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คำนำ 
 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง                   
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท 0810.3/ว 
3467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีความ
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนกลุ่มพัฒนาจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจำปี
จังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีกลุ่มจังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
และงบประมาณในพ้ืนที่ให้มีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน โดยกำหนด
ระยะเวลาแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นระยะเวลาห้าปี (พ.ศ.2566-2570) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือ
เป็นแนวทางปฏิบัติ  

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

  องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕66–
๒๕70) ที่ได้จัดทำขึ้นนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยจะเป็นการแปรกรอบความคิดและแนวทาง
จากแผนมาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการและแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนได้อย่างแท้จริง ประหยัดทั้งเวลาและงบประมาณ รวมถึงมีกระบวนการการติดตาม 
ประเมินผลที่ดี และใช้เป็นแนวทางการจัดทำงบประมาณประจำปี อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2566 – 2570) 

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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๒ 

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   1,234.5 ไร ่

   1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ  
ตาราง  แสดงแหล่งน้ำธรรมชาติภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ 

ลำดับ แหล่งน้ำ ไหลผ่านหมู่บ้าน ประเภท กว้าง 
(ม.) 

ยาว 
(ม.) 

ลึก 
(ม.) 

ความจุ 
(ลบ.ม.) 

1 ลำห้วยลำกระจวน หมู่ 10,1 ลำห้วย 20 16,000 2 640,000 
2 ลำห้วยจอมแก้ว ม.7,11,6,5,2,3 ลำห้วย 20 15,000 2.5 750,000 
3 ลำห้วยซับแร่ หมู่ 9 ลำห้วย 12 12,000 2 288,000 
4 ลำห้วยหนองโภชน์ ม.5-ม.14-อ่างเก็บน้ำวังขื่อ ลำห้วย 5 12,000 2 120,000 
5 ล้ำห้วยส้มป่อย หมู่ 4 ลำห้วย 15 1,000 2 30,000 
6 ลำห้วยตะเภา หมู่ 3 ลำห้วย 5 500 2 5,000 
7 ลำห้วยบักโกรกหรือ

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

ที่มา : งานธุรการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ  ณ  วันที ่ 31 มีนาคม 2564 
 
 

ตาราง  แสดงแหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ 

ลำดับ แหล่งน้ำ ไหลผ่าน
หมู่บ้าน 

ประเภท กว้าง 
(ม.) 

ยาว 
(ม.) 

ลึก 
(ม.) 

ความจุ 
(ลบ.ม.) 

1 อ่างเก็บน้ำ พันธ์นิธิ หมู่ 1 อ่างเก็บน้ำ 250 250 4 250,000 
2 อ่างเก็บน้ำ ปอบิด หมู่ 10 อ่างเก็บน้ำ 400 400 4 640,000 
3 อ่างเก็บน้ำบ้านวังขื่อ หมู่ 4 อ่างเก็บน้ำ 600 250 4 600,000 
4 ฝายกั้นน้ำ นิวซีแลนด์ หมู่ 4 ฝายกั้นน้ำ 300 500 3 450,000 
5 ฝายกั้นน้ำ บ้านวังพง หมู่ 2 ฝายกั้นน้ำ 120 200 3 72,000 
6 สระน้ำสาธารณประโยชน์ สระท่ี 1 

ท่ีว่าการอำเภอ (ระบบประปา) 
หมู่ 1 สระน้ำ 240 240 3 172,800 
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๓ 

7 สระน้ำสาธารณประโยชน์ สระท่ี 2 
ท่ีว่าการอำเภอ 

หมู่ 1 สระน้ำ 120 120 3 43,200 

8 สระน้ำสาธารณประโยชน์ ซับกลาง 
(ระบบประปา) 

หมู่ 1 สระน้ำ 160 160 3 76,800 

9 สระน้ำสาธารณประโยชน์ คุ้มซับ
บอล (ระบบประปา) 

หมู่ 1 สระน้ำ 800 80 3 192,000 

10 สระน้ำสาธารณประโยชน์ บ้านวัง
พง คุ้มโรงเรียน ท่ี 1 (ระบบ
ประปา) 

หมู่ 2 สระน้ำ 280 280 3 235,200 

11 สระน้ำสาธารณประโยชน์ บ้านวัง
พง คุ้มโรงเรียน ท่ี 2 (ระบบ
ประปา) 

หมู่ 2 สระน้ำ 280 280 3 235,200 

12 สระน้ำสาธารณประโยชน์ โรงเรียน
บ้านโนนสะอาด (ระบบประปา) 

หมู่ 3 สระน้ำ 70 100 3 21,000 

13 สระน้ำสาธารณประโยชน์ ท่ี 1 วัด 
(ระบบประปา) 

หมู่ 4 สระน้ำ 200 200 3 120,000 

14 สระน้ำสาธารณประโยชน์ ท่ี 2 
(ระบบประปา) 

หมู่ 4 สระน้ำ 400 400 3 480,000 

15 สระน้ำสาธารณประโยชน์ อีสาน
เขียว 

หมู่ 4 สระน้ำ 200 200 3 120,000 

16 สระน้ำสาธารณประโยชน์ ท่ี 1 
(ระบบประปา) 

หมู่ 4 สระน้ำ 120 120 3 43,200 

17 สระน้ำสาธารณประโยชน์ ท่ี 2  หมู่ 5 สระน้ำ 80 80 3 19,200 
18 สระน้ำสาธารณประโยชน์ ท่ี 3  หมู่ 5 สระน้ำ 80 80 3 19,200 
19 สระน้ำสาธารณประโยชน์ ท่ี 1                

คุ้มจอมแก้ว  
หมู่ 6 สระน้ำ 200 200 3 120,00 

20 สระเก็บน้ำคลองหร่องเสือ หมู่ 6 สระน้ำ 238 238 3 169,932 
21 สระน้ำสาธารณประโยชน์   หมู่ 6 สระน้ำ 200 200 3 120,000 
22 สระน้ำสาธารณประโยชน์ ท่ี 1           

คุ้มจอมแก้ว  
หมู่ 7 สระน้ำ 80 81 3 19,440 

23 สระน้ำสาธารณประโยชน์ ท่ี 2           
คุ้มจอมแก้ว  

หมู่ 7 สระน้ำ 44 57 3 7,524 

24 สระน้ำสาธารณประโยชน์ ท่ี 3           
ระบบประปา  

หมู่ 7 สระน้ำ 120 120 3 43,200 

25 สระน้ำสาธารณประโยชน์ ท่ี 4          
คุ้มจอมแก้ว  

หมู่ 7 สระน้ำ 80 50 3 12,000 

26 สระน้ำสาธารณประโยชน์ คุ้ม
โรงเรียน (ระบบประปา)  

หมู่ 8 สระน้ำ 80 800 3 192,000 

27 สระน้ำสาธารณประโยชน์ คุ้ม
มะพร้าวหวาน  

หมู่ 8 สระน้ำ 80 400 400 12,800,000 

28 สระน้ำสาธารณประโยชน์             
คุ้มพวงทอง (ระบบประปา)  

หมู่ 8 สระน้ำ 80 120 120 1,152,200 

29 สระน้ำสาธารณประโยชน์ ท่ี 1         
(ระบบประปา)  

หมู่ 9 สระน้ำ 80 80 3 19,200 

30 สระน้ำสาธารณประโยชน์ ท่ี 2          
คุ้มปะรัมช้าง (ระบบประปา)  

หมู่ 9 สระน้ำ 80 80 3 19,200 
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ลำดับ แหล่งน้ำ ไหลผ่าน

หมู่บ้าน 
ประเภท กว้าง 

(ม.) 
ยาว 
(ม.) 

ลึก 
(ม.) 

ความจุ 
(ลบ.ม.) 

31 สระน้ำสาธารณประโยชน์ ท่ี 3          
คุ้มปะรัมช้าง  

หมู่ 9 สระน้ำ 400 400 3 480,000 

32 สระน้ำสาธารณประโยชน์                
แม่กรองแก้ว (ระบบประปา)  

หมู่ 10 สระน้ำ 166 166 3 82,668 

33 สระน้ำสาธารณประโยชน์ วัดป่า
อนุรักษ์  

หมู่ 10 สระน้ำ 400 400 3 480,000 

34 สระน้ำสาธารณประโยชน์ (ระบบ
ประปา)  

หมู่ 11 สระน้ำ 80 80 3 19,200 

35 สระน้ำสาธารณประโยชน์  หมู่ 11 สระน้ำ 80 80 3 19,200 

36 สระน้ำสาธารณประโยชน์  (ระบบ
ประปา)  

หมู ่12 สระน้ำ 160 160 3 76,800 

37 สระน้ำสาธารณประโยชน์ (ระบบ
ประปา)  

หมู่ 12 สระน้ำ 80 80 3 19,200 

38 สระน้ำสาธารณประโยชน์ 1 (ระบบ
ประปา)  

หมู่ 13 สระน้ำ 100 193 3 57,900 

39 สระน้ำสาธารณประโยชน์ ท่ี 1           
(ระบบประปา)  

หมู่ 14 สระน้ำ 280 280 3 235,200 

40 สระน้ำสาธารณประโยชน์ ท่ี 2           
(ระบบประปา)  

หมู่ 14 สระน้ำ 120 120 3 43,200 

 
 
 
   1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
  เขตอำเภอซับใหญ่มีพื้นที่ป่าไม้ที่มคีวามอุดมสมบูรณ์มาก  เป็นแหล่งอาหารสำหรับชาวบ้านในรูปพืช  และสัตว ์ 
บางส่วนถูกบุกรุกจากคนในชุมชนเอง   โดยการตดัไม้เพื่อทำการแผ้วถางเพื่อปรับพื้นท่ีสำหรับทำการเกษตร  และนำไมม้าทำฟืนและ
ถ่านหุงต้ม ซึ่งอำเภอและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องได้กำหนดมาตรการป้องกัน และให้ความรู้แก่ชาวบ้านตลอดมา  ป่าไม้ทีส่ำคัญได้แก่   
ป่าสงวนแห่งชาติป่านายางกลัก เป็นพ้ืนท่ีภูเขาและอุทยาน ประมาณ  4,800 ไร่ และป่าสงวนแห่งชาติ  38,000   ไร่ 
 

 

 
  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. ด้านการเมือง/การปกครอง 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   

องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชยัภูมิ  งานนโยบายและแผน 

๕ 

2.1 เขตการปกครอง 
       มีเนื้อที่ในความรับผิดชอบประมาณ ๑๐๒ ตารางกิโลเมตร หรือ ๖๓,๗๕๐ ไร่ แบ่งเขตการปกครอง 

ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่พระพุทธศักราช  2457   ตำบลซับใหญ่  จำนวน  14  หมู่บ้าน ดังนี้ 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ผู้ใหญบ่้าน 

1 ซับใหญ ่ นางสาวศศิธร       ชูแสง 
2 วังพง นายคงเดช          ชัยนา 
3 โนนสะอาด นางการะเกตุ        ฤทธิ์จรูญ 
4 วังขื่อ นายประเสริฐ        ศิลา 
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 โนนจำปาพัฒนา นายชาญ            เนียมไธสงค์ (กำนัน) 
13 เขาดินวนา นายเสน่ห์           คิรินทร์ 
14 ซับจาน นายสมพงษ์        มาสำโรง 

                

 2.2 การเลือกตั้ง 
                             -มาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผูบ้ริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 หมวด 2                  
เขตเลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้ง และทีเ่ลือกตั้ง (4) การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ถือเขตหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้ง            
เว้นแต่กฎหมายว่าด้วยสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลจะกำหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน  

  จำนวนประชากรผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  
   -จำนวนประชากรผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ชาย 2,787 คน หญิง 2,607 คน รวม 5,394 คน                            
   (หมายเหตุ : ข้อมูลจากสำนกัทะเบยีนอำเภอซับใหญ่   ณ เดือน กรกฎาคม 2564) 
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 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชาชน 

ปัจจุบันตำบลซับใหญ่  มีประชากรรวม   7,063  คน   แบ่งเป็น ชาย 3,610 คน    หญิง 3,453 คน  
จำนวนครัวเรือน  2,556  ครัวเรอืน โดยแยกเป็น ดังนี ้

ตาราง แสดงจำนวนประชากร   

หมู่ที ่ บ้าน 
จำนวนประชากร 

รวม 
จำนวนครัวเรือน 

ชาย หญิง หลัง 
1 ซับใหญ่ 375 328 703 391 
2 วังพง 207 200 407 136 
3 โนนสะอาด 291 260 551 184 
4 วังขื่อ 209 184 393 137 
5 ซับเจริญสุข 434 390 824 236 
6 บุฉนวน 375 395 770 263 
7 หนองใหญ่ 248 251 499 209 
8 ตลุกคูณ 260 244 504 146 
9 ซับห่าง 232 210 442 169 

10 ซับใหญ่พัฒนา 405 417 822 305 
11 หนองบัว 126 135 261 75 
12 โนนจำปาพัฒนา 131 110 241 76 
13 เขาดินวนา 195 188 383 128 
14 ซับจาน 126 133 259 74 

รวม 3,614 3,445 7,059 2,529 
หมายเหตุ : ข้อมูลจากสำนกัทะเบยีนอำเภอซับใหญ่   ณ เดือน กรกฎาคม 2564 
 

          3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร 

ตารางที่  แสดงจำนวนประชากรแยกตามช่วงอายุ   

ช่วงอายุ 
จำนวนประชากร 

รวม 
ชาย หญิง 

อายุ 0 – 6 ปี 250 295 545 
อายุ 7 – 14 ปี 406 383 789 

0อายุ 15 – 20 ปี 304 291 595 
อายุ 21 – 59 ปี 1,573 1,443 3,016 
อายุ 60 ปี ขึ้นไป 1,081 1,033 2,114 

รวม 3,614 3,445 7,059 
 
            หมายเหตุ : ข้อมูลจากสำนกัทะเบียนอำเภอซับใหญ่   ณ  วันที่ 1 เมษายน 2564 
 
 
 
 

3. ประชากร 
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    4.1 การศึกษา 

องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญม่ีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ในความรบัผิดชอบ 4 ศูนย์ และมโีรงเรยีนอยู่ในเขต
รับผิดชอบจำนวน  6  โรงเรียน  มีรายละเอียด  ดังนี้ 

ตาราง แสดงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ 
ลำดับ ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเดิม จำนวนผู้ดูแลเด็ก จำนวนเด็ก 

1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับใหญ่ พช 4 54 
2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับเจริญสุข พช. 2 15 
3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุฉนวน สปช. 3 29 
4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลุกคูณ พช. 2 28 

รวม 11 126 
หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 10  มิถุนายน 2564 

 

ตาราง   แสดงโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ 
ลำดับ ชื่อโรงเรียน จำนวนนักเรียน จำนวนห้องเรียน จำนวนครูผู้สอน 

1 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม    
  - ระดับก่อนประถมศึกษา อ.2 – อ.3 74 3 3 
  - ระดับประถมศึกษา ป.1 - ป.6 324 12 18 
  - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 255 9 15 
  - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 158 6 11 

รวม 811 30 47 
2 โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา    
  - ระดับก่อนประถมศึกษา 32 2 2 
  - ระดับประถมศึกษา ป.1 - ป.6 93 6 8 

รวม 125 8 10 
3 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด    
  - ระดับก่อนประถมศึกษา  10 2 1 
  - ระดับประถมศึกษา ป.1 - ป.6 21 7 3 

รวม 31 9 4 
4 โรงเรียนบ้านบุฉนวน    
  - ระดับก่อนประถมศึกษา 26 2 2 
  - ระดับประถมศึกษา ป.1 - ป.6 101 6 7 
  - ระดับมัธยมศึกษา 46 3 6 

รวม 173 11 15 
5 โรงเรียนบ้านวังพง    
  - ระดับก่อนประถมศึกษา 14 2 2 
  - ระดับประถมศึกษา ป.1 - ป.6 19 6 3 

รวม 33 8 6 
6 โรงเรียนบ้านซับเจริญสุข    
  - ระดับก่อนประถมศึกษา 18 2 1 
  - ระดับประถมศึกษา ป.5 - ป.6 45 6 4 

รวม 63 8 5 
หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564 
 
 

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

- ผู้อำนวยการโรงพยาบาลซับใหญ ่ จำนวน 1 คน 
- แพทย์ จำนวน 2 คน 
- แพทย์แผนไทย จำนวน   1     คน 
- ทันตแพทย์  จำนวน   2 คน 
- นักจัดการงานท่ัวไป จำนวน 1 คน 
- เภสัชกร   จำนวน   2   คน 
- นักวิชาการเงินและบญัชี  จำนวน   1     คน 
- นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน    10  คน 
- นักกายภาพบำบัด จำนวน   1     คน 
- นักวิทยาศาสตร์การแพทย ์ จำนวน    2    คน 
- นักจิตวิทยา จำนวน    1   คน 
- นักวิชาการคอมพิวเตอร ์ จำนวน    1    คน  
- พยาบาลวิชาชีพ   จำนวน   17  คน 
- เภสัชกร จำนวน    1    คน 
- นักเทคนิคการแพทย ์ จำนวน    1    คน 
- เจ้าพนักงานเภสัชกรรม จำนวน 2 คน 
- เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข  จำนวน   1   คน 
- เจ้าพนักงานการเงินและบัญช ี จำนวน 1 คน 
- เจ้าพนักงานพัสด ุ จำนวน 1 คน 
- เจ้าพนักงานพัสด ุ จำนวน   1     คน 
- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน   1     คน 
- เจ้าพนักงานธุการ จำนวน   1     คน 
- เจ้าพนักงานสาธารณสุข (เวชกิจ) จำนวน  3 คน 
- เจ้าพนักงานเวชสถิต ิ จำนวน    1    คน 
- นายช่างเทคนิค จำนวน    1   คน 
- พนักงานช่วยการพยาบาล(แพทยแ์ผนไทย) จำนวน  1 คน 
- พนักงานช่วยเหลือคนไข ้ จำนวน  4 คน 
- พนักงานบริการ (พขร.) จำนวน  1 คน 
- พนักงานเปล จำนวน  2 คน 
- พนักงานบริการ(แม่บ้าน)  จำนวน    2 คน 
- พนักงานบริการ(ทำความสะอาด)  จำนวน    3 คน 
- พนักงานบริการ (ขับรถ) จำนวน    2    คน 
 

   1.2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบุฉนวน บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าท่ี ดังนี ้
- ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพ จำนวน 1 คน 
- นักวิชาการสาธารณสุข  จำนวน   2 คน 
- พนักงานราชการ จำนวน   1     คน 
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๙ 

ตาราง  แสดงจำนวนผู้รับบริการในโรงพยาบาลซบัใหญ่  

ปี 
ผู้ป่วย 

ผู้ป่วยอุบัติเหตุจราจร ผู้ป่วยอุบัติเหตุอื่นๆ 
ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน 

มกราคม 2563 4,984 76 28 119 
กุมภาพันธ ์2563 3,296 62 31 140 
มีนาคม 2563 3,610 56 30 125 
เมษายน 2563 2,478 42 14 119 
พฤษภาคม 2563 2,579 47 37 121 
มิถุนายน 2563 2,886 62 26 114 
กรกฎาคม 2563 3,338 55 34 116 
สิงหาคม 2563 4,135 49 28 131 
กันยายน 2563 3,103 46 36 152 
ตุลาคม 2563 3,272 47 47 117 
พฤศจิกายน 2563 3,099 37 37 111 
ธันวาคม 2563 3,084 60 43 131 
มกราคม 2564 3,019 48 36 110 
กุมภาพันธ์ 2564 3,168 52 27 113 
มีนาคม 2564 2,804 48 20 120 

รวม 48,855 787 474 1,389 
-  ที่มา : โรงพยาบาลซับใหญ ่ ขอ้มูล  ณ  วันที่  22 มีนาคม  พ.ศ.2564 

ตาราง  แสดงจำนวนผู้รับบริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบุฉนวน 

  
ประเภทผู้ป่วย  ผู้รับบริการอื่นๆ 

ผู้ป่วยอุบัติเหตุ
จราจร 

ผู้ป่วยอุบัติเหตุ    
อื่นๆ 

นอก (ราย) ใน (ราย) 
มกราคม 2563 582 - 575 - 7 

กุมภาพันธ ์2563 390 - 384 2 4 

มีนาคม 2563 250 - 245 - 5 

เมษายน 2563 520 - 512 - 8 

พฤษภาคม 2563 247 - 241 2 14 

มิถุนายน 2563 372 - 369 - 3 

กรกฎาคม 2563 319 - 313 2 4 

สิงหาคม 2563 586 - 582 - 4 

กันยายน 2563 214 - 208 - 6 

ตุลาคม 2563 276 - 275 - 1 

พฤศจิกายน 2563 287 - 282 - 5 

ธันวาคม 2563 255 - 250 - 5 

มกราคม 2564 648 - 640 - 8 

กุมภาพันธ์ 2564 236 - 225 - 11 

มีนาคม 2564 499 - 491  8 

รวม 5,681 - 5,592 6 93 
  ที่มา : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบุฉนวน  ข้อมูล  ณ  วันที่  1 เมษายน 2564 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   

องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชยัภูมิ  งานนโยบายและแผน 

๑๐ 

 4.3 อาชญากรรม 
ตาราง  แสดงข้อมูลสถิติอาชญากรรม  และอุบัติภัยประเภทต่าง ๆ ปะจำปี 2563-2564 เป็นดังนี้ 

ปี 2563 

ประเภทคดี/ราย   
อุกฉกรรจ์ 

และสะเทือน
ขวัญ 

ประทุษร้ายต่อ
ชีวิต 

ประทุษร้าย
ต่อทรัพย์สิน 

อาชญากรรมท่ี
น่าสนใจ 

รัฐเป็น
ผู้เสียหาย 

อุบัติเหตุ
จราจร 

มกราคม - - 2 - 5 2 
กุมภาพันธ์ - - - - 8 4 
มีนาคม - - 1 - 11 1 
เมษายน - - - - 1 1 
พฤษภาคม - - - - 7 1 
มิถุนายน - - - - 1 1 
กรกฎาคม - - 1 - 10 - 
สิงหาคม 1 1 1 - 5 - 
กันยายน - - - - 5 3 
ตุลาคม - 2 - - 2 1 
พฤศจิกายน - - - - - - 
ธันวาคม - - - - 12 1 

รวม 1 3 5 - 67 16 
  
              ที่มา : สถานีตำรวจภธูรซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 
 

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



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   

องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชยัภูมิ  งานนโยบายและแผน 

๑๑ 

4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
ตาราง  แสดงจำนวนผู้ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์ 

หมู่ที ่ บ้าน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ รวมทุกประเภท 
1 ซับใหญ ่ 88 27  - 115 
2 วังพง 63 26 - 89 
3 โนนสะอาด 81 22 1 104 
4 วังขื่อ 48 15 - 63 
5 ซับเจรญิสุข 99 30 1 130 
6 บุฉนวน 118 38 - 156 
7 หนองใหญ ่ 70 23 4 97 
8 ตลุกคณู 55 15 1 71 
9 ซับห่าง 42 10 - 52 

10 ซับใหญ่พัฒนา 100 20 4 124 
11 หนองบัว 43 8 - 51 
12 โนนจำปาพัฒนา 28 11 - 39 
13 เขาดินวนา 40 16 1 57 
14 ซับจาน 34 9 1 44 

รวม 909 270 13 1,192 
 ที่มา : กองสวัสดิการสังคม องค์การบรหิารส่วนตำบลซับใหญ ่  ณ  วันที่  21 พฤษภาคม 2564 
 
 

 

5.1 การคมนาคมขนส่ง 
1) ถนนสายหลัก 

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

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

               2)   ถนนสายรองเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน 
 

ตาราง  แสดงถนนสายรองเชื่อมระหว่างหมู่บ้านภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ 

ลำดับ หมู่บ้าน ถนนเชื่อม/ผ่าน 
ลักษณะของถนน 

ประเภทถนน กว้าง (ม.) ยาว (ม.) 

