร์ (Strategic map) 

    

  
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ ่

                      Strategy Map 
 

วิสัยทัศน์ 
(Vision) 

 

  
            ซับใหญ่น่าอยู่ มีการบริหารจัดการทีด่ี ส่งเสริมคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 

 

 
 

       ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบรหิารส่วนตำบลซับใหญ่ 

ยุทธศาสตร์ 
(strategic) 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 ยุทธศาสตร์ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
และบริการสาธารณะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ยุทธศาสตร์การสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน และส่งเสริม
คุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ยุทธศาสตร์
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ท่องเที่ยว การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 

 

 

เป้าประสงค์ 
(Mission) 

 1. การพัฒนาให้
เป็นเมืองน่าอยู่ 
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบการ     
คมนาคม พัฒนา
แหล่งน้ำ พัฒนา
ระบบไฟฟ้า
สาธารณะ ระบบ
ประปาเพื่อการ
อุปโภคบริโภค จัด
ให้มีบริการ
สาธารณะแก่
ประชาชนอยา่ง
ทั่วถึง 

2. ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพทางเศรษฐกิจ 
และการประกอบอาชีพของ
ประชาชน ให้สามารถ
พึ่งตนเองได้ และมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
และสงัคมส่วนรวม ชุมชนมี
ความสงบเรียบร้อย
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สิน 
 

3. การอนุรักษ์
และส่งเสริม
วัฒนธรรมอันดี
งาม ตลอดจน
ภูมิปัญญาดั้งเดิม
ของชุมชน และ
ส่งเสริมทางด้าน
การศึกษา        
ก้าวไกล 
 

4. พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ
ที่ดี ก้าวทัน
เทคโนโลยีและการ
สื่อสาร  เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
การให้บริการ
ประชาชน 

5.  การบรหิาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน จัดหาน้ำ
ให้เพียงพอแก่ความ
ต้องการ พร้อมทั้ง
ส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยในชุมชน 

 
 

   

ค่าเป้าหมาย 
(Goals) 

 1. พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและบริการ
สาธารณะอย่าง
ทั่วถึง 

2. ประชาชนมี
อาชีพและมี
รายได้พอเพียง 
สามารถเล้ียง
ตนเองและ
ครอบครัวได้ 

3. สนับสนุน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรม           
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

4. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
และการปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนตำบล โดยมีจุดมุ่งหมายสูงสุดในการ
ตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน เพิ่ม
ช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่
ทันสมัยของประชาชน 

5. 
สิ่งแวดล้อม
ไม่เป็น
มลพิษ  
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องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชยัภูมิ  งานนโยบายและแผน 

๕๔ 

กุลยุทธ ์
( Strategy) 

 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และบริการสาธารณะ 
๑.การพัฒนาด้านการ
คมนาคม   
๒.การพัฒนาแหล่งน้ำ 
๓.การพัฒนาระบบไฟฟ้า
สาธารณะ 
๔.การพัฒนาระบบบริการ
พื้นฐานอื่นๆ 
๕.การพัฒนาระบบ
ประปา เพื่ออุปโภค 
บริโภค 
6. การพัฒนาระบบ
จราจร 
 

ด้านการสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน และ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
1. การส่งเสริมอาชีพ
ให้แก่ประชาชน 
2. การส่งเสริมด้าน
การเกษตรและปศุสัตว์ 
3. การพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานสาธารณสุข 
4. การส่งเสริมกีฬา และ
นันทนาการ 
6.การส่งเสริมสวัสดิการ
สังคม 
7.การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
 

การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 
1. การจัดการศึกษาและ
การเรียนรู้ 
2. การส่งเสริมกิจกรรม
ทางศาสนา 
3. การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และ
ส่งเสริมวัฒนธรรม
ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 
 

การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 
1. การพัฒนาบุคลากร 
และองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพ 
2. การส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 
3. การพัฒนาองค์กรและ
สำนักงานให้มีมาตรฐาน 
4. .ส่งเสริมและสนับสนุน
การให้ความรู้เพื่อเตรียม
ความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน (AEC) 
 

การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวการบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
1. ด้านมลพิษ และการ
กำจัดขยะมูลฝอย 
2. ด้านการปรับปรุง
ภูมิทัศน์สถานที่ 
3. ด้านการบำบัด 
ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 
4. ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตรด์้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

แผนงาน 

 ๑.การพัฒนา
ด้านการ
คมนาคม   
 

๒.การพัฒนา
แหล่งน้ำ 

๓.การพัฒนา
ระบบไฟฟ้า
สาธารณะ 

๔.การพัฒนา
ระบบบริการ
พื้นฐานอื่นๆ  

๕.การพัฒนา
ระบบประปา 
เพื่ออุปโภค 
บริโภค 
 

6. การพัฒนา
ระบบจราจร 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสรา้งความเข้มแขง็ของชุมชน และส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
 
 

แผนงาน 

 1. การ
ส่งเสริม
อาชีพให้แก่
ประชาชน 

2. การ
ส่งเสริมด้าน
การเกษตร
และปศุสัตว ์

3. การพัฒนา
คุณภาพและ
มาตรฐาน
สาธารณสุข 

4. การ
ส่งเสริมกีฬา 
และ
นันทนาการ 

5. การ
ป้องกันและ
แก้ปัญหายา
เสพติด 

6.การ
ส่งเสริม
สวัสดิการ
สังคม 
 

7.การ
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การศึกษา ศาสนา วฒันธรรม และภูมปิัญญาท้องถิ่น 

แผนงาน 

 1. การจัดการศึกษาและการ
เรียนรู้ 
 

2. การส่งเสริมกิจกรรมทาง
ศาสนา 

3. การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริม
วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

แผนงาน 

 1. การพัฒนาบุคลากร 
และองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพ 

2. การส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชน 

3. การพัฒนาองค์กรและ
สำนักงานให้มีมาตรฐาน 

4. .ส่งเสริมและสนับสนุน
การให้ความรู้เพื่อเตรียม
ความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน (AEC) 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการท่องเทีย่วการบรหิารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

แผนงาน 

 1. ด้านมลพิษ และการ
กำจัดขยะมูลฝอย 
 

2. ด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์
สถานที่ 

3. ด้านการบำบัด ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 
 

4. ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 
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ส่วนท่ี 3 การน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปสู่การปฏิบัติ
1. ยุทธศสาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

ท่ี ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วงงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก สนับสนุน

1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและ 1) การพัฒนาการคมนาคม อุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง สป., กองคลัง
บริการสาธารณะ 2) การพัฒนาแหล่งน้้า อุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง สป., กองคลัง

3) การพัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ อุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง สป., กองคลัง
4)การพัฒนาบริการด้านอ่ืนๆ อุตสาหกรรมและการโยธา, กองช่าง สป., กองคลัง

เคหะและชุมชน
5)การพัฒนาระบบน้้าประปา อุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง สป., กองคลัง
    เพ่ือการอุปโภคบริโภค

2 การสร้างความเข้มแข็ง 1)การส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน แผนงานสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม กองส่งเสริมการเกษตร

ของชุมชน และส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 2)การส่งเสริมด้านการเกษตรและ แผนงานการเกษตร กองส่งเสริมการเกษตร กองส่งเสริมการเกษตร

    ปศุสัตว์
3) การพัฒนาคุณภาพและ แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุข
มาตรฐานสาธารณสุข และส่ิงแวดล้อม
4) การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ แผนงานศาสนา วัฒนธรรม กองการศึกษา สป., กองคลัง

และนันทนาการ
5) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด แผนงานเสริมสร้างความ ส้านักงานปลัด

เข้มแข็งของชุมชน
6) การส่งเสริมสวัสดิการสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม

7) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แผนงานเสริมสร้างความ ส้านักงานปลัด
เข้มแข็งของชุมชน

3 การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม1) การจัดการศึกษาและการเรียนรู้ แผนงานการศึกษา กองการศึกษา สป., กองคลัง
และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 2) การส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา แผนงานการศึกษา ศาสนาและ

3) การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และส่งเสริม แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม
   วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

4 ยุทธศาสตร์การบริหาร 1) การพัฒนา บุคลากรและองค์กรให้มี แผนงานบริหารงานท่ัวไป ส้านักงานปลัด ทุกส่วนราชการ
กิจการบ้านเมืองท่ีดี ประสิทธิภาพ ใน อบต.

2) การพัฒนา ด้านการมีส่วนร่วม แผนงานบริหารงานท่ัวไป ส้านักงานปลัด "
ของประชาชน
3) การพัฒนาองค์กรและส้านักงาน แผนงานบริหารงานท่ัวไป ส้านักงานปลัด "
ให้มีมาตรฐาน
4) การพัฒนา การสร้างความพร้อม แผนงานบริหารงานท่ัวไป ส้านักงานปลัด "
ของต้าบลเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
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ท่ี ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วงงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก สนับสนุน

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ 1) การพัฒนามลพิษและการ แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุข ส้านักงานปลัด
ท่องเท่ียว การบริหารจัดการก้าจัดขยะมูลฝอย และส่ิงแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติ 2) การพัฒนา การปรับปรุงภูมิทัศน์ แผนงานการเกษตร กองส่งเสริมการเกษตร ส้านักงานปลัด
และส่ิงแวดล้อม สถานท่ี

3) การพัฒนา การบ้าบัด ฟ้ืนฟู แผนงานการเกษตร กองส่งเสริมการเกษตร ส้านักงานปลัด
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
4) การพัฒนาส่งเสริมการท่องเท่ียว แผนงานการเกษตร กองส่งเสริมการเกษตร ส้านักงานปลัด



แบบ ผ. ๐๑

ยุทธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1) ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และบริการสาธารณะ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 19 4,170,000.00 19 3,881,000.00 32 10,300,000.00 31 10,200,000.00 31 10,200,000.00 132 28,551,000.00 
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 101 15,830,000.00 123 20,395,000.00 125 24,470,000.00 114 38,730,000.00 114 38,730,000.00 577 138,155,000.00 

รวม 120 20,000,000.00 142 24,276,000.00 157 34,770,000.00 145 48,930,000.00 145 48,930,000.00 709 166,706,000.00 

2) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 7 370,000.00 7 370,000.00 7 380,000.00 7 380,000.00 7 380,000.00 35 1,880,000.00 
2.3 แผนงานสาธารณสุข 3 90,000.00 5 430,000.00 4 395,000.00 4 395,000.00 4 395,000.00 20 1,705,000.00 
2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 7 670,000.00 7 670,000.00 7 700,000.00 7 700,000.00 7 700,000.00 35 3,440,000.00 
2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 9 535,000.00 9 535,000.00 10 595,000.00 10 595,000.00 10 595,000.00 48 2,855,000.00 
2.6 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม 

และนันทนาการ
7 240,000.00 7 360,000.00 8 840,000.00 8 960,000.00 8 960,000.00 38 3,360,000.00 

2.7 แผนงานการเกษตร 7 260,000.00 7 260,000.00 7 260,000.00 7 260,000.00 7 260,000.00 35 1,300,000.00 
2.8 แผนงานงบกลาง 5 - 5 - 6 - 6 - 6 - 28 - 

รวม 45 2,165,000.00 47 2,625,000.00 49 3,170,000.00 49 3,290,000.00 49 3,290,000.00 239 14,540,000.00 

3) ยุทธศาสตร์การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
3.1 แผนงานการศึกษา 20 6,970,000.00 20 7,070,000.00 23 7,210,000.00 22 7,310,000.00 22 7,410,000.00 107 28,660,000.00 
3.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม 

และนันทนาการ
3 90,000.00 3 90,000.00 3 100,000.00 3 100,000.00 3 100,000.00 15 380,000.00 

3.3 แผนงานเคหะและชุมชน 1 100,000.00 1 100,000.00 5 1,100,000.00 3 800,000.00 3 800,000.00 13 2,900,000.00 

รวม 24 7,160,000.00 24 7,260,000.00 31 8,410,000.00 28 8,210,000.00 28 8,310,000.00 135 31,940,000.00 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 รวม 5 ปีปี 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่  อ าเภอซับใหญ่  จังหวัดชัยภูมิ
ปี 2564



แบบ ผ. ๐๑

ยุทธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 รวม 5 ปีปี 2565ปี 2564

4) ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี
4.1 แผนงานบริหารท่ัวไป 22 1,610,000.00 22 1,540,000.00 22 1,895,000.00 22 1,895,000.00 22 1,895,000.00 110 6,940,000.00 
4.2 แผนงานบริหารท่ัวไป 

(บริหารงานคลัง)
7 370,000.00 7 370,000.00 7 370,000.00 7 370,000.00 7 370,000.00 35 1,850,000.00 

4.4 แผนงานการศึกษา 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 5 - 
4.5 แผนงานรักษาความเข้มแข็ง

ของชุมชน
3 100,000.00 3 100,000.00 3 100,000.00 3 100,000.00 3 100,000.00 15 500,000.00 

4.6 แผนงานเคหะและชุมชน 5 1,830,000.00 4 1,630,000.00 4 1,850,000.00 5 9,050,000.00 5 9,050,000.00 23 23,410,000.00 
4.7 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม 

และนันทนาการ
1 50,000.00 1 50,000.00 1 50,000.00 1 50,000.00 1 50,000.00 5 250,000.00 

4.8 แผนงานงบกลาง 3 480,000.00 3 480,000.00 4 580,000.00 4 580,000.00 4 580,000.00 18 2,700,000.00 

รวม 42 4,440,000.00 41 4,170,000.00 42 4,845,000.00 43 12,045,000.00 43 12,045,000.00 211 35,650,000.00 

5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเท่ียว การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม
5.1 แผนงานสาธารณสุข 4 160,000.00 5 230,000.00 5 1,150,000.00 8 2,000,000.00 8 1,650,000.00 22 5,190,000.00 
5.2 แผนงานการเกษตร 10 430,000.00 10 430,000.00 11 680,000.00 11 680,000.00 11 680,000.00 53 2,900,000.00 
5.3 แผนงานเคหะและชุมชน  - -  - - 3 70,000.00 3 70,000.00 3 70,000.00 9 210,000.00 

รวม 14 590,000.00 15 660,000.00 19 1,900,000.00 22 2,750,000.00 22 2,400,000.00 84 8,300,000.00 

รวมท้ังส้ิน 245 34,355,000.00 269 38,991,000.00 298 53,095,000.00 287 75,225,000.00 287 74,975,000.00 812 257,136,000.00 
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แบบ ผ. ๐๒

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 และ 2
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4,5,6 และ 7

1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 เพ่ือซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ไฟฟ้าส่องสว่างภายใน 100,000 100,000 200,000 200,000 200,000 ไฟฟ้าส่องสว่าง ประชาชนมีความปลอดภัย กองช่าง
สาธารณะให้ใช้การได้ปกติ หมู่บ้าน บ้านซับใหญ่ ม.1 ใช้งานได้ ในการสัญจรไปมาใน

(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด) ร้อยละ 80 เวลากลางคืน
2 เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า  -  - 300,000 300,000 300,000 มีไฟฟ้าใข้ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง กองช่าง

ครบทุกครัวเรือน ภายในหมู่บ้าน บ้านซับใหญ่ ม.1 อย่างท่ัวถึง ครบทุกครัวเรือน
(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด) ร้อยละ 100

3 เพ่ือขยายเขตไฟฟ้าใช้ผลิตน  า ขยายเขตไฟฟ้าในการ 870,000 525,000  -  -  - มีไฟฟ้าผลิต มีไฟฟ้าใช้ผลิตน  าประปา กองช่าง
ประปาหมู่บ้าน ผลิตน  าประปาหมู่บ้าน น  าประปาหมู่บ้าน ให้ประชาชยได้ใช้
(โรงสูบและโรงกรอง) ร้อยละ 100 อุปโภค บริโภค

4 เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างภายใน 100,000 100,000 200,000 200,000 200,000 ไฟฟ้าส่องสว่าง ประชาชนมีความปลอดภัยในการ กองช่าง
ส่องสว่างในการสัญจรไปมา หมู่บ้าน บ้านวังพง ม.2 ใช้งานได้ สัญจรไปมาในเวลากลางคืน

ในเวลางคืน (ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด) ร้อยละ 80
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561- 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

บ้านซับใหญ่ ม.1

ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน

อุดหนุนไฟฟ้าบ าเหน็จณรงค์
เพ่ือขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 

ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน

บ้านซับใหญ่ ม.1

บ้านวังพง ม.2

บ้านวังพง ม.2

และติดตั งหม้อแปลง 
บ้านซับใหญ่ ม.1

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
บ้านซับใหญ่ ม.1



แบบ ผ. ๐๒

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า  -  - 300,000 300,000 300,000 มีไฟฟ้าใข้ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง กองช่าง

ครบทุกครัวเรือน ภายในหมู่บ้าน บ้านวังพง ม.2 อย่างท่ัวถึง ครบทุกครัวเรือน
(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด) ร้อยละ 80

6 เพ่ือขยายเขตไฟฟ้าใช้ผลิตน  า ขยายเขตไฟฟ้าในการ 610,000 525,000  -  -  - มีไฟฟ้าผลิต มีไฟฟ้าใช้ผลิตน  าประปา กองช่าง
ประปาหมู่บ้าน ผลิตน  าประปาหมู่บ้าน น  าประปาหมู่บ้าน ให้ประชาชยได้ใช้
(โรงสูบและโรงกรอง) ร้อยละ 100 อุปโภค บริโภค

7 เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง 100,000 100,000 200,000 200,000 200,000 มีไฟฟ้า ประชาชนมีความปลอดภัยในการ กองช่าง
ส่องสว่างในการสัญจรไปมา ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสะอาด ม.3 ส่องสว่าง สัญจรไปมาในเวลากลางคืน

ในเวลางคืน (ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด) อย่างท่ัวถึง

ร้อยละ 80

8 เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า  -  - 300,000 300,000 300,000 มีไฟฟ้าใข้ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง กองช่าง
ครบทุกครัวเรือน ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสะอาด  ม.3 อย่างท่ัวถึง ครบทุกครัวเรือน

(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด) ร้อยละ 80

9 เพ่ือความปลอดภัยในการเล่น ติดตั งไฟฟ้าสปอร์ตไลท์สนาม 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีไฟฟ้า สนามกีฬามีไฟส่องสว่าง กองช่าง
กีฬาของนักเรียนและเยาวชน กีฬาโรงเรียน ส่องสว่าง ในการเล่นกีฬาเวลากลางคืน

(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด) สนามกีฬา
ร้อยละ 80

10 เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้า ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง 100,000 100,000 200,000 200,000 200,000 ไฟฟ้าส่องสว่าง ประชาชนมีความปลอดภัยในการ กองช่าง
ส่องสว่างในการสัญจรไปมา ภายในหมู่บ้าน บ้านวังข่ือ ม.4 อย่างท่ัวถึง สัญจรไปมาในเวลากลางคืน

ในเวลางคืน (ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด) ร้อยละ 80
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ติดตั งไฟฟ้าสปอร์ตไล้ท์สนามกีฬา

ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน
บ้านวังข่ือ ม.4

บ้านโนนสะอาด  ม.3

บ้านโนนสะอาด ม.3
ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด  ม.3

บ้านวังข่ือ  ม.4

อุดหนุนไฟฟ้าบ าเหน็จณรงค์
เพ่ือขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 
และติดตั งหม้อแปลง บ้านวังพง ม.2

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
บ้านวังพง ม.2

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
บ้านโนนสะอาด  ม.3



แบบ ผ. ๐๒

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
11 เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า  -  - 300,000 300,000 300,000 มีไฟฟ้าใข้ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง กองช่าง

ครบทุกครัวเรือน ภายในหมู่บ้าน บ้านวังข่ือ  ม.4 อย่างท่ัวถึง ครบทุกครัวเรือน
(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด) ร้อยละ 80

บ้านซับเจริญสุข ม.5
12 เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง 100,000 100,000 200,000 200,000 200,000 มีไฟฟ้าใข้ ประชาชนมีความปลอดภัยในการ กองช่าง

ส่องสว่างในการสัญจรไปมา ภายในหมู่บ้าน บ้านซับเจริญสุข  ม.5 อย่างท่ัวถึง สัญจรไปมาในเวลากลางคืน

ในเวลางคืน (ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด) ร้อยละ 80

13 เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า  -  - 300,000 300,000 300,000 มีไฟฟ้าใข้ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง กองช่าง
ครบทุกครัวเรือน ภายในหมู่บ้าน บ้านซับเจริญสุข  ม.5 อย่างท่ัวถึง ครบทุกครัวเรือน

(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด) ร้อยละ 80

14 เพ่ือขยายเขตไฟฟ้าใช้ผลิตน  า ขยายเขตไฟฟ้าในการ  - 1,031,000  -  -  - มีไฟฟ้าผลิต น  าประปาหมู่บ้านสามารถ กองช่าง
ประปาหมู่บ้าน ผลิตน  าประปาหมู่บ้าน น  าประปาหมู่บ้าน ผลิตน  าให้ประชาชนใช้ได้
(โรงสูบและโรงกรอง) บ้านซับเจริญสุข  ม.5 ร้อยละ 100

บ้านซับเจริญสุข ม.5

15 เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า  -  - 300,000 300,000 300,000 มีไฟฟ้าใข้ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง กองช่าง
ครบทุกครัวเรือน ภายในหมู่บ้าน อย่างท่ัวถึง ครบทุกครัวเรือน

(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด) ร้อยละ 80

16 เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างภายใน 100,000 100,000 200,000 200,000 200,000 มีไฟฟ้าส่องสว่าง ประชาชนมีความปลอดภัยในการ กองช่าง
ส่องสว่างในเวลากลางคืน หมู่บ้าน บ้านบุฉนวน  ม.6 อย่างท่ัวถึง สัญจรไปมาในเวลากลางคืน

(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด) ร้อยละ 80
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ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
บ้านบุฉนวน  ม.6

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า

อุดหนุนไฟฟ้าบ าเหน็จณรงค์ 
เพ่ือขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า
และติดตั งหม้อแปลง 

ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน

บ้านบุฉนวน  ม.6

หมู่บ้าน บ้านซับเจริญสุข  ม.5

บ้านบุฉนวน ม.6

บ้านซับเจริญสุข  ม.5

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
บ้านวังข่ือ  ม.4

ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างภายใน



แบบ ผ. ๐๒

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
17 เพ่ือขยายเขตไฟฟ้าใช้ผลิตน  า ขยายเขตไฟฟ้าในการ 890,000  -  -  -  - มีไฟฟ้าผลิต น  าประปาหมู่บ้านสามารถ กองช่าง

ประปาหมู่บ้าน ผลิตน  าประปาหมู่บ้าน น  าประปาหมู่บ้าน ผลิตน  าให้ประชาชนใช้ได้
(โรงสูบและโรงกรอง) ร้อยละ 100

บ้านบุฉนวน ม.6

18 เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง 100,000 100,000 300,000 300,000 300,000 มีไฟฟ้าส่องสว่าง ประชาชนมีความปลอดภัยในการ กองช่าง
ส่องสว่างในเวลากลางคืน ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองใหญ่ ม.7 อย่างท่ัวถึง สัญจรไปมาในเวลากลางคืน

(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด) ร้อยละ 80

19 เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าภายใน  -  - 300,000 300,000 300,000 มีไฟฟ้าใข้ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง กองช่าง
ครบทุกครัวเรือน หมู่บ้าน บ้านหนองใหญ่ ม.7 อย่างท่ัวถึง ครบทุกครัวเรือน

(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด) ร้อยละ 80

20 เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างภายใน 100,000 100,000 300,000 300,000 300,000 มีไฟฟ้าส่องสว่าง ประชาชนมีความปลอดภัยในการ กองช่าง
ส่องสว่างในการสัญจรไปมา หมู่บ้าน บ้านตลุกคูณ  ม.8 อย่างท่ัวถึง สัญจรไปมาในเวลากลางคืน

ในเวลางคืน (ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด) ร้อยละ 80

21 เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าภายใน  -  - 300,000 300,000 300,000 มีไฟฟ้าใข้ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง กองช่าง
ครบทุกครัวเรือน หมู่บ้าน บ้านตลุกคูณ  ม.8 อย่างท่ัวถึง ครบทุกครัวเรือน

(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด) ร้อยละ 80
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บ้านหนองใหญ่ ม.7

บ้านหนองใหญ่  ม.7

บ้านตลุกคูณ ม.8

บ้านตลุกคูณ  ม.8

ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน

เพ่ือขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าภายในหมู่บ้าน
บ้านหนองใหญ่  ม.7

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าภายในหมู่บ้าน

ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน

และติดตั งหม้อแปลง 

อุดหนุนไฟฟ้าบ าเหน็จณรงค์ 

บ้านตลุกคูณ  ม.8



แบบ ผ. ๐๒

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

22 เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีไฟฟ้าส่องสว่าง ประชาชนมีความปลอดภัยในการ กองช่าง
ส่องสว่างในการสัญจรไปมา ภายในหมู่บ้าน บ้านซับห่าง ม.9 อย่างท่ัวถึง สัญจรไปมาในเวลากลางคืน

ในเวลางคืน (ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด) ร้อยละ 80

23 เพ่ือให้ประชาชนได้มีไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าภายใน  -  - 300,000 300,000 300,000 มีไฟฟ้าใช้ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง กองช่าง
ใช้อย่างท่ัวถึง หมู่บ้าน บ้านซับห่าง ม.9 อย่างท่ัวถึง ครบทุกครัวเรือน

(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด) ร้อยละ 80

24 เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีไฟฟ้าส่องสว่าง ประชาชนมีความปลอดภัยในการ กองช่าง
ส่องสว่างในการสัญจรไปมา ภายในหมู่บ้าน บ้านซับใหญ่พัฒนา ม.10 อย่างท่ัวถึง สัญจรไปมาในเวลากลางคืน

ในเวลางคืน (ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด) ร้อยละ 80

25 เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าภายใน  -  - 300,000 300,000 300,000 มีไฟฟ้าใช้ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง กองช่าง
ครบทุกครัวเรือน หมู่บ้าน บ้านซับใหญ่พัฒนา ม.10 อย่างท่ัวถึง ครบทุกครัวเรือน

(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด) ร้อยละ 80

26 เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีไฟฟ้าส่องสว่าง ประชาชนมีความปลอดภัยในการ กองช่าง
ส่องสว่างในการสัญจรไปมา ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองบัว ม.11 อย่างท่ัวถึง สัญจรไปมาในเวลากลางคืน

ในเวลางคืน (ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด) ร้อยละ 80

27 ขยายเขตฟ้าแรงต่ าภายในหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าภายใน  -  - 300,000 300,000 300,000 มีไฟฟ้าใช้ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง กองช่าง
บ้านหนองบัว ม.11 ครบทุกครัวเรือน หมู่บ้าน บ้านหนองบัว ม.11 อย่างท่ัวถึง ครบทุกครัวเรือน

(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด) ร้อยละ 80

28 เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้า ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่างภายใน 100,000 100,000 300,000 300,000 300,000 มีไฟฟ้าส่องสว่าง ประชาชนมีความปลอดภัยในการ กองช่าง
ส่องสว่างในการสัญจรไปมา หมู่บ้าน บ้านโนนจ าปาพัฒนา ม.12 อย่างท่ัวถึง สัญจรไปมาในเวลากลางคืน

ในเวลางคืน (ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด) ร้อยละ 80
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บ้านโนนจ าปาพัฒนา ม.12

ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าภายในหมู่บ้าน

ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน
บ้านหนองบัว ม.11

บ้านซับใหญ่พัฒนา ม.10

บ้านหนองบัว ม.11

บ้านซับห่าง ม.9

ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน

บ้านโนนจ าปาพัฒนา  ม.12
ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน

บ้านซับห่าง ม.9

บ้านซับห่าง ม.9

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าภายในหมู่บ้าน
บ้านซับใหญ่พัฒนา ม.10

บ้านซับใหญ่พัฒนา  ม.10



แบบ ผ. ๐๒

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
29 ขยายเขตฟ้าแรงต่ าภายในหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าภายใน  -  - 300,000 300,000 300,000 มีไฟฟ้าใช้ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง กองช่าง

บ้านโนนจ าปาพัฒนา ม.12 ครบทุกครัวเรือน หมู่บ้าน บ้านซับใหญ่พัฒนา ม.10 อย่างท่ัวถึง ครบทุกครัวเรือน
(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด) ร้อยละ 80

30 ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่างสนามกีฬา เพ่ือให้ไฟฟ้าส่องสว่างในการ ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่างรอบสนาม  -  - 100,000  -  - มีไฟฟ้า ประชาชนมีความปลอดภัย กองช่าง
เล่นกีฬาเวลากลางคืน กีฬาหมู่บ้าน ส่องสว่าง ในการเล่นกีฬาเวลากลางคืน

ม.12 (ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด) ร้อยละ 80

31 เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้า ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่างภายใน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีไฟฟ้าส่องสว่าง ประชาชนมีความปลอดภัยในการ กองช่าง
ส่องสว่างในการสัญจรไปมา หมู่บ้าน บ้านเขาดินวนา ม.13 อย่างท่ัวถึง สัญจรไปมาในเวลากลางคืน

ในเวลางคืน (ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด) ร้อยละ 80

32 ขยายเขตฟ้าแรงต่ าภายในหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่าง  -  - 300,000 300,000 300,000 มีไฟฟ้าใช้ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง กองช่าง
บ้านเขาดินวนา ม.13 ครบทุกครัวเรือน ภายในหมู่บ้าน บ้านเขาดินวนา ม.13 อย่างท่ัวถึง ครบทุกครัวเรือน

(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด) ร้อยละ 80

33 เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้า ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่างภายใน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีไฟฟ้าใช้ ประชาชนมีความปลอดภัยในการ กองช่าง
ส่องสว่างในการสัญจรไปมา หมู่บ้าน บ้านซับจาน ม.14 อย่างท่ัวถึง สัญจรไปมาในเวลากลางคืน

ในเวลางคืน (ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด) ร้อยละ 80

34 ขยายเขตฟ้าแรงต่ าภายในหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่าง  -  - 300,000 300,000 300,000 มีไฟฟ้าใช้ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง กองช่าง
บ้านซับจาน  ม.14 ครบทุกครัวเรือน ภายในหมู่บ้าน บ้านซับจาน  ม.14 อย่างท่ัวถึง ครบทุกครัวเรือน

(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด) ร้อยละ 80

35 เพ่ือซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ไฟฟ้าส่องสว่าง ประชาชนมีความปลอดภัยในการ กองช่าง
สาธารณะให้ใช้การได้ปกติ ภายในต าบลซับใหญ่ ได้รับการซ่อมแซม สัญจรไปมาในเวลากลางคืน

(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด) ร้อยละ 70

โครงการพัฒนาต าบลซับใหญ่

บ้านซับจาน  ม.14

ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในเขต
ต าบลซับใหญ่ 

บ้านเขาดินวนา ม.13

ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน

บ้านเขาดินวนา ม.13

ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนจ าปาพัฒนา

บ้านซับจาน ม.14

ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน



แบบ ผ. ๐๒

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
36 ติดตั งไฟฟ้าสาธารณะพลังงาน เพ่ือติดตั งไฟฟ้าสาธารณะ ต าบลซับใหญ่ 14 หมู่บ้าน  -  - 3,000,000 3,000,000 3,000,000 สามารถป้องกัน ประชาชนมีความปลอดภัย กองช่าง

โซล่าเซลส์ภายในเขตต าบลซับใหญ่ แบบโซล่าเซลส์ภายใน อันตรายจากจุดเส่ียง ในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ น 

ต าบลซับใหญ่ ได้ร้อยละ 70

รวม  -  - 4,170,000 3,881,000 10,300,000 10,200,000 10,200,000  -  -  -
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     36    โครงการ



แบบ ผ. ๐๒

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4,5,6 และ 7
1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 ม.  -  - 100,000  -  - มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ยาว 47 ม.หนาเฉล่ีย 0.15 ม. การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว หรือมีปริมาตรเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 188 ตร.ม. ท่ีสะดวกข้ึน และลดอุบัติเหตุทางถนนได้

พร้อมลงลูกรัง ไหล่ทางให้เรียบร้อย ร้อยละ 70
ตามแบบมาตรฐานของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (แบบเลขท่ี ท.1-01)
จุดเร่ิมต้นโครงการ N 15.642636  E 101.624437
จุดส้ินสุดโครงการ N 15.641008  E 101.623997

2 เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ในการ ด าเนินการก่อสร้างฝายน้ าล้น คสล . 100,000  -  -  -  - มีปริมาณน้ า ประชาชนมีน้ าใช้เพ่ือการ กองช่าง
อุปโภค บริโภค ขนาดกว้าง 12 ม. ยาว 7 ม. สันฝายสูง 1.50 ม. ท่ีกักเก็บ อุปโภคบริโภค และน้ าเพ่ือ

(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ ก าหนด) เพ่ิมข้ึนร้อยละ 80 การเกษตรอย่างเพียงพอ
3 เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ค่าลงหินลูกรังตามซอยภายใน  - 50,000  -  -  - มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ใช้ในการคมนาคมและการ หมู่บ้าน บ้านซับใหญ่ จ านวน 5 ซอย ได้แก่ การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา

ขนส่งพืชผลทางการเกษตร 1)ซอยหลังโรงพยาบาลซับใหญ่ ยาว 40 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.10 ม.  ท่ีสะดวกข้ึน และลดอุบัติเหตุทางถนนได้

2)ซอยแสงอรุณ ยาว 110 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.10 ม.  ร้อยละ 70

3)ซอยตรงข้างบ้านนางกุ้ง ยาว 40 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.10 ม.  
4)ซอยตรงข้างบ้านนางกุ้ง ยาว 80 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.10 ม.  
5)ซอยสระน้ าซับกลาง ยาว 200 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.10 ม. 
โดยด าเนินการท้ัง 5 ซอยถมดินโดยปริมาณงาน
ไม่น้อยกว่าขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 470 ม. ให้เรียบร้อย ตามแบบแปลนของ อบต.ซับใหญ่ก าหนด
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ภายในหมู่บ้าน บ้านซับใหญ่ ม.1

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561- 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 และ 2

โครงการ

ลงหินลูกรังตามซอยภายในหมู่บ้าน

บ้านซับใหญ่ ม.1

บ้านซับใหญ่ ม.1

ก่อสร้างฝายน้ าล้น คสล.
บ้านซับใหญ่ ม.1



แบบ ผ. ๐๒

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
โครงการ

4 เพ่ือให้ประชาชนมีถนนใช้การคมนาคม กว้าง 5 ม.  ยาว 1,800 ม. 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
และขนส่งพืชผลทางการเกษตร หนาเฉล่ีย 0.10 ม. หรือมีปริมาณ การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา

บ้านซับใหญ่ ม. 1 ลูกรังไม่น้อยกว่า 900 ลบ.ม. ท่ีสะดวกข้ึน และลดอุบัติเหตุทางถนนได้

(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด) ร้อยละ 70

5 เพ่ือสะดวกในการคมนาคมและ กว้าง 5 ม.  ยาว 1,800 ม. 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ขนส่งพืชผลทางการเกษตร หนาเฉล่ีย 0.10 ม. หรือมีปริมาณ การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา

ลูกรังไม่น้อยกว่า 900 ลบ.ม. ท่ีสะดวกข้ึน และลดอุบัติเหตุทางถนนได้

(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด) ร้อยละ 70

6 เพ่ือป้องกันและลดปัญหา ก่อสร้างบล๊อกคอนเวิร์ส 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ปัญหาน้ าท่วมขัง ประชาชนได้รับการแก้ไข กองช่าง
ทางเข้าคุ้มซับบอน บ้านซับใหญ่ ปัญหาท่วมขัง จ านวน 2 ช่วง ขนาด 2.4x2.4 ม. ในชุมชนลดลง ปัญหาน้ าท่วมขังและทรัพย์สิน

บ้านซับใหญ่  ม.1 ยาว 6 ม. พร้อมดินกลบหลังท่อไม่น้อยกว่า 0.50 ม. ร้อยละ 90 เสียหาย
พร้อมเกล่ียปรับแต่งผิวจราให้เรียบร้อย
(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ ก าหนด)

7 เพ่ือระบายน้ าให้สะดวก รวดเร็ว สร้างร่องระบายน้ า คสล.ภาย 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ลดปัญหา ประชาชนได้รับการแก้ไข กองช่าง
บ้านซับใหญ่  ม.1 ป้องกันน้ าท่วมขัง ในเขตชุมชน ขนาดกว้าง 30 ซม. น้ าท่วมขัง ปัญหาน้ าท่วมขัง

ลึก 50 ซม. ยาว 250  ม. พร้อมฝาปิด ในพ้ืนท่ี
(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ ก าหนด) ร้อยละ 80

8 เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้น้ าสะอาด ก่อสร้างหอถัง ขนาดกว้างเฉล่ีย 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน ประชาชนมีน้ าสะอาด กองช่าง
พร้อมอุปกรณ์ บ้านซับใหญ่ ม.1 ในการอุปโภค บริโภค 2.5 ม.ยาว 2.5 ม. หรือพ้ืนท่ีก่อสร้าง มีน้ าสะอาด เพ่ือใช้ในการอุปโภค 

 ไม่น้อยกว่า 6.25 ตร.ม.พร้อมระบบประปาให้เรียบร้อย ในการอุปโภค บริโภค เพียงพอ
(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด) บริโภคร้อยละ 90

9 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้น้ าสะอาด ก่อสร้างหอถัง ขนาดกว้างเฉล่ีย 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีน้ า ประชาชนมีน้ าสะอาด กองช่าง
(คุ้มซับบอน) บ้านซับใหญ่ ม.1 ในการอุปโภค บริโภค 2.5 ม.ยาว 2.5 ม. หรือพ้ืนท่ีก่อสร้าง สะอาดอุปโภค เพ่ือใช้ในการอุปโภค 

ไม่น้อยกว่า 6.25 ตร.ม.พร้อมระบบประปาให้เรียบร้อย บริโภคร้อยละ 90 บริโภค เพียงพอ
(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด) 
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ก่อสร้างระบบน้ าประปาหอถังสูง

รอบอ่างเก็บน้ าพันธ์นิธิ ม.1

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
ภายในหมู่บ้านทุกซอย 

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง

ก่อสร้างร่องระบายน้ า คสล.