1 ม.1 บ้านซับใหญ ่ ทางเข้าวัด-คุ้มร่มเกล้า-พระพุทธบาท คสล. 5 2,450 
2  สามแยกอำเภอซับใหญ่-พระบาทเขายายหอม ลาดยาง 6 3,000 
3  ซับใหญ่-ซับจาน ถนนดิน 5 2,400 
4 ม.2 บ้านวังพง บ้านวังพงคุ้มใน-บ้านซับหา่ง ลูกรัง 5 6,000 
5  บ้านวังพง–บ้านตลุกคูณ ลูกรัง 5 757 
6  บ้านวังพง-ซับใหญ่พัฒนา ลูกรัง 5 2,900 
7 ม.3 บ้านโนนสะอาด หน้าวัดพายพั-หว้ยวังเด่ือ ลูกรัง 5 2,100 

5. ระบบบริการพื้นฐาน 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   

องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชยัภูมิ  งานนโยบายและแผน 
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8  โนนสะอาด – หนองนกเขยีน ต.ตะโกทอง ลูกรัง 5 174 
9  โนนสะอาด-วังขื่อ หินคลุก 5 2,300 

10 ม.4 บ้านวังขื่อ บ้านวังขื่อ-คุ้มโนนสมบูรณ์-บ้านโป่งเกต  ลาดยาง 6 40,500 
11  ปากทางเข้าบา้นวังขื่อ ลาดยาง 5 400 
12  บ้านวังขื่อ-ซับสายออ ลูกรัง 5 2,000 
13  บ้านวังขื่อ-คุ้มรวมใจ-วังอุดม ลูกรัง 5 2,000 
14 ม.5 บ้านซับเจริญสุข ทางเข้าบ้านซับเจริญสุข - หมู่บา้น ลาดยาง 6 6,000 
15  บ้านซับเจริญสุข - บ้านบฉุนวน ลาดยาง 5 280 
16  ทางเข้าบ้านซับเจริญสุข - หมู่บา้น ลาดยาง 6 2,600 
17  บ้านซับเจริญสุข-ซับใหญ่พัฒนา ลูกรัง 5 5,000 
18  บ้านซับเจริญสุข-คุ้มไทย-ซับตะเคียน ลูกรัง 5 3,800 
19 ม. 6 บ้านบฉุนวน บ้านบุฉนวน - คุ้มปะรัมช้างบ้านซับหา่ง หินคลุก 5 4,000 
20  คุ้มโนนสำราญ – คุ้มปะรัมช้างบ้านซับหา่ง  ลูกรัง 5 4,000 
21  บ้านบุฉนวน–หนองบัว–หนองใหญ่–นายางกลัก ลาดยาง 6 10,000 
22  บ้านบุฉนวน-บา้นซับห่าง-คุ้มบ้านนายแถว ลูกรัง 5 3,000 
23  บ้านบุฉนวน-เขานอ้ย ลูกรัง 5 1,500 
24  บุฉนวนหลังโรงเรียน-คุ้มจอมแก้ว-หนองใหญ่ ลูกรัง 5 3,000 
25 ม.7 บ้านหนองใหญ ่ คุ้มโนนอุดม-วังพะเนา ลาดยาง 5 3,000 
26  คุ้มโนนอุดม-วังพะเนา ลาดยาง 5 1,700 
27  บ้านหนองใหญ่ทางเข้าพื้นที่เกษตร-เขาจอมดอย ลูกรัง 5 2,000 
28  ทางเข้าพื้นที่เกษตร-คุ้มจอมแก้ว-เขาน้อย ลูกรัง 5 1,380 
29 ม. 8 บ้านตลุกคูณ บ้านตลุกคูณ - บ้านโนนสะอาด ลาดยาง 6 3,400 
30  บ้านตลุกคูณ-บ้านซับใหม่ ต.ตะโกทอง ลูกรัง 5 1,500 
31  ตลุกคูณคุ้มมะพร้าวหวาน-ซับหา่ง ลูกรัง 5 3,000 
32 ม.9 บ้านซับห่าง บ้านซับห่าง - คุ้มปะรัมช้างบ้านซับห่าง หินคลุก 5 3,000 
33  บ้านซับห่าง – บ้านเขาดินวนา หินคลุก 5 2,700 
34  บ้านซับห่าง-หลังวัด ลูกรัง 5 300 
35  บ้านซับห่าง-ทุ่งกระถิน เส้นที่ 1 ลูกรัง 5 1,600 
36  บ้านซับห่าง-ทุ่งกระถิน เส้นที่ 2 ลูกรัง 5 2,500 
37  ปะรัมช้าง-ทุ่งกระถิน เส้นที่ 1 ลูกรัง 5 3,500 
38  ปะรัมช้าง-ทุ่งกระถิน เส้นที่ 2 ลูกรัง 5 1,700 
39 ม.10 บ้านซับใหญ่

พัฒนา 
ซับใหญ่คุ้มทานตะวัน-วัดป่าอนุรกัษ ์ ลูกรัง 5 1,020 

40  ซับใหญ่คุ้มจอมแก้ว-พระพุทธบาท ลูกรัง 5 1,500 
41  ทางเข้าวัด – สวนพุทธอุทยานเฉลิมพระเกียรติ ลูกรัง 5 1,300 
42  คุ้มทานตะวัน-พระพุทธบาทเขายายหอม ลูกรัง 5 800 
43  วัดป่าอนุรักษ์-รอบป่าชุมชน ลูกรัง 5 5,000 
44 ม.11 บ้านหนองบัว บ้านหนองบัว-วังพะเนา ลูกรัง 5 3,890 
45  คุ้มหอถังประปา-ทางเข้าพื้นที่เกษตร(และทางเข้าวัด) ลูกรัง 5 2,900 
46 ม.12 บ้านโนนจำปา

พัฒนา 
บ้านโนนจำปาเส้นในหมู่บ้าน - วังพง ลูกรัง 5 1,490 

47 ม.13 บ้านเขาดินวนา บ้านเขาดินวนา - บ้านตลกุคูณ ลูกรัง 5 540 
48  บ้านเขาดินวนา - ทุ่งกระถิน ลูกรัง 5 2,000 
49  บ้านเขาดินวนา - บ้านหนองประดู่ ต.ตะโกทอง ลูกรัง 5 3,000 
50  บ้านเขาดินวนา-ตลุกคูณ คุ้มมะพรา้วหวาน-ซับห่าง ลูกรัง 5 2,900 

ที่มา : กองช่าง  องค์การบรหิารส่วนตำบลซับใหญ่  ณ วันที ่ 30 เมษายน 2564 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   
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๑๓ 

  3) ถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน 

  ตาราง แสดงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน พ.ศ. 2547 – 2563 
 

ลำดับ หมู่บ้าน ชื่อถนน ประเภทถนน กว้าง/เมตร ยาว/เมตร หนา/เมตร งบประมาณ พ.ศ. หน่วยงาน 
1 บ้านซับใหญ่ คสล.   ม.1 ถนนคอนกรตี 4.00 64.35 0.15 148,000 2551 กรมโยธา 
2  คสล.   ม.1 ถนนคอนกรตี 4.00 388.00 0.15 1,000,000 2545 อบจ. 
3  คสล.   ม.1 ถนนคอนกรตี 5.00 30.00 0.15 100,000 2554 อปท. 
4  คสล.   ม.1 ถนนคอนกรตี 4.00 35.00 0.15 49,000 2554 อบจ. 
5  คสล.   ม.1 ถนนคอนกรตี 4.00 930.00 0.15 1,900,000 2555 ส.ส 
6  คสล.   ม.1 ถนนคอนกรตี 4.00 50.00 0.15 100,000 2557 อปท. 
7  คสล.   ม.1 ถนนคอนกรตี 4.00 50.00 0.15 100,000 2558 อปท. 
8  คสล.   ม.1 ถนนคอนกรตี 4.00 30.00 0.15 57,000 2558 กรมส่งเสรมิฯ 
9  คสล.   ม.1 ถนนคอนกรตี 4.00 53.00 0.15 100,000 2559 อปท. 

10  คสล.   ม.1 ถนนคอนกรตี 4.00 100.00 0.15 100,000 2563 อปท. 
11  คสล.   ม.1 ถนนคอนกรตี 4.00 47.00 0.15 100,000 2563 อปท. 
12  คสล.   ม.1 ถนนคอนกรตี 4.00 103.00 0.15 208,000 2563 อปท. 
13  คสล.   ม.1 ถนนคอนกรตี 4.00 100.00 0.15 210,000 2563 อปท. 
14  คสล.   ม.1 ถนนคอนกรตี 4.00 20.00 0.15 100,000 2564 อปท. 
15 บ้านวังพง คสล.   ม.2 ถนนคอนกรตี 5.00 70.00 0.15 50,000 2548 SML 
16  คสล.   ม.2 ถนนคอนกรตี 4.00 350.00 0.15 70,000 2553 ไทยเข้มแข็ง 
17  คสล.   ม.2 ถนนคอนกรตี 4.00 85.00 0.15 90,000 2551 อปท. 
18  คสล.   ม.2 ถนนคอนกรตี 4.00 525.00 0.15 1,500,000 2553 ส.ส. 
19  คสล.   ม.2 ถนนคอนกรตี 4.00 152.00 0.15 152,000 2548 SML 
20  คสล.   ม.2 ถนนคอนกรตี 4.00 20.00 0.15 40,000 2557 อปท. 
21  คสล.   ม.2 ถนนคอนกรตี 4.00 20.00 0.15 40,000 2558 อปท. 
22  คสล.   ม.2 ถนนคอนกรตี 4.00 17.00 0.15 40,000 2561 อปท. 
23  คสล.   ม.2 ถนนคอนกรตี 4.00 14.5 0.15 100,000 2562 อปท. 
24  คสล.   ม.2 ถนนคอนกรตี 4.00 100.00 0.15 201,000 2563 อปท. 
25  คสล.   ม.2 ถนนคอนกรตี 4.00 19.00 0.15 40,000 2563 อปท. 
26  คสล.   ม.2 ถนนคอนกรตี 4.00 20.00 0.15 40,000 2564 อปท. 
27 บ้านโนนสะอาด คสล.   ม.3 ถนนคอนกรตี 4.00 70.00 0.15 150,000 2548 SML 
28  คสล.   ม.3 ถนนคอนกรตี 4.00 394.00 0.15 997,600 2554 อบจ. 
29  คสล.   ม.3 ถนนคอนกรตี 4.00 394.00 0.15 997,600 2556 อบจ. 
30  คสล.   ม.3 ถนนคอนกรตี 4.00 26.00 0.15 52000 2557 อปท. 
31  คสล.   ม.3 ถนนคอนกรตี 4.00 67.60 0.15 40,000 2561 อปท. 
32  คสล.   ม.3 ถนนคอนกรตี 4.00 14.5 0.15 100,000 2562 อปท. 
33  คสล.   ม.3 ถนนคอนกรตี 4.00 20.00 0.15 40,000 2564 อปท. 
34 บ้านวังขือ่ คสล.   ม.4 ถนนคอนกรตี 5.00 41.60 0.15 100,000 2549 อปท. 
35  คสล.   ม.4 ถนนคอนกรตี 4.00 64.00 0.15 167,000 2251 อปท. 
36  คสล.   ม.4 ถนนคอนกรตี 4.00 60.00 0.15 100,000 2555 อปท. 
37  คสล.   ม.4 ถนนคอนกรตี 4.00 53.00 0.15 100,000 2559 อปท. 
38  คสล.   ม.4 ถนนคอนกรตี 4.00 21.00 0.15 50,000 2561 อปท. 
39  คสล.   ม.4 ถนนคอนกรตี 4.00 36.50 0.15 100,000 2562 อปท. 
40  คสล.   ม.4 ถนนคอนกรตี 4.00 100.00 0.15 201,000 2563 อปท. 
41  คสล.   ม.4 ถนนคอนกรตี 4.00 47.00 0.15 100,000 2564 อปท. 
42 บ้านซับเจรญิสุข คสล.   ม.4 ถนนคอนกรตี 4.00 206.00 0.15 300,000 2562 อปท. 
43  คสล.   ม.5 ถนนคอนกรตี 4.00 80.40 0.15 1,500,000 2553 ส.ส. 
44  คสล.   ม.5 ถนนคอนกรตี 4.00 47.00 0.15 100,000 2563 อปท. 
45 บ้านบุฉนวน คสล.   ม.6 ถนนคอนกรตี 3.50 100.00 0.15 150,000 2547 อปท. 
46  คสล.   ม.6 ถนนคอนกรตี 4.00 70.00 0.15 100,000 2551 อปท. 
47  คสล.   ม.6 ถนนคอนกรตี 4.00 53.00 0.15 100,000 2559 อปท. 
48  คสล.   ม.6 ถนนคอนกรตี 4.00 36.50 0.15 100,000 2562 อปท. 
49  คสล.   ม.6 ถนนคอนกรตี 4.00 49.00 0.15 100,000 2564 อปท. 
50 บ้านหนองใหญ ่ คสล.   ม.7 ถนนคอนกรตี 4.00 750.00 0.15 1,400,000 2552 อปท. 
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51  คสล.   ม.7 ถนนคอนกรตี 3.00 115.00 0.15 100,000 2547 ส..ส. 
52  คสล.   ม.7 ถนนคอนกรตี 4.00 60.00 0.15 100,000 2555 อปท. 
53  คสล.   ม.7 ถนนคอนกรตี 4.00 53.00 0.15 100,000 2559 อปท. 
54  คสล.   ม.7 ถนนคอนกรตี 4.00 42.00 0.15 100,000 2561 อปท. 
55  คสล.   ม.7 ถนนคอนกรตี 4.00 36.50 0.15 100,000 2562 อปท. 
56  คสล.   ม.7 ถนนคอนกรตี 4.00 103.00 0.15 201,000 2563 อปท. 
57  คสล.   ม.7 ถนนคอนกรตี 4.00 136.00 0.15 201,000 2563 อปท. 
58  คสล.   ม.7 ถนนคอนกรตี 4.00 47.00 0.15 100,000 2564 อปท. 
59 บ้านตลุกคูณ คสล.   ม.8 ถนนคอนกรตี 4.00 80.40 0.15 125,500 2550 ส.ส. 
60  คสล.   ม.8 ถนนคอนกรตี 4.00 260.00 0.15 522,444 2553 ไทยเข้มแข็ง 
61  คสล.   ม.8 ถนนคอนกรตี 4.00 250.00 0.15 450,000 2554 อบจ. 
62  คสล.   ม.8 ถนนคอนกรตี 4.00 930.00 0.15 996,940 2554 อบจ. 
63  คสล.   ม.8 ถนนคอนกรตี 4.00 443.00 0.15 996.600 2556 อบจ. 
64  คสล.   ม.8 ถนนคอนกรตี 4.00 36.50 0.15 100,000 2562 อปท. 
65  คสล.   ม.8 ถนนคอนกรตี 5.00 37.50 0.15 100,000 2563 อปท. 
66 บ้านซับห่าง คสล.   ม.9 ถนนคอนกรตี 3.50 100.00 0.15 100,000 2547 อปท.+อบจ. 
67  คสล.   ม.9 ถนนคอนกรตี 3.50 36.50 0.15 100,000 2562 อปท. 
68  คสล.   ม.9 ถนนคอนกรตี 4.00 37.50 0.15 100,000 2563 อปท. 
69 บ้านซับใหญ่

พัฒนา 
คสล.   ม.10 ถนนคอนกรตี 4.00 60.00 0.15 99,000 2552 อปท. 

70  คสล.   ม.10 ถนนคอนกรตี 5.00 500.00 0.15 1,000,000 2550 กรมโยธา 
71  คสล.   ม.10 ถนนคอนกรตี 4.00 30.00 0.15 150,000 2550 กรมโยธา 
72  คสล.   ม.10 ถนนคอนกรตี 4.00 45.00 0.15 250,000 2548 SML 
73  คสล.   ม.10 ถนนคอนกรตี 4.00 388.00 0.15 1,000,000 2554 อบจ. 
74  คสล.   ม.10 ถนนคอนกรตี 4.00 60.00 0.15 100,00 2555 อปท. 
75  คสล.   ม.10 ถนนคอนกรตี 4.00 400.00 0.15 650,000 2556 ปรกครองอำเภอ 
76  คสล.   ม.10 ถนนคอนกรตี 4.00 80.00 0.15 157,000 2558 กรมส่งเสรมิฯ 
77  คสล.   ม.10 ถนนคอนกรตี 4.00 74.00 0.15 145,000 2558 กรมส่งเสรมิฯ 
78  คสล.   ม.10 ถนนคอนกรตี 4.00 42.00 0.15 100,000 2561 อปท. 
79  คสล.   ม.10 ถนนคอนกรตี 4.00 36.50 0.15 100,000 2562 อปท. 
80  คสล.   ม.10 ถนนคอนกรตี 4.00 16.50 0.15 33,000 2563 อปท. 
81  คสล.   ม.10 ถนนคอนกรตี 4.00 15.50 0.15 31,000 2563 อปท. 
82  คสล.   ม.10 ถนนคอนกรตี 4.00 65.00 0.15 130,000 2563 อปท. 
83  คสล.   ม.10 ถนนคอนกรตี 4.00 150.00 0.15 303,000 2563 อปท. 
84 บ้านหนองบัว คสล.   ม.11 ถนนคอนกรตี 4.00 350.00 0.15 1,000,000 2553 อบจ. 
85  คสล.   ม.11 ถนนคอนกรตี 4.00 100.00 0.15 100,000 2553 SML+อปท. 
86  คสล.   ม.11 ถนนคอนกรตี 4.00 60.00 0.15 100,000 2555 อปท. 
87  คสล.   ม.11 ถนนคอนกรตี 4.00 50.00 0.15 100,000 2557 อปท. 
88  คสล.   ม.11 ถนนคอนกรตี 4.00 50.00 0.15 100,000 2558 อปท. 
89  คสล.   ม.11 ถนนคอนกรตี 4.00 53.00 0.15 100,000 2559 อปท. 
90  คสล.   ม.11 ถนนคอนกรตี 4.00 42.00 0.15 100,000 2561 อปท. 
91  คสล.   ม.11 ถนนคอนกรตี 4.00 102.00 0.15 201,000 2563 อปท. 
92  คสล.   ม.11 ถนนคอนกรตี 4.00 47.00 0.15 100,000 2563 อปท. 
93 บ้านโนนจำปา

พัฒนา 
คสล.   ม.12 ถนนคอนกรตี 4.00 60.00 0.15 100,000 2555 อปท. 

94  คสล.   ม.12 ถนนคอนกรตี 4.00 60.00 0.15 100,000 2558 อปท. 
95  คสล.   ม.12 ถนนคอนกรตี 4.00 21.00 0.15 50,000 2561 อปท. 
96  คสล.   ม.12 ถนนคอนกรตี 4.00 36.50 0.15 100,000 2562 อปท. 
97  คสล.   ม.12 ถนนคอนกรตี 4.00 47.00 0.15 100,000 2563 อปท. 
98  คสล.   ม.12 ถนนคอนกรตี 4.00 177.00 0.15 347,800 2563 อปท. 
99 บ้านเขาดนิวนา คสล.   ม.13 ถนนคอนกรตี 4.00 350.00 0.15 70,000 2553 ไทยเข้มแข็ง 

100  คสล.   ม.13 ถนนคอนกรตี 3.50 100.00 0.15 143,000 2548 อปท. 
101  คสล.   ม.13 ถนนคอนกรตี 4.00 42.00 0.15 100,000 2561 อปท. 
102  คสล.   ม.13 ถนนคอนกรตี 4.00 36.50 0.15 100,000 2562 อปท. 
103  คสล.   ม.13 ถนนคอนกรตี 4.00 47.00 0.15 100,000 2563 อปท. 
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ที่มา : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ ่จังหวัดชัยภูม ิ  ณ วันที ่11 พฤษภาคม 2564 

5.2 การไฟฟ้า 
 ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือนท้ังหมดเต็มพื้นที่ทุกหมู่บ้านคดิเป็น 100 เปอรเ์ซ็นต์ การขยายเขตไฟฟ้าบางส่วน

ปัญหาคือ ไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือท่ีสาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพื้นท่ีได้ทั้งหมด เนื่องจากพ้ืนท่ีที่มีความต้องการ            
ให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไมเ่ปน็ท่ีสาธารณะ องค์การบรหิารส่วนตำบลจึงไม่สามารถดำเนินการได้เช่นเดียวกัน การแก้ปัญหาคือ 
ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพื่อที่จะทำความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนท่ี 

5.3 การประปา 
1) เป็นระบบประปาหมู่บ้าน ท้ัง 14 หมู่บ้าน 
2) แหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลติน้ำประปา คอื ห้วย หนอง อ่างเก็บน้ำสาธารณะ และประปาบาดาล  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

104  คสล.   ม.13 ถนนคอนกรตี 4.00 49.00 0.15 100,000 2563 อปท. 
105 ม.13 - 9 คสล.   ม.13 ถนนคอนกรตี 4.00 3.200 0.15 7,450,000.00 2563 อปท. 
106 บ้านซับจาน คสล.   ม.14 ถนนคอนกรตี 4.00 316.00 0.15 100,000 2554 อบจ. 
107  คสล.   ม.14 ถนนคอนกรตี 4.00 60.00 0.15 100,000 2555 อปท. 
108  คสล.   ม.14 ถนนคอนกรตี 4.00 40.00 0.15 100,000 2557 อปท. 
109  คสล.   ม.14 ถนนคอนกรตี 5.00 347.00 0.15 650,000 2558 พัฒนาจังหวัด 
110  คสล.   ม.14 ถนนคอนกรตี 5.00 40.00 0.15 100,000 2556 อปท. 
111  คสล.   ม.14 ถนนคอนกรตี 5.00 40.00 0.15 100,000 2556 อปท. 
112  คสล.   ม.14 ถนนคอนกรตี 5.00 42.00 0.15 1,322.00 2560 พัฒนาจังหวัด 
113  คสล.   ม.14 ถนนคอนกรตี 4.00 42.00 0.15 100,000 2561 อปท. 
114  คสล.   ม.14 ถนนคอนกรตี 5.00 80.00 0.15 198,000 2563 อปท. 
115  คสล.   ม.14 ถนนคอนกรตี 4.00 47.00 0.15 100,000 2563 อปท. 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   

องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชยัภูมิ  งานนโยบายและแผน 

๑๖ 

ตาราง แสดงระบบประปาหมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ 
จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาทั้งหมด  

ระบบประปามี  57  แห่ง   
 

หมู่ที ่ บ้าน ระบบประปาขนาดถังประปา บ่อผิวดิน/บ่อ
บาดาล 

งบประมาณ พ.ศ. หน่วยงาน ไม่มี
ประปาใช ้

1 ประปาอำเภอซับใหญ่ บ้าน
ซับใหญ่ 

ขนาดกลาง  ถังลูกบอล บ่อบาดาล - 2542 กรมทรพัยากรธรณ ี - 

2 บ้านซับใหญ่ ขนาดใหญ่หอถังสูง บ่อผิวดิน - 2540 กองประปาชนบท - 
3 บ้านซับใหญ่ ขนาดกลาง หอ 2 ถังคุ้มซับ

บอล 
บ่อผิวดิน 70,000 2541 อปท. - 

4 บ้านซับใหญ่ ขนาดเลก็  แบไม่มีหอถัง บ่อบาดาล 45,000 2556 ( กบอ.) - 
5 บ้านซับใหญ่คุ้มหัวสะพาน ขนาดเลก็ /1 ถัง  บ่อบาดาล 10,500 2549 อปท.  
6 บ้านวังพง ขนาดเลก็   หอ  2 ถัง บ่อผิวดิน 397,000 2541 อปท. - 

7  บ้านวังพง ขนาดกลาง บ่อผิวดิน 2,090,000 2551 อุดหนนุเฉเพาะกิจ - 

8 บ้านวังพง ระบบประปา แบบผิวดนิขนาด
กลาง 

บ่อผิวดิน 2,080,364,76 2560 อุดหนนุเฉเพาะกิจ - 

9 บ้านวังพง ขนาดเลก็  แบไม่มีหอถัง บ่อบาดาล 200,000 2563 อปท. - 

10 บ้านโนนสะอาด ขนาดกลาง บ่อผิวดิน 2,090,000 2551 อุดหนนุเฉเพาะกิจ - 

11 บ้านโนนสะอาด ขนาดเลก็ บ่อผิวดิน 100,000 2551 SML - 

12 บ้านโนนสะอาด ขนาดกลาง  หอถัง 4 ถัง บ่อบาดาล 45,000 2556 ( กบอ.) - 

13 บ้านโนนสะอาด ขนาดกลาง  หอถัง 4 ถัง บ่อผิวดิน 381,7000 2559 งบ อำเภอ  

14 บ้านวังขือ่ ขนาดกลางหอถังลูกบอล บ่อผิวดิน - 2540 กรมทรพัยากรธรณ ี - 

15 บ้านวังขือ่ คุ้มโนนสมบูรณ ์ ขนาดเลก็ บ่อผิวดิน 300,000 2548 SML - 

16 บ้านวังขือ่ ขนาดใหญ่หอถังสูง บ่อผิวดิน 2,799,000 2558 จังหวัด - 

17 บ้านวังขือ่ ขนาดเลก็  แบไม่มีหอถัง บ่อบาดาล 200,000 2563 อปท.  

18 บ้านซับเจรญิสุข  คุม้หนอง
แฝก 

ขนาดเลก็ บ่อผิวดิน 100,000 2549 อปท. - 

19 บ้านซับเจรญิสุข ขนาดใหญ่หอถังสูง บ่อผิวดิน 2,998,000 2551 อุดหนนุเฉเพาะกิจ - 

20 บ้านซับเจรญิสุข ขนาดกลาง บ่อบาดาล 45,000 2556 ( กบอ.) - 
21 บ้านซับเจรญิสุข ขนาดเลก็ บ่อบาดาล 100,000 2559 อปท. - 
22 บ้านซับเจรญิสุข ขนาดเลก็  แบไม่มีหอถัง บ่อบาดาล 200,000 2563 อปท. - 
23 บ้านซับเจรญิสุข ขนาดเลก็  หอถังสูง  4  ถัง บ่อบาดาล 296,000 2563 อปท. - 
24 บ้านบุฉนวน ขนาดกลาง  หอถังสูง  4  ถัง บ่อบาดาล 420,0000 2537 SML 4  หลัง 
25 บ้านบุฉนวน ขนาดกลาง หอถังลูกบอล บ่อผิวดิน - 2542 กรมทรพัยากรธรณ ี - 

26 บ้านบุฉนวน ขนาดเลก็ บ่อบาดาล 100,000 2537 SML - 
27 บ้านบุฉนวน ขนาดเลก็ หอถัง  2 ถัง บ่อบาดาล 100,000 2557 อปท. - 
28 บ้านบุฉนวน ขนาดใหญ่หอถังสูง บ่อผิวดิน 3,635,000 2558 จังหวัด - 
29 บ้านบุฉนวน ขนาดเลก็  แบไม่มีหอถัง บ่อบาดาล 200,000 2563 อปท. - 
30 บ้านบุฉนวน คุ้มปะรัมช้าง ขนาดเลก็ บ่อบาดาล 30,000 2542 กรมทรพัยากรธรณ ี - 
31 บ้านหนองใหญ ่ ขนาดกลางหอถังลูกบอล บ่อบาดาล 100,000 2551 รพช. - 
32 บ้านหนองใหญ ่ ขนาดเลก็ประปาภูเขา ธรรมชาต ิ 100,000 2551 SML  
33 บ้านหนองใหญ ่ ขนาดเลก็/4 ถัง บ่อบาดาล 200,000 2548 อปท. - 
34 บ้านตลุกคูณ ขนาดกลาง หอถังลูกบอล บ่อผิวดิน - 2539 กรมทรพัยากรธรณ ี - 

35 บ้านตลุกคูณ ขนาดเลก็ บ่อบาดาล 120,000 2548 อปท. - 

36 บ้านตลุกคูณ ขนาดเลก็ บ่อผิวดิน 120,000 2537 อปท. - 
37 บ้านตลุกคูณ คุ้มโรงเรียน ขนาดเลก็  หอถังสูง  4  ถัง บ่อบาดาล 296,000 2563 อปท. - 
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๑๗ 

38 บ้านตลุกคูณ ขนาดเลก็ บ่อบาดาล 200,000 2563 อปท.  
39 บ้านซับห่าง ขนาดกลาง หอถังลูกบอล บ่อบาดาล - 2542 กรมทรพัยากรธรณ ี 10  หลัง 

40 บ้านซับห่าง ขนาดเลก็ บ่อบาดาล 82,000 2555 อปท. - 

41 บ้านซับห่าง คุ้มปะรัมช้าง ขนาดเลก็ บ่อบาดาล 100,000 2556 อปท. - 

42 บ้านซับห่าง ขนาดกลาง หอถัง  2 ถัง บ่อบาดาล 45,000 2556 ( กบอ.) - 

43 บ้านซับห่าง ขนาดเลก็  แบไม่มีหอถัง บ่อบาดาล 100,000 2558 พัฒนาจังหวัด - 

44 บ้านซับห่าง ขนาดเลก็ แบไม่มีหอถัง บ่อบาดาล 87,700 2563 อปท.  

45 บ้านซับใหญ่พัฒนา คุ้มทาง
ตะวัน 

ขนาดกลาง หอถังลูกบอล บ่อผิวดิน - 2542 กรมทรพัยากรธรณ ี - 

46 บ้านซับใหญ่พัฒนา ขนาดเลก็ บ่อบาดาล 205,000 2553 SML - 
47 บ้านซับใหญ่พัฒนา ขนาดใหญ่ หอถังสูง บ่อผิวดิน 2,799,000 2559 อุดหนนุเฉเพาะกิจ - 
48 บ้านหนองบัว ขนาดเลก็ แบไม่มีหอถัง บ่อบาดาล 200,000 2563 อปท.  
49 บ้านหนองบัว ระบบประปา แบบผิวดนิขนาด

กลาง 
บ่อผิวดิน 2,123,966. 2563 อุดหนนุเฉเพาะกิจ - 

50 บ้านหนองบัว ขนาดกลางหอถังลูกบอล บ่อบาดาล - 2541 กรมทรพัยากรธรณ ี - 
51 บ้านโนนจำปาพัฒนา ขนาดเลก็ บ่อบาดาล 100,000 2548 SML - 
52 บ้านโนนจำปาพัฒนา ขนาดเลก็ แบไม่มีหอถัง บ่อผิวดิน 100,000 2549 SML - 

53 บ้านโนนจำปาพัฒนา ขนาดเลก็ บ่อบาดาล 51,000 2563 อปท.  

54 บ้านเขาดนิวนา ขนาดกลาง หอถังลูกบอล บ่อผิวดิน - 2540 กรมทรพัยากรธรณ ี - 

55 บ้านเขาดนิวนา ขนาดใหญ่หอถังสูง บ่อผิวดิน 3,565,000 2559 จังหวัด - 

56 บ้านซับจาน ขนาดเลก็ บ่อบาดาล 100,000 2542 อปท. - 

57 บ้านซับจาน ขนาดเลก็ แบไม่มีหอถัง บ่อบาดาล 200,000 2563 อปท. - 

 
 ที่มา : กองช่าง  องค์การบรหิารส่วนตำบลซับใหญ่  ณ วันที ่ 30 เมษายน 2564 
 

 

5.4 โทรศัพท์ 
1) ระบบโทรศัพท์พื้นฐาน มีใช้เฉพาะส่วนราชการ 
2) บริการอินเตอร์เนต็ตำบลและบริการอินเตอรเ์น็ตของเอกชน 
3) 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  

 
5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
      1) ไปรษณีย์ย่อย 1 แห่ง 
      2) สามารถรับคลื่นวิทยุกระจายเสยีงของจังหวัดชัยภูมิได้ทุกสถานี สามารถรับสญัญาณภาพของสถานีโทรทัศนร์ะบบ

ดิจิตอลในพื้นที่ได ้
      3) ระบบเสียงตามสาย/หอกระจายข่าวเป็นของหมู่บ้าน  
 
 
 
 

 

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

 
 
รายจ่ายประชากรต่อหัว 

 
บ้าน จำนวน

ครัวเรือน 

 
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 
โนนจำปา
พัฒนา 

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 วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 
 
 
 
 

6. ระบบเศรษฐกิจ 
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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 1,144 60 490 77 125 29 125 16 13 17 

ที่มา : สำนกังานเกษตรอำเภอซับใหญ่  จังหวัดชัยภูมิ   ณ วันที ่ 28  พฤษภาคม  2563  
     
 

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 
ข้าวโพดเลีย้งสัตว์ ลูกผสมเดี่ยว ตัน 1,018.50 1 - 14 
อ้อยโรงงาน มากอส ตัน 2,010.00 1 - 14 
พริกขี้หนูใหญ่ ยอดสน , จินดา ตัน 1,500 1 - 14 
ที่มา : สำนกังานเกษตรอำเภอซับใหญ่  จังหวัดชัยภูมิ  ณ วันที่ 28  พฤษภาคม  2563  
 

6.2 การประมง 
  เนื่องจากในพ้ืนท่ีในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ เป็นพื้นป่าและภูเขา ไม่มีแหล่งน้ำหรือแมน่้ำไหลผ่าน 
จึงไม่มีอาชีพประมง 
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6.3 การปศุสัตว์ 
      จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทั้งหมด จำนวน 532  ราย  รายละเอียดดังนี้ 

    ตาราง  แสดงจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ประเภทต่างๆ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ 
ตารางที่ 1 
 
หมู่ที่ 

จำนวน
เกษตรกร
ผู้เลี้ยง
(ราย) 

จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ และปลกูพชือาหารสัตว ์
โคเนื้อ กระบือ สุกร ไก่พื้นเมือง ไกเนื้อ ไก่ไข่ 

จำนวน 
(ตัว) 

จำนวน 
(ราย) 

จำนวน 
(ตัว) 

จำนวน 
(ราย) 

จำนวน 
(ตัว) 

จำนวน 
(ราย) 

จำนวน 
(ตวั) 

จำนวน 
(ราย) 

จำนวน 
(ตัว) 

จำนวน 
(ราย) 

จำนวน 
(ตัว) 

จำนวน 
(ราย) 

1 35 49 6 - - - - 727 33 - - - - 
2 24 61 8 - - - - 631 23 - - - - 
3 46 92 9 2 1 55 6 1,564 41 53 2 63 3 
4 60 210 19 14 4 1,345 6 1,926 56 - - 148 3 
5 36 44 5 - 0 15 6 1,271 35 - - 30 3 
6 64 122 12 - 0 106 2 2,149 59 - - - - 
7 35 18 5 - 0 20 5 948 32 - - - - 
8 44 18 2 3 1 - 1 1,230 44 - 8 12 2 
9 40 64 9 - 0 24 - 1,327 39 146 146 50 1 

10 52 132 10 - 0 18 4 1,482 51 - -  - 
11 14 8 1 - 0 7 2 450 14 - - - - 
12 19 - - - 0 - 1 545 19 - - - - 
13 29 25 5 - 0 6 - 838 27 - - - - 
14 30 49 13 4 1 7 1 1,398 29 - - - - 

รวม 532 896 105 23 7 1,628 30 16,486 506 199 10 318 13 

 
ตารางที่ 2 

 
หมู่ที่ เกษตรกรผู้

เล้ียง(ราย) 
เกษตรกรผู้ปลูก
พืชอาหารสัตว์ 

(ราย) 

จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ และปลกูพชือาหารสัตว์ 
เป็ดเทศ เป็ดเนื้อ เป็ดไข่ แพะ พืชอาหารสัตว ์

จำนวน 
(ตัว) 

จำนวน 
(ราย) 

จำนวน 
(ตัว) 

จำนวน 
(ราย) 

จำนวน 
(ตัว) 

จำนวน 
(ราย) 

จำนวน 
(ตัว) 

จำนวน 
(ราย) 

จำนวน 
(ไร)่ 

จำนวน 
(ราย) 

1 35 1 7 2 2 1 - - - - 1 1 
2 24 1 80 6 - - - - 29 1 1 1 
3 46 0 1 1 - - - - 61 3 - - 
4 60 4 299 10 20 1 - - 47 5 4 1 
5 36 0 52 3 10 1 35 2 40 1 0 0 
6 64 3 152 10 - - 15 1 54 3 3 1 
7 35 1 - 0 - - - - 319 6 1 1 
8 44 0 55 4 - - 20 1 - - 0 0 
9 40 0 20 2 - - - - 88 3 0 0 

10 52 0 50 1 - - 9 1 48 1 0 0 
11 14 1 - 0 - - - - 44 3 1 1 
12 19 0 78 5 - - - - - - 0 0 
13 29 1 4 1 - - 15 1 19 1 1 1 
14 30 1 24 1 10 1 - - - - 1 1 
รวม 532 13 822 46 42 4 94 6 749 27 13 8 

ที่มา : สำนกังานปศุสัตว์อำเภอซับใหญ่  จังหวัดชัยภูมิ  ณ วันที ่ 22 มิถุนายน 2564 
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6.4 การบริการ 
            1. สถาบันการเงิน/ตู้กดเงิน ATM 

• เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สถานท่ีตั้ง หมู่ 1 บา้นซับใหญ ่
• ธนาคารออมสิน สถานท่ีตั้ง หมู่ 3 บ้านโนนสะอาด 

 2. สถานพยาบาล เอกชน 
• คลินิก กรรณภริมญ์การพยาบาล สถานท่ีตั้ง 63 หมู่ 1 บ้านซับใหญ่ 
• คลินิก หมออมรตัน์การพยาบาล สถานท่ีตั้ง หมู่ 10 บ้านซับใหญ่พฒันา 

3. 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 

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

5. ร้านขายอาหาร  จำนวน  15  แห่ง 
• ร้านร็อกแซ่บนัว สถานท่ีตั้ง เลขท่ี 93 หมู่ 1 บ้านซับใหญ่ 
• ร้านแฟมั๊ย สถานท่ีตั้ง เลขท่ี 129 หมู่ 1 บ้านซับใหญ่ 
• ร้านกะเพราทอง  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 เลขท่ี 78 หมู่ 10 บ้านซับใหญ่พัฒนา 
• ร้านนางจิรานันท์ ทัดโท สถานท่ีตัง้ เลขท่ี 33หมู่ที่ 11 บ้านหนองบัว 
• ร้านนางสุนีย์ แก้วนอก สถานท่ีตั้ง เลขท่ี 46/1หมู่ที่ 5 บ้านซบัเจรญิสุข 
• ร้านครัวปิ่นประเสริฐ สถานท่ีตั้ง เลขท่ี 216/1 หมู่ 1 บ้านซับใหญ ่
• ร้านมงคลไกย่าง สถานท่ีตั้ง เลขท่ี 46 หมู่ 5 บ้านซับเจริญสุข 
• ร้านพ่ีแนน สถานท่ีตั้ง เลขท่ี 362 หมู่ 1 บ้านซับใหญ ่
• ร้าน พ ีเอ็ม หมูกระทะ สถานที่ตั้ง เลขท่ี 59/1 หมู่ 10 บ้านซับใหญ่พัฒนา 
• ร้านอนุวัฒน์หมูกระทะ สถานที่ตั้ง เลขท่ี 299/3 หมู่ 10 บ้านซับใหญ่พัฒนา 
• ร้ายครัวบนมอก๋วยเตีย๋ว สถานท่ี เลขท่ี 33 หมู่ 11 บ้านหนองบัว 

6. ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์  จำนวน  3  แห่ง  
• ร้าน พ.ีพี.เจ เซอร์วสิ สถานท่ีตั้ง เลขท่ี 178 หมู่ 1 บ้านซับใหญ ่
• ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์นายคำหวาน  คล้ายใจตรง  สถานท่ีตั้ง บ้านเลขท่ี 89 หมู่ 1  บ้านซับใหญ ่
• ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์นายสงวน บัวเขียว  สถานท่ีตั้ง บ้านเลขท่ี 15/2 หมู่ 1  บ้านซับใหญ ่

7. อู่ซ่อมรถยนต ์ จำนวน  5  แห่ง 
• อู่ซ่อมรถนายวิสันต์  เชกขุนทด  สถานท่ีตั้ง บ้านเลขท่ี 87/123 หมู่ 1  บ้านซับใหญ ่
• อู่ซ่อมรถนายประนอม  จำรญูจิตร  สถานท่ีตั้ง  หมู่ 1  บ้านซับใหญ ่
• อู่ซ่อมรถนายชาญเดช  คงกันคง  สถานท่ีตั้ง บ้านเลขท่ี 169 หมู่ 1  บ้านซับใหญ่ 
• อู่ซ่อมรถนายปรีชา  อยู่สำราญ  สถานที่ตั้ง บ้านเลขท่ี 186 หมู่ 10  บ้านซับใหญ่ 
• อู่ซ่อมรถนายสงบ  นอกสามเมือง  สถานท่ีตั้ง บ้านเลขท่ี 83 หมู่ 3  บ้านโนนสะอาด 
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 8. ร้านจำหน่ายรถจักยานยนต์ และอะไหล่รถจักรยานยนต์  จำนวน  3  แห่ง 
• ร้านมดแดงมอร์เตอร์ไซด์  สถานท่ีตั้ง   หมู่ 1  บ้านซับใหญ่ 
• ร้านซับใหญ่ยนต์ 2018 สถานท่ีตั้ง เลขท่ี 282 หมู่ 10 บ้านซับใหญ่พัฒนา 
• ร้าน JT.มอเตอร์ สถานท่ีตั้ง 38 หมู่ 14 บ้านซับจาน 

9. ร้านล้างรถ  จำนวน  2  แห่ง 
• ศูนย์ดูแลรถยนต์ซบัใหญ่คาร์ สถานท่ีตั้ง บ้านเลขท่ี 90 หมู่ 12  บ้านโนนจำปาพัฒนา 
• ร้านจักรวาลคาร์แคร์  หมู่ 12  บา้นโนนจำปาพัฒนา 