ก่อสร้างบล๊อกคอนเวิร์สเสริมเหล็ก



แบบ ผ. ๐๒

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
โครงการ

10 เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้น้ าสะอาด ขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึก 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีน้ า ประชาชนมีน้ าสะอาด กองช่าง
ม.1 ในการอุปโภค บริโภค ไม่น้อยกว่า 45 ม. หรือจนกว่า สะอาดอุปโภค เพ่ือใช้ในการอุปโภค 

จะได้น้ าอุปโภคบริโภค พร้อมติดต้ัง บริโภคร้อยละ 90 บริโภค เพียงพอ
เคร่ืองสูบน้ าและอุปกรณ์ไฟฟ้าให้เรียบร้อย
(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด)

11 เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้การอุปโภค ระยะทางประมาณ 500 ม. 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ปริมาณน้ า ประชาชนมีน้ าในการอุปโภค กองช่าง
บริโภค กว้าง 15 ม. ลึก 5 ม. ท่ีกักเก็บ และบริโภคอย่างเพียงพอ

(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ ก าหนด) เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 80

12 ขุดลอกอ่างเก็บน้ าพันธ์นิธิ เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้การอุปโภค ขุดลอกข้างอ่าง ขนาดกว้าง 5.5 ม. 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ปริมาณน้ า ประชาชนมีน้ าในการอุปโภค กองช่าง
บ้านซับใหญ่ ม.1 บริโภค ยาว 251 ม. ลึก 4 ม. ท่ีกักเก็บ และบริโภคอย่างเพียงพอ

ปริมาณดินขุด 5,522 ลบ.ม. เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 80

13 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 ม.  -  - 500,000 500,000 500,000 มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ยาว 1,000 ม.หนาเฉล่ีย 0.15 ม. การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว พร้อมลงลูกรัง ไหล่ทางให้เรียบร้อย ท่ีสะดวกข้ึน และลดอุบัติเหตุทางถนนได้

ร้อยละ 70

14 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 ม.  -  - 40,000  -  - มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ยาว 19 ม.หนาเฉล่ีย 0.15 ม. การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา

บ้านวังพง ม.2 สะดวกรวดเร็ว หรือมีปริมาตรเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 76 ตร.ม. ท่ีสะดวกข้ึน และลดอุบัติเหตุทางถนนได้

พร้อมลงลูกรัง ไหล่ทางให้เรียบร้อย ร้อยละ 70
ตามแบบมาตรฐานของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (แบบเลขท่ี ท.1-01)
จุดเร่ิมต้นโครงการ N 15.614524  E 101.605114
จุดส้ินสุดโครงการ N 15.615106  E 101.604856
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คันดินรอบสระ บ้านซับใหญ่ ม.1
ขุดลอกสระน้ าซับกลาง และเสริม

ภายในหมู่บ้าน บ้านซับใหญ่ ม.1

ภายในหมู่บ้าน สายทางเข้าวัด 

เจาะบ่อบาดาล บ้านซับใหญ่

บ้านวังพง ม.2



แบบ ผ. ๐๒

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
โครงการ

15 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 ม. 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ภายในหมู่บ้าน บ้านวังพง ม.2 ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ยาว 14.5 ม.หนาเฉล่ีย 0.15 ม. การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว หรือมีปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 58 ตร.ม. ท่ีสะดวกข้ึน และลดอุบัติเหตุทางถนนได้

พร้อมลงลูกรัง ไหล่ทางไมน้อยกว่า 3 ลบ.ม. ร้อยละ 70

ให้เรียบร้อยตามรูปแบบรายการ เลขท่ี ทถ.2-203
16 เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 103.50 ม.  - 200,000  -  -  - มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ใช้ในการคมนาคมและขนส่งพืช หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ีเท การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา

ผลทางการเกษตรได้อย่าง คอนกรีตน้อยกว่า 414 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ท่ีสะดวกข้ึน และลดอุบัติเหตุทางถนนได้

สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย จุดเร่ิมต้นโครงการ N 15.613633  E 101.606195 ร้อยละ 70

จุดส้ินสุดโครงการ N 15.613256  E 101.604998
17 เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ กว้าง 5 ม.  ยาว 1,800 ม. 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

เกษตร บ้านวังพง ม.2 ใช้ในการคมนาคมและขนส่ง หนาเฉล่ีย 0.10 ม. หรือมีปริมาณ การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา

พืชผลทางการเกษตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 900 ลบ.ม. ท่ีสะดวกข้ึน และลดอุบัติเหตุทางถนนได้

(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด) ร้อยละ 70
18 เพ่ือระบายน้ าให้สะดวก รวดเร็ว สร้างร่องระบายน้ า คสล.ภาย 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ลดปัญหา ประชาชนได้รับการแก้ไข กองช่าง

บ้านวังพง ม. 2 ป้องกันน้ าท่วมขัง ในเขตชุมชน ขนาดกว้าง 30 ซม. น้ าท่วมขัง ปัญหาน้ าท่วมขัง
ลึก 50 ซม. ยาว 250  ม. พร้อมฝาปิด ในพ้ืนท่ี
(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ ก าหนด) ร้อยละ 80

19 ซ่อมแซมเสียงตามสาย เพ่ือเผยแพร่ข่าวสารให้ประชาชน ติดต้ังเคร่ืองขยายเสียง ขนาด 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน ประชาชนได้รับข่าวสาร กองช่าง
บ้านวังพง ม.2 ทราบอย่างท่ัวถึง 1,000 w. เดินสายยาวรวม 1,200 ม. ได้รับข้อมูล อย่างท่ัวถึง

 -ล าโพงฮอน 12 ตัว , ไมโครโฟน 2 ตัว ข่าวสารเพ่ิมข้ึน

และเคร่ืองเล่น DVD จ านวน 1 เคร่ือง ร้อยละ 90

(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด)
20 ก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนได้เล่น ขนาดกว้าง 20 ม. ยาว 30 ม. 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีสถานท่ี ประชาชนมีการเล่นกีฬาและ กองช่าง

บ้านวังพง ม.2 กีฬาและออกก าลังกาย หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ีคอนกรีต ออกก าลังกาย ออกก าลังกาย และมีสุขภาพดี

เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม.และลงดินลูกรังไหล่คอนกรีตส่ีข้าง ร้อยละ 40

กว้างเฉล่ีย 0.50 ม. (ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ ก าหนด)
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ซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าพ้ืนท่ีการ

ก่อสร้างร่องระบายน้ า คสล.

บ้านวังพง ม.2

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหน้าวัดป่าชัยพัฒนาราม  



แบบ ผ. ๐๒

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
โครงการ

21 ก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้าน เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน ขนาดกว้าง 6 ม. สูง 6 ม. 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 การก าหนด สามารถก าหนดขอบเขตหมู่บ้าน กองช่าง
บ้านวังพง ม.2 หมู่บ้าน และส่งเสริมการท่องเท่ียว (ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด) เขตหมู่บ้าน ชัดเจน มีความสวยงาม 

มีความชัดเจน สะดวกต่อนักท่องเท่ียว
ร้อยละ 80 และผู้ใช้เส้นทาง

22 เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้การอุปโภค ขนาดกว้าง 12 ม. ยาว 200 ม. 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ปริมาณน้ า ประชาชนมีน้ าในการอุปโภค กองช่าง
บ้านวังพง ม.2 บริโภค ลึก 3 ม. ปริมาณดินขุด 5,700 ลบ.ม. ท่ีกักเก็บ และบริโภคอย่างเพียงพอ

(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ ก าหนด) เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 80

23 เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้การอุปโภค ขนาดกว้าง 8 ม. ก้นคลองกว้าง 100,000.0 100,000 100,000 100,000 100,000 ปริมาณน้ า ประชาชนมีน้ าในการอุปโภค กองช่าง
บ้านวังพง ม.2 บริโภค 6 ม.ลึก 2.5 ม. ยาว 500 ม. ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 3,100 ลบ.ม. ท่ีกักเก็บ และบริโภคอย่างเพียงพอ

(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ ก าหนด) เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 80

24 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 ม.  -  - 500,000 500,000 500,000 มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ยาว 1,000 ม.หนาเฉล่ีย 0.15 ม. การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว พร้อมลงลูกรัง ไหล่ทางให้เรียบร้อย ท่ีสะดวกข้ึน และลดอุบัติเหตุทางถนนได้

ร้อยละ 70

25 เพ่ือเผยแพร่ข่าวสารให้ บ้านโนนสะอาด ม.3  -  - 40,000  -  - ประชาชนได้รับ ประชาชนได้รับข้อมูลข่าว กองช่าง
ประชาชนทราบอย่างท่ัวถึง ตามรูปแบบรายการ อบต.ซับใหญ่ก าหนด ข้อมูลข่าสาร สารอย่างท่ัวถึง

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 70

26 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 ม. 40,000 40,000  - 40,000 40,000 มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสะอาด ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ยาว 14.9 ม.หนาเฉล่ีย 0.15 ม. การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา
ม.3 สะดวกรวดเร็ว หรือมีปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 67.6 ตร.ม. ท่ีสะดวกข้ึน และลดอุบัติเหตุทางถนนได้

พร้อมลงลูกรัง ไหล่ทางให้เรียบร้อย ตามรูปแบบรายการ อบต.ซับใหญ่ก าหนด ร้อยละ 70
27 เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 78 ม.  - 150,000  -  -  - มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ใช้ในการคมนาคมและขนส่งพืช หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ีเท การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา
ผลทางการเกษตรได้อย่าง คอนกรีตไม่น้อยกว่า 312 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ท่ีสะดวกข้ึน และลดอุบัติเหตุทางถนนได้

สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย จุดเร่ิมต้นโครงการ N 15.590414  E 101.641283 ร้อยละ 70
จุดส้ินสุดโครงการ N 15.590848  E 101.641793

70

สายภายในหมู่บ้านโนนสะอาด  
ม.3

ขุดลอกสระน้ าภายในหมู่บ้าน

ก่อสร้างฝายน้ าล้นล าห้วยจอมแก้ว

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บ้านโนนสะอาด ม.3

ภายในหมู่บ้าน บ้านวังพง ม.2

หมู่บ้าน บ้านโนนสะอาด ม.3
ปรับปรุงเสียงตามสายภายใน



แบบ ผ. ๐๒

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
โครงการ

28 วางท่อ คสล.ระบายน้ าลงห้วย เพ่ือระบายน้ าให้สะดวก รวดเร็ว บริเวณคลองจอมแก้วพาดผ่าน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ลดปัญหา น้ าสามารถไหลได้สะดวก กองช่าง
จอมแก้ว บ้านโนนสะอาด ม.3 ป้องกันน้ าท่วมขัง ตัดกับถนนลาดยางสายโนนสะอาด น้ าท่วมขัง ลดปัญหาน้ าท่วมขัง

 - บ้านตลุกคูณ บริเวณไร่นา จ านวน 3 จุด ในพ้ืนท่ี และทรัพย์สินของ
(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด) ร้อยละ 80 ประชาชนได้

29 เพ่ือจัดเก็บน้ าไว้ใช้การอุปโภค ขุดลอกข้างสระ ขนาดกว้าง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ปริมาณน้ า ประชาชนมีน้ าในการอุปโภค กองช่าง
รอบสระ บ้านโนนสะอาด ม.3 บริโภค 10 ม. ยาว 92 ม.ลึก 3 ม. ปริมาณดินขุด  2,760 ลบ.ม. ท่ีกักเก็บ และบริโภคอย่างเพียงพอ

(วัดพายัพซับใหญ่) (ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ ก าหนด) เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 80

30 ขุดลอกล าห้วยจอมแก้วตอนบน เพ่ือจัดเก็บน้ าไว้ใช้การอุปโภค ขนาดกว้าง 14 ม. ยาว 300 ม. 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ปริมาณน้ าท่ีกักเก็บ ประชาชนมีน้ าในการอุปโภค กองช่าง
บ้านโนนสะอาด ม.3 บริโภค ลึก 3 ม. ปริมาณดินขุด 5,700 ลบ.ม. (ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ ก าหนด) เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 80 และบริโภคอย่างเพียงพอ

31 ก่อสร้างลานกีฬาประจ าหมู่บ้าน เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนได้เล่น ขนาดกว้าง 20 ม. ยาว 30 ม.  - 100,000 100,000 100,000 100,000 มีสถานท่ี ประชาชนมีการเล่นกีฬาและ กองช่าง
บ้านโนนสะอาด ม.3 กีฬาและออกก าลังกาย หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ีคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ออกก าลังกาย ออกก าลังกาย และมีสุขภาพดี

600 ตร.ม. และลงดินลูกรังไหล่คอนกรีตส่ีข้าง กว้างเฉล่ีย 0.50 ม. และเล่นกีฬา

(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ ก าหนด) เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 20

32 เพ่ือให้น้ าระบายได้สะดวก ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมถนน  - 100,000  -  -  - มีช่องระบาย ประชาชนได้รับการแก้ไข กองช่าง
ลดปัญหาน้ าท่วมขัง คสล. จ านวน 1 จุด น้ าป้องกันน้ า ปัญหาน้ าท่วมขังและความ

จุดด าเนินโครงการ N 15.606858  E 101.650040 กัดเซาะถนน เสียหายของทรัพย์สินและ

ร้อยละ 70 ผลผลิตทางการเกษตร
33 เพ่ือเผยแพร่ข่าวสารให้ประชาชน ติดต้ังเคร่ืองขยายเสียง ขนาด 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน ประชาชนได้รับข่าวสาร กองช่าง

บ้านโนนสะอาด ม.3 ทราบอย่างท่ัวถึง 1,000 w. เดินสายยาวรวม 1,200 ม. ได้รับข้อมูล อย่างท่ัวถึง
พร้อมล าโพงฮอน 12 ตัว ข่าวสารเพ่ิมข้ึน

ไมโครโฟน 2 ตัว และเคร่ืองเล่น DVD จ านวน 1 เคร่ือง ร้อยละ 90

ตามรูปแบบรายการ อบต.ซับใหญ่ก าหนด
34 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 ม.  -  - 500,000 500,000 500,000 มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ยาว 1,000 ม.หนาเฉล่ีย 0.15 ม. การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา

ม.3 สะดวกรวดเร็ว พร้อมลงลูกรัง ไหล่ทางให้เรียบร้อย ท่ีสะดวกข้ึน และลดอุบัติเหตุทางถนนได้

ร้อยละ 70

71

บ้านโนนสะอาด  ม.3
ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม คสล.

ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสะอาด 

ติดต้ังเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน 

ขุดสระน้ าขนาดใหญ่ และเสริมคันดิน



แบบ ผ. ๐๒

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
โครงการ

35 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 ม.  -  - 100,000  -  - มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ยาว 47 ม.หนาเฉล่ีย 0.15 ม. การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว หรือมีปริมาตรเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 188 ตร.ม. ท่ีสะดวกข้ึน และลดอุบัติเหตุทางถนนได้

พร้อมลงลูกรัง ไหล่ทางให้เรียบร้อย ร้อยละ 70
ตามแบบมาตรฐานของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (แบบเลขท่ี ท.1-01)
จุดเร่ิมต้นโครงการ N 15.623104  E 101.651086
จุดส้ินสุดโครงการ N 15.6623034  E 101.650892

36 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 ม. 50,000  -  -  -  - มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ภายในหมู่บ้าน บ้านวังข่ือ ม.4 ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ยาว 21 ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ี การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว คอนกรีตไม่น้อยกว่า 84 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ท่ีสะดวกข้ึน และลดอุบัติเหตุทางถนนได้

ให้เรียบร้อยตามรูปแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด) ร้อยละ 70

37 เพ่ือเผยแพร่ข่าวสารให้ประชาชน ติดต้ังเคร่ืองขยายเสียง ขนาด 50,000  -  -  -  - ประชาชน ประชาชนได้รับข่าวสาร กองช่าง
หมู่บ้าน  บ้านวังข่ือ ม.4 ทราบอย่างท่ัวถึง 1,000 w. เดินสายยาวรวม 1,200 ม. ได้รับข้อมูล อย่างท่ัวถึง

พร้อมล าโพงฮอน 12 ตัว ข่าวสารเพ่ิมข้ึน

ไมโครโฟน 2 ตัว และเคร่ืองเล่น DVD จ านวน 1 เคร่ือง ร้อยละ 90

ตามรูปแบบรายการ อบต.ซับใหญ่ก าหนด
38 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ผิวจราจรกว้าง 4 ม.  - 100,000  -  -  - มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ต่อจากจุดเดิม บ้านวังข่ือ ม.4 ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ยาว 36.5 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ี การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว ไม่น้อยกว่า 146 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ท่ีสะดวกข้ึน และลดอุบัติเหตุทางถนนได้

ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม. ร้อยละ 70

ให้เรียบร้อยตามรูปแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด
39 เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ กว้าง 6 ม.  ยาวรวม 800 ม.  - 100,000  -  -  - มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ใช้ในการคมนาคมและขนส่งพืช จุดเร่ิมต้นโครงการ  N 15.619064  E 101.653069 การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา

ผลทางการเกษตรได้อย่าง จุดส้ินสุดโครงการ  N 15.612503  E 101.651599 ท่ีสะดวกข้ึน และลดอุบัติเหตุทางถนนได้

สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย ร้อยละ 70
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ภายในหมู่บ้าน บ้านวังข่ือ ม.4

ถนนกังหันลม บ้านวังข่ือ ม.4
ปรับปรุงถนนลูกรังสายข้างวัด -

บ้านวังข่ือ ม.4

ติดต้ังเสียงตามสายภายใน



แบบ ผ. ๐๒

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
โครงการ

40 ปรับปรุงถนนลูกรังให้เป็นถนน เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนนกว้าง 5 ม. ยาว 1,500 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
หินคลุกบดอัดแน่น บ้านวังข่ือ ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง หนา 01.10 ม. หรือมีปริมาณ การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา

ม.4 สะดวกรวดเร็ว หินคลุกไม่น้อยกว่า 750 ลบ.ม. พร้อมบดอัดแน่น ท่ีสะดวกข้ึน และลดอุบัติเหตุทางถนนได้

(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด) ร้อยละ 70

41 เพ่ือให้น้ าสามารถไหลได้ ก่อสร้างบล๊อกคอนเวิร์ส 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 มีช่องระบาย ประชาชนได้รับการแก้ไข กองช่าง
บ้านวังข่ือ ม.4 สะดวกลดปัญหาท่วมขัง จ านวน 2 ช่วง ขนาด 2.4x2.4 ม. น้ าป้องกันน้ า ปัญหาน้ าท่วมขังและความ

ยาว 6 ม. พร้อมดินกลบหลังท่อไม่น้อยกว่า กัดเซาะถนน เสียหายของทรัพย์สินและ

0.50 ม.พร้อมเกล่ียปรับแต่งผิวจราให้เรียบร้อย  ร้อยละ 70 ผลผลิตทางการเกษตร
(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ ก าหนด)

42 ขุดลอกหน้าฝายนิวซีแลนด์ เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้การอุปโภค ขนาดกว้าง 14 ม.ยาว 300 ม. 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมีน้ า ประชาชนมีน้ าสะอาดเพ่ือใช้ กองช่าง
บ้านวังข่ือ ม.4 บริโภค ลึก 3 ม. ปริมาณดินขุด 5,700 ลบ.ม. สะอาดอุปโภค ในการอุปโภค บริโภค เพียงพอ

(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ ก าหนด) บริโภคร้อยละ 90

43 ก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนได้เล่น ขนาดกว้าง 20 ม. ยาว 30 ม. 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีสถานท่ี ประชาชนมีการเล่นกีฬาและ กองช่าง
บ้านวังข่ือ ม.4 กีฬาและออกก าลังกาย หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ีคอนกรีต ออกก าลังกาย ออกก าลังกาย และมีสุขภาพดี

เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม.และลงดินลูกรังไหล่คอนกรีตส่ีข้าง และเล่นกีฬา

กว้างเฉล่ีย 0.50 ม. (ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ ก าหนด) เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20

44 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 ม.  -  - 500,000 500,000 500,000 มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ยาว 1,000 ม.หนาเฉล่ีย 0.15 ม. การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว พร้อมลงลูกรัง ไหล่ทางให้เรียบร้อย ท่ีสะดวกข้ึน และลดอุบัติเหตุทางถนนได้
ร้อยละ 70

45 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 ม.  -  - 100,000  -  - มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ยาว 47 ม.หนาเฉล่ีย 0.15 ม. หรือมีปริมาตรเทคอนกรีต การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา

ม.5 สะดวกรวดเร็ว ไม่น้อยกว่า 188 ตร.ม. พร้อมลงลูกรัง ไหล่ทางให้เรียบร้อย ท่ีสะดวกข้ึน และลดอุบัติเหตุทางถนนได้
ตามแบบมาตรฐานของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (แบบเลขท่ี ท.1-01)
จุดเร่ิมต้นโครงการ N 15.631988  E 101.594856
จุดส้ินสุดโครงการ N 15.632541  E 101.594934 73

ภายในหมู่บ้าน บ้านซับเจริญสุข

บ้านซับเจริญสุข ม.5

ภายในหมู่บ้าน บ้านวังข่ือ ม.4 

ก่อสร้างบล๊อกคอนเวิร์สเสริมเหล็ก



แบบ ผ. ๐๒

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
โครงการ

46 ก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้าน เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน ขนาดกว้าง 6 ม. สูง 6 ม. 100,000  -  -  -  - การก าหนด สามารถก าหนดขอบเขตหมู่บ้าน กองช่าง
บ้านซับเจริญสุข ม.5 หมู่บ้าน และส่งเสริมการ (ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด) เขตหมู่บ้าน ชัดเจน มีความสวยงาม 

ท่องเท่ียว มีความชัดเจน สะดวกต่อนักท่องเท่ียว
ร้อยละ 80 และผู้ใช้เส้นทาง

47 เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ด าเนินการถมดินตรงบริเวณ  - 70,000  -  -  - มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ใช้ในการคมนาคมและขนส่งพืช เป็นหลุมเป็นบ่อและลงลูกรังผิวจราจร การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา

ม.5 ผลทางการเกษตรได้อย่าง พร้อมปรับเกล่ียเรียบร้อย ยาว 800 ม. ท่ีสะดวกข้ึน และลดอุบัติเหตุทางถนนได้

สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย กว้าง 3.5 ม. หน้า 0.10 ม. หรือมีพ้ืนท่ี ร้อยละ 70

ไม่น้อยกว่า 2,800 ม. ตามแบบแปลนของอบต.ซับใหญ่
48 เพ่ือความสะดวกในการคมนาคม กว้าง 5 ม.  ยาว 3,600 ม. 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

และขนส่งพืชผลทางการเกษตร หนาเฉล่ีย 0.10 ม. หรือมีปริมาณ การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา

ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,800 ลบ.ม. ท่ีสะดวกข้ึน และลดอุบัติเหตุทางถนนได้

(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด) ร้อยละ 70

49 ขยายเขตประปาหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้น้ าสะอาด ขยายเขตประปาโดยการวางท่อ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีน้ า ประชาชนมีน้ าสะอาดเพ่ือใช้ กองช่าง
บ้านซับเจริญสุข ม.5 ในการอุปโภค บริโภค PVC ขนาด Ø 2น้ิว ช้ัน 8.5 สะอาดอุปโภค ในการอุปโภค บริโภค เพียงพอ

(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด) บริโภคร้อยละ 90

50 เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้น้ าสะอาด ขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึก 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีน้ า ประชาชนมีน้ าสะอาดเพ่ือใช้ กองช่าง
ม.5 ในการอุปโภค บริโภค ไม่น้อยกว่า 45 ม. หรือจนกว่าจะได้น้ าอุปโภคบริโภค อุปโภคบริโภค ในการอุปโภค บริโภค เพียงพอ

ติดต้ังเคร่ืองสูบน้ าและอุปกรณ์ไฟฟ้าให้เรียบร้อย ร้อยละ 90

(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด)
51 เพ่ือให้น้ าสามารถไหลได้ ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยวางท่อ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 หมู่บ้าน ท าให้หมู่บ้าน/ชุมชนสวยงาม กองช่าง

สะดวกลดปัญหาท่วมขัง และจัดท าร่องระบายน้ า น่าอยู่ข้ึน เป็นระเบียบเรียบร้อยมากข้ึน

ร่องน้ า บ้านซับเจริญสุข ม.5 ร้อยละ 80
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ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้าน

ท าการเกษตร บ้านซับเจริญสุข 

เจาะบ่อบาดาล บ้านซับเจริญสุข 

บ้านซับเจริญสุข ม.5

ซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าพ้ืนท่ี

ก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน

โดยวางท่อ คุ้มวัด คุ้มกลาง, จัดท า



แบบ ผ. ๐๒

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
โครงการ

52 โครงการติดต้ังเสียงตามสาย เพ่ือเผยแพร่ข่าวสารให้ประชาชน ติดต้ังเคร่ืองขยายเสียง ขนาด 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน ประชาชนได้รับข่าวสาร กองช่าง
บ้านซับเจริญสุข ม.5 ทราบอย่างท่ัวถึง 1,000 w. เดินสายยาวรวม 1,200 ม. ได้รับข้อมูล อย่างท่ัวถึง

พร้อมล าโพงฮอน 12 ตัว ข่าวสาร

ไมโครโฟน 2 ตัว และเคร่ืองเล่น DVD จ านวน 1 เคร่ือง เพ่ิมข้ึน

ตามรูปแบบรายการ อบต.ซับใหญ่ก าหนด ร้อยละ 90

53 เพ่ือจัดเก็บน้ าไว้ใช้การอุปโภค ขุกลอกข้างสระ ขนาดกว้าง 8 ม.100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ปริมาณน้ า ประชาชนมีน้ าในการอุปโภค กองช่าง
บ้านซับเจริญสุข ม.5 บริโภค ยาว 115 ม. ลึก 3 ม. ปริมาณ ท่ีกักเก็บ และบริโภคอย่างเพียงพอ

ดินขุด 2,760 ลบ.ม. เพ่ิมข้ึน 
(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ ก าหนด) ร้อยละ 80

54 เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 206 ม.  - 300,000  -  -  - มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ใช้ในการคมนาคมและขนส่งพืช หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ี การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา

ผลทางการเกษตรได้อย่าง เทคอนกรีตน้อยกว่า 618 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ท่ีสะดวกข้ึน และลดอุบัติเหตุทางถนนได้

สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย จุดเร่ิมต้นโครงการ N 15.622902 E 101.582860 ร้อยละ 70
จุดส้ินสุดโครงการ N 15.621113 E 101.583309

55 เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้น้ าสะอาด จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ าแบบหอยโข่ง  - 35,000  -  -  - ประชาชนมีน้ า ประชาชนมีน้ าสะอาดเพ่ือใช้ กองช่าง
ในการอุปโภค บริโภค มอเตอร์ไฟฟ้า จ านวน 1 เคร่ือง สะอาดอุปโภค ในการอุปโภค บริโภค เพียงพอ

บริโภค ร้อยละ 90

56 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 ม.  -  - 500,000 500,000 500,000 มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ยาว 1,000 ม.หนาเฉล่ีย 0.15 ม. การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา

ม.5 สะดวกรวดเร็ว พร้อมลงลูกรัง ไหล่ทางให้เรียบร้อย ท่ีสะดวกข้ึน และลดอุบัติเหตุทางถนนได้

ร้อยละ 70

57 เพ่ือให้ระบบทางเดินน้ าไหล ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมถนน  -  - 100,000  -  - มีช่องระบาย ประชาชนได้รับการแก้ไข กองช่าง
สะดวก ลดปัญหาน้ าท่วมขัง คสล. จ านวน 1 จุด น้ าป้องกันน้ า ปัญหาน้ าท่วมขังและความ

จุดก่อสร้าง N 15.611247  E 101.530642 กัดเซาะถนน เสียหายของทรัพย์สินและ

ร้อยละ 70 ผลผลิตทางการเกษตร
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ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา

สายเข้าสระน้ าสาธารณะ 
บ้านซับเจริญสุข ม.5

ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม คสล.
บ้านบุฉนวน ม.6

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ม.5

ขุดลอกสระน้ าภายในหมู่บ้าน

บ้านบุฉนวน  หมู่ 6

ภายในหมู่บ้าน บ้านซับเจริญสุข

ภายในหมู่บ้าน บ้านซับเจริญสุข



แบบ ผ. ๐๒

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
โครงการ

58 เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ในการ โดยด าเนินการถมดินไม่น้อย 100,000  -  -  -  - ปริมาณน้ า ประชาชนมีน้ าใช้เพ่ือ กองช่าง
อุปโภค บริโภค กว่า 350 ลบ.ม. และก่อสร้างฝายน้ าล้น คสล. ท่ีกักเก็บ การอุปโภคบริโภค และ

ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 13 ม. สันฝายสูง 1 ม.  เพ่ิมข้ึน การเกษตรอย่างเพียงพอ
ให้เรียบร้อย ตามรูปแบบรายการอบต.ซับใหญ่ก าหนด ร้อยละ 80

59 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ กว้าง 4 ม.  ยาว 36.50 ม.  - 100,000  -  -  - ประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
เส้นปากคลองหล่องเสือ ใช้ในการคมนาคมและขนส่งพืช หนาเฉล่ีย 0.15 ม. หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 146 ตร.ม. ได้รับข้อมูล สะดวกรวดเร็วในการ
บ้านบุฉนวน ม.6 ผลทางการเกษตรได้อย่าง พร้อมลงลูกรังไหล่ทางปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม. ข่าวสารเพ่ิมข้ึน สัญจรไปมาและลด

สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย ให้เรียบร้อยตามรูปแบบรายการแบบมาตรฐานงานทาง ร้อยละ 90 อุบัติเหตุทางถนนได้
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เลขท่ี ทถ.2-203

60 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ กว้าง  5  ม.  ยาว  62  ม.  - 150,000  -  -  - มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
สายบุฉนวน - คุ้มปะรัมช้าง ใช้ในการคมนาคมและขนส่งพืช หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนท่ีเท การคมนาคม สะดวกรวดเร็วในการ
บ้านบุฉนวน หมู่ 6 ผลทางการเกษตรได้อย่าง คอนกรีตไม่น้อยกว่า 310 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ท่ีสะดวกข้ึน สัญจรไปมาและลด

สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย จุดเร่ิมต้นโครงการ N 15.609278  E 101.519360 ร้อยละ 90 อุบัติเหตุทางถนนได้
จุดส้ินสุดโครงการ N 15.608441  E 101.519263

61 ยกร่องพูนดินถนนลูกรังเส้นใหม่ เพ่ือความสะดวกในการคมนาคม กว้าง 5 ม. ยาว 550 ม. 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
เส้นบ้านบุฉนวน ม.6 - เขา และล าเรียงพืชผลทางการเกษตร หนาเฉล่ีย 0.10 ม. พร้อมลงลูกรัง การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา

จอมแก้ว บ้านหนองใหญ่ ม.7 ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 275 ลบ.ม. ท่ีสะดวกข้ึน และลดอุบัติเหตุทางถนนได้

(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ ก าหนด) ร้อยละ 70
62 เพ่ือความสะดวกในการคมนาคม กว้าง 5 ม.  ยาว 1,800 ม. 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

และขนส่งพืชผลทางการเกษตร หนาเฉล่ีย 0.10 ม. หรือมีปริมาณ การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา

ลูกรังไม่น้อยกว่า 900 ลบ.ม. ท่ีสะดวกข้ึน และลดอุบัติเหตุทางถนนได้

(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด) ร้อยละ 70
63 ขยายเขตประปาหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้น้ าสะอาด ขยายเขตประปาโดยการวางท่อ 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ประชาชนมีน้ าสะอาด ประชาชนมีน้ าสะอาดเพ่ือใช้ กองช่าง

บ้านบุฉนวน ม.6 (คุ้มปะรัมช้าง) ในการอุปโภค บริโภค PVC ขนาด Ø 2น้ิว ช้ัน 8.5 (ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด) อุปโภคบริโภค ร้อยละ 90 ในการอุปโภค บริโภค เพียงพอ
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ก่อสร้างถนนลูกรังเข้าพ้ืนท่ี

ก่อสร้างฝายน้ าล้น คสล.