10. ร้านขายของเบ็ดเตล็ดทั่วไป  จำนวน  34  แห่ง 
• ร้านนางสาวนงค์นุช  นนท์ขุนทด  สถานท่ีตั้ง เลขท่ี 362 หมู่ที่ 1บา้นซับใหญ่  
• ร้านป้าอู๊ด สถานท่ีตั้ง เลขท่ี 216 หมู่ 10 บ้านซับใหญ่พัฒนา 
• ร้านรดา ร้านยีส่ิบบาท สถานท่ีตั้ง เลขท่ี 66/2 หมู่ 1 บ้านซับใหญ ่
• ร้านคุณขุนทอง สถานท่ีตั้ง เลขท่ี 80 หมู่ 1 บ้านซับใหญ ่
• ร้านแม่เรณู สถานท่ีตั้ง เลขท่ี 363 หมู่ 1 บ้านซับใหญ ่
• ร้านซับใหญ่ขายขา้ว สถานท่ีตั้ง 160/4 หมู่ 1 บ้านซับใหญ่ 
• ร้านวินัยพาณิชย์ สถานท่ีตั้ง เลขท่ี 272 หมู่ 1 บ้านซับใหญ ่
• ร้านกุ๊กไก่เครื่องเขียน สถานท่ีตั้ง 191 หมู่ 1 บ้านซับใหญ ่
• ร้อนน้องโบว์กี้ พาณิชย์  สถานท่ีตัง้ เลขท่ี 63 หมู่ 2 บ้านวังพง 
• ร้านน้องเก้า สถานท่ีตั้ง 79 หมู่ 2 บ้านวังพง 
• ร้านบิ๊กนาย 2559 สถานท่ีตั้ง เลขที่ 152 หมู่ 3 บ้านโนนสะอาด 
• ร้านวรวรรณเจรญิทรัพย์ สถานท่ีตัง้ 89 หมู่ 3 บ้านโนนสะอาด 
• ร้านนภารัตน์พาณิชย์ สถานท่ีตั้ง เลขท่ี 199 หมู่ 4 บ้านวังขื่อ 
• นายประยรู  สุทธะภักดี สถานท่ีตัง้ เลขท่ี 178 หมู่ที่ 5 บ้านซบัเจรญิสุข 
• ร้านบ้านตุ๊กตาตัวออ สถานท่ีตั้ง เลขท่ี 90 หมู่ 5 บ้านซับเจรญิสุข 
• ร้านวิษณุกิ๊ปช๊อป สถานท่ีตั้ง เลขท่ี 84 หมู่ที่ 5 บ้านซับเจริญสุข  
• ร้านยอดข้าวพาณิชย์ สถานท่ีตั้ง 115 หมู่ 5 บ้านซับเจริญสุข 
• ร้านท๊อฟฟี่คอฟฟ่ี สถานท่ีตั้ง 112 หมู่ 6 บ้านบุฉนวน 
• ร้านนายประเสริฐ กอจัตรุัส สถานที่ตั้ง บ้านบ้านเลขท่ี 201 หมู่ที่ 8 บ้านตลุกคณู  
• ร้านสุจติราพาณิชย์ สถานท่ีตั้งเลขที่ 9 หมู่ 8 บ้านตลุกคณู 
• ร้านนายสุวรรณ ไชโย สถานท่ีตั้ง เลขท่ี 25/1 หมู่ที่ 8 บ้านตลุกคณู 
• ร้านรุ่ง 88 ซ็อป สำนักงานเลขท่ี 145 หมู่ 9 บ้านซับห่าง 
• ร้านยายหนันพาณิชย์ สถานท่ีตั้ง เลขท่ี 85 หมู่ 10 บ้านซับใหญ่พฒันา 
• ร้านนายพรชัย  ทิพรักษา สถานท่ีตั้ง เลขท่ี 42 หมู่ที่ 10 บ้านซับใหญ่พัฒนา 
• ร้าน 3 ต.ข้าวสาร สขาขา 3 (ซับใหญ่) สถานท่ีตั้ง เลขท่ี 152/1 หมู่ 10 บ้านซับใหญ่พัฒนา 
• ร้านแม่ลำใย สถานท่ีตั้ง เลขท่ี 7 หมู่ 11 บ้านหนองบัว 
• ร้านเลศิพงษ์ขนส่ง สถานท่ีตั้ง 154 หมู่ 11 บ้านหนองบัว 
• ร้าน ส.รุ่งเรืองพาณิชย์ สถานท่ีตั้ง เลขท่ี 8 หมู่ 11 บ้านหนองบัว 
• ร้านมินิมาร์ทซับใหญ่คาร์ สถานท่ีตั้ง เลขท่ี 90 หมู่ที่ 12 บ้านโนนจำปาพัฒนา 
• ร้านกุ๊กไก่พาณิชย์ สถานท่ีตั้ง 139 หมู่ 12 บ้านโนนจำปาพัฒนา 
• ร้านนายสังกา  อาจกล้า สถานท่ีตัง้ เลขท่ี 242 หมู่ที่ 12 บ้านโนนจำปาพัฒนา 
• ร้านเพิ่มทรัพย์ สถานท่ีตั้ง เลขท่ี 25 หมู่ 12 บ้านโนนจำปาพัฒนา 
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• ร้านแม่สมบัติพาณิชย์ สถานท่ีตั้ง เลขท่ี 41 หมู่ 13 บ้านเขาดินวนา 
• ร้านพัทธนันท์พาณิชย ์สถานท่ีตั้ง เลขท่ี 6 หมู่ 14 บ้านซับจาน 

11.ที่จำหน่ายต๋ัวรถทัวร์  จำนวน  2  แห่ง                           
• บริษัทชัยภูมิทัวร์  สถานท่ีตั้ง บ้านเลขท่ี 216/1 หมู่ 1  บ้านซับใหญ่ 
• บริษัทเทียนไชยแอร์  สถานท่ีตั้ง บ้านเลขท่ี 169  หมู่ 1 บ้านซับใหญ่ 

 12.ร้านบริการรับถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม พิมพ์งาน พิมพ์นามบัตร จำนวน 3  แห่ง 
•  ร้าน N.K. ก๊อปปี้ สถานท่ีตั้ง หมู่ 10 บ้านซับใหญ่พัฒนา 
• ร้านซับใหญด่ิจิตอล สถานท่ีตั้ง เลขที่ 152 หมู่ 10 บ้านซับใหญ่พฒันา 
• ร้านซับใหญ่อิงค์เจค็ สถานท่ีตั้ง  หมู่ 10 บ้านซับใหญ่พัฒนา 

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

 14.ร้านจำหน่ายปุ๋ย  จำนวน  7  แห่ง 
• ร้านนายบุญมี ฤทธิ์จรูญ  สถานท่ีตั้ง  หมู่ 1 บ้านซับใหญ ่
• 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.ร้านจำหน่ายเคร่ืองใช้ไฟฟ้า  จำนวน  1 แห่ง 
• ร้านนพรัตน์การไฟฟ้า สาขา 2  สถานท่ีตั้ง  หมู่ 1 บ้านซับใหญ่ 

 16.ร้านจำหน่ายโรงศพและเคร่ืองสังฆภัณฑ์  จำนวน  1  แห่ง  
• ร้านซับใหญส่ังฆภณัฑ์  สถานท่ีตั้ง  หมู่ 1 บ้านซับใหญ่ 

 17.ร้านจำหน่ายวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง  จำนวน  3 แห่ง 
• ร้านตั้งเจริญค้าวสัดุ  สถานท่ีตั้ง เลขท่ี 252  หมู่ 10  บ้านซับใหญ่ 
• ร้านซับใหญร่วมวัสดุ  สถานท่ีตั้ง เลขท่ี 5  หมู่ 12  บ้านโนนจำปาพัฒนา 
• ร้านนายชาญ เนยีมไธสงค์ สถานที่ตั้ง เลขท่ี 185 หมู่ที่ 12 บ้านโนนจำปาพัฒนา 

 18.ร้านบริการสินเชื่อ  จำนวน  5  แห่ง 
• ร้านศรสีวัสดิ์ลิซซิ่ง  สถานท่ีตั้ง  หมู่ 1  บ้านซับใหญ่ 
• ร้านชัยฤทธิ์ลิซซิ่ง  สถานท่ีตั้ง   หมู่ 1  บ้านซับใหญ่ 
• ร้านเมืองไทยลิซซิ่ง สถานท่ีตั้ง  หมู่ 1  บ้านซับใหญ ่
• ร้านสิงหส์ยามริชซิ่ง  สถานท่ีตั้ง หมู่ 1 บ้านซับใหญ ่
• ร้านศักดิส์ยามลิชซิ่ง สถานท่ีตั้ง หมู่ 1 บ้านซับใหญ่ 

 19.ร้านจำหน่ายรถจักยานยนต์ และอะไหล่รถจกัรยานยนต์  จำนวน   3  แห่ง 
• ร้านมดแดงมอร์เตอร์ไซด์  สถานท่ีตั้ง   หมู่ 1  บ้านซับใหญ ่
• ร้านซับใหญ่ยนต์ 2018 สถานท่ีตั้ง เลขท่ี 282 หมู่ 10 บ้านซับใหญ่พัฒนา 
• ร้าน JT.มอเตอร์ สถานท่ีตั้ง 38 หมู่ 14 บ้านซับจาน 
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 6.5 การท่องเที่ยว 
        สถานที่ท่องเที่ยวในตำบล 
     1) วัดสวนพุทธอุทยานเฉลิมพระเกียรติ บ้านซับใหญ่พัฒนา หมู่ 10 เป็นสถานท่ีปฏิบตัิธรรมและศกึษาธรรมชาต ิ
         รวมทั้งพันธุ์ไม้พืชสมุนไพร มคีวามสมบรูณ์ของป่าซึ่งดูแลโดยพระมหาสยาม โสภณสีโล 
      2) วัดป่าอนุรักษ์ (ถ้ำเทพนิมิต) บ้านซับใหญ่พัฒนา หมู่ 10 มีการขุดค้นพบซากเครื่องมือเครื่องใช้ที่คนโบราณ 
          ใช้ในการล่าสัตว์  และเป็นสถานท่ีที่มีความอุดมสมบูรณ์ของพรรณไม้ธรรมชาติ 

     3)  สำนักสงฆ์ป่าชัยพัฒนาราม บ้านวังพง หมู่ 2 เป็นสำนักสงฆซ์ึง่อยู่บนเนินเขามีความสวยงามร่มรื่นเป็น 
              ธรรมชาติ มีพรรณไม้ทีม่ีความอุดมสมบรูณ์ สงบร่มรื่นเหมาะแก่การศึกษาและปฏิบัติธรรม 

         4) วัดซับเจริญสุข หมู่ 5 เป็นท่ีประดิษฐานของพระพุทธรตันมิ่งมงคล (เจรญิสุข) พระปางเปิดโลก และ รอย 
          พระพุทธบาทจำลอง ให้เคารพสักการะ 
         5) จุดชมวิวผ่าเหินหาว ทิวเขาสูง หรือ ผ่าหินห่าว ตั้งอยู่บ้านซับเจรญิสุข หมู่ 5 เดินข้ามสะพานไม้เพื่อชมวิว 
          บนผาหิน ซึ่งเมื่อมองลงไปจากเนินหินจะได้พบกันทิวทัศน์ที่สวยงาม หากไปในช่วงเช้าตรู่ในฤดหูนาวจะได้ 
           พบกับหมอกหนาตามธรรมชาติ 
      6) ทุ่งกังหันลม เป็นกังหันท่ีใช้ผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานลมซึ่งเป็นพลังงานสะอาด บรหิารงานโดยบริษัทเอกชน  
          ได้แก่ บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด จำนวน 26 ต้น และบรษิัท หนุมานพลังลม จำกดั จำนวน 13 ต้น 

       7) เขาจอมดอย บ้านหนองใหญ่ หมู่ 7 เป็นสถานท่ีท่องเที่ยงเชิงนิเวศน์ท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ  
           ประกอบไปด้วยพันธ์ุไม้หลากหลายชนิดและมีแหล่งน้ำซับท่ีไหลอยู่ตลอดปี มีจดุชมวิวที่สวยงามมากกว่า 
              10 แห่ง มีการขุดพบซากสัตว์ดึกดำบรรพ์ ได้แก่ การพบฟอสซิลหอยล้านปี และฟอสซลิไดโนเสาร์   
           เหมาะสำหรับคนท่ีชอบการผจญภัย นักเดินป่า คนท่ีชอบความท้าทาย เนื่องจากการเดินทางขึ้นเขา 
               เป็นระยะทางหลายกิโลเมตร เมื่อขึ้นไปบนจุดสูงสดุของเขาจอมดอยแล้วเป็นจุดชมวิว นอกจากนี้ยังมี 
           ก้อนหินท่ีเกิดขึ้นจากธรรมชาติ เมื่อเกิดการผุกร่อนจะกลายเป็นหินท่ีมีลักษณะเหมือนสัตวห์รือเหมือนสิ่งใด 
            สิ่งหนึ่งตามแต่ผู้พบเห็นจะจินตนาการ ซึ่งมีความสวยงามมาก คนท่ีรักธรรมชาตจิะชื่นชอบสถานท่ีท่องเที่ยว 
            แห่งนี้ 

       8) ป่าชุมชนบ้านซับใหญ่พัฒนา หมู่ 10 เป็นผืนปา่ที่อุดมสมบรูณ์ในตำบลซับใหญ่ซึ่งมีพรรณไมห้ลากหลาย  
           เป็นแหล่งอาหาร พืชสมุนไพรของคนในชุมชน และเป็นแหล่งเรียนรู้ทางนิเวศนเ์ป็นอย่างด ี
       9)  ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านหนองใหญ่ หมู่ 7 ชมการปลูกหน่อไมฝ้รั่งเพื่อการส่งออก รวมทั้งพืชผัก 
            สวนครัวปลอดสารพิษ เช่น ถั่วฝักยาว ฟักทอง แตงกวา พริก เพื่อเป็นรายได้เสรมิแก่กลุ่มเกษตรกร 

              สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง 
       1) อ่างห้วยทราย บ้านหนองประดู่ หมู่ 11 ตำบลตะโกทอง ซึ่งจะมองเห็นทิวทัศน์ของต้นกังหันลมเมื่อยาม 
            พระอาทิตย์ตกดิน ตดักับแสงพระอาทิตยส์่งผลให้น้ำเป็นประกาย มีความงดงามยิ่ง และเยีย่มชมแหล่ง 
            ผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังลมซึ่งเป็นพลังงานสะอาดของบริษทัหนุมาน ในเขตตำบลตะโกทอง 
        2) กลุ่มอาชีพตัดหินทรายเพ่ือการส่งออก ตำบลท่ากูบ เยี่ยมชมผลติภณัฑ์หินทราย ตลอดจนวิถีชีวิตรอบอ่าง 
            ท่ากูบ และชมทุ่งกังหันลมอีกแห่งหนึ่งที่รายล้อมไปด้วยธรรมชาติอันสวยงาม เหมาะแก่การปัน่จักรยาน 
           เพื่อการออกกำลังกาย ระยะทางยาวจนมาสิ้นสุด ณ อ่างเก็บน้ำพระราชดำริ บ้านวังขื่อ หมู่ 4 ตำบลซับใหญ่  

6.6 อุตสาหกรรม 
การอุตสาหกรรม เป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนหรืออุตสาหกรรมขนาดเล็ก อุตสาหกรรมในครัวเรือนท่ีสามารถทำ

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

1. สถานีบริการน้ำมัน จำนวน  3  แห่ง 
• ปั้มน้ำมัน ภ.ซับใหญ่บริการ โดยนางภูชาลี เลาหะนาคีวงศ์ สถานท่ีตัง้ บ้านเลขท่ี 201 หมู่ 1  บ้านซับใหญ ่
• ปั้มน้ำมันศิริวงศ์ 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  มผีู้ค้า จำนวน 20 ราย 
• คลองถม บ้านซับใหญ่  สถานท่ีตั้ง  หมู่ 10  มผีู้ค้า จำนวน 45 ราย 
• บ้านโนนสะอาด  สถานท่ีตั้ง หมู่ 3  มผีู้ค้า จำนวน 7 ราย 

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 
• ลานมันทรัพยร์ุ่งเรืองพืชผล  สถานท่ีตั้ง หมู่ 6  บ้านบุฉนวน  
• หจก.ฅนซับใหญ่  สถานท่ีตั้ง หมู่ 13  บ้านเขาดินวนา   

 
 

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 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปพริกบ้านหนองใหญ่ 7 9 100,000 - อปท. 
6 กลุ่มเศรษฐกิจชุมชนผู้ปลูกพริก 3,6,7 35 100,000 - อบจ.ชัยภูมิ 
7 กลุ่มเศรษฐกิจชุมชนผู้ปลูกพริก 11 50 100,000 - อปท. 
8 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรพืชผลบ้านบุฉนวน 6 11 100,000 - อบจ.ชัยภูมิ 
9 กลุ่มเลี้ยงโคพันธุ์พ้ืนบ้าน 3 20 100,000 - อบจ.ชัยภูมิ 

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

รวม  694 3,089,763  
 

ที่มา : กองสวัสดิการสังคม องค์การบรหิารส่วนตำบลซับใหญ ่ จังหวัดชัยภูมิ  ณ วันที่  1  มีนาคม  2564 
 

     6.8 สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 

ลำดับ ช่ือผลิตภณัฑ ์ ช่ือกลุ่ม/ผูผ้ลติ 
ที่อยู่ ประเภท

ผลิตภณัฑ ์
ประเภท

ผู้ประกอบการ หมู่ที่ ตำบล 
1 กระเป๋าถักเส้น

พลาสติก 
กลุ่มถักกระเป๋า บ้านวังพง 2 ซับใหญ ่ อาหาร กลุ่มผูผ้ลติชุมชน 

2 เสื่อกก กลุ่มทอเสื่อกกบ้านโนนสะอาด 3 ซับใหญ ่ ของใช้ กลุ่มผูผ้ลติชุมชน 
3 ผลิตภณัฑ์หม่อน 

ไหม 
กลุ่มปลูกหม่อนไหมบ้านโนนสะอาด 3 ซับใหญ ่ ของใช้ กลุ่มผูผ้ลติชุมชน 

4 กระเป๋าถักเสน้
พลาสติก 

กลุ่มถักกระเป๋า บ้านซับเจรญิสุข 5 ซับใหญ ่ อาหาร กลุ่มผูผ้ลติชุมชน 

5 หน่อไม้ฝรั่ง กลุ่มหน่อไม้ฝรั่ง บ้านซับเจริญสุข 5 ซับใหญ ่ อาหาร กลุ่มผูผ้ลติชุมชน 
6 พริก กลุ่มปลูกพริก บ้านบุฉนวน 6 ซับใหญ ่ อาหาร กลุ่มผูผ้ลติชุมชน 
7 ข้าวหอมนิล กลุ่มปลูกข้าวหอมนิล 6 ซับใหญ ่ อาหาร กลุ่มผูผ้ลติชุมชน 
8 ข้างฮางงอก กลุ่มปลูกข้าวฮางงอก 6 ซับใหญ ่ อาหาร กลุ่มผูผ้ลติชุมชน 
9 ผลิตภณัฑ์กล้วยอบ กลุ่มกล้วยอบบ้านบุฉนวน 6 ซับใหญ ่ อาหาร กลุ่มผูผ้ลติชุมชน 

10 หน่อไม้ฝรั่ง กลุ่มหน่อไม้ฝรั่ง บ้านบุฉนวน 6 ซับใหญ ่ อาหาร กลุ่มผูผ้ลติชุมชน 
11 เสื่อกก กลุ่มทอเสื่อกกบ้านบุฉนวน 6 ซับใหญ ่ ของใช้ กลุ่มผูผ้ลติชุมชน 
12 พริกป่น กลุ่มแปรรูปพริกบ้านหนองใหญ ่ 7 ซับใหญ ่ อาหาร กลุ่มผูผ้ลติชุมชน 
13 พริก กลุ่มปลูกพริก บ้านหนองใหญ ่ 7 ซับใหญ ่ อาหาร กลุ่มผูผ้ลติชุมชน 
14 พริกปลารา้บอง กลุ่มแปรรูปพริกบ้านหนองใหญ ่ 7 ซับใหญ ่ อาหาร กลุ่มผูผ้ลติชุมชน 
15 ผลิตภณัฑ์กล้วยอบ กลุ่มกล้วยอบบ้านหนองใหญ ่ 7 ซับใหญ ่ อาหาร กลุ่มผูผ้ลติชุมชน 
16 หน่อไม้ฝรั่ง กลุ่มหน่อไม้ฝรั่ง บ้านหนองใหญ ่ 7 ซับใหญ ่ อาหาร กลุ่มผูผ้ลติชุมชน 
17 ผลิตภณัฑ์หน่อไม้

ดอง 
กลุ่มแปรรูปหน่อไม้ บ้านหนองใหญ ่ 7 ซับใหญ ่ อาหาร กลุ่มผูผ้ลติชุมชน 

18 กระเป๋าถักเสน้
พลาสติก 

กลุ่มถักกระเป๋าบ้านหนองใหญ ่ 7 ซับใหญ ่ ของใช้ กลุ่มผูผ้ลติชุมชน 

 เสื่อกก กลุ่มทอเสื่อกกบ้านซับใหญ่พัฒนา 10 ซับใหญ ่ ของใช้ กลุ่มผูผ้ลติชุมชน 
19 พริก กลุ่มปลูกพริก บ้านหนองบัว 11 ซับใหญ ่ อาหาร กลุ่มผูผ้ลติชุมชน 
20 กระเป๋าถักเสน้

พลาสติก 
กลุ่มถักกระเป๋า บ้านซับจาน 14 ซับใหญ ่ อาหาร กลุ่มผูผ้ลติชุมชน 
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6.9 แรงงาน 

  พื้นที่ตำบลซับใหญ่ เป็นพื้นที่เกษตรกรรม แรงงานส่วนมากมีอาชีพรับจ้างทำการเกษตร และรับจ้างตามร้าน
จำหน่ายสินค้า เมื่อถึงฤดูแล้งก็จะย้ายเข้าไปขายแรงงานในพื้นที่ต่างจังหวัดและกรุงเทพมหานคร จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  
ประชากรวัยแรงงานอายรุะหว่าง  17 – ๖๐  ปี ค่าแรงในพ้ืนท่ีต่ำกว่าระดับจังหวัด   

 

 7.1 การนับถือศาสนา 
ประชากรในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่  มีผู้นับถือศาสนาครสิตเ์พียงเล็กน้อย  นอกนัน้นับถือ

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 วัดซับใหญ ่ บ้านซับใหญ่ หมู่ 1 14 1 
6 วัดซับห่างวนาราม บ้านซับห่าง หมู่ 9 35 1 
7 วัดเขาดินวนา บ้านเขาดินวนา หมู่ 13 85 2 
8 วัดซับจานวนาราม บ้านซับจาน หมู่ 14 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 9 100 1 
12 สำนักสงฆ์ทรัพย์ศิลาทอง บ้านซับห่าง หมู่ 9 35 1 
13 สำนักสงฆเ์ขาบรรพต บ้านซับห่าง หมู่ 9 100 5 
14 สำนักสงฆ์ป่าอนุรักษ์ (ถ้ำเทพนิมิตร) บ้านซับใหญ่พัฒนา  หมู่ 10 30 - 
15 สำนักสงฆ์สวนพุทธอุทยานเฉลิมพระเกียรติ บ้านซับใหญ่พัฒนา  หมู่ 10 150 1 
16 สำนักสงฆ์หนองบัวทอง บ้านหนองบัว  หมู่ 11 10 2 

รวม   1,234.5 51 
ที่มา : จากการสำรวจข้อมูลพื้นทีว่ัดและสำนักสงฆ์ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชยัภูมิ   ณ  วันที ่ 1 เมษายน 2564 

7.ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
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 7.2 ประเพณีและงานประจำปี 
 ประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญ 

    1) ประเพณีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ เดือน มกราคม ของทุกปีกิจกรรมสังเขป  ประชาชนร่วมทำบุญตักบาตร        
    2) ประเพณีงานประเพณีสงกรานต์  เดือน เมษายน ของทุกปีกิจกรรมสังเขป  งานประเพณีวันกตญัญู                               
        รดน้ำดำหัวผูสู้งอายุ   

     3) ประเพณีงานประเพณีเกี่ยวกับศาสนา กิจกรรมสังเขป  ถวายเทียนพรรษาทุกวัด ประเพณีบญุกฐิน  ประเพณ ี
      ประจำปีบุญผะเหวด (เทศน์มหาชาติ)  งานประเพณีบญุเบิกบ้าน    
     4) ประเพณีงานประเพณีลอยกระทง ประมาณเดือน พฤศจิกายน ของทุกปีกิจกรรมสังเขป  ประกวดกระทง และ 
                           ประกวดนางนพมาศ 
                       5) งานบวงสรวงเจ้าพ่อพระยาแล และงานของดอีำเภอซับใหญ ่

     7.3 ภูมิปัญญาท้องถิน่และภาษาถิ่น 
ประชาชนในพ้ืนท่ีอำเภอซับใหญ่    ส่วนใหญ่อพยพย้ายถิ่นมาจากต่างถิ่น  เช่น  อำเภอบัวใหญ่   อำเภอด่านขุนทด  
จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดบรุีรัมย์  ซึ่งส่วนใหญ่จะอาศยัอยู่ในตำบลซับใหญ่      
 
 

 
 

 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 10,000 

ที่มา : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ ่จังหวัดชัยภูม ิ ณ  วันที ่ 1  มีนาคม 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
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 8.2 ป่าไม้ 
                       พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญม่ีพื้นท่ีปา่ไม้ที่มีความอุดมสมบรูณม์าก  เปน็แหล่งอาหารสำหรบัชาวบ้านใน
รูปพืช  และสัตว์  บางส่วนถูกบุกรกุจากคนในชุมชนเอง   โดยการตดัไมเ้พื่อทำการแผ้วถางเพื่อปรบัพ้ืนท่ีสำหรับทำการเกษตร  และนำ
ไม้มาทำฟืนและถ่านหุงตม้ ซึ่งหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้องได้กำหนดมาตรการป้องกัน และให้ความรู้แก่ชาวบ้านตลอดมา  พื้นที่ส่วนใหญ่ 
ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาตินายางกลัก เป็นเขตปฏิรูปท่ีดินเพื่อการเกษตรกรรม (สปก.4-01) สำหรบัเอกสารสิทธ์ิในที่ดิน เช่น โฉนด
ที่ดิน (น.ส.4) หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก. และ น.ส.3.)  และหนังสือสำคัญสำหรับท่ีหลวง (น.ส.ล.)   มีเพียงบางส่วน 
และมีพื้นท่ีป่าชุมชนในพื้นที่ จำนวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่ ป่าชุมชนบ้านวังพง หมู่ที่ 2, ป่าชุมชนบ้านวังขื่อ หมู่ที่ 4, ป่าชุมชนบ้านบุฉนวน 
หมู่ที่ 6 , ป่าชุมชนบ้านเขาดินวนา หมู่ที่ 13 และป่าชุมชนบ้านซับใหญ่พัฒนา  หมู่ที่ 10  เป็นป่าผืนใหญ่ที่สมบรูณ์ในตำบลซับใหญ่             
ที่มีพรรณไมห้ลากหลาย เป็นแหลง่อาหาร พืชสมุนไพรของคนในชุมชนและเป็นแหล่งเรียนรู้ทางนิเวศน์เป็นอย่างดี และสวนพุทธ
อุทยานเฉลิมพระเกียรติ   ตั้งอยู่ที่ บ้านซับใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 10 เป็นสถานท่ีปฏิบัติธรรม และศึกษาธรรมชาติ รวมทั้งมีพันธ์ุพืช
สมุนไพร มีความสมบรูณ์ของป่า  ซึ่งดูแลโดย พระมหาสยาม  โสภณสโีล 
 8.3 ภูเขา 

          เขานางรัก เขากรด และ เขาจอมดอย ตั้งอยู่บ้านหนองใหญ่  หมู่ที่  7  ตำบลซับใหญ่   เป็นสถานท่ีท่องเที่ยวเชิง
นิเวศน์ท่ีมีความสมบูรณ์ทางธรรมชาติ  พันธุ์ไม้หลากหลายและมีแหล่งน้ำซับท่ีไหลอยู่ตลอดปี  มีจดุชมวิวที่สวยงามมากกว่า 10 แห่ง 
มีการขุดค้นพบซากสัตวด์ึกดำบรรพ์   ได้แก่  การพบฟอสซิลหอยล้านปี     และฟอสซิลไดโนเสาร์  เหมาะสำหรับคนท่ีชอบการผจญภัย  
นักเดินป่า  คนท่ีชอบความท้าทาย  เนื่องจากต้องเดินทางขึ้นเขาเป็นระยะทางหลายกิโลเมตร  เมื่อขึ้นไปบนจุดสูงสดุของเขาจอมดอย
แล้วจะเป็นจุดชุมวิว   นอกจากน้ี  ยังมีก้อนหินท่ีเกิดขึ้นจากธรรมชาติ   เมื่อเกิดการผุกร่อนจะกลายเปน็หินท่ีมีลักษณะเหมือนสัตว์  
หรือเหมือนสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามแต่ผูพ้บเห็นจะจินตนาการ  ซึ่งมีความสวยงามมาก  คนที่รักธรรมชาติ จะชืน่ชอบสถานท่ีท่องเที่ยวแห่งนี้ 

 8.4 ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
ในพื้นทีอ่งค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ส่วนมากเป็นพ้ืนท่ีภูเขา มคีวามสมบรูณ์ทางธรรมชาติ  พันธุไ์ม้

หลากหลายและมีแหล่งน้ำซับท่ีไหลอยู่ตลอดปี  มีผักพ้ืนเมืองตามฤดกูาล เช่น ผักหวาน หน่อไม้ เห็ดชนิดต่างๆ และมสีัตว์ป่า
หลากหลายชนิด   

 
 

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

 

  

  วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง” 

 
*มีความมั่นคงปลอดภัย จากภัยและการเปลีย่นแปลงท้ังภายในประเทศและนอกประเทศ            
และมีความมั่นคงในทุกมิติ ท้ังมิตเิศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง 
*ประเทศ มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มสีถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ที่เข้มแข็ง                   
เป็นศูนย์กลางและเป็นท่ียดึเหนีย่วจิตใจของประชาชน ระบบการเมอืงที่มั่นคงเป็นกลไกท่ีนำไปสู่การ
บริหารประเทศท่ีต่อเนื่องและโปรง่ใสตามหลักธรรมาภิบาล 
*สังคม มีความปรองดองและความสามัคคี ประชาชน มีความมั่นคงในชีวิต มีงานและมีรายได้ที่มั่นคง
พอเพียงกำกับการดำรงชีวิต มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยส์ิน 
* มีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ำ 
 

           
 *ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศในกลุม่ประเทศรายได้

สูง ความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน 
 *เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็น

จุดสำคญัของการเช่ือมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการทำ
ธุรกิจ มีบทบาทสำคญัในระดับภมูภิาคและระดับโลก เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมี
พลัง 

 *มีความสมบูรณ์ในทุนทีจ่ะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่อง อาทิ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทาง
การเงินและทุนอื่นๆ 

    
 *การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญด้านรายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างต่อเนื่อง 

โดยไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาตเิกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดลอ้ม 
 *มีการผลิตและการบริโภคเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคมโลก 

*มีความรับผิดชอบต่อสังคม มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน ทกุภาคส่วนในสังคม มุ่งประโยชน์
ส่วนรวมอย่างยั่งยืน ทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 
 
 
 
 
 
 

1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ.2561-
2580 
 

ยั่งยืน 
 

มั่งคั่ง 
 

ความมั่นคง 
 

1.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
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  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 
มีที่ยืนและเปิดโอกาสให้กับทุกคนในสังคมไดด้ำเนินชีวิตที่ดมีีความสขุและอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ 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 
ลักษณะฐานการผลติและบริการสำคญัของประเทศ 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” 

๕. ยึด “หลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ 
ผลสัมฤทธิ์ท่ีเป็นเป้าหมายระยะยาว” จากการที่แผนพัฒนาฯ เป็นกลไกเช่ือมต่อในลำดบัแรกที่จะกำกับและส่งต่อแนวทางการ
พัฒนาและเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีให้เกิดการปฏิบตัิในทุกระดับและในแตล่ะด้านอย่างสอดคล้องกัน แผนพัฒนาฯ 
ฉบับท่ี ๑๒ จึงให้ความสำคัญกับการใช้กลไกประชารัฐที่เป็นการรวมพลังขับเคลื่อนจากท้ังภาครัฐ เอกชน และประชาชน โดยมี

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564 
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๓๒ 

การกำหนดประเด็นบูรณาการของการพัฒนาท่ีมีลำดับความสำคัญสูง และการกำหนดในระดับแผนงาน/โครงการสำคัญที่จะ
ตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาได้ อย่างแท้จริง รวมทั้งการกำหนดเป้าหมายและตัวช้ีวัดที่มีความครอบคลุมหลากหลายมิติ
มากกว่าในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ผ่านๆ มา ในการกำหนดเป้าหมายไดค้ำนึงถึงความสอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาวของ
ยุทธศาสตร์ชาติและการเป็นกรอบกำกับเปา้หมายและตัวช้ีวัดในระดบัย่อยลงมาที่จะต้องถูกส่งต่อและกำกับให้สามารถ 
ดำเนินการใหเ้กิดขึ้นอย่างมผีลสัมฤทธิ์ภายใต้กรอบการจัดสรรงบประมาณ การตดิตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณแผ่นดินและการตดิตามประเมินผลการปฏิบัตริาชการรวมทั้งการพัฒนาระบบราชการที่สอดคล้องเป็นสาระเดียวกัน
หรือเสริมหนุนซึ่งกันและกัน แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงกำหนดประเด็นบรูณาการเพื่อการพัฒนาเพื่อเป็นแนวทางสำคัญ 
 

          
  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 : การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
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 ค่าสมัประสิทธ์ิความไมเ่สมอภาค (Gini Coefficient) ด้านรายไดล้ดลง 
                    เหลือ ๐.๔๑ เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
    ตัวช้ีวัด ๑.๓ การถือครองสินทรัพย์ทางการเงินของกลุ่มประชากรร้อยละ ๔๐ ท่ีมีรายได้ต่ำสุด 

        เพิ่มขึ้น 
    ตัวช้ีวัด ๑.๔ สัดส่วนประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลงเหลอืร้อยละ ๖.๕  
                    ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
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๓๓ 

    ตัวช้ีวัด ๑.๕ สัดส่วนหน้ีสินต่อรายได้ทั้งหมดของครัวเรือนของกลุ่มครัวเรือนที่ยากจน 
                    ที่สุด 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 

เป้าหมายที่ ๖ การลงทุนจากความร่วมมือภาวะรัฐและภาวะเอกชน (Public Private 
      Partnership: PPP) ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเฉลีย่ปีละ ๔๗,๐๐๐  
      ล้านบาท 
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๓๔ 

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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  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 ตลอดจนขยายโอกาสทางธุรกิจในภูมภิาคอาเซยีน   
           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
           ในประเทศในปี ๒๕๖๔ โดยในส่วนของต้นทุนค่าขนส่งสินคา้จะลดให้ต่ำกว่า
           ร้อยละ ๗ ของผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ 
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๓๖ 

     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 
                  ตัวช้ีวัด 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 สดัส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย 
                  ตัวช้ีวัด ๔.๒ สัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า 
เป้าหมายที่ ๕ การพัฒนาเศรษฐกจิดิจิทัล มเีป้าหมายที่จะขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
       ให้ได้ร้อยละ ๘๕ ของหมู่บ้านท่ัวประเทศ และมีผูป้ระกอบการธุรกิจดิจิทัลรายใหม่ 
       เพิ่มขึ้นจำนวนไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ราย รวมทั้งหน่วยงานภาครฐัมีระบบความ
       มั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ในการรับมือภัยคุกคามทางออนไลน์อย่างน้อย 
       ร้อยละ ๘๐ ของหน่วยงานภาครัฐท้ังหมดเมื่อสิ้นสุดแผนฯ 
       ตวัช้ีวัด ๕.๑ อันดับความพรอ้มใช้ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
     (Network ReadinessIndex: NRI) 
       ตัวช้ีวัด ๕.๒ จำนวนหมู่บ้านที่มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าถึง 
                  ตัวช้ีวัด ๕.๓ จำนวนผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล 
       ตวัช้ีวัด ๕.๔ จำนวนเหตลุะเมิดความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่เกิดขึ้นในประเทศ 
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๓๗ 

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 เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงาน 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 
     ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศในปี ๒๕๖๔ โดยในส่วนของต้นทนุค่าขนส่ง 
     สินค้าจะลดใหต้่ำกว่าร้อยละ ๗ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
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๓๘ 

     ตัวช้ีวัด 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 
                      ปริมาณการขนส่งสินค้าทั้งหมดภายในประเทศ 
      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 
 

      เป้าหมายที่ ๕ การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล มีเปา้หมายทีจ่ะขยายโครงข่ายอินเทอรเ์น็ต 
ความเร็วสูงให้ไดร้้อยละ ๘๕ ของหมู่บ้านทั่วประเทศ และมีผู้ประกอบการ
ธุรกิจดิจิทัลรายใหม่เพิ่มขึ้นจำนวนไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ราย รวมทั้งหน่วยงาน
ภาครัฐมรีะบบความมั่นคงปลอดภยัทางไซเบอร์ในการรับมือภัยคุกคามทาง 
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๓๙ 

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   
       Management   Development) ให้อยู่ในลำดบั ๑ ใน ๓๐  

                   ตัวช้ีวัด ๑.๑ อันดบัความสามารถ การแข่งขันโครงสร้างพื้นฐานด้าน 
           วิทยาศาสตร์ โดย IMD 
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๔๐ 

             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 สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน 

ต่อภาครัฐ 
               ตัวช้ีวัด ๒.๓ สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรม 

           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 เพื่อพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ให้สนับสนุนการเพิม่ขีดความสามารถในการ 
           แข่งขันและการพัฒนาในพ้ืนท่ีอย่างยั่งยืน 

            ๒. เป้าหมายและตัวช้ีวัด 
     เป้าหมายที่ ๑ ลดช่องว่างรายได้ระหว่างภาคและมีการกระจายรายได้ที่เป็นธรรม 
           มากขึ้น 
           ตัวช้ีวัด ๑.๑ ผลิตภณัฑภ์าคต่อหัวระหว่างภาค 
           ตัวช้ีวัด ๑.๒ สัมประสิทธ์ิการกระจายรายได้ระดับภาค 
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๔๑ 

    เป้าหมายที่ ๒ เพิม่จำนวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่สำหรับคนทุก
            กลุ่มในสังคม ตัวช้ีวัด เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ไดร้ับการพฒันา 

           เป็นเมืองน่าอยู่ 
   เป้าหมายที่ ๓ พื้นที่ฐานเศรษฐกจิหลักมรีะบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงและ 
                                           เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
         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 เพื่อใช้ประโยชน์จากจุดเด่นของทำเลที่ตั้งของประเทศไทยที่เป็นจุดเชื่อมโยง 
   สำคัญของแนวระเบียงเศรษฐกิจตา่งๆ ให้เกิดประโยชน์อย่างเตม็ศักยภาพ 
   ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทย 
        ๑.๒ เพื่อขยายโอกาสด้านการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ และยกระดับให้

    ประเทศเป็นฐานการผลติและการลงทุนที่มีศักยภาพและโดดเด่น 
        ๑.๓ เพือ่เพิ่มบทบาทของไทยในเวทีโลกด้วยการส่งเสริมบทบาทท่ีสร้างสรรค์ 
   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 
             ๒.๒ ระบบห่วงโซ่มลูค่าในอนุภูมิภาคและภมูิภาคอาเซียนเพิ่มขึ้น 
        ตัวช้ีวัด ๑ ดัชนีย่อยความสามารถในการบริหารจัดการ ณ พรมแดนของ 
          ประเทศไทย ในดัชนีการอำนวยความสะดวกทางการค้า 
          (Enabling Trade Index) 
        ตัวช้ีวัด ๒ มูลค่าสินค้าขั้นกลางที่ผ่านด่านชายแดนระหว่างประเทศ 
          ตัวช้ีวัด ๓ มูลค่าการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับประเทศในภมูภิาค 
        ตัวช้ีวัด ๔ มูลค่าการบริการของผู้ประกอบการไทยในประเทศในภูมิภาค 
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๔๒ 

  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 
 (ความสัมพันธ์/สอดคล้องกับ THAILAND 4.0) 

        กระบวนทัศน์ในการพัฒนา 
1. เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ ไปสูส่ินค้าเชิงนวัตกรรม 
2. เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนด้วยอตุสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลย ี
3. เปลี่ยนจากภาคผลติสินค้า ไปสูภ่าคบริการมากขึ้น 
กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมาย ได้แก ่

  กลุ่มที่ 1 กลุม่อาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ 
  กลุ่มที่ 2 สาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีการแพทย์ 
  กลุ่มที่ 3 กลุม่เครื่องมืออุปกรณ์อจัฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม 
  กลุ่มที่ 4 กลุม่ดิจิทลั เทคโนโลยีอนิเทอร์เน็ตที่เช่ือมต่อและฝังอุปกรณ์ต่างๆ  
  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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๔๓ 

  
 

        
             แนวคิดและทิศทางการพัฒนา 
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปัญหาพื้นฐานด้านการขาดแคลนน้ำ ดินคุณภาพต่ำ ประสบปัญหาอุทกภัย และ
ภัยแล้งซ้ำซาก คนมีปัญหาทั้งในด้านความยากจน และมีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ แต่มีความพร้อม ด้านสถาบันศึกษาและ
สถาบันวิจัย ดังนั้น การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปสูค่วาม “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จำเป็นจะต้องแก้ไข
ปัญหาพื้นฐานฐานควบคู่ไปกับการพัฒนาการวิจัยเพื่อใช้ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในภาคให้มีการีเจริญเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมทั้งการแสวงหาโอกาสการนำความรู้                
ทุน เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากภายนอกมาช่วยขับเคลื่อน โดยการใช้ประโยชน์จากพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม
ขนส่งขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งและพื้นที่เศรษฐกิจหลักของประเทศ 
รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากการเช่ือมโยงและข้อตกลงกับประเทศเพื่อบ้านในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงที่กำลังเติ บโตอย่าง
รวดเร็วมาเสริมสร้างกิจกรรมการพัฒนาใหม่ๆ ให้แก่ภาค เพื่อให้มีอัตราการเติบโตที่สูงเพียงพอต่อการลดความเหลื่อมล้ำกับ
พื้นที่ส่วนอ่ืนๆ ของประเทศได้นะระยะยาว 
  เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : พัฒนาอีสานสู่มิติ ใหม่ให้ เป็น “ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาค                 
ลุ่มแม่น้ำโขง”  
  วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อแก้ปัญหาปัจจัยพื้นฐานด้านน้ำและดิน ให้เอื้อต่อการประกอบาชีพ การดำรงชีพ และการพัฒนา
เศรษฐกิจของภาค 

2. เพื่อดูแลช่วยเหลือคนจน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี พึงพ าตนเอง พึ่งพา
ครอบครัว และพึ่งพากันในชุมชนได้ 

3. เพื่อยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าเพิ่มโดยใช้ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสนับสนุนให้การ
เติบโตทางเศรษฐกิจของภาคไม่ต่ำกว่าระดับประเทศ 

4. เพื่อเช่ือมโยงห่วงโซ่มูลค่าของระบบเศรษฐกิจภาคเข้ากับระบบเศรษฐกิจของประเทศและภูมภิาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

5. เพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และมีบทบาท
สนับสนุนประเทศเป็นศูนย์กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

เป้าหมาย 
1. อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือขยายตัวเพิ่มขึ้น 
2. สัมประสิทธ์ิความไม่เสมอภาค (Gini Coefficien) ในการกระจายรายได้ภาคตะวันออกเฉียงลดลง 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างย่ังยืน 

แนวทางการพัฒนา 
1) พัฒนาแหล่งน้ำเดิมและแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ โดยการปรับปรุง