การเกษตร บ้านบุฉนวน ม.6

บ้านบุฉนวน ม.6



แบบ ผ. ๐๒

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
โครงการ

64 เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ กว้าง 5 ม.  ยาว 1,800 ม. 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
บ้านบุฉนวน ม.6 ใช้ในการคมนาคมและขนส่ง หนาเฉล่ีย 0.10 ม. หรือมีปริมาณ การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา

พืชผลทางการเกษตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 900 ลบ.ม. ท่ีสะดวกข้ึน และลดอุบัติเหตุทางถนนได้

(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด) ร้อยละ 70

65 เพ่ือให้น้ าสามารถไหลได้สะดวก บล๊อกคอนเวิร์สเสริมเหล็ก 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ปัญหาน้ าท่วมขัง ประชาชนได้รับการแก้ไข กองช่าง
บ้านบุฉนวน ม.6 ลดปัญหาการท่วมขัง จ านวน 2 จุด ลดลง ปัญหาน้ าท่วมและความ

จุดท่ี 1 คุ้มโนนส าราญ , จุดท่ี 2 คุ้มตะวันออก ร้อยละ 80 เสียหายของทรัพย์สินและ
(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ ก าหนด) ผลผลิตทางการเกษตร

66 เพ่ือจัดเก็บน้ าไว้ใช้การอุปโภค ขนาดกว้าง 41  ม. 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ปริมาณน้ าท่ี ประชาชนมีน้ าในการอุปโภค กองช่าง
บ้านบุฉนวน ม.6 บริโภค ยาว 112 ม. ลึก 3 ม. กักเก็บเพ่ิมข้ึน และบริโภคอย่างเพียงพอ

ปริมาณดินขุด 2,776 ลบ.ม. ร้อยละ 80
(ตามแบบแปลน อบต.ซับใหญ่ก าหนด)

67 เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้การอุปโภค ขนาดกว้าง 8 ม. ก้นคลอง 100,000.0 100,000 300,000 300,000 300,000 ปริมาณน้ าท่ีกักเก็บ ประชาชนมีน้ าในการอุปโภค กองช่าง
บ้านบุฉนวน ม.6 บริโภค กว้าง 6 ม.ลึก 2.5 ม. ยาว 500 ม. เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 80 และบริโภคอย่างเพียงพอ

ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 3,100 ลบ.ม.
(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ ก าหนด)

68 ขุดลอกคลองคร่องเสือ หมู่ 6 เพ่ือให้ชาวบ้านมีน้ าใช้ท าการ ระยะทางประมาณ 500 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ปริมาณน้ า ประชาชนมีน้ าในการอุปโภค กองช่าง
เกษตรตลอดปี กว้าง 15 ม. ลึก 5 ม. ท่ีกักเก็บ และบริโภคอย่างเพียงพอ

(ตามแบบแปลน อบต.ซับใหญ่ก าหนด) เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 80

69 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 ม.  -  - 500,000 500,000 500,000 มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ยาว 1,000 ม.หนาเฉล่ีย 0.15 ม. การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา

ม.6 สะดวกรวดเร็ว พร้อมลงลูกรัง ไหล่ทางให้เรียบร้อย ท่ีสะดวกข้ึน และลดอุบัติเหตุทางถนนได้

ร้อยละ 70
69 เพ่ือให้ชาวบ้านมีน้ าใช้ในการ 1.ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล ขนาด  -  - 300,000 300,000 300,000 มีน้ าอุปโภค ประชาชนมีน้ าในการอุปโภค กองช่าง

อุปโภค บริโภคตลอดปี Ø 4-6 น้ิว ลึก 40-60 ม. และต้องได้ปริมาณน้ า บริโภคเพ่ิมข้ึน และบริโภคอย่างเพียงพอ

ไม่น้อยกว่า 3 ลบ.ม./ชม. ติดต้ังซัมเมอร์สพร้อม ร้อยละ 80
ตู้ควบคุมเคร่ืองสูบน้ า (ตามแบบแปลน อบต.ซับใหญ่ก าหนด)
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ขุดเจาะน้ าบาดาล ภายในหมู่บ้าน

ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน

ขุดลอกคลองจอมแก้ว

ภายในหมู่บ้าน บ้านบุฉนวน 

บ้านบุฉนวน ม.6

ก่อสร้างบล๊อกคอนเวิร์สเสริมเหล็ก

ก่อสร้างฝายน้ าล้น คุ้มตะวันออก



แบบ ผ. ๐๒

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
โครงการ

70 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 ม.  -  - 100,000  -  - มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ยาว 47 ม.หนาเฉล่ีย 0.15 ม. การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา

ม.7 สะดวกรวดเร็ว หรือมีปริมาตรเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 188 ตร.ม. ท่ีสะดวกข้ึน และลดอุบัติเหตุทางถนนได้

พร้อมลงลูกรัง ไหล่ทางให้เรียบร้อย ร้อยละ 70

ตามแบบมาตรฐานของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (แบบเลขท่ี ท.1-01)
จุดเร่ิมต้นโครงการ N 15.632459  E 101.493145
จุดส้ินสุดโครงการ N 15.632274  E 101.493776

71 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 ม. 100,000  -  -  -  - มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองใหญ่ ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ยาว 42 ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 168 ตร.ม. การคมนาคม สะดวกรวดเร็วในการ
ม.7 สะดวกรวดเร็ว พร้อมลงลูกรังไหล่ทางให้เรียบร้อย ตามรูปแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด ท่ีสะดวกข้ึน สัญจรไปมาและลด

ร้อยละ 70 อุบัติเหตุทางถนนได้
72 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 ม.  - 100,000  -  -  - มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

บ้านหนองใหญ่ ม.7 ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ยาว 36.50 ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม. การคมนาคม สะดวกรวดเร็วในการ
สะดวกรวดเร็ว หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 146 ตร.ม. ท่ีสะดวกข้ึน สัญจรไปมาและลด

พร้อมลงลูกรังไหล่ทางปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม. ร้อยละ 70 อุบัติเหตุทางถนนได้
ให้เรียบร้อยตามแบบมาตรฐานงานทางส าหรับ อปท.เลขท่ี ทถ.2-203

73 เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ กว้าง  6  ม.  ยาวรวม  250 ม.  - 400,000  -  -  - มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง จุดเร่ิมต้นโครงการ N 15.622743  E 101.502479 การคมนาคม สะดวกรวดเร็วในการ

ม.7 - นายางกลัก สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย จุดส้ินสุดโครงการ N 15.633777  E 101.503509 ท่ีสะดวกข้ึน สัญจรไปมาและลด
ร้อยละ 70 อุบัติเหตุทางถนนได้

74 เพ่ือความสะดวกในการคมนาคม กว้าง 5 ม.  ยาว 1,800 ม. 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
บ้านหนองใหญ่ หมู่ 7 และขนส่งพืชผลทางการเกษตร หนาเฉล่ีย 0.10 ม. หรือมีปริมาณ การคมนาคม สะดวกรวดเร็วในการ

ลูกรังไม่น้อยกว่า 900 ลบ.ม. ท่ีสะดวกข้ึน สัญจรไปมาและลด
(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด) ร้อยละ 70 อุบัติเหตุทางถนนได้

78

ซ่อมแซมถนนลาดยาง(Asphaltic

บ้านหนองใหญ่ ม.7

ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองใหญ่

ก่อสร้างถนนลูกรังเข้าพ้ืนท่ีการเกษตร

Concrete) สายบ้านหนองใหญ่ 



แบบ ผ. ๐๒

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
โครงการ

75 เพ่ือสะดวกในการคมนาคมและ ซ่อมแซมถนนลาดยางจุดท่ีช ารุด 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หมู่บ้าน บ้านหนองใหญ่ ม.7 ขนส่งพืชผลทางการเกษตร บ้านหนองใหญ่ ม.7 การคมนาคม สะดวกรวดเร็วในการ

(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ ก าหนด)   ท่ีสะดวกข้ึน สัญจรไปมาและลด
ร้อยละ 70 อุบัติเหตุทางถนนได้

76 เพ่ือให้ประชาชนส าหรับใช้ ขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึก  - 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีน้ า ประชาชนมีน้ าสะอาด กองช่าง
ม.7 ในการอุปโภค บริโภค ไม่น้อยกว่า 45 ม. หรือจนกว่าจะได้ สะอาดอุปโภค เพ่ือใช้ในการอุปโภค 

น้ าอุปโภคบริโภคติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า บริโภคร้อยละ 90 บริโภค เพียงพอ
และอุปกรณ์ไฟฟ้าให้เรียบร้อย
(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด)

77 ขุดลอกล าห้วยจอมแก้ว เพ่ือเก็บน้ าไว้ใช้ในการเกษตร กว้าง 14 ม. ยาว 150 ม. 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ปริมาณน้ า ประชาชนมีน้ าสะอาด กองช่าง
บ้านหนองใหญ่ ม.7 การอุปโภค บริโภค ลึก 3 ม. ปริมาณดินขุด ท่ีกักเก็บ เพ่ือใช้ในการอุปโภค 

2,850 ลบ.ม. เพ่ิมข้ึน บริโภค เพียงพอ
(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด)

78 ขุดลอกสระน้ าสาธารณประโยชน์ เพ่ือเก็บน้ าไว้ใช้ในการเกษตร ขุกลอกข้างสระ ขนาดกว้าง 8 ม.100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ปริมาณน้ า ประชาชนมีน้ าสะอาด กองช่าง
บ้านหนองใหญ่ ม.7 การอุปโภค บริโภค ยาว 115 ม. ลึก 3 ม. ปริมาณ ท่ีกักเก็บ เพ่ือใช้ในการอุปโภค 

ดินขุด 2,760 ลบ.ม. เพ่ิมข้ึน บริโภค เพียงพอ
(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ ก าหนด)

79 ก่อสร้างฝายก้ันน้ าแบบมีแกน เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ในการ ฝายก้ันน้ าแบบมีแกนล าห้วย  - 250,000  -  -  - ปริมาณท่ี ประชาชนมีน้ าในการ กองช่าง
ล าห้วยจอมแก้ว บ้านหนองใหญ่ อุปโภคบริโภค จอมแก้ว ช่วงบ้านหนองใหญ่ หมู่ 7 กักเก็บน้ า อุปโภค บริโภคอย่าง
ม.7 เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 70 เพียงพอ

80 เพ่ือให้มีไฟฟ้าส่องสว่างใช้ ติดต้ังแผลงโซล่าเซลส์ พร้อม 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีไฟฟ้าแบบ ประชาชนมีความปลอดภัยในการ กองช่าง
ในเวลากลางคืน แบตเตอรีส ารองไฟฟ้า โซล่าเซลส์เพ่ิมข้ึน สัญจรไปมาในเวลากลางคืน

(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด) ร้อยละ40

79

เจาะบ่อบาดาล บ้านหนองใหญ่ 

ติดต้ังพลังงานแสงอาทิตย์
(โซล่าเซลส์) บ้านหนองใหญ่ ม.7

ซ่อมแซมถนนลาดยางภายใน



แบบ ผ. ๐๒

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
โครงการ

81 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 ม.  -  - 500,000 500,000 500,000 มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ยาว 1,000 ม.หนาเฉล่ีย 0.15 ม. การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา

ม.7 สะดวกรวดเร็ว พร้อมลงลูกรัง ไหล่ทางให้เรียบร้อย ท่ีสะดวกข้ึน และลดอุบัติเหตุทางถนนได้

ร้อยละ 70

82 เพ่ือเผยแพร่ข่าวสารให้ ด าเนินการติดต้ังเคร่ือง  -  - 200,000 200,000 200,000 ประชาชน ประชาชนได้รับข่าวสาร กองช่าง
บ้านหนองใหญ่ ม.7 ประชาชนทราบอย่างท่ัวถึง ขยายเสียง พร้อมเดินสายไฟยาวรวม 2,400 ม. ได้รับข้อมูล อย่างท่ัวถึง

พร้อมติดต้ังล าโพงฮอน 15 ชุด ข่าวสาร เพ่ิมข้ึน

ให้เรียบร้อยตามรูปแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด ร้อยละ 90

82 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 ม.  -  - 100,000  -  - มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ยาว 47 ม.หนาเฉล่ีย 0.15 ม. หรือมีปริมาตรเทคอนกรีต การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา

ม.8 สะดวกรวดเร็ว ไม่น้อยกว่า 188 ตร.ม. พร้อมลงลูกรัง ไหล่ทางให้เรียบร้อย ท่ีสะดวกข้ึน และลดอุบัติเหตุทางถนนได้
ตามแบบมาตรฐานของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (แบบเลขท่ี ท.1-01) ร้อยละ 70
จุดเร่ิมต้นโครงการ N 15.590262  E 101.601523
จุดส้ินสุดโครงการ N 15.590004  E 101.601093

83 เพ่ือเผยแพร่ข่าวสารให้ ด าเนินการติดต้ังเคร่ือง 100,000  -  -  -  - ประชาชน ประชาชนได้รับข่าวสาร กองช่าง
บ้านตลุกคูณ ม.8 ประชาชนทราบอย่างท่ัวถึง ขยายเสียงพร้อมเดินสายไฟ ยาวรวม 2,400 ม. ได้รับข้อมูล อย่างท่ัวถึง

พร้อมติดต้ังล าโพงฮอน 15 ชุด ข่าวสาร เพ่ิมข้ึน

ให้เรียบร้อยตามรูปแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด ร้อยละ 90

84 เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ผิวจราจรกว้าง 4 ม.  - 100,000  -  -  - มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ยาว 36.50 ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ี การคมนาคม สะดวกรวดเร็วในการ
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย คอนกรีตไม่น้อยกว่า 146 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ท่ีสะดวกข้ึน สัญจรไปมาและลด

ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม. ให้เรียบร้อย ร้อยละ 70 อุบัติเหตุทางถนนได้
ตามแบบมาตรฐานงานทางส าหรับ อปท.เลขท่ี ทถ.2-203

80

ภายในหมู่บ้าน บ้านตลุกคูณ

บ้านตลุกคูณ ม.8

ติดต้ังเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน

คุ้มพวงทอง

ติดต้ังเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน

ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองใหญ่

บ้านตลุกคูณ ม.8

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก



แบบ ผ. ๐๒

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
โครงการ

85 ซ่อมแซมถนนลาดยาง เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ กว้าง  6  ม.  ยาวรวม  250 ม.  - 400,000  -  -  - มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
(Asphaltic Concrete)สายทาง ใช้ในการคมนาคมและขนส่ง จุดเร่ิมต้นโครงการ N 15.586410  E 101.624535 การคมนาคม สะดวกรวดเร็วในการ
บ้านโนนสะอาด - บ้านตลุกคูณ พืชผลทางการเกษตรได้อย่าง จุดส้ินสุดโครงการ N 15.588653  E 101.604977 ท่ีสะดวกข้ึน สัญจรไปมาและลด

สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย ร้อยละ 70 อุบัติเหตุทางถนนได้
86 เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ กว้าง 5 ม.  ยาว 1,800 ม. 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

เกษตร บ้านตลุกคูณ ม. 8 ใช้ในการคมนาคมและขนส่ง หนาเฉล่ีย 0.10 ม. หรือมีปริมาณ การคมนาคม สะดวกรวดเร็วในการ
พืชผลทางการเกษตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 900 ลบ.ม. ท่ีสะดวกข้ึน สัญจรไปมาและลด

(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด) ร้อยละ 70 อุบัติเหตุทางถนนได้
87 ยกร่องพูนดินถนนลูกรังบดอัด เพ่ือสะดวกในการคมนาคมและ กว้าง 5 ม. ยาว 1,100 ม.  - 200,000 150,000 150,000 150,000 มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

บ้านตลุกคูณ ม.8 ขนส่งพืชผลทางการเกษตร หนาเฉล่ีย 0.10 ม. พร้อมลงลูกรัง การคมนาคม สะดวกรวดเร็วในการ
ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 550 ลบ.ม.   ท่ีสะดวกข้ึน สัญจรไปมาและลด
(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ ก าหนด) ร้อยละ 70 อุบัติเหตุทางถนนได้

88 เพ่ือความสะดวกในการคมนาคม กว้าง 5 ม.  ยาว 1,800 ม. 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
และขนส่งพืชผลทางการเกษตร หนาเฉล่ีย 0.10 ม. หรือมีปริมาณ การคมนาคม สะดวกรวดเร็วในการ

ลูกรังไม่น้อยกว่า 900 ลบ.ม. ท่ีสะดวกข้ึน สัญจรไปมาและลด
(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด) ร้อยละ 70 อุบัติเหตุทางถนนได้

89 เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้น้ าสะอาด ติดต้ังเคร่ืองกรองน้ า 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน ประชาชนมีน้ าในการ กองช่าง
ในการอุปโภค บริโภค ถังกรองเหล็กขนาด Ø 1.50 ม. มีน้ าสะอาด อุปโภค บริโภคอย่าง

พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด ในการอุปโภค เพียงพอ
 - กรวดทรายกรองน้ า,สารกรองคาร์บอน,สารกองแมงกานิส บริโภค ร้อยละ 90

 - แท่นฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.80x1.80 ม.
90 เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้น้ าสะอาด ซ่อมแซมหอถัง ขนาดกว้าง 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ประชาชนมีน้ า ประชาชนมีน้ าในการ กองช่าง

บ้านตลุกคูณ ม.8 ในการอุปโภค บริโภค เฉล่ีย 2.5 ม.ยาว 2.5 ม.และขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึก สะอาดอุปโภค อุปโภค บริโภคอย่าง
ไม่น้อยกว่า 45 ม.หรือจนกว่าจะได้น้ าอุปโภคบริโภค บริโภคร้อยละ 90 เพียงพอ
พร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ าและอุปกรณ์ไฟฟ้า และติดต้ังป้ายโครงการ
(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด) 
พิกัดท่ีต้ัง N 15.59139 E 101.60382
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ก่อสร้างถนนลูกรังเข้าพ้ืนท่ี

ก่อสร้างระบบกรองน้ าประปา

ปรับปรุงหอถังและเจาะบ่อบาดาล

บ้านตลุกคูณ ม.8 
หมู่บ้าน(คุ้มมะพร้าวหวาน) 

การเกษตร บ้านตลุกคูณ ม.8

ซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าพ้ืนท่ีการ



แบบ ผ. ๐๒

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
โครงการ

91 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 ม.  -  - 500,000 500,000 500,000 มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ยาว 1,000 ม.หนาเฉล่ีย 0.15 ม. การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว พร้อมลงลูกรัง ไหล่ทางให้เรียบร้อย ท่ีสะดวกข้ึน และลดอุบัติเหตุทางถนนได้

(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด) ร้อยละ 70

92 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 ม.  -  - 100,000  -  - มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ยาว 47 ม.หนาเฉล่ีย 0.15 ม. การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา

ม.9 สะดวกรวดเร็ว หรือมีปริมาตรเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 188 ตร.ม. ท่ีสะดวกข้ึน และลดอุบัติเหตุทางถนนได้

พร้อมลงลูกรัง ไหล่ทางให้เรียบร้อย ร้อยละ 70
ตามแบบมาตรฐานของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (แบบเลขท่ี ท.1-01)
จุดเร่ิมต้นโครงการ N 15.604486  E 101.567275
จุดส้ินสุดโครงการ N 15.605423  E 101.566974

93 เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้น้ า ก่อสร้างหอถังสูง ขนาดกว้าง 100,000  -  -  -  - ประชาชน ประชาชนมีน้ าในการ กองช่าง
ระบบไฟฟ้า  บ้านซับห่าง ม.9 สะอาดในการอุปโภค บริโภค 2 ม. ยาว 2 ม. หรือพ้ืนท่ีก่อสร้าง มีน้ าสะอาด อุปโภค บริโภคอย่าง

 ไม่น้อยกว่า 4 ตร.ม. พร้อมถังน้ าขนาด 2,000 ลิตร ในการอุปโภค เพียงพอ
จ านวน 1 ถัง และเจาะบ่อบาดาล ความลึกไม่น้อยกว่า บริโภค

45 ม. หรือจนกว่าจะได้น้ าอุปโภค-บริโภค พร้อมติดต้ัง
เคร่ืองสูบน้ าและอุปกรณ์ไฟฟ้าให้เรียบร้อย 
ตามรูปแบบรายการ อบต.ซับใหญ่ ก าหนด

94 เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ผิวจราจรกว้าง 4 ม.  - 100,000  -  -  - มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ยาว 36.50 ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ี การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย คอนกรีตไม่น้อยกว่า 146 ตร.ม. ท่ีสะดวกข้ึน และลดอุบัติเหตุทางถนนได้

พร้อมลงลูกรังไหล่ทางปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70

5 ลบ.ม. ให้เรียบร้อยตามแบบรายการ
แบบมาตรฐานงานทางส าหรับ อปท.เลขท่ี ทถ.2-203
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ภายในหมู่บ้าน บ้านซับห่าง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บ้านซับห่าง ม.9

คุ้มซับยาง ทิศตะวันออก

ก่อสร้างหอถังประปา พร้อม

บ้านซับห่าง หมู่ 9

บ้านตลุกคูณ ม.8



แบบ ผ. ๐๒

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
โครงการ

95 เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 103 ม.  - 250,000  -  -  - มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ีเท การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย คอนกรีตไม่น้อยกว่า 515 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ท่ีสะดวกข้ึน และลดอุบัติเหตุทางถนนได้

จุดเร่ิมต้นโครงการ N 15.597383  E 101.535723 ร้อยละ 70
จุดส้ินสุดโครงการ N 15.596887  E 101.536528

96 เพ่ือความสะดวกในการคมนาคม กว้าง 6 ม. ยาว 25  กม. 100,000 100,000 300,000 300,000 300,000 มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
และล าเรียงพืชผลทางการเกษตร หนาเฉล่ีย 0.10 ม. พร้อมลงลูกรัง การคมนาคม สะดวกรวดเร็วในการ

หมู่ 9 ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 275 ลบ.ม. ท่ีสะดวกข้ึน สัญจรไปมาและลด
(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ ก าหนด) ร้อยละ 70 อุบัติเหตุทางถนนได้

97 ก่อสร้างระบบน้ าประปาหอถังสูง เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้น้ าสะอาด ก่อสร้างหอถัง ขนาดกว้างเฉล่ีย 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมี ประชาชนมีน้ าในการ กองช่าง
บาดาล บ้านซับห่าง ม.9 ในการอุปโภค บริโภค 2.5 ม.ยาว 2.5 ม. หรือพ้ืนท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 6.25 ตร.ม. น้ าสะอาดในการ อุปโภค บริโภคอย่าง

 พร้อมระบบประปาให้เรียบร้อย (ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด) อุปโภคบริโภค เพียงพอ
98 ขยายเขตประปาหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้น้ าสะอาด ขยายเขตประปาโดยการวางท่อ 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ประชาชนมีน้ า ประชาชนมีน้ าในการ กองช่าง

บ้านซับห่าง ม.9 ในการอุปโภค บริโภค PVC ขนาด Ø 2น้ิว ช้ัน 8.5 ยาวรวม 1,000 ม. สะอาดอุปโภค อุปโภค บริโภคอย่าง
(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด) บริโภคร้อยละ 90 เพียงพอ

99 เพ่ือให้ประชาชนทราบพ้ืนท่ี ก่อสร้างร้ัวโดยรอบพ้ืนท่ีใน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีแนวเขตพ้ืนท่ี มีร้ัวแสดงแนวเขตพ้ืนท่ี กองช่าง
ท่ีสาธารณะ บ้านซับห่าง ม.9 สาธารณะท่ีเป็นสัดส่วน เขตพ้ืนท่ีสาธารณะหมู่บ้าน สาธารณะหมู่บ้าน สาธารณะของหมู่บ้าน

มีแนวเขตระบุชัดเจน (ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด) เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 20

100 ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนได้เล่น ขนาดกว้าง 20 ม. ยาว 30 ม. 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีสถานท่ี ประชาชนมีสถานท่ีเล่น กองช่าง
บ้านซับห่าง ม.9 กีฬาและออกก าลังกาย หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ีคอนกรีต ออกก าลังกาย กีฬาและออกก าลังกาย 

เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม.และลงดินลูกรังไหล่คอนกรีตส่ีข้าง และเล่นกีฬา และมีสุขภาพดี
กว้างเฉล่ีย 0.50 ม. (ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ ก าหนด) เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20

101 เพ่ือเผยแพร่ข่าวสารให้ประชาชน ติดต้ังเคร่ืองขยายเสียง ขนาด 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน ประชาชนได้รับข่าวสาร กองช่าง
หมู่บ้าน บ้านซับห่าง ม.9 ทราบอย่างท่ัวถึง 1,000 w. เดินสายยาวรวม 1,200 ม. ได้รับข้อมูล อย่างท่ัวถึง

 -ล าโพงฮอน 12 ตัว , ไมโครโฟน 2 ตัว ข่าวสารเพ่ิมข้ึน

และเคร่ืองเล่น DVD จ านวน 1 เคร่ือง ร้อยละ 90
ตามรูปแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด
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ยกร่องพูนดินลูกรังบดอัด 

ติดต้ังเสียงตามสายภายใน

ภายในหมู่บ้านซับห่าง หมู่ 9

ก่อสร้างร้ัวก้ันรอบแนวเขต

ภายในหมู่บ้าน บ้านซับห่าง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก



แบบ ผ. ๐๒

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
โครงการ

102 เพ่ือจัดเก็บน้ าไว้ใช้การอุปโภค บ้านซับห่าง หมู่ 9 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ปริมาณน้ าท่ี ประชาชนมีน้ าในการ กองช่าง
บ้านซับห่าง หมู่ 9 บริโภค ตามรูปแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด กักเก็บเพ่ิมข้ึน อุปโภค บริโภคอย่าง

ร้อยละ 80 เพียงพอ
103 เพ่ือความสะดวกในการคมนาคม กว้าง 6 ม. ยาว 25  กม. 100,000 100,000 300,000 300,000 300,000 มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

และล าเรียงพืชผลทางการเกษตร หนาเฉล่ีย 0.10 ม. พร้อมลงลูกรัง การคมนาคม สะดวกรวดเร็วในการ
ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 275 ลบ.ม. ท่ีสะดวกข้ึน สัญจรไปมาและลด
(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ ก าหนด) ร้อยละ 70 อุบัติเหตุทางถนนได้

104 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนน คสล. ขนาดกว้าง 5 ม.  -  -  - 5,500,000 5,500,000 มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ยาว 2,000 ม.หนาเฉล่ีย 0.15 ม. การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา

ม.9 สะดวกรวดเร็ว พร้อมลงลูกรัง ไหล่ทางให้เรียบร้อย ท่ีสะดวกข้ึน และลดอุบัติเหตุทางถนนได้

ร้อยละ 70

105 เพ่ือความสะดวกในการคมนาคม กว้างเฉล่ีย 4 ม. ยาว 1,500 ม.  -  - 100,000  -  - มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
และขนส่งพืชผลทางการเกษตร หรือมีพ้ืนท่ีในการปรับปรุง การคมนาคม สะดวกรวดเร็วในการ

ม.10 ถนนไม่น้อยกว่า 6,000 ตร.ม. ท่ีสะดวกข้ึน สัญจรไปมาและลด
ร้อยละ 70 อุบัติเหตุทางถนนได้

106 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 ม. 100,000  -  -  -  - มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ยาว 42 ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม. การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา

ม.10 สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 168 ตร.ม. ท่ีสะดวกข้ึน และลดอุบัติเหตุทางถนนได้

ให้เรียบร้อยตามรูปแบบอบต.ซับใหญ่ก าหนด ร้อยละ 70

107 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ผิวจราจรกว้าง 4 ม.  - 100,000  -  -  - มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ยาว 36.50 ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ี การคมนาคม สะดวกรวดเร็วในการ
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย คอนกรีตไม่น้อยกว่า 146 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ท่ีสะดวกข้ึน สัญจรไปมาและลด

แม่กองแก้ว ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม. ให้เรียบร้อย ร้อยละ 70 อุบัติเหตุทางถนนได้
ตามแบบมาตรฐานงานทางส าหรับ อปท.เลขท่ี ทถ.2-203 84

ขุดลอกสระน้ าภายในหมู่บ้าน

บ้านซับใหญ่พัฒนา ม.10
ปรับปรุงถนนลูกรังเข้าพ้ืนท่ี
การเกษตร บ้านซับใหญ่พัฒนา

ภายในหมู่บ้าน บ้านซับใหญ่พัฒนา
ม.10  คุ้มทานตะวันถึงสระน้ า

ซ่อมแซมถนนเข้าพ้ืนท่ีท าการเกษตร
บ้านซับห่าง หมู่ 9

ภายในหมู่บ้าน บ้านซับห่าง 

ภายในหมู่บ้าน บ้านซับใหญ่พัฒนา



แบบ ผ. ๐๒

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
โครงการ

108 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 183 ม.  - 353,000  -  -  - มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ีเท การคมนาคม สะดวกรวดเร็วในการ
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย คอนกรีตไม่น้อยกว่า 732 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ท่ีสะดวกข้ึน สัญจรไปมาและลด

จุดเร่ิมต้นโครงการ N 15.633873  E 101.614103 ร้อยละ 70 อุบัติเหตุทางถนนได้
จุดส้ินสุดโครงการ N 15.635066  E 101.613513

109 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 56 ม.  - 107,000  -  -  - มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ีเท การคมนาคม สะดวกรวดเร็วในการ
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย คอนกรีตไม่น้อยกว่า 224 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ท่ีสะดวกข้ึน สัญจรไปมาและลด

จุดเร่ิมต้นโครงการ N 15.641708  E 101.641987 ร้อยละ 70 อุบัติเหตุทางถนนได้
จุดส้ินสุดโครงการ N 15.641987  E 101.607616

110 ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดภายใน เพ่ือความสะดวกในการคมนาคม กว้าง 5 ม. ยาว 550 ม. 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
และขนส่งพืชผลทางการเกษตร หนาเฉล่ีย 0.10 ม. พร้อมลงลูกรัง การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา

ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 275 ลบ.ม. ท่ีสะดวกข้ึน และลดอุบัติเหตุทางถนนได้

(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ ก าหนด) ร้อยละ 70

111 เพ่ือความสะดวกในการคมนาคม กว้าง 5 ม.  ยาว 1,800 ม. 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
และขนส่งพืชผลทางการเกษตร หนาเฉล่ีย 0.10 ม. หรือมีปริมาณ การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา

ลูกรังไม่น้อยกว่า 900 ลบ.ม. ท่ีสะดวกข้ึน และลดอุบัติเหตุทางถนนได้

(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด) ร้อยละ 70

112 เพ่ือระบายน้ าให้สะดวก รวดเร็ว ท่อลอดคอนกรีตทรงเหล่ียม 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ลดปัญหาน้ า ประชาชนได้รับการแก้ไข กองช่าง
ป้องกันน้ าท่วมขัง แบบ 2 ช่องทาง 1 จุด ท่วมขังใน ปัญหาน้ าท่วมขังและทรัพย์สิน

เขายายหอม (ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด) พ้ืนท่ีร้อยละ 80 เสียหาย
113 เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าสะอาด ขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึก 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีน้ า ประชาชนมีน้ าสะอาดเพ่ือใช้ กองช่าง

ม.10 ในการอุปโภค บริโภค ไม่น้อยกว่า 45 ม. หรือจนกว่าจะได้น้ าอุปโภคบริโภค สะอาดอุปโภค ในการอุปโภค บริโภค เพียงพอ

ติดต้ังเคร่ืองสูบน้ าและอุปกรณ์ไฟฟ้าให้เรียบร้อย บริโภคร้อยละ 90

(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด)

85

ก่อสร้างท่อลอดคอนกรีตทรงเหล่ียม

เจาะบ่อบาดาล บ้านซับใหญ่พัฒนา

(คุ้มหัวซับ)  

สายสระน้ าแม่กองแก้ว ม.10 - เส้น

ภายในหมู่บ้านสายซับใหญ่พัฒนา ม.10

ก่อสร้างถนนลูกรังเข้าพ้ืนท่ีการเกษตร

บ้านซับใหญ่พัฒนา ม.10

สายซับใหญ่พัฒนา ม.10 

หมู่บ้าน บ้านซับใหญ่พัฒนา ม.10



แบบ ผ. ๐๒

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
โครงการ

114 ติดต้ังเสียงตามสาย เพ่ือเผยแพร่ข่าวสารให้ประชาชน ติดต้ังเคร่ืองขยายเสียง ขนาด  -  - 100,000 100,000 100,000 ประชาชนได้รับ ประชาชนได้รับข่าวสาร กองช่าง
บ้านซับใหญ่พัฒนา ม.10 ทราบอย่างท่ัวถึง 1,000 w. เดินสายยาวรวม 1,200 ม. ข้อมูลข่าวสาร อย่างท่ัวถึง

 -ล าโพงฮอน 12 ตัว , ไมโครโฟน 2 ตัว เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 90

และเคร่ืองเล่น DVD จ านวน 1 เคร่ือง
115 เพ่ือให้มีสถานท่ีจ าหน่ายสินค้า จ านวน  1  แห่ง - - 300,000 300,000 300,000 มีสถานท่ี ประชาชนได้จับจ่ายสินค้า กองช่าง

ท่ีถูกสุขลักษณะ เป็นระเบียบ (ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด) จ าหน่ายสินค้า จากตลาดท่ีได้มาตรฐาน
เรียบร้อย ท่ีถูกสุขลักษณะ ถูกสุขลักษณะ 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10

116 เพ่ือจัดเก็บน้ าไว้ใช้การอุปโภค ขนาดกว้าง 41 ม. ยาว 112 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ปริมาณน้ า ประชาชนมีน้ าในการอุปโภค กองช่าง
บ้านซับใหญ่พัฒนา ม.10 บริโภค ลึก 3 ม. ปริมาณดินขุด ท่ีกักเก็บ และบริโภคอย่างเพียงพอ

2,776 ลบ.ม. เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 80

117 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 ม.  -  - 500,000 500,000 500,000 มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ยาว 1,000 ม.หนาเฉล่ีย 0.15 ม. การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา

ม.10 สะดวกรวดเร็ว พร้อมลงลูกรัง ไหล่ทางให้เรียบร้อย ท่ีสะดวกข้ึน และลดอุบัติเหตุทางถนนได้

ร้อยละ 70

118 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 ม.  -  - 100,000  -  - มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ยาว 47 ม.หนาเฉล่ีย 0.15 ม. การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา

ม.11 สะดวกรวดเร็ว หรือมีปริมาตรเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 188 ตร.ม. ท่ีสะดวกข้ึน และลดอุบัติเหตุทางถนนได้

พร้อมลงลูกรัง ไหล่ทางให้เรียบร้อย ร้อยละ 70
ตามแบบมาตรฐานของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (แบบเลขท่ี ท.1-01)
จุดเร่ิมต้นโครงการ N 15.602105  E 101.501901
จุดส้ินสุดโครงการ N 15.601970  E 101.501640

119 เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 ม. 100,000  -  -  -  - มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ยาว 42 ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ี การคมนาคม สะดวกรวดเร็วในการ
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 168 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ท่ีสะดวกข้ึน สัญจรไปมาและลด

ให้เรียบร้อยตามรูปแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด ร้อยละ 70 อุบัติเหตุทางถนนได้ 86

บ้านหนองบัว ม.11

ก่อสร้าง ตลาดประจ า
อบต. บ้านซับใหญ่พัฒนา ม.10

ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองบัว

ขุดลอกสระน้ าภายในหมู่บ้าน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหนองบัว - วังพะเนา

ภายในหมู่บ้าน บ้านซับใหญ่พัฒนา



แบบ ผ. ๐๒

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
โครงการ

120 เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ซ่อมแซมลูกรังผิวจราจรกว้าง  - 100,000  -  -  - มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง 5 ม. ยาว 1,000 ม. หนา 0.10 ม. การคมนาคม สะดวกรวดเร็วในการ

บ้านหนองบัว ม.11 สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 5,000 ตร.ม. ท่ีสะดวกข้ึน สัญจรไปมาและลด
ตามแบบแปลนของ อบต.ซับใหญ่ ท่ี 12 ร้อยละ 70 อุบัติเหตุทางถนนได้

121 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 52 ม.  - 100,000  -  -  - มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ีเท การคมนาคม สะดวกรวดเร็วในการ
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย คอนกรีตไม่น้อยกว่า 208 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ท่ีสะดวกข้ึน สัญจรไปมาและลด

จุดเร่ิมต้นโครงการ N 15.607237  E 101.505754 ร้อยละ 70 อุบัติเหตุทางถนนได้
จุดส้ินสุดโครงการ N 15.606989  E 101.505550

122 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 52 ม.  - 100,000  -  -  - มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ีเท การคมนาคม สะดวกรวดเร็วในการ
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย คอนกรีตไม่น้อยกว่า 208 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ท่ีสะดวกข้ึน สัญจรไปมาและลด

จุดเร่ิมต้นโครงการ N 15.601980  E 101.509528 ร้อยละ 70 อุบัติเหตุทางถนนได้
จุดส้ินสุดโครงการ N 15.602220  E 101.509369

123 เพ่ือความสะดวกในการคมนาคม กว้าง 5 ม.  ยาว 1,800 ม. 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
และขนส่งพืชผลทางการเกษตร หนาเฉล่ีย 0.10 ม. หรือมีปริมาณ การคมนาคม สะดวกรวดเร็วในการ

ลูกรังไม่น้อยกว่า 900 ลบ.ม. ท่ีสะดวกข้ึน สัญจรไปมาและลด
(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด) ร้อยละ 70 อุบัติเหตุทางถนนได้

124 ก่อสร้างถนนลูกรังเข้าพ้ืนท่ี เพ่ือความสะดวกในการคมนาคม กว้าง 5 ม.  ยาว 1,800 ม. 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
การเกษตร บ้านหนองบัว ม.11 และขนส่งพืชผลทางการเกษตร หนาเฉล่ีย 0.10 ม. หรือมีปริมาณ การคมนาคม สะดวกรวดเร็วในการ

ลูกรังไม่น้อยกว่า 900 ลบ.ม. ท่ีสะดวกข้ึน สัญจรไปมาและลด

(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด) ร้อยละ 70 อุบัติเหตุทางถนนได้
125 เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ในการ กว้าง 14 ม.ยาว 150 ม. 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ปริมาณน้ า ประชาชนมีน้ าในการอุปโภค กองช่าง

บ้านหนองบัว ม.11 อุปโภคบริโภคและการเกษตร ลึก 3 ม.ปริมาณดิขุด 2,850 ลบ.ม. ท่ีกักเก็บเพ่ิมข้ึน และบริโภคอย่างเพียงพอ

(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่) ร้อยละ 80
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ขุดลอกคลองภายในหมู่บ้าน

ซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน

สายหนองบัว - วังพะเนา

ซ่อมแซมถนนลูกรังถนนสาย
หนองบัว-วังพะเนา และส านักสงฆ์

บ้านหนองบัว ม.11
สายเข้าวัดป่าบัวทองวนาราม

หมู่บ้าน บ้านหนองบัว ม.11

บ้านหนองบัว ม.11



แบบ ผ. ๐๒

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
โครงการ

126 เพ่ือเผยแพร่ข่าวสารให้ประชาชน ติดต้ังเคร่ืองขยายเสียง ขนาด  - 100,000  -  -  - ประชาชนได้รับ ประชาชนได้รับข่าวสาร กองช่าง
บ้านหนองบัว ม.11 ทราบอย่างท่ัวถึง 1,000 w. เดินสายยาวรวม 1,200 ม. ข้อมูลข่าวสาร อย่างท่ัวถึง

 -ล าโพงฮอน 12 ตัว , ไมโครโฟน 2 ตัว เพ่ิมข้ึน
และเคร่ืองเล่น DVD จ านวน 1 เคร่ือง ร้อยละ 90
(ตามรูปแบบอบต.ซับใหญ่ก าหนด)

127 ขยายเขตประปาหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าสะอาด ขยายเขตประปาโดยการวางท่อ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีน้ า ประชาชนมีน้ าสะอาดเพ่ือใช้ กองช่าง
บ้านหนองบัว ม.11 ในการอุปโภค บริโภค PVC ขนาด Ø 2น้ิว ช้ัน 8.5 สะอาดอุปโภค ในการอุปโภค บริโภค เพียงพอ