อ่างเก็บน้ำ หนอง ฝายและพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีอยู่เดิม และพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติให้สามารถเพิ่ม
ปริมาณการกักเก็บ รวมทั้งพัฒนาแหล่งน้ำใต้ดินตามความเหมาะสมของพื้นที่โดยไม่ให้เกิด
ผลกระทบจากดินเค็ม สร้างแหล่งกักเก็บน้ำ (แก้มลิง) อ่างเก็บน้ำ ฝาย และแหล่งน้ำขนาดเล็กใน
พื้นที่ท่ีเหมาะสมในพ้ืนท่ีการเกษตร 

2) พัฒนาแหล่งน้ำใหม่ในพื้นที่ลุ่มน้ำโขง ชี มูล โดยศึกษา สำรวจ และจัดหาพื้นที่ เพื่อพัฒนาแหล่ง
น้ำ ตลอดจนการผันน้ำระหว่างลุ่มน้ำ แม่น้ำในภาคและระหว่างภาค 

3) พัฒนาระบบส่งและกระจายน้ำ เช่น ระบบสูบน้ำ อาคารบังคับน้ำ คลองส่งน้ำ เป็นต้น 

1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
 

1.3.1 แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ.2560-2565 (ฉบับทบทวน) 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)   
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชยัภูมิ  งานนโยบายและแผน 

๔๔ 

4) บริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการเชิงลุ่มทั้งระบบ โดยดำเนินการในระดับลุ่มน้ำให้มีความสมดุล
ระหว่างการใช้น้ำทุกกิจกรรมกับปริมาณน้ำต้นทุน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกภาค
ส่วน และมีการจัดทำแผนบริหารจัดการน ้ำในระยะเร่งด่วนและระยะยาวเพื่อป้องกันความ
เสียหายจากอุทกภัยและภัยแล้ง 

2. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพ่ือลดความ
เหลื่อมล้ำทางสังคม 
แนวทางการพัฒนา 
1) พัฒนาอาชีพและรายได้ของผู้มีรายได้น้อย โดยสร้างโอกาสให้กลุ่มผู้มีรายได้น้อย มีท่ีดินทำกินของ

ตนเอง ส่งเสริมการมีอาชีพ สนับสนุนปัจจัยการผลิตและแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ 
ยกระดับฝีมือและอบรมให้ความรู้ เพื่อให้มีรายได้เสริมและเกิดความมั่นคงทางรายได้ ตาม
แนวทางกาฬสินธุ์โมเดล และหนองบัวลำภูโมเดล 

2) พัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส โดยเพิ่มสวัสดิการ
ทางด้านสังคมให้กับกลุ่มผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
บั้นปลายชีวิต ยกระดับสถานพยาบาลชุมชนในพื้นท่ีห่างไกลให้ได้มาตรฐาน และใช้ประโยชน์จาก
ระบบสื่อสารทางอินเตอร์เน็ตเชื่อมโยงโรงพยาบาลขนาดใหญ่ให้สามารถดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอาย ุ

3) พัฒนาความรู้ทางอาชีพ ทักษะอาชีพ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยกระจายการบริการด้าน
การศึกษาที่มีคุณภาพให้มีความเท่าเทียมระหว่างพื้นที่ เพื่อพัฒนาทักษะให้สามารถประกอบ
อาชีพและมีรายได้ ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและส่งเสริมให้มี
ระบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมให้สถาบันทางสังคมบูรณาการร่วมกันระหว่าง 
“ครอบครัว ชุมชน ศาสนา การศึกษา สื่อ และภาคเอกชน” ในการหล่อหลอม ปลูกฝังค่านิยม 
วัฒนธรรมให้คนไทยดำเนินชีวิตที่ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย มีจิตสาธารณะ จิตอาสา 
และมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 

4) พัฒนาระบบการป้องกันและควบคุมโรคเฉพาะถิ่น แก้ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ ในพ้ืนท่ีเสี่ยง อาทิ 
จังหวัดขอนแก่น สกลนคร ร้อยเอ็ด หนองบัวลำภู กาฬสินธุ์ อำนาจเจริญ มหาสารคาม อุดรธานี 
นครพนม และยโสธร โดยส่งเสริมการเรียนรู้ในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับให้แก่ประชาชน ทั้ง
ในชุมชนและเยาวชนในสถานศึกษา ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและค่านิยมในการบริโภคอาหารปรุง
สุกจากปลาน้ำจืดมีเกล็ด กำจัดสิ่งปฏิกูลจากชุมชนบริเวณรอบแหล่งน้ำอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 
สร้างเครือข่ายโรงพยาบาลในการคัดกรอง เฝ้าระวัง วินิจฉัยและรักษาโรคพยาธิไม้ใบไม้ ตับและ
ผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี พร้อมทั้งพัฒนาระบบคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและระบบฐานข้อมูลเพื่อติดตามการ
ทำงาน 

5) พัฒนาโภชนาการแม่และเด็ก โดยส่งเสริมการบริโภคไอโอดีนและให้ความรู้แก่ พ่อแม่หรือผู้ดูแล
เด็กในด้านโภชนาการที่เหมาะสม ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ และวิธีการเลี้ ยงดูเด็กที่เหมาะสม เพื่อ
กระตุ้นการพัฒนาเด็กในช่วง 0 -3 ปีแรก และยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในชุมชนและพื้นที่
ห่างไกลให้ได้มาตรฐาน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพเด็กก่อนวัยเรียน ให้มีพัฒนาการความพร้อมทั้ง
ทักษะสมอง ร่างกาย และสังคม 

6) อำนวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ โดยยกระดับการให้ความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย และผู้
ด้วยโอกาสด้านกฏหมายและคดีความ บูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและ
เครือข่ายภาคประชาชนในการแก้ไขข้อพิพาทในชุมชนโดยสันติวิธี และสร้างการรับรู้กฎหมาย 
เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในการปกป้องตนเองไม่ได้ตกเป็นเหยื่อ 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)   
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชยัภูมิ  งานนโยบายและแผน 

๔๕ 

3. ยุทธศาสตร์ที่  3  สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการแก้ไขปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา 
1) พัฒนาอาชีพและรายได้ของเกษตรกร โดยสร้างความมั่นคงของเกษตรกรรายย่อย โดยยดึหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรทางเลือก เกษตรกรรมยั่งยืน เกษตร             
อัตลักษณ์ท้องถิ่น เกษตรปลอดภยั เกษตรแปรรูป เกษตรอัจฉรยิะ และระบบนิเวศการพัฒนาการ
เกษตร สนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกร พัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรและสถาบันเกษตรกร 
พัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนหรอืสหกรณ์การเกษตร พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นมืออาชีพ 
สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุน  

2) พัฒนาพ้ืนท่ีทุ่งกุลาร้องไห้ให้เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลคิุณภาพสูง ในพื้นที่จังหวัดยโสธร สุรินทร์ 
ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และศรีสะเกษ รวมทั้งพื้นที่ท่ีมีศักยภาพอ่ืนๆ โดยปรบักระบวนการผลิต ให้
อยู่ภายใต้มาตรฐานเกษตรปลอดภยั พัฒนาห่วงโซ่อินทรีย์ให้ครอบคลุมทุกข้ันตอนการผลติ พร้อม
ขยายพื้นที่เกษตรอินทรยี์ โดยส่งเสริมการผลิตและแปรรูปโดยใช้นวตักรรม การยกระดับราคา
สินค้าเกษตรอินทรีย์ให้แตกต่างจากสินค้าการเกษตรที่ใช้สารเคมี และการพัฒนาระบบการรับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรยี์ การส่งเสริมกระบวนการตรวจรับรองแบบมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
กันเองของสมาชิกกลุ่มผูผ้ลติและชุมชน การส่งเสริมกระบวนการตรวจรับรองแบบมสี่วนร่วมใน
การตรวจสอบกันเองของสมาชิกกลุ่มผูผ้ลิตและชุมชน รวมทั้งการจดัทำโซนนิ่งระบบเกษตร
อินทรีย์อย่างเป็นรูปธรรม โดยการนำร่องในพื้นที่ท่ีมีความพร้อมและเหมาะสม และเช่ือมโยงไปสู่
การท่องเที่ยวเชิงเกษตรหรือการทอ่งเที่ยววิถีไทยเพื่อขยายฐานรายได้ พร้อมท้ังจัดทำฐานข้อมูล
เกษตรอินทรี เพื่อเป็นข้อมลูในการวางแผนการผลติที่เหมาะสม สนบัสนุนการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมใหม่ๆ ให้ตอบสนองตลาดสินค้าเพื่อสุขภาพและการส่งออก จัดตั้งกองทุนเกษตรอินทรีย์ 
ตลอดจนมาตรการส่งเสริมตลาดสเีขียวในชุมชนและท้องถิ่น ส่งเสรมิเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร
จำหน่ายสินค้าผ่านทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 

3) ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนไปสูส่ินค้าเกษตรชนิดใหม่ตามศักยภาพของพื้นที่ (Zoning) และความ
ต้องการตลาด โดยส่งเสรมิการปลกูพืชผัก ผลไม้ และไมด้อก ในพื้นที่จังหวัดเลย หนองคาย                   
บึงกาฬ นครพนม ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี โดยสนับสนุนการปรับปรุงพัฒนาพันธุ ์การตรวจ
รับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรการประชาสมัพันธ์และการจัดตั้งตลาดกลาง รวมทั้งส่งเสรมิการ
ปลูกพืชสมุนไพรสำคัญที่เป็นสารตัง้ต้นในการแปรรูปผลติสินค้า ในพ้ืนท่ีจังหวัดสกลนคร 
มหาสารคาม เลย อำนาจเจรญิ และอุบาลราชธานี ให้มีปรมิาณมากพอและมีคณุภาพตามระบบ
มาตรฐานการเกษตรตามความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ และจัดทำฐานข้อมลูพื้นที่
ปลูกพืชสมุนไพรเพื่อการบริหารจดัการ และส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อและโคนม ในพ้ืนท่ีจังหวัด
นครราชสมีา ขอนแก่น โดยสนับสนุนการปรับปรุงพันธุ์ ส่งเสรมิการปลูกแปลงหญ้าและปรับปรุง
คุณภาพอาหารสตัว์ พัฒนาเทคโนโลยีการเลี้ยงและทักษะเกษตรกร รวมทั้งการจัดระบบมาตรฐาน
โรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม (GMP) และเพิ่มช่องการจำหน่ายและขยายตลาดไปสู่
อาเซียน 

4) ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bio Economy) ให้เป็นฐานรายได้ใหม่ที่สำคัญของภาค 
โดยมุ่งลงทุนสร้างเศรษฐกิจบนฐานของการวิจัยและนวตักรรมระดับสูง ในลักษณะสหวิทยาการ  
ที่ใช้ทรัพยากรฐานชีวภาพ (พืช สัตว์ จุลินทรีย์) รวมถึงวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตร ของเสยีและ
น้ำเสียจากความก้าวหน้าและนวตักรรมในมติิใหม่ๆ ท่ีส่งผลต่อการปฏิรูปภาคเกษตร อาหาร 
สาธารณสุขและการแพทย์ พลังงาน อุตสาหกรรมเคมี และภาคสังคม โดยพัฒนาให้นครราชสมีา 
ขอนแก่น อุบลราชธานี และสกลนคร เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารครบ
วงจร ส่งเสริมการแปรรูปสมุนไพรในพื้นที่จังหวัดสกลนคร มหาสารคาม สุรินทร์ อำนาจเจริญ 
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และอุดรธานี โดยพัฒนาเทคโนโยลีการผลติให้ไดม้าตรฐาน GMP พฒันาระบบรับรองผลิตภณัฑ์
สมุนไพรและสร้างแบรนดเ์พื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและส่งออก ส่งเสริม
อุตสาหกรรมใหม่และธรุกิจแนวใหม่ในพ้ืนท่ีกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง กลุม่
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 และตอนล่าง 2 ด้วยการพัฒนาต่อยอดจากวตัถุดิบ
และของเหลือท้ิงทางการเกษตร/อตุสาหกรรม และฐานความหลากหลายทางชีวภาพไปสู่
ผลิตภณัฑ์อินทรีย์ เป็นต้น รวมทั้งสร้างความมั่งคงทางพลังงานระดบัชุมชน จากการนำวัตถุดิบใน
ชุมชน ของเหลือท้ิงทางการเกษตร ขยะครัวเรือน มาผลติเป็นพลังงานเพื่อใช้ภายในครัวเรือนหรือ
ชุมชน และส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนนะดับชุมชน 

5) ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจ SMEs ธุรกิจ Staetup และวสิาหกิจชุมชน ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค 
ในพื้นที่เช่ือมโยงระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก ได้แก่ จงัหวัดชัยภูมิ ขอนแก่น                   
กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มุกดาหาร เพื่อส่งออกสู่ประเทศเพื่อนบ้าน โดยเน้นอุตสาหกรรมสีเขียวและ
การใช้วัตถุดิบในพื้นที่ พัฒนาผู้ประกอบการ รวมทั้งสนับสนุนความรู้ด้านกฏหมาย ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง ส่งเสรมิการเข้าถึงแหล่งเงินทุนท่ีเป็นธรรม การพัฒนาช่องทางการตลาดในต้นทุนท่ีต่ำ
โดยใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ เช่น E-Commerce, 

6) ยกระดับมาตรฐานสินค้ากลุ่มผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าย้อมคราม และส่งเสริมพื้นที่ท่ีมีศักยภาพให้ก้าว
ไปสู่การเป็นศูนย์กลางแฟช่ันในระดับภูมภิาค อาทิ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา 
สุรินทร์ และสกลนคร เป็นต้น โดยส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสินคา้ การออกแบบ และตรา
สัญลักษณ์ พัฒนาเทคโนโลยีและงานศึกษาวิจัยสร้างนวัตกรรมเพิ่มมลูค่า พร้อมทั้งพัฒนาและ
ยกระดับผลิตภณัฑภ์ัณฑ์ชุมชนอื่นๆ ยกระดับผู้ประกอบการและนักออกแบบรุ่นใหม่ พร้อมท้ัง
พัฒนาและยกระดับผลติภณัฑ์ชุมชนอ่ืนๆ ยกระดับผู้ประกอบการและนักออกแบบรุ่นใหม่ ให้มี
ทักษะ มีความรู้ความสามารถท้ังการออกแบบและการจัดการ เพื่อให้สินค้ามีความหลากหลาย
และทันสมัย สร้างความเชื่อมโยงระหว่างวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
กับภาคอุตสาหกรรม และส่งเสรมิการจับคู่ธุรกิจเพื่อสรา้งโอกาสทางธุรกิจ 

7) พัฒนาเมืองศูนย์กลางจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ โดยจัดระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการที่มี
คุณภาพและให้เพียงพอต่อความตอ้งการของประชาชนและกิจกรรมเศรษฐกิจในเมือง จัดระบบ
บริการสังคมที่ไดม้าตรฐาน ที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย ให้ความสำคัญต่อการเมือง การเพิ่ม
พื้นที่สีเขียว ความสะอาด และดูแลความปลอดภยัของประชาชน และรักษาความสมดลุของระบบ
นิเวศ มุ่งเน้นการเพิม่ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และสนับสนุนพลังงานสะอาด 

8) อนุรักษ์และส่งเสริมการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์และรักษาความหลากหลาย
ทางชีวภาพของพื้นที่ต้นน้ำและป่าธรรมชาติทีส่ำคัญ ในพื้นที่จังหวัดเลย อุดรธานี สกลนคร ชัยภูมิ 
นครราชสมีา บุรรีัมย์ สรุินทร์ และศรีสะเกษ โดยกำหนดและทำเครือ่งหมายแนวเขตพื้นท่ีป่า
อนุรักษ์และพื้นที่ป่านอกเขตอนรุกัษ์ให้ชัดเจน ส่งเสริมประชาชนมสี่วนร่วมในการฟื้นฟู ปลูกป่า 
และป้องกันการบุกรุก เพื่อรักษาพืน้ท่ีป่าต้นน้ำและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน รวมถึงการ
อนุรักษ์พ้ืนท่ีชุ่มน้ำ 

9) ส่งเสริมการสนับสนุนการศึกษาวิจยัเพื่อพัฒนาความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิด
สร้างสรรค์ ในการพัฒนาภาค โดยใช้ประโยชน์จากสถาบันการศึกษา หน่วยงานด้านวิจัยการ
พัฒนาท่ีกระจายตัวอยู่ในพ้ืนท่ี สรา้งความเชื่อมโยงสถาบันการศึกษา และภาคเอกชนเพื่อพัฒนา
เครือข่ายของอุตสาหกรรมในลักษณะ คลสัเตอร์ สนับสนุนสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย ให้มี
ความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวตักรรม 
ส่งเสริมและสนับสนุนการวจิัยในข้ันประยุกต์และทดลองเพิ่มขึ้น ทั้งการจัดทำผลติภณัฑ์ต้นแบบ 
การทำวิจัยตลาด การทดสอบผลติภัณฑ์ต้นแบบ การทำวิจัยตลาด การทดสอบผลติภณัฑ์ และ
โรงงานนำร่อง เพื่อให้สามารถแปลงงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็น
รูปธรรมมากข้ึน 
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4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงบูรณาการ 
แนวทางการพัฒนา 
1) พัฒนาและส่งเสรมิการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรมในพื้นที่ โดยส่งเสริมชุมชนในการ

สร้างสรรค์กจิกรรมหรือเทศกาลประจำถิ่นในแตล่ะเอนในพื้นที่ต่างๆ โฆษณาประชาสมัพันธ์แก่
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ เพื่อสร้างการรับรูส้ินค้า บริการ แหล่งท่องเที่ยวท่ี
สะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชน และเมืองเก่า ได้แก่ เมืองเก่าบรุีรมัย์ เมอืงเก่าพิมาย เมืองเก่าสรุินทร์ 
เมืองเก่านครราชสีมา และเมืองเกา่สกลนคร พัฒนาแบรนด์และสื่อสารความแตกต่างของชุมชน
ต่างๆ ในรูปแบบการเล่าเรื่อง (Storytelling) ส่งเสริมการขายแพ็กเกจการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้น
การท่องเที่ยวนอกฤดูกาล ส่งเสรมิการตลาดแบบมเีป้าหมายเฉพาะกลุ่ม เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่ม
นักเรียนนักศึกษา กลุม่ผู้ปฏิบัติธรรม กลุ่มสภาพสตรี เป็นต้น 

2) พัฒนาและส่งเสรมิการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ในพ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสมีา บุรรีัมย์ สรุินทร์ 
ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี โดยบรูณาการจัดการแผนท่องเที่ยวในแต่ละจังหวดัที่ดึงดูดจดุเด่น
หรืออัตลักษณ์ของแต่ละพื้นท่ีมาสร้างเส้นทางท่องเท ี่ยวในเขตอารยธรรมอสีานใต้ และเชื่อมโยงสู่
ประเทศลาว กัมพูชา และเวยีดนาม เพื่อเพิ่มระยะเวลาพนักและค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวของกลุ่ม
นักท่องเที่ยวคุณภาพทั้งชาวไทยและต่างประเทศ พัฒนาสินค้าและบริการที่มีจัดเด่นหรือ                      
อัตลักษณ์ทีส่ร้างจากทุนทางวัฒนธรรม เพื่อให้เกดิความจดจำและสร้างความโดดเด่น ลอกเลียน
ได้ยาก พัฒนาบุคลาการและผู้ประสบการการท่องเที่ยวให้เป็นมืออาชีพ รักษามาตรฐานการ
ให้บริการ จัดทำแผนท่ีท่องเที่ยวให้ท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี พัฒนาระบบโลจิสติกส์ขนถ่าย
นักท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบไปสู่แหล่งท่องเที่ยว ดูแลความปลอดภัยและสุขลักษณะให้
นักท่องเที่ยว 

3) พัฒนาและส่งเสรมิการท่องเที่ยววถิีชีวิตลุ่มน้ำโขง ในพ้ืนท่ีจังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ 
นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจรญิ อุบลราชธานี และสกลนคร และพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงแหล่ง
ท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ สี่เหลีย่มวัฒนธรรมลา้นช้าง เลย-อุดรธานี-หนองบัวลำภู-
หนองคาย-สปป.ลาว โดยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว พัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยว สินค้าและ
บริการที่หลากหลาย อาทิ การเทอ่งเที่ยว/พักผ่อน ชมทัศนียภาพและวิถีชีวิตลุม่น้ำโขง 
(Leisure/Lifestyle) การท่องเที่ยวด้วยจักรยานและการเดินทางแบบคาราวาน 
(Cycling/Caravan Toues) การท่องเที่ยวเชิงมหกรรม (Festivals/Events) เป็นต้น พัฒนาถนน
เชื่อมโยงระหว่างแหล่งท่องเที่ยว พัฒนาท่าเรือและการท่องเที่ยวทางน้ำให้ได้มาตรฐานความ
ปลอดภัย ส่งเสริมการบริหารจัดการที่เกิดจากชุมชนเพื่อสร้างงานและรายได้ เน้นพัฒนา
ผู้ประกอบการด้านการจัดการและทักษะทางภาษาเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้น 

4) พัฒนาและส่งเสรมิการท่องเที่ยวยคุก่อนประวัติศาสตร์ในจังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์ อุดรธานี 
หนองบัวลำภู และชัยภูมิ โดยพัฒนาแหลงท่องเที่ยวและพิพิธภณัฑ์ให้เป็นแหล่งเรียนรูเ้ชิง
สร้างสรรค์และมีชีวิต ออกแบบการจัดแสดง จัดนิทรรศการ มลัตมิีเดีย หรือกิจกรรมต่างๆ ให้ผู้ชม
มีส่วนร่วม มีความสนุกรื่นรมย์เสมอ (play and learn) ทั้งภาษาไทยและต่างประเทศเพื่อขยาย
ฐานนักท่องเที่ยวท่ีสนใจศึกษาวิวัฒนาการของภาคตั้งแต่ยคุก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจบุัน 
ปลูกฝังให้เด็กเข้าพิพิธภัณฑ์ที่ผ่านกิจกรรมทัศนศึกษาของโรงเรียนและนันทนาการของครอบครัว 
พัฒนาสินค้า/บริการ/ของที่ระลึก ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวให้ได้
มาตรฐาน โฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว
เพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายและกลับมาไดบ้่อยครั้ง 

5) พัฒนาและส่งเสรมิการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในพ้ืนท่ีจังหวัดบุรีรัมย์ ศรสีะเกษ นครราชสีมา โดย
ส่งเสริมและสนับสนุนอตสาหกรรมกีฬาให้ครอบคลุมทุกมิติ เพื่อสรา้งมูลค่าเพิ่มทั้งจากการกีฬา
และธุรกิจทีเ่กี่ยวข้อง อาทิ ธุรกิจการแข่งขันต่างๆ การผลติอุปกรณ/์ชุดกีฬา/ของที่ระลึก 
สนามแข่งขัน อาหารเสรมิและเครือ่งดื่ม โรงแรม ร้านอาหาร การเดนิทางและขนส่ง ประกันภัย 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)   
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชยัภูมิ  งานนโยบายและแผน 

๔๘ 

สถาบันพัฒนากีฬาอาชีพ ทุกระดบั เป็นต้น ส่งเสริมการศึกษาในด้านเวชศาสตร์การกีฬา 
วิทยาศาสตร์การกีฬา และการบรหิารจัดการธุรกิจกีฬา เพื่อผลผลติบุคลากรของรับการขยายตัว
ของอุตสาหกรรมกีฬา สนับสนุนการจัดมหกรรมกีฬานานาชาติ รวมทั้งส่งเสริมกจิกรรมทางการ
ตลาดและการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับนักท่องเที่ยว 

6) พัฒนาและส่งเสรมิการท่องเที่ยวธรรมชาติในจังหวดัชัยภูมิ เลย นครราชสีมา อุบลราชธานี โดย
ส่งเสริมการท่องเที่ยวท่ีคำนึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศเพื่อให้เกิดความ
สมดลุและยั่งยืน มุ่งเน้นนักท่องเทีย่วคุณภาพเพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรมการท่องเที่ยวท่ีมุ่งเน้น
ให้เกิดความคุม้ค่าต่อประสบการณ์มากกว่าการท่องเที่ยวท่ีคุ้มค่าเงิน สนับสนุนให้คนไทยเดินทาง
มาท่องเที่ยวในพ้ืนท่ีมากขึ้น รวมทั้งให้ความรู้นักท่องเที่ยวในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

7) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกให้ได้มาตรฐาน ดแูล ความปลอดภัยให้
นักท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์การทอ่งเที่ยว และพัฒนาเส้นทางการทอ่งเที่ยวท่ีเชื่อมโยง ใน
ลักษณะเครือข่ายเพื่อกระจายนักท่องเที่ยวจากเมืองหลักไปสู่ชุมชนและท้องถิ่น เช่ือมโยงกิจกรรม 
การท่องเที่ยวระหว่างภาคเอกชน กับชุมชนและท้องถิ่น ท้ังในประเทศและกับประเทศเพื่อบ้าน    
ที่สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว รวมทั้งพัฒนาทักษะฝีมือบุคลากรในภาคบริการ
และการท่องเที่ยว จัดฝึกอบรมมุคคุเทศก์ด้านภาษาต่างประเทศ นอกจากน้ันพัฒนาสินค้า OTOP 
สินค้าวิสาหกิจชุมชน ของที่ระลึก ร้านอาหาร ท่ีพักให้มีคณุภาพดี สง่เสริมการท่องเที่ยวเฉพาะ
กลุ่มตามความสนใจของนักท่องเที่ยว รวมถึงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว 

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจหลกั 
    ภาคกลางและพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพ่ือพัฒนาเมือง และพื้นเศรษฐกิจใหม่ๆ  
    ของภาค 

แนวทางการพัฒนา 
1) เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่เช่ือมโยงภาคเศรษฐกิจหลัก ภาคกลางและพื้นท่ีระเบียง

เศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนอื (EEC) ให้แล้วเสร็จตามแผนแมบ่ทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
อาทิ แผนการพัฒนารถไฟความเรว็สูง ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย การพัฒนาโครงข่ายรถไฟทาง
คู่ ช่วงขอนแก่น-หนองคาย ช่วงจิระ-อุบลราชธานี และโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและ
ทางพิเศษ ช่วงระเบียงเศรษฐกิจ EWEC ด้านตะวันออก 

2) เร่งพัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งภายในภาคให้เป็นระบบที่สมบูรณ์ อาทิ การพัฒนา
รถไฟสายใหม่ (บ้านไผ่-นครพนม) พร้อมโครงการพัฒนาทา่อากาศยาน ให้สามารถรองรับปรมิาณ
ความต้องการเดินทางและขนส่งสนิค้าทางอากาศที่เพิ่มขึ้น (อุดรธานี อุบลราชธานี บุรีรมัย์ 
ร้อยเอ็ด นครราชสมีา ขอนแก่น เลย และสกลนคร) 

3) พัฒนาเมืองขอนแก่นให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การบริการสุขภาพและ
ศูนย์กลางการศึกษา โดยจดัทำแผนแม่บทพื้นที่ศูนย์กลางความเจรญิ เช่น เขตอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ เขตนวัตกรรม พ้ืนท่ีอนุรักษม์รดกทางวัฒนธรรม และพื้นที่เปดิโล่ง เป็นต้น พัฒนาและ
ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมโยงกับระบบโครงสรา้งพื้นฐานหลักที่เช่ือมโยงระหว่างภาค 
เร่งรัดพัฒนาระบบขนส่งรางเบาเมอืงขอนแก่น พร้อมท้ังส่งเสริมระบบขนส่งสาธารณะในเมืองให้
เชื่อมโยงระหว่างเมืองและระบบขนส่งอ่ืน 

4) พัฒนาพ้ืนท่ีรอบสถานีขนส่งระบบรางในเมืองที่มีศักยภาพท่ีสำคัญ อาทิ เมืองขอนแก่น เมือง
นครราชสมีา และเมืองอุบลราชธานี โดยพัฒนาพ้ืนท่ีในรูปแบบเมืองกระชับ ให้มีการใช้ประโยชน์
ที่ดินแบบผสมผสานท้ังการทำงาน การอยู่อาศัย และการนันทนาการล้อมรอบสถานีขนส่ง และ
พัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณเมืองชายแดนที่มีศักยภาพ รวมถึงบรเิวณพื้นที่ใกล้พื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน อาทิ นครพนม หนองคาย มุกดาหาร ให้มีความพร้อมสำหรับรองรับกิจกรรมทาง



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)   
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชยัภูมิ  งานนโยบายและแผน 

๔๙ 

เศรษฐกิจและสังคมที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อบ้าน และเป็นศูนย์กลางความเจรญิในการกระจาย
ความเจรญิไปยังพ้ืนท่ีโดยรอบ 

5) พัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม โดยพัฒนาและยกระดับความ
เชี่ยวชาญของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมซ่อมแซมบำรุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยานและระบบ
ราง ท่ีได้มาตรฐาน และเป็นท่ียอมรับในระดับสากล พัฒนากำลังแรงงานและนวัตกรรมเพื่อ
เตรียมพร้อมรองรับ การพัฒนาอุตสาหกรรมการบินในจังหวัดนครพนม อุตสาหกรรมระบบรางใน
จังหวัดขอนแก่น และพัฒนาสถานขีนส่งสินค้าในจังหวัดขอนแก่น นคราชสีมา และอุดรธานี 

6. ยุทธศาสตร์ ที่ 6 พัฒนาคมร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศเพ่ือนบ้าน ในการสร้าง 
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ 
แนวทางการพัฒนา 
1) พัฒนาด่านชายแดน โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบรเิวณด่านศุลกากรให้เพียงพอ สนับสนุนการ

จัดการดา่นพรมแดนแบบเบด็เสรจ็ CIQ (Customs/Immigration/Quarantine) ให้ได้
มาตรฐานสากล เร่งเชื่อมต่อระบบสารสนเทศภายในและระหว่างหนว่ยงานเพื่อสามารถให้บริการ 
ณ จุดเดียว (Nationnal Single Window) เพิ่มอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอ พัฒนาสิ่งอำนวย
ความสะดวกบริเวณจดุผ่อนปรนการค้าชายแดนที่มศีักยภาพ 

2) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเช่ือมโยงชายแดน โดยเร่งก่อสรา้งสะพานมติรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5               
(บึงกาฬ-ปากชัน) พัฒนาเส้นทางใหม่เช่ือมโยงบึงกาฬ-อุดรธานี และรถไฟความเร็วสูง เพื่อ
เชื่อมโยงโครงข่ายเส้นทางคมนาคมระหว่างไทย ลาว เวียดนาม และจีน ให้มีความสะดวก 
ประหยดัเวลาและค่าใช้จ่าย ในการเดินทาง 

3) พัฒนาพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน มุกดาหาร นครพนม และหนองคาย เพื่อ
เสรมิสร้างศักยภาพในการลงทุนและสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนา
เศรษฐกิจชายแดน พร้อมทั้งเร่งรัดการดำเนินงานโครงการและมาตรการสำคญัในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ ให้มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน และบริการ CIQ ทีไ่ดม้าตรฐานสากล 

 

                  
 

   

กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑  ได้ดำเนินการทบทวนแผนพัฒนากลุ่ มจั งหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระหว่างวันท่ี 13 
– 11 กันยายน 2562 โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน แนว
ทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทิศทางการพัฒนาภาคยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
คมนาคม แผนแม่บทจากกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และมุ่งเน้นการทำงานแบบเครือข่ายร่วมทุกภาคส่วน (ภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสถานบันการศึกษา) เพื่อร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ ทั้งด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคมและด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ สามารถขับเคลื่อน
ไปด้วยดีมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ซึ่งจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มจังหวัด รวมทั้ง
เป็นการแก้ไขปัญหาร่วมกันของกลุ่มจังหวัดให้เหมาะสมกับโอกาสและศักยภาพของกลุ่มจังหวัด  และนำไปสู่การ
กระตุ้ น ให้ เกิดการลงทุนของภาคเอกชนและสร้างรายได้ ให้ กลุ่ มจั งหวัด  แผนพัฒนากลุ่ มจั งหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ.2564 ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ในคราวประชุม 
ครั้งท่ี 10/2562 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 โดยสรุปประเด็นสำคัญ ดังนี้ 

1)  แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)        
     ระยะ 5 ปี พ.ศ.2561-2565 ฉบับทบทวนปี 2564 

 

1.3.2 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)   
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชยัภูมิ  งานนโยบายและแผน 

๕๐ 

ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategies Position) 
1) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 
2) เป็นแหล่งผลิตภัณฑ์ไหมระดับประเทศ 
3) เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายทั้งการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม เชิงนิเวศน์ การกีฬาที่มี

ช่ือเสียง 
4) เป็นประตูสู่อีสานและเชื่อมโยงการค้าขายชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน 
เป้าหมาย 
“ศูนย์กลางของเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และสังคมความเป็นสุข” 

Unique Position 
กำหนดโดยกระทรวงมหาดไทย และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 “นวัตกรรมภาค 

อีสานด้านการเกษตร การท่องเท่ียว การค้า และการสร้างพลังงานทดแทน” หรือ Innovation for FASTTT” 
  FASTTT มาจากคำว่า 
  F = FUN ความสนุก เกิดจากกิจกรรมการท่องเที่ยว ผจญภัย ท่ีทำให้ลดวัยหรือกระชุ่มกระชวย การกีฬา 
  A = Agriculture การเกษตร เน้นท่ีเป็นเศรษฐกิจหลักของกลุ่มจังหวัดฯ ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ มันสำปะหลัง 
โคเนื้อ/โควากิว 
  S = SILK ผลิตภัณฑ์ไหม ทุกจังหวัดในกลุ่มจังหวัดฯ มีวัฒนธรรมสิ่งทอ ผ้าไหมอันเป็นอัตลักษณ์เฉพาะแต่
ละจังหวัด จังหวัดนครราชสีมา มี ”ไหมหางกระรอก” เป็นผ้าไหมโคราชที่มีช่ือเสียง เป็นเอกลักษณ์โดดเด่น “ไหมหมี่คั่นขอ
นารี” ของจังหวัดชัยภูมิ เป็นลวดลายที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ทรงมีพระราชดำให้อนุรักษ์ไว้ มีความประณีต สวยงาม 
จังหวัดบุรีรัมย์ ลายไหมที่มีช่ือเสียงเป็นที่รู้จักคือ “ซิ่นตีนแดง” และลายที่ได้รับการพัฒนาใหม่คือ “ไหมหางกระรอกหมี่ภู
ภิรมย์” หรือ “LAVA SILK” มีลวดลายเฉพาะตัว และ “ผ้าไหมมัดหมี่ลายโฮล” จังหวัดสุรินทร์ อยู่ที่เส้นไหมน้อยซึ่งเป็นส่วนใน
สุดของรังไหม มีลวดลายสีสันเป็นแบบฉบับทางสุรินทร์ และบ้านท่าสว่างมีโรงงานทอผ้าไหม ที่ทอผ้าให้ผู้นำ APAAC ที่เดินทาง
มาร่วมประชุมที่ประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ.2546 
  T = Tourism  การท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดมีการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งดานวัฒนธรรมขอมโบราณ 
วัฒนธรรมท้องถิ่น การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ 
  T = Trade การค้า ภาคค้าปลีกค้าส่งสร้างรายได้ 67,654 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14 ของผลิตภัณฑ์
มวลรวม อยู่ในลำดับที่ 3 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม นอกจากนี้ยังมีด่านค้าขายชายแดน ทั้งจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนช่องสาย
ตะกู จังหวัดบุรีรัมย์ แลจุดผ่านแดนถาวรช่องจอม จังหวัดสุรินทร์ 
  T = Transform หรือการสร้างขยะให้มีคุณค่าเป็นพลังงานทดแทน เกิดจากปริมาณขยะมูลฝอยที่มีจำนวน
มากและการนำกลับไปใช้น้อย โดยนวัตกรรมการสร้างเชื่อเพลิงจากขยะมูลฝอย (Refuse Derived Fuel : RDF) 

  เป้าหมายการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 5 ปี 
  จากโครงสร้างเศรษฐกิจในภารวมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ปี พ.ศ.2560               
มีเศรษฐกิจที่สำคัญ3 ลำดับแรก โดยมีภาคอุตสาหกรรม มีสัดส่วนร้อยละ 23 รองลงมาจากภาคเกษตรกรรม มีสัดส่วนร้อยละ 
18 และภาคการค้าร้อยละ 14 มีพ้ืนท่ีการเกษตรร้อยละ 68.15 ของพื้นที่ของกลุ่มจังหวัด ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยแรงงาน 
ร้อยละ 16.85 ประกอบาชีพเกษตรกรรม มีศักยภาพทางการเกษตรที่โดดเด่น ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง อ้อย โคเนื้อ โคนม ไก่ 
แพะ แกะ มีศักยภาพทางการท่องเที่ยวท่ีหลากหลาย ท้ังท่องเที่ยวธรรมชาติ นิเวศ อารยธรรม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา 
และกีฬา มีแหล่งท่องเที่ยวท่ีเป็นมรดกโลก เป็นแหล่งผลิตภัณฑ์ไหม และในขณะเดียวกันก็มีปัญหาในเรือ่งการขาดแคลนน้ำ เพื่อ
การอุปโภค บริโภค และการเกษตร ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ สัดส่วนคนยากจน ร้อยละ 12.9 รายได้เฉลี่ยครัวเรือน/
ปี 250,632 บาท หนี้สินเฉลี่ยครัวเรือน/ปี 200,217.08 บาท มีความไม่เสมอภาคด้านรายได้ (Gino coefficient) สูงกว่า
ค่าเฉลี่ยประเทศ 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)   
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชยัภูมิ  งานนโยบายและแผน 

๕๑ 

  โดยมีแนวคิดการพัฒนา ดังนี ้
1. การเพิ่มประสิทธิภาพภาคการผลิตให้เป็นมาตรฐานปลอดภัย และพัฒนาจนถึงขั้นมาตรฐานอินทรีย์ใน

ภาคการเกษตรทั้งพืชและสัตว์ โดยมีการนำนวัตกรรมในพื้นที่มาช่วยให้เกษตรกรโดยเฉพาะเกษตรกร
รุ่นใหม่ (smart Farmer) ให้มีการสืบทอดภูมิปัญญาดั้งเดิมให้คงอยู่ด้วยการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นหลักในการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก 

2. พัฒนาการบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอ ทั้งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตรให้
พอเพียงตลอดปี โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำให้อยู่ในพื้นที่ หรือการขยายพื้นที่รับน้ำการ
กระจายน้ำไปยังพ้ืนท่ี 

3. ส่งเสริมการแปรรูปของสินค้าให้มากขึ้นในพื้นที่ สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแบบครบ
วงจรในพื้นที่  โดยการพัฒนาช่วงกลางทางและปลายทางให้มากขึ้น ดังจะเห็นได้จากแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ที่กำหนดให้กลุ่ม
จังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดนครราชสีมาให้เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเกษตรแรรูปและอาหารแบบครบ
วงจร 

4. ส่งเสริมอาชีพ และเพิ่มทักษะฝีมือแรงงานเพื่อสร้างโอกาสในการสร้างรายได้จากภาคการเกษตรและ
นอกภาคการเกษตร โดยเชื่อมโยงสินค้าชุมชนกับการท่องเที่ยว 

5. สร้างมูลค่าเพิ่มในสาขาการท่องเที่ยว โดยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน ทั้งทางด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวก และบริการเกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว การใช้ประโยชน์จาก
ระบบ Logistic ที่รัฐบาลได้วางรากฐานไว้ให้ การสร้างความเช่ือมั่นในการด้านความปลอดภัยแก่
นักท่องเที่ยว รวมถึงการสร้างการตลาดให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างและเป็นที่นิยมเดินทางมายังกลุ่มจังหวัด 

6. การพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพ โดยเฉพาะผู้สูงอายุให้ได้รับการดูแล มีศักยภาพ คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหรือ
สามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามศักยภาพ รวมทั้งการรักษาภูมิปัญญาของผู้สูงอายุเพื่อให้สืบทอดไปยัง
รุ่นลูกรุ่นหลาน และการเพิ่มศักยภาพของเด็ก เพื่อให้สังคมมีคุณภาพและสามารถดูแลตนเองได้ใน
อนาคต 

พันธกิจ (Mission)  
1) ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปข้าวหอมมะลิ 
2) ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตมันสำปะหลังเพื่ออุตสาหกรรมอาหารและพลังงานทดแทน 
3) ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ กระบือ และแพะ และแปรรูปเชิงคุณภาพ 
4) ส่งเสริมการเรียนรู้สู่การปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5) ส่งเสริมศักยภาพการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์ไหม 
6) ส่งเสริมการท่องเที่ยว ให้ได้รับความนิยม และบริหารจัดการให้มีศักยภาพ 
7) ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน และค้าชายแดน 
8) ส่งเสริมการพัฒนาด้านสังคม 

ประเด็นการพัฒนา 
1) การพัฒนาขีดความสามารถเกษตรอุตสาหกรรมแบบครบวงจร 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อเป็นศูนย์กลางด้านการเกษตรปลอดภัย และอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร 

แนวทางการพัฒนา 
1.1 พัฒนาและบริการจัดการน้ำเพื่อการเกษตร 
1.2 ส่งเสริมและพัฒนาระบบโลจิสติกส์และการกระจายสินค้าในภูมิภาค 
1.3 ส่งเสริมการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมให้เหมาะสม 
1.4 ยกระดบัสินค้าเกษตรเข้าสูร่ะบบมาตรฐาน 
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๕๒ 

1.5 ส่งเสริมการเกษตรผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
1.6 ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพลังงานทดแทน 
1.7 ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 
1.8 สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มการผลิตและจำหน่าย 
1.9 ยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดสินค้าเกษตร 
1.10 ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์คุณภาพสูง 

2) การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว และผลิตภัณฑ์ไหม 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวท่ีมีคุณภาพ มีความสะดวก และปลอดภัย 
2. เพื่อให้กลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการไหมมีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมเพิ่มขึ้น 
แนวทางการพัฒนา 
2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก 
2.2 พัฒนาสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว 
2.3 พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
2.4 การสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว 
2.5 พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว 
2.6 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา 
2.7 ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามรอยช้าง 
2.8 ส่งเสริมพัฒนา การค้า การลงทุน การค้าชายแดน 
2.9 ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชน 
2.10 ส่งเสริมนวัตกรรมการท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์ และการตลาด 
2.11 เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตไหมให้มีคุณภาพ 
2.12 ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหม 
2.13 พัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
3) ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทางด้านร่างกายและสติปัญญาดีขึ้น 
2. เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถพ่ึงพาตนเองได้ แข็งแรง มีความสุข 
แนวทางการพัฒนา 
3.1 พัฒนา สนับสนุน กิจกรรมการลงทุนพัฒนาด้านสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 
3.2 ส่งเสริมอาชีพ ทักษะชีวิต และส่งเสริมสร้างศักยภาพการพึง่พาตนเอง 
3.3 ส่งเสริมและพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นตัวเด็กปฐมวัยเป็นสำคัญ 
3.5 ส่งเสริม และสร้างความร่วมมือในการพัฒนาครอบครัวสู่ชุมชนเข้มแข็ง 
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๕๓ 

 
  แผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ (พ.ศ.2561-2565) (ฉบับทบทวน) 
  แผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ เป็นแผนท่ีมีการกำหนดอนาคตและทิศทางของตำแหน่งการพัฒนาของ
จังหวัด มีความสอดคล้องและเช่ือมโยงกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชาติ ได้แก่ นโยบาย
พื้นฐานแห่งรัฐ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนารายภาค และแผนอื่นๆ รวมทั้งศักยภาพและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และ
มองการพัฒนาจังหวัดแบบองค์รวมที่มีความครอบคลุมทุกมิติทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และความมั่นคง 
  การทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ 5 ปี พ.ศ.2561-2565 ปรับปรุงข้อมูลในหลาย
ส่วนเพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน และมีการปรับปรุงเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา โดยกำหนดค่าเป้าหมายให้ชัดเจนยิ่งขึ้น รวมทั้งปรับปรุงเพิ่มเติมกล
ยุทธ์ตามแนวทางตามหลักเกณฑ์คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) กำหนดและเพื่อให้
สอดคล้องเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบาย
รัฐบาล 
  แผนพัฒนาจังหวัดจะใช้กรอบแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาของทุกส่วนราชการ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และการดำเนินกิจการของส่วนราชการ/หน่วยงานอื่นของรัฐที่จะกระทำในพื้นที่
จังหวัดชัยภูมิ ท่ีต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ 5 ปี พ.ศ.2561-2565 ซึ่งเป็นไปตาม
พระราชบัญญัตริะเบยีบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2550 มาตรา 52 (3) และมาตรา 53/1 เพื่อให้เกิด                
พลังสร้างสรรคร์่วมกันพัฒนาจังหวัดชัยภูมิให้มุ่งสู่ทิศทางเดียวกัน 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ 
1. เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ 