(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด) บริโภคร้อยละ 90

128 ก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนได้เล่น ขนาดกว้าง 20 ม. ยาว 30 ม. 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีสถานท่ี ประชาชนมีการเล่นกีฬาและ กองช่าง
บ้านหนองบัว ม.11 กีฬาและออกก าลังกาย หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ีคอนกรีต ออกก าลังกาย ออกก าลังกาย และมีสุขภาพดี

เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม.และ และเล่นกีฬา
ลงดินลูกรังไหล่คอนกรีตส่ีข้าง กว้างเฉล่ีย 0.50 ม. เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 20

(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ ก าหนด)

129 เพ่ือให้ราษฎรมีน้ าไว้ใช้ในการ บ้านหนองบัว หมู่ 11 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ปริมาณน้ า ประชาชนมีน้ าในการอุปโภค กองช่าง
บ้านหนองบัว  หมู่ 11 อุปโภค บริโภค และการเกษตร ท่ีกักเก็บ และบริโภคอย่างเพียงพอ

เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 80

130 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 ม.  -  - 500,000 500,000 500,000 มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ยาว 1,000 ม.หนาเฉล่ีย 0.15 ม. การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา

ม.11 สะดวกรวดเร็ว พร้อมลงลูกรัง ไหล่ทางให้เรียบร้อย ท่ีสะดวกข้ึน และลดอุบัติเหตุทางถนนได้

ร้อยละ 70
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ติดต้ังเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน
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ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองบัว



แบบ ผ. ๐๒

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
โครงการ

131 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 ม.  -  - 100,000  -  - มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ยาว 47 ม.หนาเฉล่ีย 0.15 ม. การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา

ม.12 สะดวกรวดเร็ว หรือมีปริมาตรเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 188 ตร.ม. ท่ีสะดวกข้ึน และลดอุบัติเหตุทางถนนได้

พร้อมลงลูกรัง ไหล่ทางให้เรียบร้อย ร้อยละ 70
ตามแบบมาตรฐานของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (แบบเลขท่ี ท.1-01)
จุดเร่ิมต้นโครงการ N 15.626462  E 101.619900
จุดส้ินสุดโครงการ N 15.624302  E 101.620522

132 เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 4 ม. 50,000  -  -  -  - มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ยาว 17 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ี การคมนาคม สะดวกรวดเร็วในการ
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 68 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ท่ีสะดวกข้ึน สัญจรไปมาและลด

ให้เรียบร้อยตามรูปแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด ร้อยละ 70 อุบัติเหตุทางถนนได้

133 เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ผิวจราจรกว้าง 4 ม.  - 100,000  -  -  - มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ยาว 36.50 ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ี การคมนาคม สะดวกรวดเร็วในการ
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย คอนกรีตไม่น้อยกว่า 146 ตร.ม. ท่ีสะดวกข้ึน สัญจรไปมาและลด

พร้อมลงลูกรังไหล่ทางปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 อุบัติเหตุทางถนนได้
5 ลบ.ม. ให้เรียบร้อยตามแบบรายการ
แบบมาตรฐานงานทางส าหรับ อปท.เลขท่ี ทถ.2-203

134 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ขนาดกว้าง 4 ม.  - 250,000  -  -  - มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ยาว 129.35 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ี การคมนาคม สะดวกรวดเร็วในการ
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 517.40 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ท่ีสะดวกข้ึน สัญจรไปมาและลด

จุดเร่ิมต้นโครงการ N 15.626462  E 101.619900 ร้อยละ 70 อุบัติเหตุทางถนนได้
จุดส้ินสุดโครงการ N 15.624302  E 101.620522
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ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บ้านโนนจ าปาพัฒนา ม.12
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ม.12

ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนจ าปาพัฒนา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน 



แบบ ผ. ๐๒

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
โครงการ

135 เพ่ือให้ประชาชนทราบพ้ืนท่ี ก่อสร้างร้ัวโดยรอบพ้ืนท่ีใน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีแนวเขต มีร้ัวแสดงแนวเขตพ้ืนท่ี กองช่าง
เขตท่ีสาธารณะ สาธารณะท่ีเป็นสัดส่วน เขตพ้ืนท่ีสาธารณะหมู่บ้าน พ้ืนท่ีสาธารณะ สาธารณะของหมู่บ้าน
บ้านโนนจ าปาพัฒนา ม.12 มีแนวเขตระบุชัดเจน (ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด) หมู่บ้านเพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 20
136 เพ่ือความสะดวกในการคมนาคม กว้าง 5 ม. ยาว 550 ม. 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

และล าเรียงพืชผลทางการเกษตร หนาเฉล่ีย 0.10 ม. พร้อมลงลูกรัง การคมนาคม สะดวกรวดเร็วในการ
ม.12 ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 275 ลบ.ม. ท่ีสะดวกข้ึน สัญจรไปมาและลด

(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ ก าหนด) ร้อยละ 70 อุบัติเหตุทางถนนได้
137 เพ่ือความสะดวกในการคมนาคม กว้าง 5 ม.  ยาว 1,800 ม. 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

บ้านโนนจ าปาพัฒนา ม.12 และขนส่งพืชผลทางการเกษตร หนาเฉล่ีย 0.10 ม. หรือมีปริมาณ การคมนาคม สะดวกรวดเร็วในการ
ลูกรังไม่น้อยกว่า 900 ลบ.ม. ท่ีสะดวกข้ึน สัญจรไปมาและลด
(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด) ร้อยละ 70 อุบัติเหตุทางถนนได้

138 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 ม.  -  - 500,000 500,000 500,000 มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ยาว 1,000 ม.หนาเฉล่ีย 0.15 ม. การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา

ม.12 สะดวกรวดเร็ว พร้อมลงลูกรัง ไหล่ทางให้เรียบร้อย ท่ีสะดวกข้ึน และลดอุบัติเหตุทางถนนได้

ร้อยละ 70

139 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 ม.  -  - 100,000  -  - มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ยาว 47 ม.หนาเฉล่ีย 0.15 ม. การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา

ม.13 สะดวกรวดเร็ว หรือมีปริมาตรเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 188 ตร.ม. ท่ีสะดวกข้ึน และลดอุบัติเหตุทางถนนได้

พร้อมลงลูกรัง ไหล่ทางให้เรียบร้อย ร้อยละ 70

ตามแบบมาตรฐานของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (แบบเลขท่ี ท.1-01)
จุดเร่ิมต้นโครงการ N 15.588729  E 101.594567
จุดส้ินสุดโครงการ N 15.588815  E 101.595163

90

บ้านเขาดินวนา ม.13

ก่อสร้างร้ัวก้ันรอบแนว

หมู่บ้าน บ้านโนนจ าปาพัฒนา

ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนจ าปาพัฒนา

ภายในหมู่บ้าน บ้านเขาดินวนา 

ยกร่องพูนดินถนนลูกรังภายใน

ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน



แบบ ผ. ๐๒

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
โครงการ

140 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 4 ม. 100,000  -  -  -  - มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ยาว 42 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ี การคมนาคม สะดวกรวดเร็วในการ

ม.13 สะดวกรวดเร็ว ไม่น้อยกว่า 168 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ท่ีสะดวกข้ึน สัญจรไปมาและลด
ให้รูปร้อยตามรูปแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด ร้อยละ 70 อุบัติเหตุทางถนนได้

141 เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ผิวจราจรกว้าง 4 ม.  - 100,000  -  -  - มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ยาว 36.50 ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ี การคมนาคม สะดวกรวดเร็วในการ
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย คอนกรีตไม่น้อยกว่า 146 ตร.ม. ท่ีสะดวกข้ึน สัญจรไปมาและลด

พร้อมลงลูกรังไหล่ทางปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 อุบัติเหตุทางถนนได้
5 ลบ.ม. ให้เรียบร้อยตามแบบรายการ
แบบมาตรฐานงานทางส าหรับ อปท.เลขท่ี ทถ.2-203

142 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ขนาดกว้าง 4 ม.  - 200,000  -  -  - มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ยาว 103.50 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ีเท การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา

หมู่ 13 สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย คอนกรีตไม่น้อยกว่า 414 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ท่ีสะดวกข้ึน และลดอุบัติเหตุทางถนนได้

จุดเร่ิมต้นโครงการ N 15.589968  E 101.594017 ร้อยละ 70
จุดส้ินสุดโครงการ N 15.590587  E 101.595248

143 ก่อสร้างถนนบดอัดสายนอก เพ่ือความสะดวกในการคมนาคม กว้าง 6 ม. ยาว 3,000 ม. 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
บ้านเขาดินวนา ม.13 และขนส่งพืชผลทางการเกษตร หนาเฉล่ีย 0.20 ม.หรือปริมาณ การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา

ดินบดอัดไม่น้อยกว่า 3,600 ลบ.ม. ท่ีสะดวกข้ึน และการขนส่งพืชผลทางการ

(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด) ร้อยละ 70 เกษตรออกสู่ตลาด
144 เพ่ือความสะดวกในการคมนาคม กว้าง 5 ม.  ยาว 1,800 ม. 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

บ้านเขาดินวนา ม.13 และขนส่งพืชผลทางการเกษตร หนาเฉล่ีย 0.10 ม. หรือมีปริมาณ การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา

ลูกรังไม่น้อยกว่า 900 ลบ.ม. ท่ีสะดวกข้ึน และการขนส่งพืชผลทางการ

(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด) ร้อยละ 70 เกษตรออกสู่ตลาด
145 เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้น้ าสะอาด ขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึก 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีน้ า ประชาชนมีน้ าสะอาดเพ่ือใช้ กองช่าง

หมู่ 13 ในการอุปโภค บริโภค ไม่น้อยกว่า 45 ม. หรือจนกว่าจะได้น้ าอุปโภคบริโภค สะอาดอุปโภค ในการอุปโภค บริโภค เพียงพอ

ติดต้ังเคร่ืองสูบน้ าและอุปกรณ์ไฟฟ้าให้เรียบร้อย บริโภคร้อยละ 90

(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด) 91

ภายในหมู่บ้าน บ้านเขาดินวนา 

ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน

ภายในหมู่บ้าน บ้านเขาดินวนา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เจาะบ่อบาดาล บ้านเขาดินวนา

บ้านเขาดินวนา ม.13



แบบ ผ. ๐๒

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
โครงการ

146 เพ่ือจัดเก็บน้ าไว้ใช้การอุปโภค ขนาดกว้าง 5.5 ม. ยาว 170 ม. 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ปริมาณน้ าท่ี ประชาชนมีน้ าในการอุปโภค กองช่าง
บ้านเขาดินวนา ม.13 บริโภค ลึก 3 ม. ปริมาณดินขุด 2,805 ลบ.ม. กักเก็บเพ่ิมข้ึน และบริโภคอย่างเพียงพอ

(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด)  ร้อยละ 80

147 ซ่อมซอมเสียงตามสายภายใน เพ่ือเผยแพร่ข่าวสารให้ประชาชน ซ่อมแซมเสียงตามสายจุดท่ี 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน ประชาชนได้รับข่าวสาร กองช่าง
หมู่บ้าน บ้านเขาดินวนา ม.13 ทราบอย่างท่ัวถึง ช ารุดให้ใช้การได้ ได้รับข้อมูล อย่างท่ัวถึง

(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด) ข่าวสารเพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 90
148 ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้าน เพ่ือความสะดวกในการคมนาคม กว้าง 6 ม. ยาว 7,000 ม. 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

และขนส่งพืชผลทางการเกษตร หนาเฉล่ีย 0.15 ม. การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา

หมู่ 9 ท่ีสะดวกข้ึน และลดอุบัติเหตุทางถนนได้

ร้อยละ 70
149 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 ม.  -  -  - 10,000,000 10,000,000 มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ยาว 4,000 ม.หนาเฉล่ีย 0.15 ม. การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา

บ้านซับห่าง ม.9 สะดวกรวดเร็ว พร้อมลงลูกรัง ไหล่ทางให้เรียบร้อย ท่ีสะดวกข้ึน และลดอุบัติเหตุทางถนนได้

ร้อยละ 70

150 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 ม.  -  - 100,000  -  - มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ยาว 47 ม.หนาเฉล่ีย 0.15 ม. การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา

ม.14 สะดวกรวดเร็ว หรือมีปริมาตรเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 188 ตร.ม. ท่ีสะดวกข้ึน และลดอุบัติเหตุทางถนนได้

พร้อมลงลูกรัง ไหล่ทางให้เรียบร้อย ร้อยละ 70
ตามแบบมาตรฐานของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (แบบเลขท่ี ท.1-01)
จุดเร่ิมต้นโครงการ N 15.626372  E 101.631213
จุดส้ินสุดโครงการ N 15.626909  E 101.631368

151 เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 4 ม. 100,000  -  -  -  - มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ยาว 42 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ี การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว ไม่น้อยกว่า 168 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ท่ีสะดวกข้ึน และลดอุบัติเหตุทางถนนได้

ให้เรียบร้อยตามรูปแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด ร้อยละ 70 92

ภายในหมู่บ้าน บ้านซับจาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บ้านซับจาน ม.14

บ้านซับจาน ม.14

เขาดินวนา หมู่ 13 - บ้านซับห่าง

บ้านเขาดินวนา ม.13 - 

ขุดลอกสระน้ าภายในหมู่บ้าน



แบบ ผ. ๐๒

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
โครงการ

152 เพ่ือความสะดวกในการคมนาคม ผิวจราจรกว้าง 6 ม.   - 100,000  -  -  - มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
และขนส่งพืชผลทางการเกษตร ยาว 260 ม. ยกร่องพูนดินหนา 0.60 ม. การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา

หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,560 ตร.ม. ท่ีสะดวกข้ึน และลดอุบัติเหตุทางถนนได้

ไปร่วมทางเส้นข้างบ่อลูกรัง ตามแบบแปลนของ อบต.ซับใหญ่ ท่ี 15 ร้อยละ 70

นายวันนา ทวงลี
153 เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ผิวจราจรกว้าง  5  ม.  ยาว  - 150,000  -  -  - มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ใช้ในการคมนาคมและขนส่งพืช รวม 900 ม. พร้อมวางท่อø การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา

หมู่ 2 ผลทางการเกษตรได้อย่าง 1.00 ม. จ านวน  2  จุด ท่ีสะดวกข้ึน และลดอุบัติเหตุทางถนนได้

สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย จุดเร่ิมต้นโครงการ N 15.624644  E 101.632217 ร้อยละ 70

จุดส้ินสุดโครงการ N 15.617752  E 101.627572
154 เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 ม. 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ยาว 44 ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ี การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว คอนกรีตไม่น้อยกว่า 176 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ท่ีสะดวกข้ึน และลดอุบัติเหตุทางถนนได้

กว้างเฉล่ียข้างละ 0.50 ม. (ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด) ร้อยละ 70

155 เพ่ือความสะดวกในการคมนาคม กว้าง 5 ม.  ยาว 1,800 ม. 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
และขนส่งพืชผลทางการเกษตร หนาเฉล่ีย 0.10 ม. หรือมีปริมาณ การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา

ลูกรังไม่น้อยกว่า 900 ลบ.ม. ท่ีสะดวกข้ึน และลดอุบัติเหตุทางถนนได้

(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด) ร้อยละ 70

156 เพ่ือความสะดวกในการคมนาคม กว้าง 5 ม.  ยาว 1,800 ม. 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
และขนส่งพืชผลทางการเกษตร หนาเฉล่ีย 0.10 ม. หรือมีปริมาณ การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา

ลูกรังไม่น้อยกว่า 900 ลบ.ม. ท่ีสะดวกข้ึน และลดอุบัติเหตุทางถนนได้

(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด) ร้อยละ 70

157 ติดต้ังเสียงตามสาย เพ่ือเผยแพร่ข่าวสารให้ประชาชน ซ่อมแซมเสียงตามสายจุด  -  - 100,000 100,000 100,000 ประชาชน ประชาชนได้รับข่าวสาร กองช่าง
ภายในหมู่บ้าน บ้านซับจาน ทราบอย่างท่ัวถึง ท่ีช ารุดให้ใช้การได้ ได้รับข้อมูล อย่างท่ัวถึง
หมู่ 14 (ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด) ข่าวสารเพ่ิมข้ึน
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ยกร่องพูนดินถนนลูกรังภายใน

สาธารณะ บ้านซับจาน ม.14
ซ่อมแซมถนนลูกรังรอบสระน้ า

หมู่บ้าน บ้านซับจาน ม.14

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ยกร่องพูนดินถนนลูกรังภายใน

ภายในหมู่บ้าน บ้านซับจาน ม.14

บ้านซับจาน หมู่ 14 - บ้านวังพง 

หมู่บ้าน บ้านซับจาน ม.14

ยกร่องพูนดินถนนลูกรังสาย

จุดแยกข้างบ้านนายทองใส พิมพ์ทอง



แบบ ผ. ๐๒

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
โครงการ

158 ขยายเขตประปาหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้น้ าสะอาด ขยายเขตประปาโดยการวางท่อ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีน้ า ประชาชนมีน้ าสะอาดเพ่ือใช้ กองช่าง
บ้านซับจาน ม.14 ในการอุปโภค บริโภค PVC ขนาด Ø 2น้ิว ช้ัน 8.5 สะอาดอุปโภค ในการอุปโภค บริโภค เพียงพอ

(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด) บริโภค ร้อยละ 90

159 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 ม.  -  - 500,000 500,000 500,000 มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ยาว 1,000 ม.หนาเฉล่ีย 0.15 ม. การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา

ม.14 สะดวกรวดเร็ว พร้อมลงลูกรัง ไหล่ทางให้เรียบร้อย ท่ีสะดวกข้ึน และลดอุบัติเหตุทางถนนได้

ร้อยละ 70

160 เพ่ือความสะดวกในการคมนาคม ระยะทาง 2,500 ม. กว้าง 4 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
 - บ้านวังข่ือ ม.4 และขนส่งพืชผลทางการเกษตร เฉล่ียข้างละ 0.15 ม. การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา

(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด) ท่ีสะดวกข้ึน และลดอุบัติเหตุทางถนนได้

ร้อยละ 70

161 ลงหินคลุกถนนเช่ือมระหว่าง เพ่ือความสะดวกในการคมนาคม กว้าง 5 ม. ยาว 1,500 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
หมู่บ้านทุกหมู่บ้าน และขนส่งพืชผลทางการเกษตร หนา 0.10 ม. หรือมีปริมาณ การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา

หินคลุกไม่น้อยกว่า 750 ลบ.ม. ท่ีสะดวกข้ึน และลดอุบัติเหตุทางถนนได้
(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด) ร้อยละ 70

162 เพ่ือประชาสัมพันธ์บอกแนวเขต ป้ายประชาสัมพันธ์ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 การก าหนด สามารถก าหนดขอบเขต กองช่าง
(แบบกังหันลม) และส่งเสริมการท่องเท่ียว (ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด) เขตหมู่บ้าน หมู่บ้านชัดเจน มีความสวยงาม 

มีความชัดเจน สะดวกต่อนักท่องเท่ียว
ร้อยละ 80 และผู้ใช้เส้นทาง

163 เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมถนน ปรับปรุงซ่อมแซมถนนท่ีช ารุด 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ลูกรังท่ีช ารุดเสียให้ใช้งานได้ เสียหาย พ้ืนท่ีต าบลซับใหญ่ การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา

ตามปกติ (ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด) ท่ีสะดวกข้ึน และลดอุบัติเหตุทางถนนได้

ร้อยละ 70
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โครงการพัฒนาต าบลซับใหญ่

ภายในหมู่บ้าน บ้านซับจาน

ก่อสร้างถนนลูกรัง สายหน้าอ าเภอ

ปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน

ก่อสร้างป้ายทางเข้า อบต.ซับใหญ่



แบบ ผ. ๐๒

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
โครงการ

164 เพ่ือซ่อมแซมถนนลาดยางให้ ซ่อมแซมถนนลาดยางท่ีช ารุด 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
อยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ ทุกสายในเขตพ้ืนท่ี อบต. การคมนาคม รวดเร็วในการคมนาคม

ซับใหญ่ ท่ีสะดวกข้ึน

ร้อยละ 70
165 ก่อสร้างฝายชลอน้ า (ฝายแม้ว) เพ่ือสร้างส่ิงแวดล้อมท่ีดีให้กับ บริเวณท่ีเหมาะสมในการก่อ - 500,000 500,000 500,000 500,000 ปริมาณน้ า ประชาชนได้ใช้น้ าเพ่ือการ กองช่าง

ชุมชน สร้าง ตามแบบแปลนท่ี อบต. ท่ีกักเก็บ เกษตร และอุปโภค บริโภค

ก าหนด เพ่ิมข้ึน เพียงพอ
ร้อยละ 80

166 ส ารวจตรวจสอบแนวเขตท่ีดิน เพ่ือจัดแนวเขตและป้องกัน พ้ืนท่ีท่ีท าการส ารวจในเขต 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ ประชาชนรู้เขตท่ีสาธารณะ กองช่าง
สาธารณะ การบุกรุกท่ีสาธารณะ ต าบลซับใหญ่ พ้ืนท่ีท่ี และป้องกันการบุกรุกท่ีดิน

ท าการส ารวจ สาธารณะ
167 ก่อสร้างลานกีฬาพร้อมติดต้ังเสา 1.เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนและ สนามกีฬาโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 นักเรียนได้ ท าให้เด็กและเยาวชนมีสุขภาพ กองช่าง

เยาวชนเห็นความส าคัญของ ออกก าลังการ ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง
ซับใหญ่วิทยาคม การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ เพ่ิมข้ึน

2.เพ่ือให้นักเรียนและเยาวชน ร้อยละ 90

มีสนามกีฬาไว้ออกก าลังกาย
168 เพ่ือความปลอดภัยของเด็ก ร้ัวบริเวณอาเรียนศูนย์  -  - 100,000 100,000 100,000 เด็กมีความ นักเรียนมีความปลอดภัย กองช่าง

โรงเรียนบ้านบุฉนวน ของเด็กนักเรียน เด็กเล็กโรงเรียนบ้านบุฉนวน ปลอดภัย และน่าเรียน น่าอยู่
ร้อยละ 90

รวม  -  - 15,830,000 20,395,000 24,470,000 38,730,000 38,730,000  -  -  -
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ไฟฟ้าส่องสว่าง ลานกีฬาโรงเรียน

168

ปรับปรุงถนนลาดยาง ทุกหมู่บ้าน

ก่อสร้างร้ัวศูนย์เด็กเล็ก



แบบ ผ. ๐๒

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1 และ 3

2 ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 1.เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายการฝึก จ านวน  1  คร้ัง/ปี 50,000    50,000    60,000    60,000    60,000    มีความรู้ในการ ประชาชนมีความรู้ ส านักงานปลัด

อบรมประชาชนและเยาวชน ป้องกันและบรรเทา ในการปฏิบัติงานป้องกันและ

2.เพ่ือเป็นฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ สาธารณภัยเบ้ืองต้น บรรเทาสาธารณภัย
3.เพ่ือเป็นจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส าหรับใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และสามารถน ามา เบ้ืองต้น ลดการสูญเสีย
4.เพ่ือจัดต้ังศูนย์ อปพร.ย่อยประจ าหมู่บ้านเพ่ือสร้างเครือข่ายการประสานงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ชีวิตและทรัพย์สิน
5.เพ่ือสนับสนุนการด าเนินการของศูนย์ อปพร.อบต.ซับใหญ่ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 80

2 1.เพ่ือสนับสนุนการฝึกแผนการ จ านวน  1  คร้ัง/ปี 30,000    30,000    30,000    30,000    30,000    ผู้เข้าร่วม ลดการสูญเสียอันเน่ืองจาก ส านักงานปลัด

ป้องกันอัคคีภัยให้กับ อปพร. และต ารวจบ้าน โครงการ เหตุอัคคีภัย 
2.เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 80

3 1.เพ่ือให้การด าเนินการเร่ืองการ ทีมกู้ภัย อบต. 50,000    50,000    50,000    50,000    50,000    ผู้เข้าร่วม การกู้ภัยเป็นไปอย่างมี ส านักงานปลัด

กู้ภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โครงการ ประสิทธิภาพ ลดการสูญเสีย

2.เพ่ือสนับสนุนบุคลากรด้านการกู้ภัยให้ได้รับการฝึกอบรมทบทวนอยู่เสมอ ร้อยละ 80
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เพ่ิมศักยภาพการป้องกันภัยและ
บรรเทาสาธารณภัย

การป้องกันอัคคีภัย

โครงการ 1 ต าบล 1 ทีมกู้ภัย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561- 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

เตรียมความพร้อมและเพ่ิมศักยภาพ



แบบ ผ. ๐๒

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 เพ่ือเตรียมความพร้อมในการ ปีละ 2 คร้ัง 20,000    20,000    20,000    20,000    20,000    ลดการ ลดการสูญเสียชีวิตและ ส านักงานปลัด

ท้องถนนช่วงเทศกาลส าคัญ อ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้รถ พร้อมท้ังประชาสัมพันธ์ สูญเสียจาก ทรัพย์สินของประชาชน
การป้องกัน แก้ไขปัญหา และลดอุบัติเหตุทางท้องถนนถนน อุบัติเหตุ
ในช่วงเทศกาลปีใหม่  เทศกาลสงกรานต์ ร้อยละ 80

5 บริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน 1.เพ่ือให้บริการประชาชนผู้ - จัดต้ังหน่วยกู้ชีพพร้อมให้บริการ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ผู้ประสบภัย ประชาชนได้รับการช่วยเหลือ ส านักงานปลัด

(EMS) ประสบอุบัติเหตุและผู้ป่วย ประชาชนตลอด 24 ช่ัวโมง ท่ีได้รับการ อย่างทันท่วงที ลดการสูญเสีย

ฉุกเฉินข้ันต้นก่อนน าส่งโรงพยาบาล ช่วยเหลือ ชีวิตได้
2.เพ่ือสร้างหลักประกันถึงความปลอดภัยเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน ร้อยละ 100

3.เพ่ือช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการรับ - ส่ง ผู้ป่วยฉุกเฉิน
4.เพ่ือเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติหน้าท่ีหน่วยกู้ชีพ
5.เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองมือและอุปกรณ์ส าหรับหน่วยกู้ชีพกู้ภัย

6 อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน อ าเภอซับใหญ่ 20,000    20,000    20,000    20,000    20,000    ผู้เข้าร่วม การป้องกันและบรรเทา ส านักงานปลัด

การฝึกซ้อมแผนการป้องกัน โครงการ สาธารณภัยมีประสิทธิภาพ ท่ีท าการปก-

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และบรรเทาสาธารณภัยของ ร้อยละ 80 เพ่ิมข้ึน ครองอ าเภอ
อ าเภอซับใหญ่ ให้มีประสิทธิภาพ

7  -เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ พ้ืนท่ีต าบลซับใหญ่ 20,000    20,000    20,000    20,000    20,000    ปัญหาด้านการ ประชาชนได้รับความ ส านักงานปลัด

ประชาชนด้านการจราจรตามท่ีได้รับมอบหมาย จราจรและ สะดวกในการจราจร

 -เพ่ือจัดซ้ือป้ายบังคับ ป้ายจราจร ไฟสัญญาณจราจร อุบัติเหตุลดลง และปัญหาอุบัติลดลง

และบ ารุงรักษาป้ายจราจร พร้อมท้ังวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเก่ียวกับระบบจราจร รัอยละ 80

 -เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ
ด้านการจราจร และท่ีเก่ียวข้อง

รวม  -  - 370,000 370,000 380,000 380,000 380,000  -  -  -
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ซับใหญ่ ตาม โครงการฝึกซ้อมแผน

การจัดการด้านจราจร

        7         โครงการ

รณรงค์ป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุบน



แบบ ผ. ๐๒

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1 และ 3

2 ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.3 แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 1.เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้ประชาชน พ้ืนท่ีต าบลซับใหญ่ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 สุนัข-แมว  -ลดการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า กองส่งเสริม

น าสุนัขและแมวท่ีอยู่ในความดูแลของเกษตรกรไปรับการฉีดวัคซีนให้มากท่ีสุด ได้รับการฉีด ในสุนัขและแมว การเกษตร
2.เพ่ือท าให้สุนัขและแมวมีภูมิคุ้มกันต่อโรคพิษสุนัขบ้า วัคซีน  -ประชาชนมีความปลอดภัย สนง.ปศุสัตว์
3.เพ่ือลดอัตราการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ ร้อยละ 90 จากโรคพิษสุนัขบ้า
4.เพ่ือลดความเส่ียงจากการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าของประชาชนจากการถูกสุนัขกัด
5.เพ่ือลดจ านวนการเกิดของสุนัขและแมว
6.เพ่ือรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าน
7.เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการส ารวจและจัดท าทะเบียนสุนัขและแมว

2 ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อใน อบรมให้ความรู้ด้านการ ต าบลซับใหญ่ 20,000 20,000 45,000 45,000 45,000 ลดการเกิด ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง กองสาธารณสุข

ท้องถ่ิน ควบคุมโรคติดต่อในท้องถ่ิน โรคระบาด ปราศจากโรคภัย และส่ิงแวดล้อม

ในพ้ืนท่ี รพ.ซับใหญ่

ร้อยละ 70 รพ.สต.บุฉนวน

3 ความปลอดภัยด้านอาหารและ ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ต าบลซับใหญ่ 20,000 20,000  -  -  - ผู้เข้าร่วม ประชาชนมีความรู้ด้าน กองสาธารณสุข

งานคุ้มครองผู้บริโภค ให้ความรู้ด้านอาหารและ โครงการ อาหารอย่างถูกต้องและ และส่ิงแวดล้อม

งานคุ้มครองผู้บริโภค ไม่น้อยกว่า ถูกหลักโภชนาการ
ร้อยละ 80
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สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561- 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ



แบบ ผ. ๐๒

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4  -เพ่ือจัดให้มีกระบวนการ ต าบลซับใหญ่  - 60,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้เข้า ประชาชนมีส่วนร่วมและเป็น กองสาธารณสุข

สร้างสุขภาพท่ีให้ความส าคัญ ร่วมโครงการ เจ้าของในการขับเคล่ือน และส่ิงแวดล้อม

กับการพัฒนาบทบาทภาคประชาชนท้องถ่ินและทุกๆภาคส่วน ร้อยละ 70 ต าบลจัดการสุขภาพตนเอง

ในท้องถ่ินให้มีการบูรณาการร่วมกันเพ่ือค้นหาปัญหาด้านสุขภาพ แบบบูรณาการ
 -เพ่ือร่วมกันวางแผนแก้ไขปัญหาพัฒนาปรับปรุงทุกด้าน
ท่ีเก่ียวข้องกับสุขภาพให้ดีข้ึน โดยบูรณาการร่วมกัน
 - เพ่ือให้ประชาชนและส่ิงแวดล้อมในต าบล
มีสุขภาพดีและย่ังยืนตลอดไป

5 เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ ต าบลซับใหญ่ 14 หมู่บ้าน  - 280,000 280,000 280,000 280,000 ประชาชนในพ้ืนท่ี ประชาชนในพ้ืนท่ีเข้า กองสาธารณสุข

คณะกรรมการหมู่บ้าน มีคุณภาพชีวิต ถึงบริการด้านสาธารณสุข และส่ิงแวดล้อม

ในการขับเคล่ือนโครงการ ท่ีดีข้ึน
พระราชด าริด้านสาธารณสุข ร้อยละ 70

ในกิจกรรมต่างๆให้มีความ
เหมาะสมกับพ้ืนท่ี

รวม  -  - 90,000 430,000 395,000 395,000 395,000  -  -  -
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          5        โครงการ

เงินอุดหนุนเอกชน ส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข

ต าบลจัดการสุขภาพตนเองแบบ
บูรณาการ (ตจบ.)



แบบ ผ. ๐๒

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1 และ 3

2 ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ของดีอ ำเภอซับใหญ่ เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนและ ประชำชนในพ้ืนท่ีต ำบลซับใหญ่ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้เข้ำร่วม ประชำชนมีรำยได้เพ่ิมข้ึน กองกำรศึกษำฯ

ประชำสัมพันธ์สินค้ำทำงกำรเกษตร สินค้ำ OTOP โครงกำร จำกกำรจ ำหน่ำยสินค้ำ กองสวัสดิกำรสังคม

เผยแพร่สินค้ำเด่นประจ ำต ำบลให้เป็นท่ีรู้จัก ร้อยละ 80 ทำงกำรเกษตรและสินค้ำ กองส่งเสริมกำรเกษตร

และเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมกลุ่มอำชีพของต ำบลซับใหญ่ กลุ่มอำชีพต่ำงๆ
2 กีฬำต้ำนยำเสพติด เพ่ือสร้ำงควำมสำมัคคีระหว่ำง ประชำชนในพ้ืนท่ีต ำบลซับใหญ่ 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ผู้เข้ำร่วม จ ำนวนผู้เสพยำเสพติดลดลง ส ำนักงำนปลัด

หมู่บ้ำน ใช้เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน์ จ ำนวน 14 หมู่บ้ำน โครงกำร ประชำชนมีกำรออกก ำลังกำย กองกำรศึกษำฯ

เสริมสร้ำงสุขภำพอนำมัยห่ำงไกลยำเสพติด ร้อยละ 80 เพ่ิมข้ึน ลดปัญหำทำงสังคม
3 ซับใหญ่ชุมชนน่ำอยู่ เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด อย่ำงน้อยปีละ 1 คร้ัง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้เข้ำร่วม ปัญหำอำชญำกรรมและ ส ำนักงำนปลัด

กิจกรรมสร้ำงควำมปรองดองสมำนฉันท์ โครงกำร ยำเสพติดในพ้ืนท่ีลดลง
ของต ำบลซับใหญ่  ร้อยละ 80

4 เพ่ือด ำเนินกำรป้องกันและ จัดอบรมอย่ำงน้อย  1 รุ่น/ปี 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้เข้ำร่วม จ ำนวนผู้เสพยำเสพติด ส ำนักงำนปลัด

ปรำบปรำมยำเสพติด โครงกำร ในพ้ืนท่ีลดลง
ร้อยละ 80

5 อุดหนุนท่ีท ำกำรปกครองอ ำเภอ เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด ปีละ 1 คร้ัง  -  - 60,000.00 60,000.00 60,000.00 ผู้เข้ำร่วม ประชำชนมีรำยได้เพ่ิมข้ึน กองกำรศึกษำฯ

ซับใหญ่  ตำม "โครงกำรจัดงำน งำนของดีอ ำเภอซับใหญ่ โครงกำร จำกกำรจ ำหน่ำยสินค้ำ กองสวัสดิกำรสังคม

ของดีอ ำเภอซับใหญ่" ร้อยละ 80 ทำงกำรเกษตรและสินค้ำ กองส่งเสริมกำรเกษตร
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กลุ่มอำชีพต่ำงๆ ท่ีท ำกำรปกครอง อ.ซับใหญ่

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561- 2565)
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ



แบบ ผ. ๐๒

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
6 1.เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนและ ตลำดนัดท้องถ่ินต ำบลซับใหญ่ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผู้เข้ำร่วม ประชำชนมีรำยได้เพ่ิม กองสำธำรณสุข

ประชำสัมพันธ์สินค้ำทำงกำรเกษตรสินค้ำ OTOP โครงกำร ข้ึนจำกกำรจ ำหน่ำย และส่ิงแวดล้อม

2.เพ่ือเผยแพร่ของดีในเขตต ำบลซับใหญ่ ไม่น้อยกว่ำ สินค้ำ ทำงกำรเกษตร กองสวัสดิกำรสังคม

3.เพ่ือรักษำวัฒนธรรมประเพณีของต ำบลซับใหญ่ ร้อยละ 70 และสินค้ำ OTOP 
7 อุดหนุนส ำนักงำนพัฒนำชุมชน เพ่ือสนับสนุนตำมโครงกำร อย่ำงน้อย 1 โครงกำร 20,000    20,000    20,000    20,000    20,000    โครงกำร ประชำชนมีรำยได้เพ่ิม กองกำรศึกษำฯ

อ ำเภอซับใหญ่ 1.โครงกำรขยำยผลหมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีได้รับ ข้ึนจำกกำรจ ำหน่ำยสินค้ำ กองส่งเสริม
2.โครงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำและยกระดับสินค้ำ OTOP กำรอุดหนุน ทำงกำรเกษตรและสินค้ำ กำรเกษตร
3.โครงกำรส่งเสริมสัมมำชีพชุมชนระดับต ำบล ร้อยละ 70 OTOP สนง.พัฒนำชุมชน

4.โครงกำรส่งเสริมกำรจัดกำรและพัฒนำกลุ่มออมทรัพย์ อ.ซับใญ่

8 อุดหนุนสถำนีต ำรวจภูธรซับใหญ่ เพ่ือสนับสนุนตำมโครงกำร อย่ำงน้อย 1 โครงกำร 20,000    20,000    20,000    20,000    20,000    โครงกำร ปัญหำอำชญำกรรมและ ส ำนักงำนปลัด

1.โครงกำรป้องกันและปรำบปรำม ท่ีได้รับ ยำเสพติดในพ้ืนท่ีลดลง สภ.ซับใหญ่
ยำเสพติดในหมู่บ้ำน กำรอุดหนุน

2.โครงกำรอบรมสมำชิกแจ้งข่ำวอำชญำกรรม ร้อยละ 70

3.โครงกำรติดไฟฟ้ำส่องสว่ำง
9 สนับสนุนส่งเสริมกำรจัดต้ังศูนย์ ศป.สป.อ.ซับใหญ่ 20,000    20,000    20,000    20,000    20,000    ผู้เข้ำร่วม จ ำนวนผู้เสพยำเสพติด ส ำนักงำนปลัด

ปฏิบัติบัติกำรต่อสู้ เพ่ือเอำชนะ โครงกำร ในพ้ืนท่ีลดลง ท่ีท ำกำร

ยำเสพติดอ ำเภอซับใหญ่ ไม่น้อยกว่ำ ปกครองอ ำเภอ

ร้อยละ 80

10 เพ่ือด ำเนินกำรป้องกันและ อ ำเภอซับใหญ่ 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ผู้เข้ำร่วม จ ำนวนผู้เสพยำเสพติด ส ำนักงำนปลัด

ซับใหญ่ ตำม "โครงกำรรณรงค์ ปรำบปรำมยำเสพติด โครงกำร ในพ้ืนท่ีลดลง
ต่อต้ำนยำเสพติด ประจ ำปี 2563" ไม่น้อยกว่ำ

ร้อยละ 80

รวม  -  - 535,000 535,000 595,000 595,000 595,000  -  -  -

อุดหนุนท่ีท ำกำรปกครองอ ำเภอ
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ตลำดประชำรัฐท้องถ่ินสุขใจ 

อุดหนุนท่ีท ำกำรปกครองอ ำเภอ
ซับใหญ่ ตำม "โครงกำรป้องกัน
และแก้ไขปัญหำยำเสพติดแบบ
บูรณำกำร"



แบบ ผ. ๐๒

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1 และ 3

2 ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 1.เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ ทุกกลุ่มอาชีพของต าบล 70,000 70,000 100,000 100,000 100,000 กลุ่มอาชีพต่างๆ ผู้ร่วมโครงการมีรายได้เพ่ิมข้ึน กองสวัสดิ-

พัฒนาองค์ความรู้และส่งเสริม ซับใหญ่ ได้รับการสนับสนุน จากการเรียนรู้และเพ่ิมทักษะ การสังคม
อาชีพด้านการเกษตรต่างๆ และพัฒนา การประกอบอาชีพ 
2.เพ่ือฝึกอบรมอาชีพแก่กลุ่มอาชีพต่างๆ ร้อยละ 80

3.เพ่ือจัดต้ังกลุ่มอาชีพต่างๆ 
4.เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ OTOP ของกลุ่มอาชีพต่างๆ
6.เพ่ือแนะน าส่งเสริมกลุ่มอาชีพในต าบล
7.เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการส่งเสริมอาชีพในต าบล

2 ส่งเสริมสวัสดิการสังคม 1.เพ่ืออุดหนุนและส่งเสริม อย่างน้อย 1 โครงการ 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละของ ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ กองสวัสดิ-
สวัสดิการชุมชน และอ่ืนๆ ผู้เข้าร่วม ท่ีดีข้ึน ร้อยละ 90 สังคม
2.เพ่ือสนับสนุนโครงการประกันชีวิตชุมชน โครงการ

3.เพ่ือจัดหารถรับส่งนักเรียนซับห่าง,ทุ่งกระถิน,เขาดินวนา,ตลุกคูณ-ซับใหญ่
3 เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมรวมถึง จัดกิจกรรมงานประเพณีวัน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน รักษาประเพณีอันดีงามและกองสวัสดิการ

การจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ สงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ มีส่วนร่วมในการ แสดงความกตัญญูต่อ สังคม
ท่ีเก่ียวข้องงานประเพณีวัน อนุรักษ์ประเพณี ผู้สูงอายุ

สงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ร้อยละ 80
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561- 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์
และวันผู้สูงอายุ (วันกตัญญูผู้สูงอายุ)

ส่งเสริมทักษะการประกอบอาชีพ



แบบ ผ. ๐๒

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 โครงการธรรมยาตรา เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมทาง จัดกิจกรรม 1 คร้ัง/ปี 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ผู้เข้าร่วม ผู้เข้าอบรมมีขวัญและก าลังใจ กองสวัสดิการ

ศาสนา ส่งเสริมก าลังใจอันดี โครงการ ท านุบ ารุงพระศาสนา สังคม
ของประชาชน ร้อยละ 80

5 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ ต าบลซับใหญ่ 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ผู้ด้อยโอกาส ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ กองสวัสดิ-
สงเคราะห์เด็กด้อยโอกาส และผู้ยากไร้ และผู้ยากไร้ ท่ีดีข้ึน การสังคม
ถูกทอดท้ิง ช่วยเหลือราษฎร เยาวชน ได้รับการ

ท่ีได้รับความเดือดร้อน ส่งเสริมและสนับสนุน สงเคราะห์

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชรา คนพิการ ร้อยละ 70

และผู้ด้อยโอกาส
6 ต้านภัยหนาว เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ ต าบลซับใหญ่ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ผู้ด้อยโอกาส ประชาชนมีชีวิตความ กองสวัสดิ-

จัดซ้ือผ้าห่ม เคร่ืองกันหนาว ได้รับการ เป็นอยู่ท่ีดีข้ึน การสังคม
สงเคราะห์ผู้ยากไร้ท่ีประสบภัยหนาว สงเคราะห์

ตามประกาศภัยหนาวของจังหวัด ร้อยละ 80

7 โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว 1.เพ่ือส่งเสริมภาวะผู้น าแก่ ต าบลซับใหญ่ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้เข้าร่วม ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะ กองสวัสดิ-
สตรีในชุมชนในด้านต่างๆ โครงการ ในการประกอบอาชีพ การสังคม
2.ส่งเสริมพัฒนาความรู้ให้แก่ ร้อยละ 80

ประชาชน บุคลากร/พนักงานส่วนท้องถ่ิน
3.เพ่ือให้ความรู้ในการพัฒนาครอบครัว
4.เพ่ือสนับสนุนกิจกรรม สร้างความเข้มแข็ง 
พัฒนาบทบาทสตรี และกิจกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง ฯลฯ

รวม  -  - 670,000 670,000 700,000 700,000 700,000  -  -  -
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สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้



แบบ ผ. ๐๒

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1 และ 3

2 ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.6 แผนศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ของดีบ้านฉัน เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 20,000     20,000     20,000     20,000     20,000     ประชาชนร่วม ประชาชนมีส่วนร่วม กองการศึกษาฯ

อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน สินค้า อนุรักษ์วัฒนธรรม อนุรักษ์และสืบสาน
ของต าบล OTOP ของต าบล ประเพณีของ วัฒนธรรม ประเพณี

ต าบล ร้อยละ 70 อันดีงาม 
2 1.เพ่ือส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรม อนุรักษ์วัฒนธรรมหน่ึงต าบล 20,000     20,000     20,000     20,000     20,000     ประชาชนร่วม วัฒนธรรมท้องถ่ินได้รับ กองการศึกษาฯ

2.เพ่ือส ารวจรากเหง้าทาง หน่ึงวัฒนธรรม และอนุรักษ์ อนุรักษ์วัฒนธรรม การอนุรักษ์มิให้สูญหาย 
วัฒนธรรมท้องถ่ิน ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ประเพณีของ

ต าบล ร้อยละ 70

3 1.เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองดนตรีไทย ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ินต าบลซับใหญ่ 40,000     40,000     40,000     40,000     40,000     ประชาชนร่วม วัฒนธรรมท้องถ่ินได้รับ กองการศึกษาฯ

ดนตรีสากล แก่โรงเรียน และหมู่บ้าน อนุรักษ์วัฒนธรรม การอนุรักษ์มิให้สูญหาย 
2.เพ่ือประกวดการละเล่นดนตรีไทย ดนตรีสากล นาฏศิลป์ ของท้องถ่ิน ประเพณีของ

3.เพ่ืออนุรักษ์ ส่งเสริมสศิลปวัฒนธรรมหมู่บ้าน ต าบล ร้อยละ 70

4 1.เพ่ือส่งเสริมอนุรักษ์และพัฒนา จัดอบรม หรือจัดนิทรรศการ 30,000     30,000     30,000     30,000     30,000     ประชาชนร่วม ภูมิปัญญาท้องถ่ินได้รับ กองการศึกษาฯ

ภูมิปัญญาท้องถ่ินมิให้สูญหาย อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง ส่งเสริมและ การอนุรักษ์มิให้สูญหาย
2.เพ่ืออนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถ่ิน พัฒนาภูมิปัญญา

 เช่น การจักสาน เป็นต้น ท้องถิน เพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 60
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561- 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

ส่งเสริมรวบรวมและพัฒนา
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน

ส ารวจรากเหง้าทางวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน



แบบ ผ. ๐๒

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 จัดซ้ืออุปกรณ์กีฬาทุกหมู่บ้าน 1.เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน จัดซ้ืออุปกรณ์กีฬาสนับสนุน 70,000     70,000     70,000     70,000     70,000     มีวัสดุ ประชาชนมีสุขภาพร่างกาย กองการศึกษาฯ

เยาวชน ประชาชนให้เล่นกีฬา ให้ทุกหมู่บ้าน อุปกรณ์กีฬา แข็งแรง 
ออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพอนามัยท่ีดึ เพ่ิมข้ึน
สร้างความสามัคคี แก้ไขปัญหายาเสพติด ร้อยละ 70

2.เพ่ือสนับสนุนเคร่ืองออกก าลังกายสาธารณะประจ าหมู่บ้าน
3.เพ่ือให้ประชาชนและเยาวชนมีนิสัยรักการออกก าลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

6 แข่งขันกีฬา อบต.สัมพันธ์ อ าเภอ 1.เพ่ือสร้างความรักความสามัคคี ผู้บริหาร,สมาชิก อบต. ข้าราชการ 30,000     150,000  30,000     150,000  150,000  ผู้เข้าร่วม ประชาชนและข้าราชการ กองการศึกษาฯ

ซับใหญ่ ส่งเสริมการออกก าลังกาย พนักงานส่วนต าบล,ก านัน, โครงการ มีความรักสามัคคีและรักการ สนง.ท้องถ่ิน

ผู้ใหญ่บ้าน,ประชาชนท่ัวไป ไม่น้อยกว่า เล่นกีฬา อ าเภอซับใหญ่

ร้อยละ 80

7 เพ่ือให้เด็กได้รับการพัฒนาด้าน เด็กเล็กใน ศพด. 6 ศูนย์ 30,000     30,000     30,000     30,000     30,000     ผู้เข้าร่วม เด็กมีพัฒนาการสมวัยและ กองการศึกษาฯ

เด็กเล็ก ร่างกาย อารมณ์ และสติปัญญา โครงการ มีสุขภาพแข็งแรง
มีระเบียบวินัย สร้างความสามัคคี ไม่น้อยกว่า

และส่งเสริมการท ากิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืน ร้อยละ 80

8 จัดซ้ือเคร่ืองออกก าลังกาย 1.เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน ศูนย์ออก าลังกายและเคร่ือง  -  - 600,000  600,000  600,000  มีวัสดุ มีศูนย์ออกก าลังกาย กองการศึกษาฯ

ประจ าต าบลซับใหญ่ เด็ก เยาวชน ประชาชน ออกก าลังกายต าบลซับใหญ่ อุปกรณ์กีฬา ส าหรับบริการประชาชน
และผู้สูงอายุ ให้เล่นกีฬาออกก าลังกาย เพ่ิมข้ึน
เพ่ือสุขภาพอนามัยท่ีดีสร้างความสามัคคี แก้ไขปัญหายาเสพติด ร้อยละ 70

2.เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองออกก าลังกาย ส าหรับเด็กเล็ก เยาวชน และผู้สูงอายุ ประจ าหมู่บ้าน
3.เพ่ือให้ เด็กเล็ก เยาวชน และผู้สูงอายุ มีนิสัยรักการออกก าลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
4.จัดท าศูนย์ออกก าลังกาย ของหมู่บ้าน

รวม  -  - 240,000 360,000 840,000 960,000 960,000  -  -  -
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การแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนา



 

แบบ ผ. ๐๒

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1 และ 3

2 ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.7 แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ส่งเสริมอาชีพการเล้ียงสัตว์ 1.เพ่ือส่งเสริมอาชีพการเล้ียง ส่งเสริมเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้เข้าร่วม เกษตรกรสามารถน า กองส่งเสริม

สัตว์ใหญ่ เช่น โค กระบือ และ ในเขตต าบลซับใหญ่ โครงการ ความรู้ไปปฏิบัติและสร้าง การเกษตร
อาชีพการเล้ียงสัตว์เล็ก สุกร ไก่ เป็ด ฯลฯ ไม่น้อยกว่า รายได้แก่ครอบครัวเพ่ิมข้ึน สนง.ปศุสัตว์
2.เพ่ือจัดต้ังตลาดนัดโค กระบือ ร้อยละ 80

3.เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร และเพ่ิมรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์
4.เพ่ือจัดต้ังกองทุนบ ารุงสัตว์เล้ียง โค กระบือ
5.เพ่ือฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้เล้ียงโค กระบือ
6.เพ่ือจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ เวชภัณฑ์  ต่างๆ 
7.เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้แก่เกษตรกร เสริมอาชีพแก่ประชาชน

2 1. เพ่ือรับแจ้งเหตุโรคระบาดในสัตว์ จัดต้ังศูนย์กระจายวัคซีน 1 แห่ง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีสถานท่ี  -มีศูนย์กระจายวัคซีนในพ้ืนท่ี กองส่งเสริม
การเกิดโรคระบาดในสัตว์ 2. เพ่ือเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกัน กระจาย ต าบล ท าให้เกษตรกรได้รับ การเกษตร

   และก าจัดโรคระบาดสัตว์สู่สัตว์และสัตว์สู่คน วัคซีนและ การช่วยเหลือในทันที เม่ือเกิด สนง.ปศุสัตว์
3. เพ่ือช่วยเกษตรกรด้านปสุสัตว์กรณีเกิดโรคระบาดในสัตว์ บริการ โรคระบาดในสัตว์
4. เพ่ือเป็นศูนย์กระจายวัคซีนและศูนย์เรียนรให้แก่เกษตรกร เกษตร  -มีข้อมูลเกษตรกรผู้เล้ียง

5. เพ่ือรวบรวมข้อมูลและข้ึนทะเบียนเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ในพ้ืนท่ี สัตว์ท่ีเป็นปัจจุบัน
 -เกษตรกรมีแหล่งศึกษา

ความรู้ด้านการเล้ียงสัตว์
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องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

จัดต้ังศูนย์กระจายวัคซีนและรับแจ้ง



 

แบบ ผ. ๐๒

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาชีพด้าน จัดอบรมเกษตรกร จ านวน 1 คร้ัง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้เข้าร่วม ประชาชนสามารถน า กองส่งเสริม

ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง การเกษตรให้แก่เกษตรตามแนว ผู้รับการอบรม จ านวน 100 คน โครงการ ความรู้ไปปฏิบัติและสร้างรายได้ การเกษตร
ทางเศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่า แก่ครอบครัวเพ่ิมข้ึน  สนง.เกษตรอ าเภอ

 -เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาความรู้การปลูกมันส าปะหลัง ข้าว ข้าวโพด พริก ฯลฯ ร้อยละ 80

 -เพ่ือสนับสนุนเมล็ดพันธ์ุพืชแก่เกษตรกร
 -เพ่ือส่งเสริมการปลูกและแปรรูปผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตร เช่น พริก หน่อไม้ ผลิตภัณฑ์กองหญ้า เป็นต้น
 -เพ่ือส่งเสริมการผลิตข้าวพันธ์ุดีและปลอดสารพิษ
 -เพ่ือจัดซ้ือปัจจัยทางการผลิตแก่เกษตรกรท่ีขาดแคลน
 -เพ่ือส่งเสริมการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชด าริ
 -ส่งเสริมการประกอบอาชีพผลิตปุ๋ยอินทรีย์ต่างๆ 
 -เพ่ือจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการเกษตร 

4 อบรมให้ความรู้ด้านการสหกรณ์ เพ่ือส่งเสริมให้ความรู้ด้านการ จัดอบรม  1 คร้ัง/ปี 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนมี ประชาชนได้รับความรู้ด้าน ส านักงานปลัด

สหกรณืแก่ผู้น าชุมชนและ ความรู้เก่ียว การสหกรณ์เพ่ิมข้ึน กองส่งเสริม

กลุ่มอาชีพต่างๆในชุมชน กับสหกรณ์ การเกษตร
ร้อยละ 50

5 เพ่ือการด าเนินงานด้านการ จ านวน  1 คร้ัง/ปี 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้เข้าร่วม ผู้เข้ารับบริการท่ีศูนย์ฯ สามารถน า ส านักงานปลัด

ส่งเสริมการเกษตรประจ าต าบล โครงการ ความรู้ไปปฏิบัติและสร้างรายได้ ส านักงานปลัด

ไม่น้อยกว่า แก่ครอบครัวเพ่ิมข้ึน กองส่งเสริม
ร้อยละ 80 การเกษตร

6 1.เพ่ือให้ความรู้เร่ืองการตรวจวัด อบรมผู้น าหมู่บ้านและเกษตรกร 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 เกษตรกร เกษตรกรสามารถสร้างรายได้ ส านักงานปลัด

อาหารดิน ธาตุอาหารพืชในดิน จ านวน 14 หมู่บ้านๆละ 10 คน ไม่น้อยกว่า และได้อนุรักษ์พันธ์ุไก่พ้ืนเมือง กองส่งเสริม
2.เพ่ือให้ความรู้ด้านการใส่ปุ๋ย รวม 140 คน ร้อยละ 80 ให้คงอยู่ การเกษตร

ท่ีถูกวิธีแก่เกษตรการ สนง.ปศุสัตว์

3.จัดซ้ือชุดตรวจธาตุอาหารดิน อ าเภอซับใหญ่
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อบรมการใช้เคร่ืองตรวจวัดธาตุ

สนับสนุนศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล



 

แบบ ผ. ๐๒

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
7 อุดหนุนส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ เพ่ือสนับสนุนตามโครงการ อุดหนุนอย่างน้อย 1 โครงการ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้เข้าร่วม เกษตรกรได้มีความรู้ เพ่ือน า ส านักงานปลัด

ซับใหญ่ 1.โครงการจัดต้ังคณะท างาน โครงการ ไปสร้างรายได้แก่ครอบครัว สนง.ปศุสัตว์
ศูนย์กระจายวัคซีนและรับแจ้งการเกิดโรคระบาด ไม่น้อยกว่า อ าเภอซับใหญ่

2.จัดต้ังกองทุนยาสัตว์ประจ าหมู่บ้าน ร้อยละ 80

3.จัดฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์ประจ าหมู่บ้านและศึกษาดูงาน
4.โครงการแร่ธาติเพ่ือโค-กระบือ
5.โครงการส่งเสริมอาชีพการเล้ียงสัตว์พันธ์ุดี เช่น เป็ด ไก่ สุกร โค กระบือ
6.โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่ สุนัข-แมว
7.โครงการเก็บอาหารสัตว์ไว้ใช้ในฤดูแล้ง
8.โครงการจัดฝึกอบรมเกษตรกรเครือข่ายแกนน าอาชีพด้านปศุสัตว์
9.โครงการศูนย์เครือข่ายเรียนรู้การเล้ียงสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
10.โครงการบริหารจัดการกลุ่มเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสัตว์
ของกลุ่มเกษตรกร

รวม  -  - 260,000 260,000 260,000 260,000 260,000  -  -  -
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แบบ ผ. ๐๒

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1 และ 3

2 ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.8 แผนงานงบกลาง

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 เงินสงเคราะห์เบ้ียยังชีพคนชรา เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ ผู้มีอายุ 60 ปีข้ึนไปภายใน 7,000,000 7,100,000 8,200,000 8,300,000 8,400,000 ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุมีขวัญและก าลังใจ กองสวัสดิ-

เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ ต าบลซับใหญ่ท่ีลงทะเบียน ได้รับเบ้ีย ในการด ารงชีวิต การสังคม
รับเบ้ียยยังชีพ ยังชีพ

ร้อยละ 100

2 เงินสงเคราะห์เบ้ียยังชีพคนพิการ เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ ผู้พิการ ภายในต าบลซับใหญ่ 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 ผู้พิการ ผู้พิการมีขวัญและก าลังใจ กองสวัสดิ-
เบ้ียยังชีพผู้พิการ ท่ีลงทะเบียนรับเบ้ียยังชีพ ได้รับการ ในการด ารงชีวิต การสังคม

ความพิการไว้ ช่วยเหลือ

ร้อยละ 100

3 เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ ผู้ติดเช้ิอ HIV ท่ีลงทะเบียน 60,000 60,000 80,000 80,000 80,000 ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยเอดส์มีขวัญและก าลังใจ กองสวัสดิ-
เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ รับเบ้ียยังชีพไว้ ได้รับการ ในการด ารงชีวิต การสังคม

ช่วยเหลือ

ร้อยละ 100
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องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ
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เงินสงเคราะห์เบ้ียยังขีพผู้ป่วยเอดส์



แบบ ผ. ๐๒

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัย ผู้ประสบภัยในเขต ต าบล 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ผู้ประสบภัย บรรเทาความเดือดร้อนของ ส านักงานปลัด

(ส ารองจ่าย) ในเขตต าบลซับใหญ่ ซับใหญ่ ได้รับการ ประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีประสบภัย

ช่วยเหลือ

ร้อยละ 100

5 อุดหนุนกองทุนระบบหลักประกัน เพ่ือส่งเสริมสุขภาพอันดีแก่ ปีละ 1 คร้ัง 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 อุดหนุน ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง ส านักงานปลัด

สุขภาพระดับท้องถ่ินหรือพ้ืนท่ี ประชาชนในพ้ืนท่ี ร้อยละ 40 ถ้วนหน้า
อบต.ซับใหญ่ (สปสช.) ของงบ

ประมาณ
6 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด ต าบลซับใหญ่ ท้ัง 14 หมู่บ้าน  -  - 50,000 50,000 50,000 ปัญหาด้านการ ประชาชนได้รับความ ส านักงานปลัด

ในการจัดการจราจร การจราจร ให้ได้รับการแก้ไข จราจรได้รับ สะดวกในการจราจร
อย่างครบถ้วน การแก้ไข

ร้อยละ 80

รวม  -  - 10,770,000 10,870,000 12,040,000 12,140,000 12,240,000  -  -  -
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งบกลางเพ่ือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย

      6       โครงการ

รายจ่ายตามข้อผูกพัน ค่าใช้จ่าย



แบบ ผ. ๐๒

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4  
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 และ 3

3 ยุทธศาสตร์การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
3.1 แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 เพ่ือจ่ายเป็นค่า ศพด. 4 แห่ง 1,000,000 1,100,000 1,200,000 1,300,000 1,400,000 สถานศึกษา นักเรียนมีอาหารกลางวัน กองการศึกษา ฯ

1.อาหารกลางวัน ได้รับการ รับประทานครบทุกคน และมี

2.วัสดุการศึกษา ส่ือการเรียน การสอน สนับสนุน ส่ือการเรียนการสอนเหมาสม

3.ค่าจัดการการศึกษา ร้อยละ 100 ลดค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง
 

2 เพ่ือให้เด็กนักเรียนในเขต อบต. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 เด็กได้รับ นักเรียนมีสุขภาพร่างกาย กองการศึกษา ฯ

มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และโรงเรียนในเขต อาหารเสริมนม สมบูรณ์ เติบโต สมวัย
อบต. ร้อยละ 100

3 เพ่ือช่วยเหลือแก่เด็กนักเรียน ทุนการศึกษาแก่เด็ก 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เด็กมีโอกาส เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษา กองการศึกษา ฯ

ผู้ด้อยโอกาส นักเรียนผู้ด้อยโอกาส ได้ศึกษาต่อ ต่อในระดับท่ีสูงข้ึน 
 จ านวน 100 ทุน เพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 50
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สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่เด็ก
นักเรียนผู้ด้อยโอกาส

สนับสนุนอาหารเสริม (นม)

งบประมาณและท่ีมา

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่  อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

ศึกษา (ศพด.)

โรงเรียน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561- 2565)

สนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถาน



แบบ ผ. ๐๒

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีมา

4 เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก จัดกิจกรรมวันเด็กปีละ 1 คร้ัง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เด็กเล็กเข้า ครู ผู้ปกครองและเด็กมีการท า กองการศึกษา ฯ

แห่งชาติของ ศพด. และ ร่วมกิจกรรม กิจกร่วมกันเกิดความรักสามัคคี

โรงเรียนในเขต อบต. ร้อยละ 90

5 เพ่ือช่วยเหลืองานใน อบต. นักเรียน นักศึกษา ในเขต 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 นักเรียน/ นักเรียน นักศึกษา มีงานท าใน กองการศึกษาฯ

และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ พ้ืนท่ี อบต.ซับใหญ่ ช่วงปิด นักศึกษา ช่วงปิดภาคเรียน  มีรายได้

ภาคเรียน ช่วงปิด แก้ปัญหาความยากจน และ

ภาคเรียน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ร้อยละ 5

6 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับ จัดอบรม 1 รุ่น 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ปัญหาการ เด็กและเยาวชน มีความรู้ กองการศึกษาฯ

เร่ืองเพศ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการ ต้ังครรภ์ในวัย และป้องกันปัญหาการต้ังครรภ์

มีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน เรียนลดลง ในวัยเรียน การต้ังครรภ์ในวัย

และการต้ังครรภ์ในวัยรุ่นก่อนวัยอันควร ร้อยละ 80 เรียนลดลง

7 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนด้านการ จัดกิจกรรมปีละ 1 คร้ัง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 เด็กนักเรียน นักเรียนมีความรู้ สามารถ กองการศึกษาฯ

ศึกษาแก่นักเรียนในเขต อบต. ได้รับการ เข้าศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึน

ให้มีความรู้ความสามารถมากข้ึน พัฒนาความ

เพ่ือจัดประชุมแข่งขันความเป็น สามารถเพ่ิมข้ึน

เลิศทางวิชาการในต าบล ร้อยละ 70

8 สาธารณสุขเพ่ือเด็กปฐมวัย เพ่ือส่งเสริมสุขภาพอันดีของ ตรวจสุขภาพปีละ 1 คร้ัง 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 เด็กนักเรียน เด็กนักเรียนได้รับการ กองการศึกษาฯ

เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีสุขภาพดี ตรวจสุขภาพ
เพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 70
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พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ

จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ

จ้างงานนักเรียน นักศึกษา ช่วงปิด
ภาคเรียน

เยาวชนสร้างสรรค์รู้เท่าทัน



แบบ ผ. ๐๒

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีมา

9 ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย เพ่ือส่งเสริมสุขภาพและ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในพ้ืนท่ี 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 เด็กนักเรียนมี เด็กนักเรียนมีพัฒนาการสมวัย กองการศึกษาฯ

พัฒนาการอันดีของเด็ก จ านวน 4 แห่ง พัฒนาการสมวัย

ปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร้อยละ 70

10 เพ่ือให้ ศพด.ได้รับการส่งเสริม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในพ้ืนท่ี 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ศพด.ท่ีผ่าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีมีมาตรฐาน กองการศึกษาฯ

พัฒนาการของเด็กอย่างถูกต้อง จ านวน 6 แห่ง การประเมิน ผ่านการประเมิน สนง.ท้องถ่ิน

ตามหลักวิชาการเป็นสถาน เพ่ิมข้ึน อ.ซับใหญ่
ศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน ร้อยละ 70

11 เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ เด็กปฐมวัยในศพด. 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เด็กนักเรียน เด็กนักเรียนมีพัฒนาการสมวัย กองการศึกษาฯ

นวัตกรรมใหม่ให้แก่เด็ก ท้ัง 4 แห่ง ผู้ปกครอง มีความรู้ ครูมีความรู้ใหม่มาพัฒนาใน

ปฐมวัยจากแหล่งเรียนรู้นอก ครูผู้ดูแลเด็ก เพ่ิมข้ึน การปฏิบัติงาน
สถานท่ี และเป็นการพัฒนา ร้อยละ 80

บุคลากรทางการศึกษาใช้ในการปฏิบัติงาน
12 เพ่ือให้เยาวชนและประชาชน ต าบลซับใหญ่ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนได้ ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร กองการศึกษาฯ

ได้รับความรู้ท่ีทันสมัยก้าว ความรู้ข่าวสาร ทันต่อสถานการ์ปัจจุบัน
ทันโลก ทันสมัย

ร้อยละ 80

13 ส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ ศพด.ในความรับผิดชอบ  -  - 30,000 30,000 30,000 เด็กนักเรียน เด็กนักเรียนมีพัฒนาการสมวัย กองการศึกษาฯ

ท้องถ่ินไทยผ่านการเล่น อุปกรณ์ท่ีใช้ในการสร้างสนาม ของอบต.ซับใหญ่ มีคพัฒนาการ

เด็กเล่นสร้างปัญญา เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 80
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ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่

อบรม สัมมนา ทัศนศึกษาดูงาน

อินเตอร์เน็ตต าบล

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน



แบบ ผ. ๐๒

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีมา

14 ท่ีอ่านหนังสือท้องถ่ิน รักการอ่าน เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ ต าบลซับใหญ่  -  - 10,000 10,000 10,000 เด็กนักเรียน เด็กนักเรียนมีพัฒนาการสมวัย กองการศึกษาฯ

อุปกรณ์ท่ีไช้ในด าเนิน มีคพัฒนาการ

โครงการ เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 80

15 เพ่ือสนับสนุนตามโครงการ ครูพ่ีเล้ียง 1 คน 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 มีครูผู้ดูแล เด็กได้รับการดูแลอย่าง กองการศึกษาฯ

ของบประมาณสนับสนุนค่า เด็กเพ่ิมช้ึน ท่ัวถึง
ตอบแทนครูพ่ีเล้ียงระดับปฐมวัย เด็กได้รับการ

ดูแลร้อยละ 90

16 เพ่ือสนับสนุนตามโครงการ ครูพ่ีเล้ียง 1 คน 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 เด็กนักเรียน เด็กได้รับการดูแลอย่าง กองการศึกษาฯ

ของบประมาณสนับสนุนค่า ได้รับการ ท่ัวถึง
ตอบแทนครูพ่ีเล้ียงระดับปฐมวัย ดูแลท่ัวถึง

ร้อยละ 70

17 1.เพ่ือสนับสนุนอาหารกลางวัน อย่างน้อย 1 โครงการ 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 นักเรียนมี นักเรียนมีอาหารกลางวัน กองการศึกษาฯ

2.เพ่ือสนับสนุนตามโครงศูนย์ อาหารกลางวัน รับประทานครบทุกคน รร.ซับใหญ่

ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน(ฐานทรัพยากรท้องถ่ิน) รับประทาน ลดค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง วิทยาคม

3.โครงการพัฒนาอบรมคุณธรรม จริยธรรมฯ ร้อยละ 100

18 1.เพ่ือสนับสนุนโครงการ อย่างน้อย 1 โครงการ 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 นักเรียนมี นักเรียนมีอาหารกลางวัน กองการศึกษาฯ

อาหารกลางวัน อาหารกลางวัน รับประทานครบทุกคน 
2.เพ่ือสนับสนุนตามโครงการจัดหาสนามเด็กเล่นส าหรับโรงเรียน รับประทาน ลดค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง

3.เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาและนันทนาการ ร้อยละ 100

114

อุดหนุนโรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา

อุดหนุนโรงเรียนบ้านวังพง

อุดหนุนโรงเรียนบ้านโนนสะอาด

อุดหนุนโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม



แบบ ผ. ๐๒

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีมา

19 1.เพ่ือสนับสนุนอาหารกลางวัน อย่างน้อย 1 โครงการ 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 นักเรียนมี นักเรียนมีอาหารกลางวัน กองการศึกษาฯ

2.เพ่ือสนับสนุนตามโครงการ อาหารกลางวัน รับประทานครบทุกคน รร.บ้านโนนสะอาด

จัดหาส่ือและอุปกรณ์แหล่งการเรียนรู้ รับประทาน ลดค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง
ร้อยละ 100

20 1.เพ่ือสนับสนุนอาหารกลางวัน อย่างน้อย 1 โครงการ 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 นักเรียนมี นักเรียนมีอาหารกลางวัน กองการศึกษาฯ

2.เพ่ือสนับสนุนตามโครงการพัฒนา อาหารกลางวัน รับประทานครบทุกคน รร.บ้านบุฉนวน

ศักยภาพด้านกีฬาและนันทนาการ รับประทาน ลดค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง
3.เพ่ือสนับสนุนตามโครงการสนามเด็กเล่น ร้อยละ 100

ปลอดภัยเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย

21 1.เพ่ือสนับสนุนอาหารกลางวัน อย่างน้อย 1 โครงการ 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 นักเรียนมี นักเรียนมีอาหารกลางวัน กองการศึกษาฯ

2.เพ่ือสนับสนุนตามโครงการ อาหารกลางวัน รับประทานครบทุกคน รร.บ้านวังพง

น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ รับประทาน ลดค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง
พอเพียงสู่สถานศึกษา ร้อยละ 100

22 1.เพ่ือสนับสนุนอาหารกลางวัน อย่างน้อย 1 โครงการ 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 นักเรียนมี นักเรียนมีอาหารกลางวัน กองการศึกษาฯ

2.เพ่ือสนับสนุนตามโครงการวันส าคัญ อาหารกลางวัน รับประทานครบทุกคน รร.บ้าน

3.เพ่ือสนับสนุนตามโครงการคนเก่งคนดีศรีซับเจริญสุข รับประทาน ลดค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง ซับเจริญสุข

4.เพ่ือสนับสนุนตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   ร้อยละ 100

23 เพ่ือส่งเสริมการแบ่งเบาภาระ รถรับส่งนักเรียนของ  -  - 1,200,000  -  - นักเรียนมี ลดค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง กองการศึกษาฯ

ค่าใช้จ่ายการเดินทางของ โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา รถรับส่ง และนักเรียนมีความ รร.บ้าน

นักเรียนให้กับผู้ปกครอง ร้อยละ 100 ปลอดภัยในการเดินทาง ตลุกคูณพัฒนา

และโรงเรียนมีรถรับส่งนักเรียน ไปโรงเรียน
ท่ีมีความปลอดภัยและได้มาตรฐาน

รวม  -  - 6,970,000 7,070,000 7,210,000 7,310,000 7,410,000  -  -  -
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อุดหนุนโรงเรียนบ้านซับเจริญสุข

อุดหนุนโรงเรียนบ้านบุฉนวน

อุดหนุนโรงเรียนบ้านวังพง

อุดหนุนโรงเรียนบ้านโนนสะอาด

อุดหนุนโรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา
ตาม "โครงการจัดซ้ือรถรับส่ง
นักเรียนโรงเรียนบ้านตลุกคูณ
พัฒนา"



แบบ ผ.๐๒

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 และ 3

3 ยุทธศาสตร์การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
3.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 1.เพ่ืออนุรักษ์ประเพณีส ำคัญ ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัด 30,000 30,000 40,000 40,000 40,000 ประชำชนมี ประชำชนเกิดควำมรัก กองกำรศึกษำ ฯ

ทำงศำสนำ ส่งเสริมศีลธรรมอันดี กิจกรรมส ำคัญต่ำงๆทำง ส่วนร่วมอนุรักษ์ และอนุรักษ์ประเพณี
2.เพ่ือพัฒนำด้ำนจิตใจ ศำสนำในต ำบลซับใหญ่ ประเพณีและ ส ำคัญทำงศำสนำ
น ำหลักธรรมมำปฏิบัติในชีวิตจริง วัฒนธรรม

3.เพ่ือสนับสนุนกำรบรรพชำสำมเณร  อุปสมบทพระภิกษุสงฆ์ บวชชีพรำหมณ์ปฏิบัติธรรม  ร้อยละ 70

4.เพ่ือจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรจัดกิจกรรมส ำคัญทำงศำสนำต่ำงๆ 
2 1.เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนและ ประชำชนในพ้ืนท่ีต ำบลซับใหญ่ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้เข้ำร่วม ประชำชนมีส่วนร่วมในกำร กองกำรศึกษำฯ

และงำนของดีอ ำเภอซับใหญ่ ประชำสัมพันธ์สินค้ำทำงกำรเกษตรสินค้ำ OTOP โครงกำร อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี กองสวัสดิ-

(อุดหนุนส่วนรำชกำร) 2.เพ่ือจัดกิจกรรมประจ ำปีงำนบวงสรวงเจ้ำพ่อพระยำแลอ ำเภอซับใหญ่ ไม่น้อยกว่ำ ของท้องถ่ิน และมีรำยได้เพ่ิม กำรสังคม
3.เพ่ือเผยแพร่ของดีในเขตต ำบลซับใหญ่ ร้อยละ 60 ข้ึนจำกกำรจ ำหน่ำยสินค้ำ กองส่งเสริม

4.เพ่ือรักษำวัฒนธรรมประเพณีของต ำบลซับใหญ่ ทำงกำรเกษตรและสินค้ำ OTOP กำรเกษตร

3 เพ่ือส่งเสริมให้ประชำชนท่ัวไป พ้ืนท่ีต ำบลซับใหญ่ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ปัญหำกำร วัดและชุมชนปลอดสุรำ กองกำรศึกษำ ฯ

ปลอดอบำยมุข ลด ละ เลิก กำรด่ืมสุรำ และกำร ด่ืมสุรำ ลดปัญหำครอบครัวและ

เล่นพนันต่ำงๆ ลดลง ปัญหำสังคม
ร้อยละ 20

รวม  -  - 90,000 90,000 100,000 100,000 100,000  -  -  -
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สืบสำนงำนประเพณีและวัฒนธรรม

วัด/ชุมชน ปลอดสุรำ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561- 2565)

งำนบวงสรวงเจ้ำพ่อพระยำแล



แบบ ผ.๐๒

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 และ 3

3 ยุทธศาสตร์การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
3.3 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 เพ่ือปรับปรุงอาคารให้อยู่ใน ศพด.บ้านซับใหญ่  -  - 300,000  -  - เด็กมีความ อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความ กองการศึกษา ฯ

สภาพปลอดภัย ปลอดภัย ปลอดภัยและน่าเรียน น่าอยู่ กองช่าง
ร้อยละ 90

2 เพ่ือความปลอดภัยของเด็ก ร้ัว ศพด. จ านวน 4แห่ง  -  - 600,000 600,000 600,000 เด็กมีความ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความ กองการศึกษา ฯ

ศพด.ประจ า ศพด. (ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด) ปลอดภัย ปลอดภัยและน่าเรียน น่าอยู่ กองช่าง
ร้อยละ 90

3 เพ่ือให้ศพด.มีป้ายช่ือท่ีสามารถ ป้าย ศพด. จ านวน 4 ป้าย  - 100,000 100,000 100,000 สะดวกต่อ ศพด.มีป้ายแสดงชัดเจน กองการศึกษา ฯ

มองเห็นได้ชัดเจน และ (ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด) ผู้มาติดต่อ สะดวกต่อกผู้มาติดต่อ กองช่าง
สะดวกต่อผู้มาติดต่อ ร้อยละ 90

4 เพ่ือให้มีสถานท่ีรับประทาน จ านวน  1  อาคาร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ศพด.มีโรงอาหาร มีสถานท่ีรับประทานอาหาร กองการศึกษาฯ

อาหารและถูกสุขลักษณะ (ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด) ถูกสุขลักษณะ อย่างถูกสุขลักษณะ กองช่าง
 ร้อยละ 80

5 เพ่ือความปลอดภัยของเด็กเล็ก ร้ัวศูนย์เด็กเล็ก(อนุบาล)  -  - 100,000  -  - เด็กมีความ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความ กองการศึกษา ฯ

ตามโครงการ "ก่อสร้างร้ัวศูนย์ และความเป็นระเบียบ โรงเรียนบ้านบุฉนวน ปลอดภัย ปลอดภัยและน่าเรียน น่าอยู่ กองช่าง
เด็กเล็กอนุบาล" เรียบร้อยสวยงาม ร้อยละ 90 และมีอาณาเขตบ่งบอก

ชัดเจน

 -  - 100,000 100,000 1,100,000 800,000 800,000  -  -  -
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561- 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีมา

ก่อสร้างป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

รวม     4      โครงการ

อุดหนุนโรงเรียนบ้านบุฉนวน

ก่อสร้างร้ัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กประจ า อบต.ซับใหญ่



แบบ ผ. ๐๒

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2

4 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี
4.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ และความ พนักงาน/พนักงานจ้างของ 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 งาน อบต.มี ท าให้ท างานมีประสิทธิภาพ ทุกส่วนราชการ

สามารถของพนักงาน และ อบต.ทุกคน ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากข้ึน
น ามาพัฒนาองค์กร ท้องถ่ิน เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 80

2 เพ่ือจ่ายเป็นค่าของขวัญ ของ บุคคลและพิธีการวันส าคัญต่างๆ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผู้เข้าร่วม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แสดง ส านักงานปลัด

รางวัล เงินรางวัล กระเช้าดอกไม้และพวงมาลาส าหรับพิธี กิจกรรม ออกถึงความจงรักภักดี
วันส าคัญต่างๆตามวาระ และโอกาสท่ีจ าเป็น ค่าชดใช้ค่าเสียหาย ร้อยละ 70 เน่ืองในวันส าคัญต่างๆ
หรือค่าสินไหมทดแทน และอ่ืนๆท่ีเก่ียวกับข้อง

3 เพ่ือพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร จัดอบรมสัมมนา ทัศนศึกษา 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 การปฏิบัติงาน ท าให้ได้รับความรู้ใหม่ๆ มา ส านักงานปลัด

พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง ดูงาน 1 คร้ัง/ปี มีประสิทธิภาพ ปรับปรุงและพัฒนาการ
และผู้น าท้องถ่ิน เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 80 ปฏิบัติงาน 

4 เพ่ือพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร ผู้บริหาร และสมาชิกสภา 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 การปฏิบัติงาน ท าให้ได้รับความรู้ใหม่ๆ มา ส านักงานปลัด

และสมาฃิก สภา อบต.ซับใหญ่ อบต.ซับใหญ่ มีประสิทธิภาพ ปรับปรุงและพัฒนาการ
อบต.ซับใหญ่ เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 80 ปฏิบัติงาน 

5 จัดการเลือกต้ังของ อบต. เพ่ือเตรียมความพร้อมในการ ค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกต้ัง 350,000 350,000 600,000 600,000 600,000 ประชาชน การเลือกต้ังเป็นไปตามระเบียบ ส านักงานปลัด

เลือกต้ังของ อบต. ของ อบต. มาใช้สิทธิ และประชาชนได้มีส่วนร่วม
เลือกต้ัง ในการเลือกต้ัง

ร้อยละ 80

118

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561- 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

ฝึกอบรมบุคลากรท้องถ่ิน

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ค่าพวงมาลา พานพุ่มประดับดอกไม้

ผู้บริหาร และสมาชิกสภา 
อบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

อบรม และศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิม



แบบ ผ. ๐๒

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
6 การจัดงานวันท้องถ่ินไทย เพ่ือร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ส่วนราชการ กลุ่มพลังมวลชน 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ประชาชนได้ ประชาชนได้ส านึกใน ทุกส่วนราชการ

แห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอม- ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี ส านึกใน พระมหากรุณาธิคุณ และ
เกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 5 ท่ีได้ อ าเภอซับใหญ่ พระมหากรุณาธิคุณ แสดงออกถึงความจงรักภักดี
ประกาศจัดต้ังสุขาภิบาลต าบล ร้อยละ 80

ท่าฉลอมข้ึน เม่ือวันท่ี 18 มี.ค.2448
7 เพ่ือเพ่ิมช่องทางในการติดต่อ ค่าจัดท าเว็ปไซด์ของ อบต. 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ประชาชนได้ เว็ปไซด์ของ อบต. ได้รับ ส านักงานปลัด

ส่ือสารเพ่ือประชาสัมพันธ์องค์กร ปรับปรุงดูแลระบบ ค่าเช่า รับความรู้ การปรับปรุงให้ทันสมัย
เครือข่าย ข่าวสารทันสมัย เพ่ิมข้ึน ประชาชนได้รับ

เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 80 ข่าวสารท่ีทันเหตุการณ์ 
8 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง 250,000 250,000 300,000 300,000 300,000 อบต.มี การท างานมีประสิทธิภาพ ทุกส่วนราชการ

เดินทางไปราชการ ค่าเบ้ียเล้ียง คณะผู้บริหารและฝ่ายสภา ประสิทธิภาพ มากข้ึน 
ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพักและ ท้องถ่ิน เพ่ิมข้ึน
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ฯลฯ ร้อยละ 90

9 เพ่ือช่วยเหลือประชาชนตาม ต าบลซับใหญ่  -  - 50,000 50,000 50,000 1 ศูนย์ การปฏิบัติราชการมีคุณภาพ ส านักงานปลัด

อ านาจหน้าท่ีของ อปท. และประชาชนมีความพึงพอใจ

10 เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานให้ พ้ืนท่ีต าบลซับใหญ่ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 สภาพแวดล้อม สภาพแวดล้อมเป็นระเบียบ ส านักงานปลัด

เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพพร้อมท้ังเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดเรียบร้อย เรียบร้อย สะอาด น่ามอง กองช่าง
 -กิจกรรมก าจัดผักตบชวาและวัชพืฃในแหล่งน้ า ร้อยละ 90

 -กิจกรรมท าความสะอาดพ้ืนท่ีสาธารณะภายในต าบล
11 เพ่ือด าเนินการช่วยเหลือ รับเร่ืองขอความช่วยเหลือ และ210,000 210,000 210,000 210,000 210,000 มีศูนย์ข้อมูล การปฏิบัติราชการมี  -ส านักงานปลัด

ประชาชนตามอ านาจหน้าท่ี ให้ความช่วยเหลือตามอ านาจ ปฏิบัติการร่วม คุณภาพและประชาชนมี  -อบต.ท่ากูบ

ปกครองส่วนท้องถ่ิน ของ อปท. หน้าท่ีของ อบต. ท่ีมีประสิทธิภาพ ความพึงพอใจ  -อบต.ตะโกทอง

ร้อยละ 90
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จัดต้ังศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

พัฒนาคุณภาพของงานและการ

ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ

อบต.ซับใหญ่

จัดการสภาพแวดล้อม 
(กิจกรรม 5 ส )

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
 

เว็ปไซด์ อบต.
โครงการออกแบบและพัฒนา

ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร



แบบ ผ. ๐๒

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
12  -เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน ส่วนราชการ กลุ่มพลังมวลชน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนได้ ประชาชนได้ส านึกใน ทุกส่วนราชการ

ตามโครงการกิจกรรม ดังน้ี ประชาชน ในเขตพ้ืนท่ี ส านึกใน พระมหากรุณาธิคุณ และ
๑.เพ่ือเทิดทูนสถาบันชาติ อ าเภอซับใหญ่ พระมหากรุณาธิคุณ แสดงออกถึงความจงรักภักดี
ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ร้อยละ 80 ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
๒.เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 
๓.เพ่ือให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้น้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
และแสดงความจงรักภักดีเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ท่ีได้สร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์
๕.เพ่ือเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีแก่ปวงชนชาวไทยโดยมี
สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นศูนย์รวมจิตใจ

13 เพ่ือจ่ายตามโครงการเพ่ิม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ 70,000     -  -  -  - มีศูนย์ข้อมูล  -องค์กรปกครองปกครองส่วน  -ส านักงานปลัด

ประสิทธิภาพศูนย์รวมข้อมูล ด าเนินงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซ้ือจัดจ้าง และศูนย์ประ- ท้องถ่ินมีศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร  -อบต.ท่ากูบ

ข่าวสารการจัดซ้ือจัดจ้างของ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สานงานท่ีมี การจัดซ้ือจัดจ้างท่ีเป็นศูนย์กลาง  -ส านักงานท้องถ่ิน

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และศูนย์ประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประสิทธิภาพ  -มีศูนย์ประสานงานระหว่าง อ าเภอซับใหญ่

และศูนย์ประสานงานองค์กร ร้อยละ 90 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ปกครองส่วนท้องถ่ินอ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ ส่วนราชการและประชาชน

14 โครงการจัดงานรัฐพิธี เพ่ือให้ส่วนราชการ กลุ่มพลัง ส่วนราชการ กลุ่มพลังมวลชน 10,000    10,000    15,000    15,000    15,000    ประชาชนได้ ประชาชนได้แสดงออกถึง ส านักงานปลัด

มวลชน ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี แสดงความ ความจงรักภักดี ท่ีท าการ
ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี อ าเภอซับใหญ่ จงรักภักดี ปกครองอ าเภอ

ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ร้อยละ 80

15  -เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของ อบต. บุคลากร อบต./ตลอดปี  -  -  -  -  - ลดการใช้ อบต.สามารถประหยัดงบ ส านักงานปลัด

ตระหนักและเห็นความส าคัญของการประหยัดพลังงาน พลังงานลง ประมาณในด้านพลังงาน
 -เพ่ือเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ร้อยละ 1
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ค่าใช้จ่ายโครงการเฉลิมพระเกียรติ

(อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอ)

งานพิธีและงานพระราชพิธี

อุดหนุน อบต.ท่ากูบ 
อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

อบต.ร่วมใจลดใช้พลังงาน
(มาตรการประหยัดพลังงาน)



แบบ ผ. ๐๒

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
16  -เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ บุคลากร อบต./2 คร้ัง/ปี  -  -  -  -  - บุคลากรมีความรู้ บุคลากรได้รับความรู้ พ.ร.บ. ส านักงานปลัด

ความเข้าใจเก่ียวกับการปฏิบัติตาม และปฏิบัติงาน ข้อมูลข่าวสาร
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ได้ถูกต้องตามระเบียบ

 -เพ่ือให้บริการข้อมูลแก่ประชาชนอย่างถูกต้อง ร้อยละ 80

17  -เพ่ือให้บริการประชาชนในช่วง บุคลากร อบต./ตลอดปี  -  -  -  -  - ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก ส านักงานปลัด

เวลาพักเท่ียง วันหยุดราชการ ได้รับบริการ และรวดเร็วในการใช้บริการ
ราชการ และนอกเวลาราชการ ท่ีรวดเร็ว

ร้อยละ 80

18  -เพ่ืออ านวยความสะดวกให้ บุคลากร อบต./ตลอดปี  -  -  -  -  - ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก ส านักงานปลัด

แก่ประชาชนท่ีมาติดต่อราชการ ได้รับบริการ และรวดเร็วในการใช้บริการ

ท่ีรวดเร็ว
ร้อยละ 80

19 กิจกรรมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ  -จัดกิจกรรมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ บุคลากร อบต./1 คร้ัง/ปี  -  -  -  -  - ผู้บริหาร พนักงาน ผู้บริหาร พนักงาน เข้าร่วม ส านักงานปลัด

เพ่ือเป็นข้าราชการท่ีดี เพ่ือเป็นข้าราชการท่ีดีและ เข้าร่วมพิธี พิธีถวายสัตว์ปฏิญาณเป็น
พลังของแผ่นดินอย่างน้อย ร้อยละ 100 ข้าราชการท่ีดี ท าให้ลดการ
ปีละ 1 คร้ัง ทุจริต ในองอค์กร

20 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ  -ให้ความรู้แก่ผู้บริหาร และ บุคลากร อบต./1 คร้ัง/เดือน  -  -  -  -  - ผู้บริหาร พนักงาน ผู้บริหาร พนักงาน มี ส านักงานปลัด

จรรยาบรรณของผู้บริหารและ พนักงานในการประชุมประจ าเดือน ท่ีเข้าอบรม คุณธรรมและจริยธรรม
พนักงาน ร้อยละ 100 ท าให้ลดการทุจริต ในองค์กร

21  -ให้ความรู้แก่ผู้บริหาร และ บุคลากร อบต./1 คร้ัง/เดือน  -  -  -  -  - ผู้บริหาร พนักงาน ผู้บริหาร พนักงาน ได้รับ ส านักงานปลัด

พนักงานในการประชุมประจ าเดือน มีความรู้ ความรู้ และลดการทุจริต
ร้อยละ 100 ในองค์กร
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การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

อบรมให้ความรู้แก่บุคลากรของ อบต.

เก่ียวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการ พ.ศ.2540

บริการประชาชนช่วงพักเท่ียง
วันหยุดราชการ และนอกเวลา

ลดข้ันตอนในการให้บริการ

อบรมให้ความรู้แก่บุคลากรของ อบต.

เก่ียวกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย

ประชาชน



แบบ ผ. ๐๒

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
22 เพ่ือให้การควบคุมภายในของ ทุกส่วนราชการของ อบต.ซับใหญ่  -  -  -  -  - ความเส่ียงและ การปฏิบัติงานมีความเส่ียง ส านักงานปลัด

อบต.เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ความผิดพลาด และความผิดพลาดน้อยลง
และเหมาะสมกับหน่วยงาน เกิด น้อยลง และมีประสิทธิภาพมากข้ึน
ความเส่ืยงและความผิดพลาดน้อย ร้อยละ 80

23 อบรมให้ความรู้ด้านระเบียบและ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติ ผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต .  -  -  -  -  - ผู้บริหาร ผู้บริหาร และสมาชิกสภา ส านักงานปลัด

กฏหมายท้องถ่ิน ผู้บริหารท้องถ่ิน งานของผู้บริหาร และสมาชิกสภา พนักงาน มีความรู้ และเข้าใจในระเบียบ กิจการสภา
และสมาชิกสภาท้องถ่ิน ท้องถ่ิน ในด้านระเบียบและ ร้อยละ 100 และกฏหมายท้องถ่ินดีข้ึน

กฏหมายท้องถ่ิน ท่ีเข้าอบรม

รวม  -  - 1,610,000 1,540,000 1,895,000 1,895,000 1,895,000  -  -  -
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จัดท ารายงานการควบคุมภายใน

         23       โครงการ



แบบ ผ. ๐๒

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2

4 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี
4.2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานบริหารงานคลัง)

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ และความ พนักงาน/พนักงานจ้างของ 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 งาน อบต.มี ท าให้ท างานมีประสิทธิภาพ กองคลัง

สามารถของพนักงาน และ อบต.ทุกคน ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากข้ึน
น ามาพัฒนาองค์กร ท้องถ่ิน เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 80

2 เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพ ส ารวจปรับปรุงความถูกต้อง 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 อบต.มี การจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพ กองคลัง
หรือทะเบียนทรัพย์สิน  การจัดเก็บรายได้ ของฐานข้อมูลระบบแผนท่ี ประสิทธิภาพ เพ่ิมข้ึน 
  ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน มากข้ึน

ประจ า อบต. ร้อยละ 70

3 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการช าระ อบต.มีโครงการความร่วมมือการ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 อบต.เก็บภาษี การจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพ กองคลัง
ท้องถ่ินผ่านธาคาร ภาษี ช าระภาษีท้องถ่ินผ่านธนาคาร ได้เพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 70

4 เพ่ือพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ความเร็วสูง อบต.มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 การปฏิบัติงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานราชการ กองคลัง
ของ อบต. ใช้ในการจัดหาพัสดุ และการส่ือสาร พัฒนาข้ึน สะดวกและรวดเร็วข้ึน

ร้อยละ 70

5 1.เพ่ือออกหน่วยรับช าระภาษี  - ออกหน่วย 1 คร้ัง/ปี 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รายได้ค่า การจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพ กองคลัง
เคล่ือนท่ี  - ป้ายประชาสัมพันธ์ ภาษีเพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึน 
2.เพ่ือรณรงค์ประชาสัมพันธ์การช าระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ร้อยละ 70
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โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร

เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้
ของ อบต.

ฝึกอบรมบุคลากรท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561- 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

จัดท าหรือปรับปรุงข้อมูลแผนท่ีภาษี

โครงการความร่วมมือการช าระภาษี



แบบ ผ. ๐๒

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
6 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดิน พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง 30,000    30,000    30,000    30,000    30,000    อบต.มี การท างานมีประสิทธิภาพ กองคลัง

ทางไปราชการ  ค่าเบ้ียเล้ียง คณะผู้บริหารและฝ่ายสภาท้องถ่ิน ประสิทธิภาพ มากข้ึน 
ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพักและ เพ่ิมข้ึน
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ฯลฯ ร้อยละ 90

7 เพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสในการ ต าบลซับใหญ่  -  -  -  -  - ประชาชนได้ ประชาชนได้ทราบข้อมูลข่าว กองคลัง
ด าเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ ทราบข้อมูลข่าวสาร สารเก่ียวกับการด าเนิน
ของ อบต. การจัดซ้ือ-จัดจ้าง จัดซ้ือ-จัดจ้างกิจกรรม

ร้อยละ 70 โครงการต่างๆของอบต. และ

สามารถตรวจสอบได้มากข้ึน

รวม  -  - 370,000 370,000 370,000 370,000 370,000  -  -  -
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
 

       7        โครงการ

จัดซ้ือ-จัดจ้าง
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการ



แบบ ผ.๐๒

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2

4 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี
4.4 แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 เพ่ือปลูกฝังให้เด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชนต าบลซับใหญ่  -  -  -  -  - เด็กและ เด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ี กองการศึกษาฯ

มีคุณธรรมและจริยธรรม มีจิต เยาวชนใน มีคุณธรรมและจริยธรรม

สาธารณะ เสียสละเพ่ือประโยชน์ ต าบลมีภูมิ ซ่ือสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ

ส่วนรวม คุ้มกันทางสังคม และเสียสละประโยชน์ส่วนตน

ร้อยละ 80 เพ่ือประโยชน์ส่วนรวมมากข้ึน

รวม  -  - - - - - -  -  -  -
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เยาวชนต าบลซับใหญ่

        1      โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561- 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและ



แบบ ผ. ๐๒

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2

4 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี
4.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 จัดท ำแผนพัฒนำต ำบลซับใหญ่ เพ่ือรับฟังควำมคิดเห็น ปัญหำ ต ำบลซับใหญ่ทุกหมู่บ้ำน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผลกำรด ำเนินงำน กำรจัดท ำแผนเป็นไปตำม ส ำนักงำนปลัด

ควำมต้องกำรของประชำชนโดยตรง บรรลุตำมแผน ควำมต้องกำรของประชำชน

และเป็นกำรบูรณำร่วมระหว่ำงส่วนรำชกำรและเอกชน ร้อยละ 90 ในพ้ืนท่ี
2  -เพ่ือจัดท ำตู้รับเร่ืองร้องเรียน/  -จัดท ำเอกสำรเผยแพร่ 1 คร้ัง/ปี 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 อบต.มี ท ำให้ประชำชนรับทรำบ/ติด ส ำนักงำนปลัด

ประสิทธิภำพ ร้องทุกข์ ประจ ำหมู่บ้ำน  -จัดท ำตู้ร้องเรียน/ ประสิทธิภำพ ตำมกำรท ำงำนของ อบต.

 -เพ่ือจัดซ้ือวัสดุโฆษณำและเผย ร้องทุกข์ 14 หมู่บ้ำน กำรด ำเนินงำน เพ่ิมข้ึน 
แพร่และท ำเอกสำร ป้ำยประชำ-  -จัดท ำเอกสำรข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย เพ่ิมข้ึน 
สัมพันธ์กำรพัฒนำและผล กำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ร้อยละ 80

กำรด ำเนินงำนของ อบต. แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปี หนังสือรำยงำนกิจกรรมประจ ำปี
 -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทน คกก.ผู้ท ำคุณประโยชน์แก่ อบต.

3 ส่งเสริมประชำธิปไตยสร้ำงควำม  -เพ่ือให้ควำมรู้เก่ียวกับ ผู้บริหำร พนักงำน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชำชน ประชำชนเข้ำใจรู้หน้ำท่ีตัวเอง ส ำนักงำนปลัด

สมำนฉันท์ ระบอบประชำธิปไตย สมำชิกสภำ อบต.ซับใหญ่ มีควำมสำมัคคี ในระบอบประชำธิปไตย
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 -เพ่ือประกวดหมู่บ้ำน และประชำชนในพ้ืนท่ี ร้อยละ 80

ประชำธิปไตยดีเด่นตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง

รวม  -  - 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  -  -  -
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

พัฒนำกำรบริหำรงำนท่ีมี

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561- 2565)



แบบ ผ.๐๒

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2

4 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี
4.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ปรับปรุงอาคารห้องประชุมสภา เพ่ือให้มีห้องประชุมสภา กว้าง 9 ม. ยาว 17.70 ม. 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 ห้องประชุมสภา มีสถานท่ีส าหรับประชุมและ กองช่าง

อบต.ซับใหญ่ ท่ีใช้การได้และให้บริการ (ตามแบบแปลน อบต.ซับใหญ่ก าหนด) ได้รับการปรับปรุง จัดกิจรรมเพ่ิมข้ึน และประชาชน

ประชาชนได้ ร้อยละ 80 ได้รับความสะดวกในใช้บริการ
2 ต่อเติมอาคารเพ่ือก่อสร้างห้อง เพ่ือต่อเติมอาคารเป็นห้อง ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 11 ม.  -  - 300,000 300,000 300,000 มีประชุม มีสถานท่ีส าหรับประชุมและ กองช่าง

ประชุมเล็ก ประชุมขนาดเล็ก (ตามแบบแปลน อบต.ซับใหญ่ก าหนด) เพ่ิมข้ึน จัดกิจรรมเพ่ิมข้ึน และประชาชนได้รับ

ร้อยละ 40 ความสะดวกในใช้บริการ
3 เพ่ือให้มีห้องน้ าใช้การได้ดี ขนาดกว้าง 4.5 ม.  -  -  - 400,000 400,000 มีห้องน้ า มีห้องน้ าส าหรับบริการ กองช่าง

และให้บริการประชาชนได้ ยาว 10 ม. เพ่ิมข้ึน พนักงานและประชาชนผู้มา

(ตามแบบแปลน อบต.ซับใหญ่ก าหนด) ร้อยละ 40 ติดต่อราชการ
4 ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ เพ่ือเป็นท่ีจัดกิจกรรมของ อาคารเอนกประสงค์หลังคาโค้ง 180,000 180,000  -  -  - มีอาคารเอนก มีสถานท่ีส าหรับจัดกิจกรรม กองช่าง

หลังคาโค้ง อบต. (ตามแบบแปลน อบต.ซับใหญ่ก าหนด) ประสงค์เพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึน และประชาชนได้รับ

 ร้อยละ 10 ความสะดวกในการใช้บริการ
5 ก่อสร้างอาคารส านักงาน อบต. เพ่ือใช้เป็นสถานท่ีปฏิบัติงาน ก่อสร้างอาคาร  1  หลัง  -  -  - 7,000,000 7,000,000 มีประสิทธิภาพ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

และให้บริการประชาชน (ตามแบบแปลน อบต.ซับใหญ่ก าหนด) เพ่ิมข้ึนร้อยละ 70 เม่ือมาติดต่อราชการ
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ก่อสร้างห้องน้ าประจ า อบต.ซับใหญ่

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561- 2565)



แบบ ผ.๐๒

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
6 เพ่ือใช้เป็นสถานท่ีปฏิบัติงาน ด าเนินการเปล่ียนหลังคาส านักงาน 500,000 500,000 700,000 700,000 700,000 มีประสิทธิภาพ การท างานมีประสิทธิภาพ กองช่าง

อบต.ซับใหญ่ และให้บริการประชาชน (หลังคาเมทัลชีท+ฉนวนกันความร้อน) พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 253.80 ตร.ม. ฝ้าเพดาน เพ่ิมข้ึน มากข้ึน 
ยิบซ่ัมบอร์ด 9 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี(ภายในอาคาร)พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70

230 ตร.ม. พร้อมไม้มอบฝ้า ฝ่าเพดานไม้ระแนงส าเร็จรูป โครงคร่าวไม้เน้ือแข็ง
(ภายนอกอาคาร)พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 90.40 ตร.ม. ทาสีภายนอกและภายในอาคารส านักงานฯ
และอาคารป้องกันฯ ภายในไม่น้อยกว่า 464.50 ตร.ม. ภายนอกไม่น้อยกว่า 380.5 ตร.ม.
ก้ันห้อง ระบบไฟฟ้า ต่อเติมอาคาร ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 10 ม. 
(ตามแบบแปลน อบต.ซับใหญ่ก าหนด)

7 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายใน เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน เปล่ียนระบบสายไฟใหม่ 300,000 300,000  -  -  - มีประสิทธิภาพ การท างานมีประสิทธิภาพ กองช่าง

ส านักงาน อบต.ซับใหญ่ ราชการของ อบต. ภายใน ส านักงาน อบต.ซับใหญ่ เพ่ิมข้ึน มากข้ึน 
(ตามแบบแปลน อบต.ซับใหญ่ก าหนด) ร้อยละ 70

8 เพ่ือก้ันแนวเขตพ้ืนท่ีของ ร้ัวรอบ พ้ืนท่ีของ อบต.ซับใหญ่ 200,000  - 200,000  -  - แนวเขต อบต. ทราบแนวเขตพ้ืนท่ี ของ กองช่าง
อบต. ให้ชัดเจน ท้ังหมด ชัดเจนข้ึน อบต. อย่างชัดเจน

(ตามแบบแปลน อบต.ซับใหญ่ก าหนด) ร้อยละ 100

รวม  -  - 1,830,000 1,630,000 1,850,000 9,050,000 9,050,000  -  -  -
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ก่อสร้างร้ัว รอบ อบต.ซับใหญ่

ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารส านักงาน



แบบ ผ. ๐๒

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2

4 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี
4.7 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการหลักธรรมน าชีวิต เพ่ือให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. จัดอบรมสัมมนา 1 คร้ัง/ปี 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมี ผู้เข้ารับการอบรม ได้รับ ส านักงานปลัด

พนักงานส่วนต าบล  และ คุณธรรม ความรู้ด้านหลักธรรมน าชีวิต

พนักงานจ้าง ได้รับการพัฒนา จริยธรรม

บุคลากรโดยใช้หลักธรรมน าชีวิต  ร้อยละ 80

รวม  -  - 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  -  -  -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561- 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ
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แบบ ผ. ๐๒

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2

4 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี
4.8 แผนงานงบกลาง

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 เพ่ือสมทบกองทุน กบท .ร้อยละ 1 ข้าราชการและลูกจ้างประจ า 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 ข้าราชการได้รับ ข้าราชการส่วนท้องถ่ินได้รับ กองคลัง
ของประมาณการรายได้ประจ าปี สิทธิหลังเกษียณ สิทธิรับเงินบ าเหน็จ/บ านาญ

ร้อยละ 100 หลังวัยเกษียณการท างาน
2 เพ่ือสมทบกองทุนประกันสังคม พนักงานจ้างส่วนท้องถ่ิน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของเงินสมทบ พนักงานจ้างมีสวัสดิการเม่ือ ส านักงานปลัด

ของพนักงานจ้าง เข้ากองทุนประกันสังคม เจ็บป่วย ร้อยละ 100 กองคลัง
3 เพ่ือสมทบกองทุนเงินทดแทน พนักงานจ้างส่วนท้องถ่ิน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของเงินสมทบ พนักงานจ้างได้รับสิทธ์ิและ ส านักงานปลัด

ของพนักงานจ้าง เข้ากองทุนเงินทดแทน สวัสดิการเม่ือเจ็บป่วย กองคลัง
4 เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ พนักงานส่วนท้องถ่ิน  -  - 100,000 100,000 100,000 ได้รับเงิน พนักงานและพนักงานจ้าง ส านักงานปลัด

กรณีพนักงานส่วนท้องถ่ิน ผู้รับบ านาญ ลูกจ้าง ช่วยเหลือ ได้รับเงินช่วยเหลือเม่ือ 
พนักงานจ้างเสียชีวิต และพนักงานจ้าง ร้อยละ 100 เสียชีวิต

5  -เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ พ้ืนท่ีต าบลซับใหญ่  -  - 15,000    15,000    15,000    ปัญหาด้านการ ประชาชนได้รับความ ส านักงานปลัด

ด าเนินการ ด้านการจราจร จราจรและ สะดวกในการจราจร

และท่ีเก่ียวข้อง อุบัติเหตุลดลง และปัญหาอุบัติลดลง

รัอยละ 80

รวม  -  - 480,000 480,000 580,000 580,000 580,000  -  -  -
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

เงินช่วยพิเศษ

ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน (กบท.)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561- 2565)

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม



แบบ ผ.๐๒

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเท่ียว การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม
5.1 แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด ต าบลซับใหญ่ 60,000 60,000 400,000 400,000 100,000 ปัญหาขยะ ประชาชนมีความรู้ กองสาธารณสุข

ครบวงจร กิจกรรมก าจัดขยะมูลฝอย ลดลง และก าจัดขยะภายใน และส่ิงแวดล้อม

ส่ิงปฏิกูลและน  าเสีย กิจกรรมอบรมให้ความรู้เก่ียวกับ ร้อยละ 50 ครัวเรือนได้อย่าง
การคัดแยกขยะ กิจกรรมการรณรงค์ กิจกรรมเพ่ือ ถูกวิธี 
ควบคุม และก าจัดภาวะพิษท่ีมีผลกิจกรรมอ่ืนๆ
ท่ีเก่ียวข้อง กิจกรรมปรับปรุงบ่อขยะ เช่น จัดท ารั วรอบบ่อขยะ
ขุดบ่อฝังกลบขยะ  บ่อก าจัดขยะ และกิจกรรมอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

2 จัดซื อท่ีดินส าหรับใช้ฝังกลบขยะ เพ่ือให้มีสถานท่ีฝังกลบขยะมูล จัดซื อท่ีดินในเขตพื นท่ี   -  - 500,000 500,000 500,000 ปัญหาขยะ มีท่ีฝังกลบขยะอย่างถูกกองสาธารณสุข

มูลฝอยประจ า อบต. ฝอยอย่างเพียงพอ และห่างไกล ต าบลซับใหญ่  1  แห่ง ลดลง สุขลักษณะมากขึ น และส่ิงแวดล้อม

จากชุมชน  ร้อยละ 70

3 เพ่ือให้การก าจัดขยะมูลฝอยมี ก่อสร้างบ่อก าจัดขยะ  -  -  - 350,000 350,000 ปัญหาขยะ การจัดการขยะมีประสิทธิภาพ กองสาธารณสุข

ประสิทธิภาพ ลดมลพิษทาง ลดลง มากขึ น และส่ิงแวดล้อม

ส่ิงแวดล้อม  ร้อยละ 70

ก่อสร้างบ่อก าจัดขยะ
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บริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561- 2565)



แบบ ผ.๐๒

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีมา

4 ก่อสร้างเตาเผาขยะแบบมาตรฐาน เพ่ือให้การก าจัดขยะมูลฝอยมี ก่อสร้างติดตั งระบบเตาเผา  -  -  - 500,000 500,000 ปัญหาขยะ การจัดการขยะมีประสิทธิภาพ กองสาธารณสุข

ประจ า อบต. ประสิทธิภาพ ลดมลพิษทาง ขยะแบบมาตรฐาน มลพิษต่ า ลดลง มากขึ น และส่ิงแวดล้อม

ส่ิงแวดล้อม ประหยัดพลังงาน 1 แห่ง  ร้อยละ 70

5  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน ต าบลซับใหญ่  20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ปัญหาขยะ การจัดการขยะมีประสิทธิภาพ กองสาธารณสุข

ม.1 - 14 ต าบลซับใหญ่ กิจกรรมเก่ียวกับการจัดการขยะ การอบรม ลดลง มากขึ น และส่ิงแวดล้อม

การรณรงค์ให้ความรู้ในการคัดแยกขยะ  ร้อยละ 70

 -เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการจัดการขยะในครัวเรือนและหมู่บ้าน

6  -เพ่ือดูแลรักษาความสะอาด พื นท่ีต าบลซับใหญ่  20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 กิจกรรมได้ สภาพแวดล้อมเป็นระเบียบ กองสาธารณสุข

เป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชนสถานท่ีท่องเท่ียว และสวนสาธารณะ ด าเนินการ เรียบร้อย สะอาด น่ามองและส่ิงแวดล้อม

 -เพ่ือจัดท าแปลงเพาะช ากล้าไม้เพ่ือเตรียมปลูก
ปรับปรุงภูมิทัศน์และเพ่ิมพื นท่ีป่า
 -จัดกิจกรรม Big cleaning day

7  -เพ่ือให้ประชาชนและเยาวชน ต าบลซับใหญ่ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนวผู้เข้า ประชาชนมีจิตส านึกในการ กองสาธารณสุข

มีจิตส านึกในการบริหารจัดการส่ิงปฏิกูล ร่วมโครงการ บริหารจัดการขยะมูลฝอย และส่ิงแวดล้อม

และมูลฝอย และการป้องกันรักษาส่ิงแวดล้อม ร้อยละ 90 และส่ิงปฏิกูล  รวมทั ง
 -เพ่ือด าเนินกิจกรรม ของ อถล.ซับใหญ่ ป้องกัน  และรักษาส่ิง
 -เพ่ือเฝ้าระวัง สอดส่อง ดูแล และรายงานสถานการณ์บริหารจัดการส่ิงปฏิกูล แวดล้อม
และขยะมูลฝอย การปกป้องและรักษาส่ิงแวดล้อมในพื นท่ี 

 -รณรงค์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรม
เพ่ือเสริมสร้างจิตส านึกของประชาชนในพื นท่ี
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ซับใหญ่บ้านสวยเมืองสุข

อาสาสมัครท้องถ่ินรักษ์โลกระดับ
ท้องถ่ิน (อถล.)

หมู่บ้านต้นแบบคัดแยกขยะ 



แบบ ผ.๐๒

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีมา

8 เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อย จัดซื อถังขยะแบบแยก  - 70,000 150,000 150,000 100,000 ปัญหาขยะ ประชาชนมีท่ีทิ งขยะท่ี กองสาธารณสุข

มีท่ีทิ งขยะเพียงพอต่อความ ประเภทตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลดลง ถูกสุขลักษณะ  สะอาด และส่ิงแวดล้อม

ต้องการของชุมชน เร่ืองการจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560  ร้อยละ 70 เรียบร้อย

9  -เพ่ือด าเนินกิจกรรมท า ต าบลซับใหญ่ 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 สภาพแวดล้อม สภาพแวดล้อมมี กองช่าง
คนในชาติมีความสุข ความสะอาดท่ีทางสาธารณะ สะอาดเรียบร้อย ความเป็นระเบียบ กองสาธารณสุข

กิจกรรมก าจัดผักตบชวาและวัชพืช ร้อยละ 80 เรียบร้อยสะอาด และส่ิงแวดล้อม

ในน  าสาธารณะ และกิจกรรมท า น่ามอง
ความสะอาดภายใน และนอกส านักงาน
 -เพ่ือด าเนินกิจกรรมปลูกจิตส านึกคนไทย
ใส่ใจส่ิงแวดล้อม

รวม  -  - 160,000 230,000 1,150,000 2,000,000 1,650,000  -  -  -

ท้องถ่ินไทยใส่ใจความสะอาด
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        9      โครงการ

จัดซื อถังขยะ ต าบลซับใหญ่



แบบ ผ. ๐๒

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเท่ียว การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม
5.2 แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 เพ่ือความสวยงามเป็นระเบียบ  -สถานท่ีเหมาะสม 1 แห่ง 50,000 50,000 100,000 100,000 100,000 หมู่บ้านในเขต ในเขตพ้ืนท่ี อบต.มีสภาพ กองส่งเสริม

ท่องเท่ียว เรียบร้อยในหมู่บ้านสถานท่ีท่องเท่ียว พ้ืนท่ี อบต. ภูมิทัศน์สวยงามและร่มร่ืน การเกษตร

1.ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเส้นทางผ่านไปยังสถานท่ีท่องเท่ียว น่าอยู่ข้ึน กองช่าง
2.ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสถานท่ีท่องเท่ียวต าบลซับใหญ่ ร้อยละ 80 กองสาธารณสุข

3.ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของ อบต.ซับใหญ่ และส่ิงแวดล้อม

4.บริเวณถนนภายในหมู่บ้านและทางเข้าหมู่บ้าน
5.รอบสระน้ าสาธารณะ ล้อมร้ัวลวดหนาม

2 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน ป่าชุมชนในเขต อบต.ซับใหญ่ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ป่าชุมชน ประชาชนและเยาวชน กองส่งเสริม

มาจากพระราชด าริฯ กิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมปกปัก เพ่ิมข้ึน มีจิตส านึกในการร่วมกันอนุรักษ์  การเกษตร

พันธุกรรมพืช ส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช ร้อยละ 80 พันธุกรรมพืช และทรัพยากรต่างๆ 

สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช น าไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน

ศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช  และอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง
3 ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เพ่ือส่งเสริมการปลูกต้นไม้และ ส่วนราชการท้องถ่ิน ผู้น าชุมชน 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 มีต้นไม้ มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ป่าไม้ กองส่งเสริม

รักษาความชุ่มช้ืนของดิน และประชาชนต าบลซับใหญ่ เพ่ิมข้ึน และทรัพยากรต่างๆ การเกษตร

ร่วมกันปลูกต้นไม้ ร้อยละ 80
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561- 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีมา

ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาสถานท่ี

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ือง



แบบ ผ. ๐๒

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีมา

4 1.เพ่ือสนับสนุนโครงการ สถานท่ีส าคัญของทางราชการ 50,000 50,000 200,000 200,000 200,000 ปัญหาการ ประชาชนตระหนักถึง กองส่งเสริม

อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ และตามสถานท่ีต่างๆ เน่ืองใน ท าลายป่า ความส าคัญของการอนุรักษ์ การเกษตร

เพ่ืออนุรักษ์ดินและน้ า โอกาสวันส าคัญต่างๆของชาติ ลดลง ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิง

2.เพ่ือสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ร้อยละ 80 แวดล้อม 
3.เพ่ือรณรงค์การปลูกหญ้าแฝก
เพ่ือก่อสร้างและซ่อมแซมฝายแม้วตามพระราชด าริ
4.เพ่ือให้ความรู้เร่ืองการใช้ดินใช้ปุ๋ยชีวภาพ
5.เพ่ือจัดต้ังชมรมคนรักป่า อาสาสมัครเฝ้าระวังรักษาและ
ป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า
สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของเยาวชน
6.เพ่ือรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญร่วมมือกัน
ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
7.เพ่ือสนับสนุนพันธ์ุกล้าไม้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
8.เพ่ือส่งเสริมการรวมกลุ่มเครือข่ายเฝ้าระวังและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
9.สนับสนุนการเล้ียงสัตว์ขนาดเล็ก เช่น แมลงกินูน อ่ึง ฯลฯ 
10.สนับสนุนปลูกพืชเป็นอาหารเสริมอุดมสมบูรณ์ในดิน 
11.สนับสนุนโครงการผลิตอาหารตามล าห้วยจอมแก้วคงความสมดุลตามธรรมชาติ
12.เพ่ือท าแนวกันไฟรอบป่าชุมชนของภายในต าบล

5 เพ่ือส่งเสริมการปลูกต้นไม้และ ป่าชุมชนในเขตต าบล 20,000 20,000  -  -  - ป่ามีความ เยาวชนมีความรู้และ กองส่งเสริม

ดูแลรักษาป่าไม้ในเขตชุมชน ซับใหญ่ อุดมสมบูรณ์ ร่วมอนุรักษ์ป่าไม้ให้มี การเกษตร

ร้อยละ 70 ความสมบูรณ์มากข้ึน
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อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

อบรมเยาวชนในการดูแลรักษาป่า



แบบ ผ. ๐๒

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีมา

6 ควบคุมไฟป่าและหมอกควัน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ ป่าชุมชนในเขตพ้ืนท่ี 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ปัญหาไฟ ลดการเกิดไฟป่าและ กองส่งเสริม

ป้องกันไฟป่าและเสริมสร้าง ต าบลซับใหญ่ ใหม้ป่าลดลง หมอกควันในเขตป่า การเกษตร

ความร่วมมือเพ่ือการแก้ไข ร้อยละ 60 ชุมชน ส านักงานปลัด

ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

7 โครงการส่งเสริมพัฒนาพลังงาน เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการ จัดอบรม 1 รุ่น และสนับสนุน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้เข้าอบรม ประชาชนมีความรู้ความเข้า กองส่งเสริม

ทดแทน ใช้วัตถุดิบในท้องถ่ินท่ีมีอยู่ วัสดุอุปกรณ์ ร้อยละ 80 ใจเร่ืองการใช้พลังงานทดแทน การเกษตร

ในชุมชนมาใช้หรือผลิตเป็นพลังงานทดแทน
1. เตาแก๊สชีวมวล(ฟืน,แกลบ)
2. เตาหุงต้ม,เตาป้ิงย่างประสิทธิภาพสูง,เตาเผาถ่านถังน้ ามัน 200 ลิตร
3. บ่อหมักก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ระดับครัวเรือน
4. ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์   
5. ระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์
6. หลอดไฟฟ้าประหยัดพลังงาน และอ่ืนๆท่ีมีความเหมาะสม
กับศักยภาพท่ีมีอยู่ในพ้ืนท่ี

8 เพ่ือพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว แหล่งท่องเท่ียวเขาจอมดอย 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 แหล่งท่องเท่ียว นักท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึน และ กองส่งเสริม

บ้านหนองใหญ่ หมู่ 7 ประจ าต าบล บ้านหนองใหญ่ หมู่ 7 ได้รับการ ประชาชนมีรายได้จากการ การเกษตร

พัฒนาร้อยละ 70 ท่องเท่ียวมากข้ึน 

9 เพ่ือพัฒนาเป็นแหล่งท่องเท่ียว แหล่งท่องเท่ียวทุกแห่งใน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 สถานท่ี ประชาชนและนักท่องเท่ียว กองส่งเสริม

และพัฒนาเส้นทางสถานท่ี เขตอบต. ปีละ 1 แห่ง ท่องเท่ียว ได้รับความสะดวกในการเดิน การเกษตร

ท่องเท่ียว ได้รับการ ทางมากข้ึน ส านักงานปลัด

พัฒนาร้อยละ 70
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เส้นทางสถานท่ีท่องเท่ียว

พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเขาจอมดอย

พัฒนาสถานท่ีท่องเท่ียวและ



แบบ ผ. ๐๒

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีมา

10 ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว จัดอบรม 1 รุ่น  -  - 50,000 50,000 50,000 ทรัพยากร ประชาชนมีความรู้ในการ กองส่งเสริม

แบบไม่ท าลายทรัพยากรธรรมชาติ ธรรมชาติ รักษาทรัพยากรธรรมชาติ การเกษตร

ถูกท าลาย ส านักงานปลัด

ลดลง
ร้อยละ 70

11 เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว เพ่ือส่งเสริมแหล่งท่องเท่ียว 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ทรัพยากร ประชาชนมีความรู้ในการ กองส่งเสริม

ประจ าต าบล ทุ่งกังหันลม ในเขตต าบล ธรรมชาติ รักษาทรัพยากรธรรมชาติ การเกษตร

ซับใหญ่ ถูกท าลาย ส านักงานปลัด

ลดลงร้อยละ 70 ภาคเอกชน

12 เพ่ือเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากร ต าบลซับใหญ่  -  - 20,000 20,000 20,000 แหล่งน้ าตาม ประชาชนและเยาวชนมี กองส่งเสริม

ธรรมชาติและแหล่งน้ า รวมถึงการเพ่ิมทรัพยากร ธรรมชาติมี จิตส านึกในการอนุรักษ์ การเกษตร

สัตว์น้ าในแหล่งน้ าธรรมชาติ และแหล่งน้ า สัตว์น้ าเพ่ิมข้ึน ทรัพยากรธรรมชาติและ
ท้องถ่ิน และเพ่ือเป็นการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ ร้อยละ 90 แหล่งน้ า
พอเพียง มาใช้ในการด าเนินชีวิตของประชาชนในท้องถ่ิน

รวม  -  - 430,000 430,000 680,000 680,000 680,000  -  -  -
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ร่วมกับภาคเอกชน

        12       โครงการ

ในน้ ามีปลา ชาวประชามีสุข

ส่งเสริมการท่องเท่ียวทุ่งกังหันลม



แบบ ผ. ๐๒

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเท่ียว การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม
5.3 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1  -เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว ต าบลซับใหญ่  -  - 30,000 30,000 30,000 สภาพแวดล้อม สภาพแวดล้อมมี กองช่าง

วิถีคลอง วิถีเกษตร และประวัติศาสตร์ สะอาดเรียบร้อย ความเป็นระเบียบ กองสาธารณสุข

เป็นการท่องเท่ียว เพ่ือเรียนรู้และสัมผัสวัฒนธรรมท้องถ่ิน ร้อยละ 80 เรียบร้อยสะอาด และส่ิงแวดล้อม

 -เพ่ือพัฒนาคูคลองเป็นแหล่งท่องเท่ียวและพักผ่อนหย่อนใจ น่ามอง
2 1 อปท. 1 ถนนท้องถ่ินใส่ใจส่ิง  -เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ต าบลซับใหญ่  -  - 20,000 20,000 20,000 สภาพแวดล้อม สภาพแวดล้อมมี กองช่าง

แวดล้อม ลดขยะมูลฝอย และลดภาวะโลกร้อน สะอาดเรียบร้อย ความเป็นระเบียบ กองสาธารณสุข

 -เพ่ือส่งเสริมประชาชนในพ้ืนท่ีรักษาความสะอาด ร้อยละ 80 เรียบร้อยสะอาด และส่ิงแวดล้อม

ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสวยงามในบริเวณถนน น่ามอง กองส่งเสิรมการเกษตร

3 ห้องน้ าท้องถ่ินสะอาดและ  -เพ่ือสร้างสุขอนามัยแก่ ต าบลซับใหญ่  -  - 20,000 20,000 20,000 สภาพแวดล้อม สภาพแวดล้อมมี กองช่าง
ปลอดภัย ประชาชนและนักท่องเท่ียว สะอาดเรียบร้อย ความเป็นระเบียบ กองสาธารณสุข

 -เพ่ือพัฒนาห้องน้ าสาธารณะของ อปท. ร้อยละ 80 เรียบร้อยสะอาด และส่ิงแวดล้อม

 ให้ได้มาตรฐานและมีการดูแลอย่างสม่ าเสมอ น่ามอง
 -ปรับปรุงภาพลักษณ์ท่ีดีส่งเสริมการ
บริการสาธารณะด้านต่างๆแก่นักท่องเท่ียว

รวม  -  - - - 70,000 70,000 70,000  -  -  -
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คืนคลองสวยท่ัวไทย สุขใจเท่ียว
ท้องถ่ิน

โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561- 2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีมา



แบบ ผ. ๐๑

ยุทธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1) ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และบริการสาธารณะ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  - -  - - 1 10,000,000.00 1 10,000,000.00 1 10,000,000.00 3 30,000,000.00 
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 400,000.00 1 400,000.00 15 279,700,000.00 15 279,700,000.00 15 279,700,000.00 45 839,900,000.00 

รวม 1 400,000.00 1 400,000.00 16 289,700,000.00 16 289,700,000.00 16 289,700,000.00 48 869,900,000.00 

5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเท่ียว การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม
5.1 แผนงานสาธารณสุข  - -  - - 2 1,000,000.00 2 1,000,000.00 2 1,000,000.00 6 3,000,000.00 
5.2 แผนงานการเกษตร  - -  - - 2 2,900,000.00 2 2,900,000.00 2 2,900,000.00 6 8,700,000.00 

รวม 0 - 0 - 4 3,900,000.00 4 3,900,000.00 4 3,900,000.00 12 11,700,000.00 

รวมท้ังส้ิน 1 400,000.00 1 400,000.00 20 293,600,000.00 20 293,600,000.00 20 293,600,000.00 60 881,600,000.00 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 รวม 5 ปีปี 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่  อ าเภอซับใหญ่  จังหวัดชัยภูมิ
ปี 2564

ส าหรับ โครงการท่ีเกิดศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน



แบบ ผ. ๐๒/๑

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 และ 2
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4,5,6 และ 7

1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 เพ่ือใช้เป็นสถานท่ีปฏิบัติงาน อาคาร 2 ช้ัน จ านวน 1 หลัง  -  - 10,000,000 10,000,000 10,000,000 กิจกรรมได้ ประชาชนมีสถานท่ี กองช่าง
และให้บริการประชาชน (ตามแบบแปลน อบต. ด าเนินการ จ าหน่ายสินค้า OTOP  กองสวัสดิการ-

ในการน าสินค้า OTOP ซับใหญ่ ก าหนด) ร้อยละ 100 มีรายได้ชุมชนเพ่ิมข้ึน สังคม

มาวางจ าหน่าย (บ้านซับใหญ่พัฒนา ม.10)

รวม  -  - - - 10,000,000 10,000,000 10,000,000  -  -  -        1      โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

ส าหรับ โครงการท่ีเกิดศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ
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ก่อสร้างอาคารบริการนักท่องเท่ียว



แบบ ผ. ๐๒/๑

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 และ 2
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4,5,6 และ 7

1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ
1.2 แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 ก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้าน เพ่ือให้ประชาชนมีถนน ถนนลาดยาง ระยะทาง 6 กม.  -  - 30,000,000 30,000,000 30,000,000 มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้ กว้าง 7 ม. การคมนาคม รวดเร็วในการคมนาคม

ม.8 อย่างสะดวกรวดเร็ว ท่ีสะดวกข้ึน

ร้อยละ 70

2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนน คสล. ระยะทาง 1,000 ม.  -  - 2,500,000 2,500,000 2,500,000 มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง กว้าง 5 ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม. การคมนาคม ในการคมนาคม

หมู่ 3 สะดวกรวดเร็ว ท่ีสะดวกข้ึน

ร้อยละ 70

3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนน คสล. ระยะทาง 1,000 ม.  -  - 2,500,000 2,500,000 2,500,000 มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง กว้าง 5 ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม. การคมนาคม ในการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว ท่ีสะดวกข้ึน

ร้อยละ 70

4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนน คสล. ระยะทาง 1.5 กม.  -  - 800,000 800,000 800,000 การคมนาคม ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
เส้นวัดซับห่าง ม.9 ต.ซับใหญ่ - ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง กว้าง 6 ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม. ท่ีสะดวกข้ึน ในการคมนาคม
บ้านทุ่งกระถิน ต.ตะโกทอง สะดวกรวดเร็ว ร้อยละ 70
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ภายในหมู่บ้าน บ้านวังข่ือ หมู่ 4

ภายในหมู่บ้านบ้านโนนสะอาด 

ส าหรับ โครงการท่ีเกิดศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

ซับใหญ่พัฒนา ม.10 -บ้านตลุกคูณ



แบบ ผ. ๐๒/๑

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนน คสล. ระยะทาง 1,000 ม.  -  - 2,500,000 2,500,000 2,500,000 มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ภายในหมู่บ้าน บ้านซับเจริญสุข ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง กว้าง 5 ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม. การคมนาคม ในการคมนาคม
หมู่ 5 สะดวกรวดเร็ว ท่ีสะดวกข้ึน

ร้อยละ 70

6 เพ่ือความสะดวกในการ ระยะทาง 5,000 ม. กว้าง 7 ม.  -  - 25,000,000 25,000,000 25,000,000 มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
คมนาคมระหว่างหมู่บ้านและ พร้อมไหล่ทาง การคมนาคม รวดเร็วในการคมนาคม

ม.10 ขนส่งพืชผลทางการเกษตร ท่ีสะดวกข้ึน

ร้อยละ 70

7 เพ่ือความสะดวกในการสัญจร ระยะทาง 8,000 กม. กว้าง 7 ม.  -  - 40,000,000 40,000,000 40,000,000 มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ระหว่างหมู่บ้าน หนา 0.15 ม. พร้อมลูกรังไหล่ การคมนาคม รวดเร็วในการคมนาคม

ทุ่งกระถิน ต.ตะโกทอง - ซับห่าง ทางข้างละ 0.50 ม. ท่ีสะดวกข้ึน

หมู่ 9 ต.ซับใหญ่ ร้อยละ 70

8 เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ระยะทาง 3 กม. กว้าง 6 ม.  -  - 9,000,000 9,000,000 9,000,000 มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ใช้ในการคมนาคมสะดวกรวดเร็ว พร้อมไหล่ทางกว้าง 1 ม. การคมนาคม รวดเร็วในการคมนาคม

ตลุกคูณ ม.8 ท่ีสะดวกข้ึน

ร้อยละ 70

9 เพ่ือสร้างระบบชลประทานใน 1 เขตชลประทานในเขตพ้ืนท่ี  -  - 30,000,000 30,000,000 30,000,000 ปริมาณน้ า ประชาชนมีน้ าในการอุปโภค กองช่าง
เขตพ้ืนท่ีการเกษตร อบต. (ระบบท่อ) ท่ีกักเก็บ และบริโภคอย่างเพียงพอ

เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 80
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โครงการ 1 ต าบล 1 เขตชลประทาน

ก่อสร้างถนนลาดยางสาย 

ซ่อมสร้างถนนลาดยาง 

ก่อสร้างถนนลาดยาง สายตลุกคูณ 

สายบ้านโนนสะอาด ม.3 - บ้าน

บ้านเขาดินวนา ม.13 ต.ซับใหญ่ - 

ม.8 - วังพง ม.2 - ซับใหญ่พัฒนา 



แบบ ผ. ๐๒/๑

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
10 เพ่ือความสะดวกในการสัญจร ระยะทาง  5 กม. กว้าง 7 ม.  -  - 20,000,000 20,000,000 20,000,000 มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ระหว่างหมู่บ้านและลดอุบัติเหตุ พร้อมไหล่ทางกว้างข้างละ 1 ม. การคมนาคม รวดเร็วในการคมนาคม

(ปีละ 4 หมู่บ้าน) ท่ีสะดวกข้ึน

ร้อยละ 80

11 ก่อสร้างถนนลาดยาง  จาก เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 6 ม.  -  - 72,000,000 72,000,000 72,000,000 มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
บ้านซับห่าง ม.9 ต.ซับใหญ่  - ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ยาว 20 กม. หนาเฉล่ีย 10 ซม. การคมนาคม รวดเร็วในการคมนาคม

สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย ท่ีสะดวกข้ึน และมีความปลอดภัย
ตะโกทอง - บ้านโป่งเกตุ ต าบลท่ากูบ ร้อยละ 70

12 ก่อสร้างถนนลาดยาง  จาก เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ระยะทาง 5 กม. กว้าง 6 ม.  -  - 35,000,000 35,000,000 35,000,000 มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
บ้านซับห่าง ม.9 - บ้านบุฉนวน ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง พร้อมไหล่ทาง การคมนาคม รวดเร็วในการคมนาคม

สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย ท่ีสะดวกข้ึน และมีความปลอดภัย
ร้อยละ 70

13 ขุดลอกหน้าฝายนิวซีแลนด์ เพ่ือจัดเก็บน้ าไว้ใช้การอุปโภค ขนาดกว้าง 14 ม.ยาว 300 ม.  -  - 800,000 800,000 800,000 ปริมาณท่ีกักเก็บ ประชาชนมีน้ าเพ่ือใช้ กองช่าง
บ้านวังข่ือ ม.4 บริโภค ลึก 3 ม. ปริมาณดินขุด 5,700 ลบ.ม. น้ าอุปโภคบริโภค อุปโภค บริโภค และน้ า

(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ ก าหนด) ร้อยละ 80 เพ่ือการเกษตรท่ีเพียงพอ

14 เพ่ือให้ประชาชนมีถนน ระยะทาง 3 กม. กว้าง 6 ม.  -  - 9,000,000 9,000,000 9,000,000 มีปริมาณน้ า ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ส าหรับใช้ในการคมนาคม พร้อมไหล่ทางกว้าง 1 ม. ท่ีกักเก็บเพ่ิมข้ึน รวดเร็วในการคมนาคม

บ้านซับห่าง ม.9 สะดวกรวดเร็ว ร้อยละ 70

15 เพ่ือความสะดวกในการคมนาคม กว้าง 6 ม. ยาว 2,000 ม. 400,000 400,000 600,000 600,000 600,000 มีถนนส าหรับ ได้รับความสะดวกในการขนส่ง กองช่าง
เส้นปะรัมช้าง บ้านซับห่าง ม.9 และขนส่งพืชผลทางการเกษตร หนาเฉล่ีย 0.15 ม. การคมนาคม พืชผลทางการเกษตร
 - วังตาเทพ  ต.นายางกลัก พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ท่ีสะดวกข้ึน

ร้อยละ 70

รวม  -  - 400,000 400,000 279,700,000 279,700,000 279,700,000  -  -  -
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ม.8 - บ้านเขาดินวนา ม.13 -

ยกร่องพูนดินถนนลูกรังเส้นใหม่

         15         โครงการ

บ้านหนองนกเขียน ม.3 ต าบล

ปรับปรุงถนนลาดยาง ทุกหมู่บ้าน

ม.6 

ก่อสร้างถนนลาดยาง สายตลุกคูณ



แบบ ผ. ๐๒/๑

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเท่ียว การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
5.1 แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 เพ่ือพัฒนาเป็นแหล่ง สถานท่ีเป้าหมายในการ  -  -  -  -  - สถานท่ีท่องเท่ียว นักท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึน กองสาธารณสุข

ท่องเท่ียวประจ าต าบล และ ด าเนินการติดต้ังกังหันลม ได้รับการพัฒนา และประชาชนมีรายได้ และส่ิงแวดล้อม

ผลิตพลังงานไฟฟ้า ต าบลซับใหญ่ เพ่ิมข้ึน จากการท่องเท่ียวมากข้ึน บริษัทเอกชน

ร้อยละ 80

2 เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์ พ้ืนท่ีต าบลซับใหญ่  -  - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ระบบสูบน้ า ประชาชนได้รับการส่ง กองสาธารณสุข

พลังงานด้วยระบบสูบน้ า ใช้พลังงาน เสริมระบบสูบน้ าด้วย และส่ิงแวดล้อม

ร่วมกับหน่วยงานอ่ืน หรือภาค พลังงานแสงอาทิตย์ แสงอาทิตย์ พลังงานแสงอาทิตย์ กองช่าง
เอกชน ร้อยละ 80

รวม  -  - - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000  -  -  -

144

          2          โครงการ

ผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานลม(กังหันลม)

ส าหรับ โครงการท่ีเกิดศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

ระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานด้วย



แบบ ผ. ๐๒/๑

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเท่ียว การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
5.2 แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว เพ่ือพัฒนาเป็นแหล่ง แหล่งท่องเท่ียวไดโนเสาร์  -  - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 สถานท่ีท่องเท่ียว นักท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึน กองส่งเสริม

ไดโนเสาร์ บ้านหนองใหญ่ หมู่ 7 ท่องเท่ียวประจ าต าบล บ้านหนองใหญ่ หมู่ 7 ได้รับการพัฒนา และประชาชนมีรายได้ การเกษตร

เพ่ิมข้ึน จากการท่องเท่ียวมากข้ึน ส านักงานปลัด

ร้อยละ 70

2 เพ่ือความสวยงามเป็นระเบียบ พ้ืนท่ีต าบลซับใหญ่  -  - 900,000 900,000 900,000 หมู่บ้านในเขต ในเขตพ้ืนท่ี อบต.มีสภาพ กองส่งเสริม

ท่องเท่ียว เรียบร้อยในหมู่บ้านสถานท่ีท่องเท่ียว พ้ืนท่ี อบต. ภูมิทัศน์สวยงามและร่มร่ืน การเกษตร

1.ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเส้นทางผ่านไปยังสถานท่ีท่องเท่ียว น่าอยู่ข้ึน กองช่าง
2.ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสถานท่ีท่องเท่ียวต าบลซับใหญ่ ร้อยละ 80 กองสาธารณสุข

3.ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของ อบต.ซับใหญ่ และส่ิงแวดล้อม

4.บริเวณถนนภายในหมู่บ้านและทางเข้าหมู่บ้าน
5.รอบสระน้ าสาธารณะ ล้อมร้ัวลวดหนาม

รวม  -  - - - 2,900,000 2,900,000 2,900,000  -  -  -
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

ส าหรับ โครงการท่ีเกิดศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

          2          โครงการ

ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่ง



แบบ ผ. ๐๓

เป้าหมาย หน่วยงาน
ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือใช้วางส่ิงของในการจัด ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเล่ือนกระจก  -  - 16,000  -  - ส านักงานปลัด
งานต่างๆและให้บริการ 4 ฟุต จ านวน 4 ตู้ราคาตู้ละ 4,000 บาท
ประชาชน มีช้ันวาง 3 ช้ัน สามารถปรับระดับช้ันได้

ผลิตจากแผ่นเหล็ก พ่นสีเคลือบสารป้องกันสนิม 
มือจับแบบฝังกุญแจล๊อก ขนาดไม่น้อยกว่า 118X40X87 ซม. 
(กว้างXลึกXสูง)  ราคาตามท้องตลาด

2 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติ เก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 6 ตัว  -  - 15,000  -  - ส านักงานปลัด

งานราชการ การให้บริการ ตัวละ 2,500 บาท เก้าอ้ีแบบเบาะหนัง มีพนักพิงสูง มีท้าวแขน 2 ข้าง
ประชาชน และล้อเล่ือนปรับระดับสูงต่ าได้ ตามรายละเอียด ดังน้ี

1.มีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 45 ซม. ลึก 55 ซม. สูง 60 ซม. หรือสูงกว่า
2.เป็นโครงเหล็ก หรือโครงเหล็กชุบโครเม่ียม หรือวัสดุดีกว่าเบาะและพนักพิงบุด้วย
ฟองน้ าหรือวัสดุดีกว่า หรือหุ้มด้วยหนัง PU หรือ PU+PVC หรือวัสดุอ่ืนๆท่ีดีกว่า
3.ท่ีวางแขนเป็นวัสดุพลาสติก(PP)หรือเหล็กชุมโครเม่ียมบุด้วยฟองน้ า
หรือวัสดุดีกว่า และหุ้มด้วยหนัง PU หรือ PU+PVC หรือวัสดุอ่ืนท่ีดีกว่า
4.ขาพลาสติก(PP) 5 แฉก หรือวัสดุท่ีดีกว่า และมีล้อหมุนพลาสติก PP หรือดีกว่า
5.สามารถปรับระดับความสูง-ต่ าได้ด้วยโช๊ค(โครลิค)หรือท่ีดีกว่า
6.สามารถปรับการเอนตัวได้ หรือมาตรฐานผู้ผลิต  7.สามารถหมุนเก้าอ้ีได้รอบตัว  
8.สามารถรองรับน้ าหนักได้ไม่น้อยกว่า 80 กิโลกรัม
9.วัสดุและอุปกรณ์ท่ีประกอบท้ังหมดต้องมีความม่ันคงแข็งแรงตามมาตรฐาน
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บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีมา



แบบ ผ. ๐๓

เป้าหมาย หน่วยงาน
ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีมา

3 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน  -  - 17,000  -  - ส านักงานปลัด
งานราชการ การให้บริการ ส านักงาน จ านวน 1 เคร่ือง
ประชาชน ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562
ประกาศ ณ วันท่ี 15 มีนาคม 2562

4 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติ เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง  -  - 4,300  -  -
งานราชการ การให้บริการ ถังหมึก (Ink Tank Printer) 
ประชาชน ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ฉบับเดือนมีนาคม 2562
ประกาศ ณ วันท่ี 15 มีนาคม 2562

5 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติ อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์  - 4,900  - ทุกส่วน/กอง
งานราชการ การให้บริการ (Smart Card Reader) จ านวน 7 เคร่ือง
ประชาชน ราคาเคร่ืองละ 700 บาท

ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ.2561
ณ วันท่ี 23 พฤษภาคม 2561

6 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติ จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ ขนาด  -  - 12,500  -  - ส านักงานปลัด
งานราชการ การให้บริการ 800 VA จ านวน 5 เคร่ืองราคาเคร่ืองละ 2,500 บาท
ประชาชน ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562
ประกาศ ณ วันท่ี 15 มีนาคม 2562

7 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติ จัดซ้ือโต๊ะท างาน จ านวน 1 ตัว  -  - 2,500  -  - ส านักงานปลัด
งานราชการ การให้บริการ หน้าโต๊ะไม้ปาติเกิลบอร์ดปิดผิว PVC 
ประชาชน กันน้ าและรอยขูดขีด ขนาด 120X60X75 ซม.

(กว้างxสูงxลึก) ตามราคาท้องตลาด
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8 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือใช้ในการให้บริการ เก้าอ้ีพลาสติกมีพนักพิงหลัง 15,000  -  -  -  - ส านักงานปลัด
ประชาชน เกรดเอ หนัก 2.1 ก.ก./ตัว จ านวน 50 ตัวๆละ 300 บาท

9 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติ จัดซ้ือเต้นท์ชนิดโครงโค้ง ขนาด 39,000  -  -  -  - ส านักงานปลัด
งานราชการ การให้บริการ กว้าง 5 ม. ยาว 12 ม. สูง 2.5 ม.
ประชาชน จ านวน 1 หลัง 

10 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติ เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน 60,000  -  -  -  - ส านักงานปลัด
งานราชการ การให้บริการ ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ)
ประชาชน ขนาด 15,000 BTU จ านวน 2 เคร่ือง 

ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สิงหาคม 2559
(ราคารวมค่าติดต้ัง)

11 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือใช้วางส่ิงของในการจัด โต๊ะพับหน้า PVC ขาพับเก็บได้ 22,800  -  -  -  - ส านักงานปลัด
งานต่างๆและให้บริการ ขนาดไม่น้อยกว่า 74X80X74 ซม.
ประชาชน (กว้างXยาวXสูง) จ านวน 12 ตัวๆละ 1,900 บาท

12 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติ เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า ขนาด 3 กิโลวัตต์ 27,500  -  -  -  - ส านักงานปลัด
วิทยุ งานราชการ การให้บริการ จ านวน 1 เคร่ือง

ประชาชน 1.ขนาด 3 กิโลวัตต์ เคร่ืองยนต์เบนซิน 
2.ขนาดท่ีก าหนดเป็นขนาดกิโลวัตต์ข้ันต่ า
3.รายละเอียดประกอบเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าแต่ละชุด มีดังน้ี (1) แผงสวิทซ์ 1 อัน 
(2) โวลท์มิเตอร์ 1 อัน (3) แอมมิเตอร์ 1 อัน (4) หลอดไฟแสงสว่างพร้อมข้ัว 1 ชุด 
(5) สวิทซ์ปิด-เปิดหลอดไฟ 1 อัน (6) คัดเอาต์ 1 อัน (7) ท่ีเสียบปล๊ัก 2 จุด
4.ส าหรับเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าขนาดน้อยกว่า 5 กิโลวัตต์ ไฟ AC 220 โวลท์ ชนิดยกเดียว 50 เอิรตซ์ 
มีเคร่ืองควบคุมแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ โดยอัตราการเปล่ียนแปลง ไม่เกิน +5,-5% ส่งก าลังขับโดยตรง
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สิงหาคม 2559

13 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติ เก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 4 ตัว  - 8,000  -  -  - ส านักงานปลัด

งานราชการ การให้บริการ ตัวละ 2,000 บาท เก้าอ้ีบุฟองน้ าอย่างดีหุ้มด้วยหนัง PVC อย่างหนา 
ประชาชน สีด า ปรับข้ึนลงด้วยไฮโดรลิค ปรับระดับการโยกเอนและล๊อคได้
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14 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติ เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน  - 42,000  -  -  - ส านักงานปลัด

งานราชการ การให้บริการ ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 BTU จ านวน 2 เคร่ือง 
ประชาชน ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มกราคม 2561 (ราคารวมค่าติดต้ัง)

15 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน  - 957,000  -  -  - ส านักงานปลัด

และขนส่ง งานราชการ การให้บริการ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 
ประชาชน 2,400 ซีซี ขับเคล่ือน 4 ล้อ แบบดับเบ้ิลแคบ 

เป็นกระบะส าเร็จรูปห้องโดยสารเป็นแบบดับเบ้ิลแค็บ 4 ประตู
เป็นราคารวมเคร่ืองปรับอากาศ และราคารวมภาษีสรรพสามิต
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มกราคม 2561

16 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้าน เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติ เคร่ืองตัดหญ้า แบบข้ออ่อน  - 22,000  -  -  - ส านักงานปลัด
งานครัว งานราชการ การให้บริการ จ านวน 2 เคร่ืองๆละ 11,000 บาท

ประชาชน 1)เป็นเคร่ืองตัดหญ้าแบบสะพาย   2)เคร่ืองยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า
3)ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี  4)พร้อมใบมีด
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มกราคม 2561

17 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติ เคร่ืองพิมพ์ Multifunction  - 7,900  -  -  - ส านักงานปลัด
งานราชการ การให้บริการ แบบฉีดหมึก (Inkjet ) จ านวน 1 เคร่ือง
ประชาชน ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2561
ณ วันท่ี 21 เมษายน 2560

18 รักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติ รถยนต์บรรทุกน้ าดับเพลิง  - 2,500,000  - 2,500,000  - ส านักงานปลัด
และขนส่ง งานราชการ การให้บริการ แบบเอนกประสงค์ไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าไฟฟ้า 

ประชาชน ขนาด 6 ล้อ 150 แรงม้า ติดเครนไฮดรอลิค 
พร้อมกระเช้าไฟฟ้า สูงไม่น้อยกว่า 10 ม. ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 
6,000 ลิตร พร้อมติดต้ังสัญญาณไฟฉุกเฉินเคร่ืองไซเรน แท่นปืนฉีดน้ า
ราคาตามท้องตลาด
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19 รักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติ รถบรรทุกน้ า ขนาด 6 ตัน  -  - 2,500,000  - 2,500,000 ส านักงานปลัด
และขนส่ง งานราชการ การให้บริการ 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 6,000 ซีซี

ประชาชน แบบบรรทุกน้ าเอนกประสงค์
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มกราคม 2561

20 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติ ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน  -  - 27,500  -  - กองคลัง
งานราชการ การให้บริการ มีมือจับชนิดบิดพร้อมกุญแจล๊อก แผ่นช้ัน 3 ช้ัน (4ช่อง) 
ประชาชน ปรับระดับสูง-ต่ าได้ ขนาดไม่น้อยกว่า 91X45X182 ซม.

(กว้างXยาวXสูง) จ านวน 5 ตู้ๆละ 5,500 บาท  ตามราคาท้องตลาด
21 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติ เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า  -  - 7,900  -  - กองคลัง

งานราชการ การให้บริการ ชนิด Network แบบท่ี 1 (28หน้า/นาที) 
ประชาชน จ านวน 1 เคร่ือง

ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 
ประกาศ ณ วันท่ี 15 มีนาคม 2562

22 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติ จัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเล่ีอน 48,000  -  -  -  - กองคลัง
งานราชการ การให้บริการ กระจกทรงสูงจ านวน 6 ตู้ๆละ 8,000 บาท
ประชาชน ขนาด 91.4X45.7X183 ซม. (กว้างXยาวXสูง) ตามราคาท้องตลาด

23 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติ เก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 5 ตัว  -  - 12,500  -  - กองคลัง

งานราชการ การให้บริการ ตัวละ 2,500 บาท เก้าอ้ีแบบเบาะหนัง มีพนักพิงสูง 
ประชาชน มีท้าวแขน 2 ข้างและล้อเล่ือนปรับระดับสูงต่ าได้ ตามรายละเอียด ดังน้ี

1.มีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 45 ซม. ลึก 55 ซม. สูง 60 ซม. หรือสูงกว่า
2.เป็นโครงเหล็ก หรือโครงเหล็กชุบโครเม่ียม หรือวัสดุดีกว่าเบาะและพนักพิงบุด้วย
ฟองน้ าหรือวัสดุดีกว่า หรือหุ้มด้วยหนัง PU หรือ PU+PVC หรือวัสดุอ่ืนๆท่ีดีกว่า
3.ท่ีวางแขนเป็นวัสดุพลาสติก(PP)หรือเหล็กชุมโครเม่ียมบุด้วยฟองน้ า
หรือวัสดุดีกว่า และหุ้มด้วยหนัง PU หรือ PU+PVC หรือวัสดุอ่ืนท่ีดีกว่า
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4.ขาพลาสติก(PP) 5 แฉก หรือวัสดุท่ีดีกว่า และมีล้อหมุนพลาสติก PP หรือดีกว่า
5.สามารถปรับระดับความสูง-ต่ าได้ด้วยโช๊ค(โครลิค)หรือท่ีดีกว่า
6.สามารถปรับการเอนตัวได้ หรือมาตรฐานผู้ผลิต
7.สามารถหมุนเก้าอ้ีได้รอบตัว
8.สามารถรองรับน้ าหนักได้ไม่น้อยกว่า 80 กิโลกรัม
9.วัสดุและอุปกรณ์ท่ีประกอบท้ังหมดต้องมีความม่ันคงแข็งแรงตามมาตรฐาน
(ราคาตามท้องตลาด)

24 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติ เคร่ืองคอมพิวเตอร์  - 16,000  -  -  - กองคลัง
งานราชการ การให้บริการ ส าหรับส านักงาน จ านวน 1 เคร่ือง
ประชาชน เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2560 ณ วันท่ี 21 เมษายน 2560
25 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ  - 30,000  -  -  - กองคลัง

งานราชการ การให้บริการ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 จ านวน 1 เคร่ือง
ประชาชน เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2560
ณ วันท่ี 21 เมษายน 2560

26 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติ เคร่ืองพิมพ์ Multifunction  - 7,900  -  -  - กองคลัง
งานราชการ การให้บริการ แบบฉีดหมึก (Inkjet) จ านวน  1  เคร่ือง
ประชาชน ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2560
ณ วันท่ี 21 เมษายน 2560

27 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติ รถบรรทุก 6 ล้อ  ติดต้ังเครน  -  - 2,600,000  -  - กองช่าง

และขนส่ง งานราชการ การให้บริการ ไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า
ประชาชน เคร่ืองยนต์ดีเซล ไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า 

กระเช้าซ่อมไฟฟ้าสูงไม่น้อยกว่า 12 เมตร
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28 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติ แบบหล่อคอนกรีต (ทรงเหล่ียม)  -  - 12,000  -  - กองช่าง

งานราชการ การให้บริการ จ านวน 2 ชุดๆละ 6,000 บาท 
ประชาชน ขนาด 15x15x15 ซม. หนักประมาณ 9-10 กก.

1.แบบหล่อทรงเหล่ียม ขนาด 15x15x15 ซม.  จ านวน 3 ตัว
2.เหล็กกระทุ้ง  1 ด้าม
ตามราคาท้องตลาด

29 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ  -  - 22,000  -  - กองช่าง
งานราชการ การให้บริการ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 จ านวน 1 เคร่ือง
ประชาชน ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562
ประกาศ ณ วันท่ี 15 มีนาคม 2562

30 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติ เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet  -  - 6,300          -  - กองช่าง
งานราชการ การให้บริการ Printer) ส าหรับกระดาษขนาด A3
ประชาชน จ านวน 1 เคร่ืองๆละ 6,300 บาท

ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562
ประกาศ ณ วันท่ี 15 มีนาคม 2562

31 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติ จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ ขนาด  -  - 2,500  -  - กองช่าง

งานราชการ การให้บริการ 800 VA จ านวน 1 เคร่ืองราคาเคร่ืองละ 2,500 บาท
ประชาชน ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562
ประกาศ ณ วันท่ี 15 มีนาคม 2562

32 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติ ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน  -  - 5,500  -  - กองช่าง
งานราชการ การให้บริการ มีมือจับชนิดบิดพร้อมกุญแจล๊อก แผ่นช้ัน 3 ช้ัน (4ช่อง) 
ประชาชน ปรับระดับสูง-ต่ าได้ ขนาดไม่น้อยกว่า 91X45X182 ซม.

(กว้างXยาวXสูง) จ านวน 1 ตู้ๆละ 5,500 บาท (ตามราคาท้องตลาด)
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33 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติ เคร่ืองพิมพ์ Multifunction 7,900            -  -  -  - กองช่าง
งานราชการ การให้บริการ แบบฉีดหมึก (Inkjet) จ านวน 1 เคร่ืองๆละ 7,900 บาท
ประชาชน ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2559
ณ วันท่ี 11 มีนาคม 2559

34 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติ เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน 26,000  -  -  -  - กองช่าง

งานราชการ การให้บริการ ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ)ขนาด 15,000 BTU  
ประชาชน จ านวน 1 เคร่ือง (ราคารวมค่าติดต้ัง) ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สิงหาคม 2559

35 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติ ไม้สต๊าฟอลูมิเนียมแบบชัก ชนิด 2,000  -  -  -  - กองช่าง

งานราชการ การให้บริการ ความยาว 4 เมตร สามารถเล่ือนข้ึนลงได้ ท าด้วยอลูมิเน่ียมอย่างดี
ประชาชน ทีขีดส่วนแบ่งแบบหัวต้ังเป็นรูปตัว E โดยแบ่งเป็นช่องๆละ 1 ซม. 

มีเลขก ากับทุก 10 ซม. มีหลอดระดับฟองกลมและซองบรรจุ 
ไม้สต๊าฟ มีปุ่มล๊อคยึด ขณะใช้งานสีท่ีขีดแบ่งเป็นสีด าสลับแดง
ทุกๆ 1 เมตร บนพ้ืนท่ีสีขาว ท่ีโลหะหุ้มปลายรองรับด้านล่าง
ท่อนล่างสุด มีความกว้างไม่น้อยกว่า 5 ซม. และหนาไม่น้อยกว่า 2.5 ซม.

36 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติ จัดซ้ือล าโพงฮอร์นไลน์พร้อมยูนิต  -  - 13,000  -  - กองช่าง

และวิทยุ งานราชการ การให้บริการ จ านวน 13 ชุด บ้านโนนสะอาด หมู่ 3 รายละเอียด ดังน้ี
ประชาชน 1. ล าโพงฮอร์นขนาด 21 น้ิว  2. ยูนิตฮอร์น 150 วัตต์  70-100 V 

37 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติ ล้อวัดระยะทาง จ านวน 1 ล้อ 5,000  -  -  -  - กองช่าง

งานราชการ การให้บริการ ล้อท าด้วยพลาสติกแข็ง ขอบวงหุ้มด้วยยางมีเส้นรอบวง 1 เมตร ด้ามท าด้วยวัสดุโลหะ
ประชาชน พับเก็บได้ 2 ท่อน ขนาดรอบวงล้อ 1 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางวงล้อ 32 ซม. มีระบบเบรค

ควบคุมท่ีมือจับ พร้อมหูห้ิว มีเข็มช้ีจุดเร่ิมการวัดระยะ มีขาต้ังสามารถพับเก็บได้ มีถุง
บรรจุล้อ สามารถแสดงผลการวัดระยะทางได้ 9,999.9 เมตร มาตรวัดแสดงผลเป็นหน่วยเมตร
แสดงค่าระยะทางละเอียดถึงหน่วย เดซิเมตร มีปุ่ม RESET ค่าตัวเลขให้เป็นศูนย์ ท่ีมือจับ
และท่ีมาตรวัด สามารถวัดระยะได้ท้ังระบบเดินหน้าและถอยหลัง
(ราคาตามท้องตลาด)
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38 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติ จัดซ้ือถังเก็บน้ า แบบไฟเบอร์กลาส  - 28,000  -  -  - กองช่าง
งานราชการ การให้บริการ ขนาดความจุ 4,000 ลิตร
ประชาชน คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

ราคาไม่รวมขาต้ังและไม่รวมค่าติดต้ัง
39 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้าน เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติ เคร่ืองตัดหญ้า แบบข้ออ่อน  - 22,000  -  -  - กองช่าง

งานครัว งานราชการ การให้บริการ จ านวน 2 เคร่ืองๆละ 11,000 บาท
ประชาชน 1)เป็นเคร่ืองตัดหญ้าแบบสะพาย   2)เคร่ืองยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า

3)ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี   4)พร้อมใบมีด
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มกราคม 2561

40 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติ เคร่ืองสูบน้ าแบบหอยโข่ง  - 20,000  -  -  - กองช่าง
งานราชการ การให้บริการ มอร์เตอร์ไฟฟ้า จ านวน 1 เคร่ือง 
ประชาชน ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มกราคม 2561

41 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติ เก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 1 ตัว  -  - 2,500  -  - กองการศึกษาฯ

งานราชการ การให้บริการ เก้าอ้ีบุฟองน้ าอย่างดีหุ้มด้วยหนัง PVC อย่างหนาสีด า 
ประชาชน ปรับข้ึนลงด้วยไฮโดรลิค ปรับระดับการ โยกเอนและล๊อคได้

42 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติ จัดซ้ือโต๊ะท างาน จ านวน 1 ตัว 2,500  -  -  -  - กองการศึกษาฯ

งานราชการ การให้บริการ หน้าโต๊ะไม้ปาติเกิลบอร์ดปิดผิว
ประชาชน PVC กันน้ าและรอยขูดขีด

ขนาด 120X60X75 ซม. (กว้างXยาวXสูง) 
43 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติ เคร่ืองพิมพ์ Multifunction 7,700 7,900  -  -  - กองการศึกษาฯ

งานราชการ การให้บริการ แบบฉีดหมึก (Inkjet) จ านวน 1 เคร่ืองๆละ 7,700 บาท
ประชาชน ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

44 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติ จัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสาร 8,000  -  -  -  - กองการศึกษาฯ

งานราชการ การให้บริการ บานเล่ีอนกระจกทรงสูง ขนาด 91.4X45.7X183 ซม.
ประชาชน (กว้างXยาวXสูง) จ านวน 1 ตู้ๆละ 8,000 บาท
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45 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติ ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเล่ือนกระจก  -  - 8,000  -  - กองสาธารณสุข
งานราชการ การให้บริการ 4 ฟุต จ านวน 2 ตู้ราคาตู้ละ 4,000 บาท และส่ิงแวดล้อม

ประชาชน มีช้ันวาง 3 ช้ัน สามารถปรับระดับช้ันได้
  ผลิตจากแผ่นเหล็ก พ่นสีเคลือบสารป้องกันสนิม 
  มือจับแบบฝังกุญแจล๊อก ขนาดไม่น้อยกว่า 118X40X87 ซม. 

(กว้างXลึกXสูง)  ราคาตามท้องตลาด
46 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค ส าหรับ  - 16,000  -  -  - กองสาธารณสุข

งานราชการ การให้บริการ งานประมวลผล จ านวน 1 เคร่ือง และส่ิงแวดล้อม

ประชาชน ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ.2560 ณ วันท่ี 21 เมษายน 2560

47 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติ เคร่ืองพิมพ์ Multifunction  - 7,900  -  -  - กองสาธารณสุข
งานราชการ การให้บริการ แบบฉีดหมึก (Inkjet) และส่ิงแวดล้อม

ประชาชน จ านวน 1 เคร่ืองๆละ 7,900 บาท
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

48 สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน  -  - 17,000  -  - กองสวัสดิการสังคม

งานราชการ การให้บริการ ส านักงาน จ านวน 1 เคร่ือง
ประชาชน ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562
ประกาศ ณ วันท่ี 15 มีนาคม 2562

49 สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติ เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า  -  - 7,900  -  - กองสวัสดิการสังคม

งานราชการ การให้บริการ ชนิด Network แบบท่ี 1 (28หน้า/นาที) 
ประชาชน จ านวน 1 เคร่ือง

ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 
ประกาศ ณ วันท่ี 15 มีนาคม 2562
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แบบ ผ. ๐๓

เป้าหมาย หน่วยงาน
ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีมา

50 สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติ จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ ขนาด  -  - 2,500  -  - กองสวัสดิการสังคม

งานราชการ การให้บริการ 800 VA จ านวน 1 เคร่ืองราคาเคร่ืองละ 2,500 บาท
ประชาชน ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562
ประกาศ ณ วันท่ี 15 มีนาคม 2562

รวม 271,400 3,692,600 5,319,300 2,500,000 2,500,000 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชยัภูมิ  งานนโยบายและแผน 

๑๕๗ 

 ส่วนที่ 4 
แนวทางการติดตามประเมินผล 

 
4.๑  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนัน้ จะต้องมีการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนา โดยจะต้องตดิตาม 
และประเมินยุทธศาสตร์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๘  
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ในการประเมินแผนนั้นจะต้อง ดำเนินการประเมินคุณภาพของแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑0 ตุลาคม ๒๕๕๙  เรื่อง แนวทาง
และหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) และหนังสือกระทรวงมหาดไทย                 
ด่วนท่ีสุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันท่ี ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

4.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ 
การติดตามถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่โดยที่ “การ

ติดตาม” (Monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) เกี่ยวกับการ
ดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว 
ย่อมส่งผลให้เกิดความลา่ช้าในการดำเนินงานให้ลลุ่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว ้ กลุ่มเป้าหมายหลักของ
โครงการไมไ่ด้รับประโยชน์หรือไดร้ับประโยชน์น้อยกว่าท่ีควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคณุภาพของการดำเนินงาน
เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุม่เป้าหมายที่ไดร้ับ
ประโยชน์จากโครงการ 
 

ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (Cost-
effective) ดำเนินงานด้านต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น การให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ , การ
ระบุปัญหาที่ เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา , การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของ
กลุ่มเป้าหมาย, การติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการ
ดำเนินงาน 

โดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความสำคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่ง
ที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ดำเนินการ นอกจากนี้ยังเสีย
ค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจำเป็นและ
ทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นไดว้่าการวางระบบติดตามไม่จำเป็นที่จะตอ้งแบกรับภาระตน้ทุนท่ีสูงหรือ
มีความซับซ้อนแต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงานช่ัวคราว (Part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดทำ
รายงานการติดตามประจำไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (Full-time) เพียงจำนวนหนึ่งที่มีความ
เชี่ยวชาญในการทำการศึกษาติดตามเพื่อจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุด 

ในส่วนของ “การประเมินผล” นัน้ เป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการตดิตาม เพราะ
ผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของ
การประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งช้ีว่า แผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบตัิหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวช้ีวัดว่า
แผนหรือโครงการทีไ่ด้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานท่ีกำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการ
ติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกบัการใช้ทรัพยากร(งบประมาณ)เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการ
ติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลบั (Feedback) ที่สามารถนำไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากน้ี 
การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการติดสินคณุค่าและการติดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เกบ็รวบรวมอย่างเป็น
ระบบ มีความเที่ยงตรง เป็นปรนัย เช่ือถือได้ 



แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชยัภูมิ  งานนโยบายและแผน 

๑๕๘ 

ในการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมการพัฒนาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ (พ.ศ.2561-2564) นั้น เมื่อแผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปไีด้รับการอนุมตัิและประกาศใช้ตามระเบียบฯ แลว้ 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่จะร่วมกับแต่ละส่วนงานท่ีรับผิดชอบ รวบรวม
แผนงาน โครงการตา่งๆ เพื่อจัดทำร่างแผนดำเนินงานเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตำบลซับใหญ่ คณะผู้บรหิาร และประกาศใช้เป็นแผนดำเนินงานตอ่ไป โดยจะต้องจัดทำให้แล้วเสรจ็ภายในเดือนธันวาคมของ
ปีงบประมาณนั้น 

การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาขององค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่   ได้กำหนดแยกออกเปน็                  
3 ส่วน คือ 

1. องค์กรหรือหน่วยงานในการติดตามและประเมินผล 
คณะกรรมการตดิตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ มีอำนาจหนา้ที่ในการ

กำหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผล ดำเนินการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ง
ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยให้ติดประกาศโดยเปดิเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือ
คณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบตัิงานตามที่เห็นสมควร 

2. วิธีการติดตามและประเมินผล 
หน่วยงาน(สำนัก, ส่วน) เจ้าของโครงการ/กิจกรรมดำเนินการตามแผนดำเนินงาน เป็นผูร้ายงานผลการ

ดำเนินการให้แกส่ำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งเป็นหน่วยงานธุรการกลาง เพื่อรวบรวมและสรุปเป็นภาพรวมเสนอต่อ
คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ พิจารณาและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บรหิารท้องถิ่น เพื่อให้ผูบ้ริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น ประกาศผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ทราบ 

3. ระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ กำหนดให้มีการติดตาม

และประเมินผลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือน ธันวาคมของทุกปี 
            ๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
  (๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

      ตามทีอ่งค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญไ่ดด้ำเนินการจัดทำแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาลให้
บรรลเุป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสทิธิภาพประสิทธิผลสูงสดุในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน             ในการจัดทำ
แผนพัฒนานั้นจะต้องมีการตดิตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบนั   โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็น
ผู้ดำเนินการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเหน็ซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อใหผู้้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

 
  โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 

แบบท่ี  ๑  การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบท่ี  ๒  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบท่ี  ๓  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร ์
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แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
ตามระเบียบทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.3/ว 5797  ลงวันที่ 30 ตุลาคม 
2559 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 
และหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 
            (๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 

การจัดผลเชิงคุณภาพ  องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ ใช้การสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิง
คุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ดำเนินงานของเทศบาลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 

แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 28–31 ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วย 

 

ลำดับที ่ ตำแหน่ง จำนวน (คน) 
1 สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก 3 
2 ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก 2 
3 ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บรหิารท้องถิ่นคัดเลือก 2 
4 หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง 2 
5 ผู้ทรงคุณวฒุิท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก 2 

 

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าท่ีประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าท่ี
เลขานุการของคณะกรรมการ และคณะกรรมการให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 
คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าท่ีดังต่อไปนี ้

- กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
- ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
- รายงานผล และเสนอความเห็นซึง่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไวเ้ป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปลีะหนึ่ง
ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

- แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เหน็สมควร 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dla.go.th/
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กรอบและแนวทางการติดตามและประเมินผล 
 
ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่  อำเภอซับใหญ่  จังหวัดชัยภูมิ 
 

ประเด็นการประเมนิ 
มี 

การดำเนินงาน 
ไม่ม ี

การดำเนินงาน 
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๓. มีการจัดประชมุอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ   
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจดัทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล   
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจดัทำแผน   
๙. มีการวเิคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการ 
    พัฒนาท้องถิ่น 

  

๑๐.  มีการกำหนดวสิัยทศัน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ 
       ศักยภาพของท้องถิ่น 

  

๑๑.  มีการกำหนดวสิัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ 
       ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน   
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ทีส่อดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
๑๖. มีการอนุมตัิและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๑๗. มีการจดัทำบัญชีกลุม่โครงการในแผนยุทธศาสตร ์   
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการตดิตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร ์   
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ผลการดำเนินงานในแตล่ะยุทธศาสตร ์
ยุทธศาสตร์ที่ .............................  ด้าน......................................................................... 

1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง สำรวจความคิดเห็น.....................คน 
 

พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ

(%) (%) (%)

1 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม

2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม

3 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม

4 มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ

5 การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม

6 การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด

7
ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถ่ิน

8 การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน

9 ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม

ภาพรวม

ประเด็น

 

ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 
เกณฑ์การพิจารณา : หากค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 0 หรือใกล้ 0 แสดงว่าผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ของ อปท. ไม่ประสบความสำเร็จ หากค่าคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 5 แสดงว่าผลการดำเนินงานในยุทธศาสตร์นั้นๆ 
ประสบความสำเร็จปานกลาง และหากค่าคะแนนเท่ากับ 10 หรือใกล้เคียง แสดงว่าผลดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ 
อปท. ในยุทธศาสตร์นั้นๆ ประสบผลสำเร็จมากที่สุด 

การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวช้ีวัดที่เลือก 
เกณฑ์การพิจารณา : เปรียบเทียบกับข้อมูลในปีก่อนหน้านี้ โดย (1) กรณี อปท.เลือกตัวช้ีวัดที่เมื่อหน่วยที่วัดเพิ่มแสดงว่า
ชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี เช่น รายได้ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ เกณฑ์ในการพิจารณาจะพิจารณาว่า หลังดำเนินการ
ตามแผนนั้นๆ แล้วหน่วยที่ทำการวัดเพิ่มขึ้นหรือไม่ ถ้าเพิ่มแสดงว่า อปท.สามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนด แต่หากว่า
หน่วยวัดเท่าเดิม หรือลดลง แสดงว่า อปท.ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผน 
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 ตารางแสดงจำนวนความถี่ และร้อยละของระดับความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในภาพรวม 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ รวม 
จำนวน
(คน) 

ร้อยละ จำนวน
(คน) 

ร้อยละ จำนวน
(คน) 

ร้อยละ จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสว่นร่วมใน
โครงการ /กิจกรรม 

        

2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูล
ของโครงการ /กิจกรรม 

        

3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความ
คิดเห็นในโครงการ /กิจกรรม 

        

4)  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ 
/กิจกรรมต่อสาธารณะ 

        

5)  มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ /
กิจกรรม 

        

6)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่
กำหนด 

        

7)  ผลการดำเนินโครงการ /กิจกรรมนำไปสู่การ
แก้ไขปัญหา  

        

8) การแก้ไขปัญหา และการคอบสนองความ
ต้องการของประชาชน 

        

9)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนิน
โครงการ /กิจกรรม 

        

ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจในภาพรวม         

เกณฑ์การพิจารณา : หากสัดส่วนของประชาชนที่พอใจและพอใจมากมีมากกว่าร้อยละ 50 แสดงว่าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้บรรลุตามเปา้หมายทีก่ำหนด แต่ถ้าหากมีร้อยละของประชาชนที่พอใจปานกลางและ
พอใจมากน้อยกว่าร้อยละ 50 แสดงว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถดำเนินงานได้บรรลุตามเป้าหมายที่
กำหนด 
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4.3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 

ในการพัฒนาท้องถิ่นมีการวัดผลทั้งในเชิงประมาณและในเชิงคุณภาพ ดังนี้ 

 (๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ 
      ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญไ่ดด้ำเนินการจัดทำแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน

การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ ให้บรรลเุป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแกไ้ขปัญหา
ให้กับประชาชน  ในการจัดทำแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจดัทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และฉบับแกไ้ขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจบุัน ข้อ 29 “(3) รายงาน
ผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บรหิารท้องถิ่นเพื่อผู้บรหิารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปลีะหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” นั้น 

 
  โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 

แบบท่ี  ๑  การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบท่ี  ๒  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบท่ี  ๓  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร ์

แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.3/ว ว 2931  ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 

เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด                    
ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลงวันท่ี 10 ตุลาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 

การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 
            (๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 

การจัดผลเชิงคุณภาพ  องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ ใช้การสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิง
คุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ดำเนินงานของเทศบาลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2559 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 28–31 ได้กำหนดให้มี
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วย 

 

ลำดับที ่ ตำแหน่ง จำนวน (คน) 
1 สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก 3 
2 ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก 2 
3 ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บรหิารท้องถิ่นคัดเลือก 2 
4 หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง 2 
5 ผู้ทรงคุณวุฒิทีผู่้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก 2 

 

 

http://www.dla.go.th/
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โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าท่ีประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าท่ี
เลขานุการของคณะกรรมการ และคณะกรรมการให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 
คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 

- กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
- ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
- รายงานผล และเสนอความเห็นซึง่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และการประกาศผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป ี ทั้งนี้ให้ติดประกาศโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

- แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เหน็สมควร 
 

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม แยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ได้ดังนี ้

               1) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ 
       เขตพื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ยังมีความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการ

สาธารณะอยูม่าก  แม้การประเมนิประสิทธิผลในเชิงปริมาณจะเป็นที่น่าพอใจของประชาชนหากแต่ในเชิงคุณภาพยังไม่ดี
เท่าที่ควร เนื่องจากปัญหาและอุปสรรคในเรื่องของงบประมาณในการดำเนินการมีน้อย หากแต่พื้นท่ีในความรับผิดชอบมีมาก
ถึง 14 หมู่บ้าน คิดเป็น 102 ตารางกิโลเมตร จึงถือได้ว่ายังไม่ประสบความสำเร็จนักจำเป็นต้องหางบประมาณนอกเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาในด้านนี ้

    -เส้นทางภายในหมู่บ้านและเช่ือมต่อระหว่างหมู่บ้านยังมีความไมส่ะดวกเท่าที่ควร เป็นอุปสรรคในการ 
คมนาคมและขนส่งสินค้าทางการเกษตร  โดยเฉพาะในฤดูฝน 

    -แหล่งน้ำท่ีใช้ในการเก็บกักน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคยังมีน้อยและแหล่งน้ำเดิมที่มีอยู่ก็ยังต้องการ 
งบประมาณในการขุดลอก บำรุงรกัษา  ด้านการเกษตรยังต้องพึ่งพาน้ำฝนตามธรรมชาติเป็นส่วนใหญ ่

    -ระบบประปาภายในหมู่บ้านยงัต้องการงบประมาณในการขยายเขตให้ทั่วถึงและงบประมาณในการ 
บำรุงรักษาและซ่อมแซมให้มีสภาพใช้งานได้ดี 

             -น้ำประปาไมส่ะอาดเทา่ที่ควร ยังเป็นปัญหาที่ยังต้องมีการแก้ไข จำเป็นต้องมีงบประมาณการจัดทำ 
ระบบกรองน้ำให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และงบประมาณสำหรับบำรุงรกัษาและซ่อมแซมให้มสีภาพใช้งานได ้

              -การก่อสร้างอาคาร สาธารณูปโภคต่างๆ ยังมีความจำเปน็สำหรับประชาชนในพ้ืนท่ีเพื่อใช้ในกิจกรรม 
ของหมู่บ้าน พร้อมทั้งต้องการงบประมาณในการบำรุงรักษาและซ่อมแซม 

             -ระบบไฟฟ้าสาธารณะยังมีความต้องการในการให้ขยายเขตการให้บริการไฟฟ้า และเพิ่มเตมิไฟฟ้า 
ส่องสว่างภายในหมูบ่้าน  เพื่อความสะดวกและความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน  และเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน/
หมู่บ้านที่เพิ่มขึ้น 

               2) การพัฒนาการสร้างความเข้มแข็งของชมุชน และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
       -การพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกรโดยตรงไมไ่ดเ้น้นในการดำเนินการให้เป็นรูปธรรม มิได้ 

มีการจัดสรรงบประมาณด้านนีไ้ว้มากนัก เนื่องจากมีงบประมาณนอกเสริม เช่น งบด้านเศรษฐกิจชุมชน เป็นต้น  
       -ด้านการส่งเสรมิกิจการปศุสตัว์ไดม้ีการให้การสนับสนุนการฉดีวัคซีนป้องกันโรคพิษสุขบ้า    โดย

ร่วมกับ  ปศุสัตว์อำเภอซับใหญ่ในการดำเนินการออกให้บริการตามหมู่บ้าน 
      -การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสาธารณสุข ได้ดำเนินการอดุหนุนกองทุนระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี

องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญทุ่กปี พร้อมท้ังจัดซื้อวัสดสุารเคมีเพื่อดำเนินการกำจดัยุงลายร่วมกับสาธารณสุขอำเภอ       
ซับใหญ ่เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออกมิให้ระบาดในพ้ืนท่ี  จัดหน่วยเคลื่อนที่บริการฉดียุงลายตามหมู่บา้น   

      -การกีฬาและนันทนาการ เช่น การจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาเพื่อส่งเสรมิและสนับสนุนกีฬาทุกหมู่บ้าน                   
จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาตา้นยาเสพตดิขององค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่  จดัการแข่งขันกีฬา อบต.สัมพันธ์อำเภอ               
ซับใหญ ่   
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  - การป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด เช่น การจดัการแข่งขันกีฬาประจำตำบลต้านยาเสพตดิ  การออก
ประชาคมให้ความรู้เกีย่วกับยาเสพติดทุกหมู่บ้าน  การร่วมสนบัสนนุกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพตดิ 

  - ด้านสังคม มีการสนับสนุนงบประมาณในการจัดสรรเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ผูด้้อยโอกาส ผู้พิการ  
และผูต้ิดเชื้อเอดส์  การสงเคราะหผ์ู้ยากไร้ไม่มีที่อยู่อาศัยช่วยเหลือซอ่มแซมบ้านผูย้ากไร้   

  - การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบวาตภัย อัคคีภัย ผู้ประสบภยัแล้งในตำบล  
โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต ์

          -งานด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสรมิคณุภาพชีวิตมีค่อนข้างมาก  สามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ีได้ระดับหนึ่งและคาดว่าต่อไปในอนาคตจะส่งเสริมด้านนี้ใหม้ีความเข้มแข็งมากขึ้น 

  3) การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 
              ในปีท่ีผ่านมาได้มีการจัดงบประมาณทางด้านนีเ้พื่อการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นให้ไดม้าตรฐาน เช่น  
    - การพัฒนาและให้การสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้งในเรื่องวัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรยีนการสอน  

ครูผูดู้แลเด็ก อาหารเสริม(นม)โรงเรียน  อาหารกลางวัน พร้อมท้ังต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน 
    - การกิจกรรมวันเด็กแห่งชาต ิ
    - การสนับสนุนงบประมาณใหแ้ก่โรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลในส่วนท่ีขาดเหลือ รวมถึง 

อาหารเสริม(นม)โรงเรียน และอาหารกลางวัน สนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ การเข้าค่ายพุทธบุตรเพื่อส่งเสริม
คุณธรรมและจรยิธรรมแก่เด็กและเยาวชน 

   - สนับสนุนวัฒนธรรมอันดีงามในการจัดงานทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่   จัดงานประจำปรีดน้ำดำหัว 
ผู้สูงอายุเนื่องในประเพณสีงกรานต์  ถวายเทียนพรรษาทุกวัด เนื่องในวันเข้าพรรษา  สนับสนุนงานประเพณีเดือนสี่บุญพระ
เวสสันดร  และผู้บวชชีพราหมณ์ปฏิบัติธรรม ยุทธศาสตร์นีส้ามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ีได้ดีระดับ
หนึ่ง และจะพยายามดำเนินการในด้านนี้ให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป 

  4) การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
       - การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้น  ถือได้ว่ามีการพฒันาในด้านนี้ไดด้ี  เนื่องจากองค์การ

บริหารส่วนตำบลซับใหญ่ใหค้วามสำคัญในดา้นนี้มาก การส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข  มีการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการออกประชาคมหมู่บา้น และจัดประชาคมระดับตำบล  สร้างการมสี่วนร่วมของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีเพื่อรับทราบถึงปัญหาและความต้องการของประชาชนโดยตรง 

       - ด้านการพัฒนาบุคลากร ไดส้นับสนุนใหผู้้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล 
พนักงานจ้างได้รับการอบรม   และเพิ่มพูนความรู้อย่างสมำ่เสมอ และมีการประชุมช้ีแจงพร้อมท้ังรับฟังปัญหา อุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานเป็นประจำ 

       - การส่งเสริมให้ประชาชนไดม้ีส่วนร่วมจะสังเกตได้จากการเปิดให้ประชาชนทุกคนมีส่วนในการเข้า
มาร่วมแสดงความคดิเห็น และตรวจสอบได้ ทางเวปไซด์ขององค์การบริหารส่วนตำบลซบัใหญ่ (www.subyai.go.th.) เวปไซด์
กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น (www.dla.go.th.) และเวปไซด์กรมบัญชีกลาง (www.cgd.go.th.) เพื่อแสดงความโปร่งใส 
และสามารถตรวจสอบได้  

  5) การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
       - ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ได้มีการปลูกป่าเฉลมิ 

พระเกียรติเพื่อเพ่ิมพื้นท่ีสีเขียว และจัดทำแนวกันไฟในพ้ืนท่ีป่าชุมชน และการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนและเยาวชนอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

      - ด้านสิ่งแวดล้อม ได้มีการณรงค์เรื่องคัดแยกขยะให้ถูกวิธ ีการจดักิจกรรมกำจัดขยะมลูฝอยสิ่งปฏกิูล
และน้ำเสีย กิจกรรมการอบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ กจิกรรมเพื่อควบคุมและกำจดัมลพษิท่ีมีผลต่อสุขภาพอนามัย 
สวัสดิการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน การจ้างเหมาบริการเก็บขยะในพ้ืนท่ี การจัดการขยะโดยการฝังกลบ  
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๔.4 ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
๔.๑ ผลกระทบนำไปสู่อนาคต 
 ๑. เกิดการพัฒนาพัฒนาท่ีล่าช้า เพราะการดำเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้องผ่านกระบวนการ

หลายขั้นตอน สลับสับซ้อน 
 ๒. ประชาชนอาจเกดิความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดทำแผนท่ีมคีวามยุ่งยากมากข้ึน 
 ๓.  ปัญหาอาจไมไ่ดร้ับการแกไ้ขอย่างตรงจุดเพราะข้อจำกดัของระเบียบกฎหมายที่ทำไดย้ากและบางเรื่อง

อาจทำไมไ่ด้   
 4. สถานการณ์ในพื้นที่มีการเปลีย่นแปลง เนื่องจากมีงบประมาณจากหลายแหล่ง ทำให้เกิดความซ้ำซอ้น

ของโครงการ หากไม่มีการประสานกัน 
 5. ความต้องการพัฒนาของประชาชนในพ้ืนท่ีมีสูง หากแต่งบประมาณมีจำกดั ทำให้เกิดความล่าช้า 
 6. หากปฏิบตัิได้ตามแผนพัฒนาทกุโครงการ จะทำใหเ้กิดความเจรญิที่มั่นและยั่งยืน 
 7. แผนพัฒนาสะท้อนปัญหาและความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ีได้เป็นอย่างดี 
๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 ๑)  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดทำ

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและใหม้ีความสอดคล้องกัน   
๒)  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานะการคลังในการพิจารณา

โครงการ/กิจกรรม ท่ีจะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่น  
๓)  ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ

ดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
๔)  องค์การบริหารส่วนตำบล ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละ

ด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
5) เมื่อแผนพัฒนาสะท้อนถึงความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ หากแต่ไม่สามารถทำได้พร้อมกันท้ังหมด 

เพราะโครงการมีจำนวนมาก และงบประมาณในแต่ละปีมีจำนวนจำกัด ดังนั้น การจัดลำดับความสำคัญของปัญหาซึ่งนำมาถึง
โครงการพัฒนา จึงเป็นเรื่องสำคัญเป็นลำดับต้น 

6) แผนพัฒนาท้องถิ่นควรมีความยืดหยุ่นมากกว่านี้ ในการแก้ไขโครงการ เพราะมีสถานการณ์ที่มิอาจ
คาดการณ์ได้ล่วงหน้า 
   

********************* 

 

 

 