“เมืองแห่งความสุข” 
2. ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ 

1) ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและกระจายอย่างเหมาะสม 
2) ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน 
3) ประชาชนดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
3. ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดชัยภูมิ 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากตามหลักศาสตร์พระราชา 
                           สู่การแข่งขันอย่างยั่งยืน 
1) วัตถุประสงค์  

ประชาชนมีรายไดเ้พิ่มขึ้นและกระจายอย่างเหมาะสม 
    2) เป้าหมายและตัวชี้วัด   

1. ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้นของผลติภณัฑ์มวลรวมจังหวัด 
2. ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้นของผลติภณัฑ์จังหวัดต่อหัว 
3. อัตราการขยายตัวของ GPP ภาคเกษตรเพิ่มขึ้น 
4. ร้อยละทีล่ดลงของจำนวนคนจน 
5. จำนวนพื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 20,000 ไร่ 
6. จำนวนพื้นที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาระบบชลประทานเพิ่มขึ้น 
7. จำนวนพื้นที่การเกษตรในเขตชลประทานเพิ่มขึ้น 
8. ปริมาณการกักเก็บนำ้เพิ่มขึ้น 
9. ร้อยละของจำนวนเส้นทางคมนาคมไดร้ับการพัฒนา 

1.3.3 แผนการพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ  
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       3) แนวทางการพัฒนา 
   3.1 ด้านการเกษตร 
         1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร 
    1.1 การพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรอาหารปลอดภัย 
    1.2 การขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน 
    1.3 การส่งเสรมิอาชีพการเกษตรตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    1.4 การพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าปศสุัตว ์
    1.5 การพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงสัตว์ปีก 
    1.6 การพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าประมง 
    1.7 การพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าหม่อนไหม 
    1.8 การพัฒนาเกษตรและกลุ่มเกษตรกรโดยยดึหลักของเศรษฐกิจพอเพียง 
    1.9 การพัฒนาศักยภาพแรงงานนอกระบบ 
    1.10 การเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
               2. โครงการพัฒนาการแปรรปูสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน 
    2.1 การเพิ่มศักยภาพการแปรรูปสินค้าปศสุัตว์ 
    2.2 พัฒนาขีดความสามารถสินคา้เกษตรที่ได้รับการพัฒนาเป็นสินค้า OTOP  

      ด้านการตลาด 
        3. โครงการส่งเสรมิการตลาดสินค้าเกษตร 
     3.1 ส่งเสรมิการเชื่อมโยงการตลาดสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 
   3.2  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
          1. โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ 
    1.1 การพัฒนาการใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีป่าชุมชน 
           2. โครงการรบัมือภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ 
    2.1 สร้างเครือข่ายเยาวชนเฝ้าระวังทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน 
    3.3 ด้านโครงสร้างพื้นฐานการผลิตและบริการ 
          1. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการผลติและบริการ 
    1.1 การพัฒนาแหล่งน้ำและระบบชลประทาน 
    1.2 การพัฒนาระบบกระจายน้ำด้วยโซล่าเซลล ์
    1.3 การพัฒนาระบบการขนส่งและสาธารณูปโภค 
 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 ส่งเสริมการพัฒนาสังคมสู่การเป็นเมืองน่ามองท่ีน่าอยู่อาศัยและ 
                            เมืองแห่งการพักผ่อน 
1) วัตถุประสงค์ 

ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภยั ในชีวิตและทรัพย์สิน 
2) เป้าหมายและตัวชี้วัด 

1. ร้อยละของการเกิดคดีอาชญากรรมในพ้ืนท่ีลดน้อยลง 
2. ร้อยละทีล่ดลงของจำนวนผู้ค้าและผู้เสพยาเสพยาตดิ 
3. จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีกิจกรรมเสรมิสร้างความปรองดอง 
4. ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยว 
5. ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว 
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3) แนวทางการพัฒนา 
3.1 ด้านความมั่นคง 

1. โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหายาเพติด 
1.1 การขับเคลื่อนและสนับสนุน To Be Number One 
1.2 บูรณาการเพื่อป้องกันและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 

2. โครงการสร้างและพัฒนากลไกเครอืข่ายการข่าวเพื่อความมั่นคงปลอดภัยในหมู่บา้น/
ชุมชน 
2.1 สร้างและพัฒนากลไกเครือข่ายการข่าวเพื่อความมั่นคงปลอดภยัในหมู่บ้าน/ชุมชน 

3. โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในหมู่บ้าน/ชุมชน 
3.1 เสรมิสร้างความสามัคคีปรงดองเพือ่ความมั่นคงของสถาบันและการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 
3.2 สร้างและพัฒนาเครือข่ายภาคประชาสังคมในการขับเคลื่อนงานนโยบายภาครัฐ                

สู่หมู่บ้าน/ชุมชน 
3.2 ด้านการท่องเที่ยว 
      1. เพิม่ประสิทธิภาพการบรหิารจัดการการท่องเที่ยว 
 1.1 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาจังหวัดชัยภูม ิ
 1.2 มหกรรมเส้นทางชัยวรมัน โบราณสถานปรางค์กู่คู่แผ่นดินชัยภมูิ 
      2. ประชาสัมพันธ์การท่องเทีย่วและการจัดกิจกรรมสำคญัของจังหวัดชัยภูมิ 
 2.1 ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูม ิ
 2.2 การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูม ิ

  ประเด็นการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมการสร้างศักยภาพ สู่การพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ 
1) วัตถุประสงค ์

ประชาชนดำรงชีวิตอย่างมีคณุภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2) เป้าหมายและตัวชี้วัด 

1. ร้อยละการพัฒนาคณุภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนเพิ่มขึ้น 
2. ร้อยละของจำนวนปญัหาทางสังคมของประชาชนลดลด 
3. ร้อยละของการเกิดอุบัตเิหตุทางถนนลดลง 

3) แนวทางการพัฒนา 
1. โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในครอบครัวแหว่งกลาง 

1.1 พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในจังหวัดชัยภูม ิ
1.2 พัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีปญัญาคู่คุณธรรม พ่ึงพาตนเองได ้
1.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
1.4 เพิ่มทักษะอาชีพนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

2. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
2.1 ปรับปรุงความปลอดภัยทางถนนเพื่อส่งเสรมิการท่องเที่ยว 
2.2 เสรมิสร้างวัฒนธรรมความปลอดภยัด้วยวินัยจราจร 

3. โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิตประชาชน 
3.1 คนชัยภูมิลดอ้วน ลดพุง ลดโรค 

         4.   โครงการเสรมิสร้างภูมิคุม้กันทางสังคมของประชาชน 
    4.1 พัฒนาเครือข่ายระบบอาหารปลอดภัยสู่มาตรฐาน บรูณาการจดัการ 

      อนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชน 
    4.2 อบรมเชิงปฏิบัติการด้านศาสนพิธีตามรูปแบบของรัชกาลปจัจุบนัและศลิปะ 

      การเป็นพิธีกรของหน่วยงานราชการในจังหวัดชัยภมู ิ



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)   
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชยัภูมิ  งานนโยบายและแผน 

๕๖ 

4.3 ผู้สูงอายสุุขใจ ไหว้พระ 9 วัด 
4.4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้าน/ชุมชน กองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดชัยภูมิ 

  4. ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (พ.ศ.2561-2565) 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และการกีฬา 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพฒันาคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมลูค่าผลผลติทางการเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การบริหารจดัการบ้านเมืองที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การสง่เสริมอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 
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1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 

   

 

                 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ.2566-2570 

วิสัยทัศน ์
“เป็นศูนย์กลางการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและวัฒนธรรม แหล่งผลิตอาหาร พลังงาน
ทดแทนสำคัญ และเป็นสังคมที่มคีุณภาพ” 

พันธกิจ 
1. ส่งเสริมการพัฒนาการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญหาท้องถิ่น 
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ท่ีดีของประชาชน 
3. พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถภาคการเกษตรและปศุสตัว ์
4. พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว 
5. ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณภาพ 
6. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มขดีความสามารถและรองรับการเตบิโตของจังหวัด 
7. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
8. บริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี มีประสิทธิภาพ 

 
เป้าประสงค์หลัก 
1. เด็ก เยาวชน และประชาชนของจังหวัดชัยภูมิได้รับการศึกษาที่มีคณุภาพ 
2. ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญัญาท้องถิ่นไดร้ับการสืบสานคุณค่า 
3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง 
4. เกษตรกรมีรายไดสู้งขึ้น 
5. การท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิไดร้ับความนิยมสูงขึ้น 
6. เป็นแหล่งสร้างพลังงานทดแทนท่ีใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
7. ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 
8. มีระบบโลจสิติกส์ที่รองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงประเทศสู่ประชาคม

อาเซียน 
9. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไดร้ับการอนุรักษ์และฟื้นฟ ู
10. มีการบรหิารจดัการบ้านเมืองที่ด ี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

1. เด็ก เยาวชน และประชาชนสามารถเข้าถึงและไดร้ับการศึกษาที่มคีณุภาพ และพัฒนาการ
กีฬาไปสูร่ะดับอาชีพ 

2. ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญัญาท้องถิ่นที่ได้รบัการสืบสานคณุค่า 
มาตรการ และแนวทาง 
มาตรการที่ 1.1 สร้างเสริมความเป็นเลิศทางการศึกษาท่ีเทียบเท่าระดับประเทศ 
แนวทาง 
1.1.1 ส่งเสริมให้สถานศึกษามีขีดความสามารถสูงในด้าน เปิดโอกาสให้ครแูละบุคลากร 
          ทางการศึกษาท่ีมีความโดดเด่นและเป็นเลิศเข้ามาร่วมดำเนนิการจัดการศึกษาให้บรรลุ  
          เป้าประสงค ์
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1.1.2 ส่งเสริมการศึกษาให้เป็นโรงเรียนต้นแบบความเป็นเลิศให้กับสถานศึกษาในจังหวัด 
          ชัยภูมิ 
1.1.3 สนับสนุนการแข่งขันทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาต ิ
1.1.4 จัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนและนักศึกษาที่มีความสามารถสูงได้มีโอกาส 
          ศึกษาต่อ และกลับมาร่วมพัฒนาจังหวัดชัยภูม ิ
1.1.5 สนับสนุนสถานศึกษาให้เป็นศูนย์เรียนรู้ในเชิงนวัตกรรมทุกสาขาวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้อง 
          กับการศึกษาของชนบท พร้อมตั้งกองทุนการศึกษาเด็กและเยาวชน 

มาตรการที่ 1.2 สร้างแรงจูงใจให้ครูดี ครูเก่ง มาร่วมจัดการเรียนการสอนที่จังหวัดชัยภมู ิ
                    มากขึ้นและส่งเสริมขีดความสามารถของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

         ที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
แนวทาง 
1.2.1   สนับสนุนการจดัสวสัดิการให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพิ่มขึ้น เพื่อสร้างแรงจูงใจ 
           ให้บุคลากรที่มีความโดดเด่นให้มาปฏิบตัิงานด้านการศึกษาที่จังหวัดชัยภูมิ  
1.2.2   ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยให้สามารถพัฒนาตนเองด้านการศึกษา 
1.2.3   สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เปดิโลกทัศนอ์าเซียน เพื่อนำมาถ่ายทอด 
          ให้แก่เยาวชนจังหวัดชัยภูมิ 

มาตรการที่ 1.3 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ (ICT) ในการเชื่อมโยงการจัดการ     
                    ด้านศึกษา คุณภาพชีวิต และทุกๆ ด้านของประชาชนในจังหวัด 

   แนวทาง 
1.3.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดา้นเทคโนโลยีและสารสนเทศให้สามารถรองรับการจัดการ 
         การเรียนรู้ในทุกพ้ืนท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถเช่ือมโยงครูที่มีศักยภาพ 
         ในการสอนสู่ผู้เรียนและผูป้กครองอย่างเป็นระบบผ่านโครงการ Asean School On-line  
         โดยจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงทางสังคมเพื่อก้าวสู่อาเซยีนและ 
         มีโอกาสเข้าถึงช่วงช้ันเรียน 
1.3.2 ส่งเสรมิอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง และระบบ WIFi มาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน 
         ในหน่วยงานและสถานศึกษา 
1.3.3 จัดหาบุคลากรดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับสถานศึกษา เพื่อสนับสนุนการใช้เทคโนโลย ี
         สารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนสำหรับผูเ้รียนทีม่ีขีดความสามารถแตกต่างกัน 
1.3.4 พัฒนาครูและผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียน 
         การสอน 
1.3.5 สนับสนุนให้เกดิความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาที่มีความพร้อมท้ังด้านเครื่องมือและ 
         บุคลากรรองรับการผลิตสือ่การศึกษา เพื่อส่งเสริมการเรยีนรู้ทั้งในระบบห้องเรียนและ 
         การเรียนรูต้ามอัธยาศยัของจังหวัดชัยภูม ิ
1.3.6 พัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยของนักเรียน โดยการนำระบบเทคโนโลยีและ 
         สารสนเทศมาประยุกต์ใช้ 
1.3.7 ส่งเสรมิและสนับสนุนนวัตกรรมและเทคโนโลยีจากเมืองต้นแบบ มาประยุกต์ใช้ในจังหวัด 
         ชัยภูมิ ซึ่งยกระดับ เพิ่มประสิทธิภาพ เปลี่ยนแปลงการบรหิารจัดการหน่วยงาน  
         โดยเฉพาะด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และในทุกๆ ด้าน ของประชาชนในจังหวัดชัยภูมิ 
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มาตรการที่ 1.4 ส่งเสริมและสนบัสนุนการปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 
         ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 แนวทาง 
 1.4.1 ปรับปรุง พัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอนโดยให้เน้นผู้เรียนเป็นสำคญั 
 1.4.2 ส่งเสรมิและสนับสนุนให้สถานศึกษานำความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น มาสร้างองค์ความรู้  

         เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในช้ันเรียน 
1.4.3 สร้างเวทีวิชาการเพื่อการพฒันาขีดความสามารถและการแขง่ขันให้กับนักเรียนและ 
         เยาวชนในพ้ืนท่ีทุกระดับ 
1.4.4 ส่งเสรมิให้นักเรยีนผลิตและสร้างผลงงานจากการเรยีน พัฒนาหลักสตูรที่บูรณาการ 
         การเรียนการสอนในช้ันเรยีนกับการปฏิบตัิจริง เพื่อให้นักเรยีนผลติและสร้างผลงาน 
         จากการเรียน 
1.4.5 จัดใหม้ีพื้นท่ีภายในสถานศกึษาที่เน้นการใช้ภาษาต่างประเทศ และการเรียนรู้วัฒนธรรม 
1.4.6 พัฒนารูปแบบและกระบวนการเรยีนรู้ที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

มาตรการที่ 1.5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้านในการอนุรักษ์ 
                    ศิลปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถิ่น 
 แนวทาง 

1.5.1 ส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของชุมชนในการยกระดับศิลปวัฒนธรรมให้เป็นส่วนหน่ึงของ  
         “วิถีชุมชนชาวชัยภูมิ” โดยบูรณาการกับการท่องเที่ยวเชิงนวัตกรรม 
1.5.2 การจัดการเรียนรู้ส่งเสรมิการนำศิลปวัฒนธรรมของชาวชัยภมูิมาบูรณาการ 
1.5.3 ส่งเสรมิผู้นำชุมชนในการเป็นแกนนำในการจัดกิจกรรมทำนบุำรุงศิลปวัฒนธรรม  
         ในวาระโอกาสต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 
1.5.4 สร้างและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ทางศิลปะและวัฒนธรรมที่ทันสมัยและสอดคล้องกับ 
         วิถีการเรียนรู้ของประชาชน 

มาตรการที่ 1.6 ส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถของเยาวชนและแรงงานฝีมือในท้องถิ่น 
 แนวทาง 

1.6.1 ส่งเสรมิและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับอาชีวะศึกษาในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ 
         ให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 
1.6.2 พัฒนาแรงงานฝมีือให้มีคณุภาพ มีศักยภาพ และมีความพรอ้มในการแข่งขัน 
         ในตลาดแรงงานในระดับประเทศและต่างประเทศ 
1.6.3 พัฒนาฝมีือแรงงานเพื่อผลติช่างฝีมือแรงงานมือ โดยใช้นวัตกรรมที่เข้าระบบเครื่องจักรกล 
         สมัยใหม ่

มาตรการที่ 1.7 ส่งเสริมกิจกรรมที่ทำนุบำรุงสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และระบอบ 
                    ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 แนวทาง 

   1.7.1 เสริมสรา้งความสามัคคีปรองดองเพื่อความมั่นคงของสถานบันชาติ ศาสนา  
         พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตรยิ ์
         ทรงเป็นประมุข 

   1.7.2 ส่งเสรมิและจัดกิจกรรมทีท่ำนุบำรุงสถานบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และระบอบ 
                                            ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน 
ให้เข้มแข็งและย่ิงยืน 

 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
1. ปัญหาเจ็บป่วยด้วยโรคพื้นฐานท่ัวไปของประชาชนในจังหวัดลดลง 
2. รายได้ต่อครัวเรือนเพิม่มากข้ึน 
3. ปัญหาด้านยาเสพติดและอาชญากรรมลดลง 

 
มาตรการ และแนวทาง 
มาตรการที่ 2.1 ส่งเสริมการแก้ปัญหาสำคัญด้านสาธารณสุขพ้ืนฐานของจังหวัดชัยภมูิ 
แนวทาง 
2.1.1 สนับสนุนให้มีการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค รวมทั้งการดแูลรักษาสุขภาพของคน 
         ในชุมชนและท้องถิ่น 
2.1.2 พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรอาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชนและท้องถิ่น รวมถึง 
         สร้างกองทุนส่งเสริมสนับสนุนการทำงานในพ้ืนท่ีชุมทชน ของ อสม.ครอบคลุมพื้นท่ี 

   2.1.3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณสุขชุมชนให้มีประสิทธิภาพ 
   2.1.4 ส่งเสรมิการใช้ภูมิปญัญาทอ้งถิ่นด้านสาธารณสุขในชุมชนและท้องถิ่น 
   2.1.5 ส่งเสรมิสุขภาพและยกระดบัการให้บริการด้านสาธารณสุข ตลอดจนสร้างกลไกเพื่อจัดการ 

         สิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อต่อสุขภาพในระดับจังหวัด 

มาตรการที่ 2.2 ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑช์ุมชนโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
แนวทาง 
2.2.1 ส่งเสรมิวิสาหกจิชุมชนที่มีความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพทางการตลาดโดยใช้แนวคิด  
         “การตลาดบำบดันำการผลิต” 
2.2.2 สร้างภาพลักษณ์และแบรนด์ผลติภณัฑ์ของจังหวัดชัยภมูิ เช่น ข้าวหอมดง ผ้าจากใย 
         สับปะรด บรรจุภณัฑ์ ผ้าไหม สับปะรด มะม่วง มะขามหวาน หม่ำ เป็นต้น ให้เป็น 
         ผลิตภณัฑ์ของฝากท่ีโดดเดน่ของจังหวัดชัยภูมิ 
2.2.3 สนับสนุนชุมชนในการสร้างสรรคผ์ลติภณัฑ์ให้มีคณุค่าและมคีุณค่าเพิม่ โดยพัฒนา 
         ผลิตภณัฑ์ใหม่ของชุมชนหรือต่อยอดจากผลติภณัฑ์ชุมชนเดมิให้ดีขึ้น ทั้งนี้ เน้นการสรา้ง 
         ความแตกต่างความแปลกใหม่ และตรงตามความต้องการของผู้บริโภค พัฒนาบรรจภุัณฑ ์
         ให้มีความน่าสนใจ 
2.2.4 สนับสนุนการพัฒนางานศิลปะหตัถกรรมและผลิตภณัฑ์ชุมชน การสร้างเอกลักษณ์ในการ 
         ผลิตสินค้าของชุมชนและท้องถิ่น เพิ่มการประชาสมัพันธ์สนิค้าให้มีความน่าสนใจมาก 
         ยิ่งข้ึน 
2.2.5 สนับสนุนให้ชุมชน วิสาหกจิชุมชนใช้ทรัพยากรและภมูิปัญญาท้องถิ่นผนวกกับการนำ 
         องค์ความรู้สมัยใหมม่าใช้ยกระดับมารฐานคณุภาพผลติภณัฑชุ์มชน 
2.2.6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการผลิตภณัฑ์ชุมชนให้มีประสิทธิภาพสูงสดุโดยเน้นการ 
         ลดต้นทุนการผลิต และสรา้งมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภณัฑส์ินค้าด้านการเกษตรของจังหวัด 
         โดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
2.2.7 สร้างเครือข่ายการรวมกลุม่เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนในเชิงการสร้างสรรค ์
2.2.8 พัฒนาขีดความสามารถผู้ประกอบการผลติภณัฑ์ทุกระดับตั้งแต่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ 
         แปรรูป และผูจ้ำหน่าย 
2.2.9 ส่งเสรมิการเพิ่มช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนแหล่งใหม่ๆ  โดยเน้นการเช่ือมโยงกับ 
         การท่องเที่ยวของจังหวัด 
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2.2.10 เสริมสร้างวิสาหกิจชุมชน (SMEs) ให้มีความเข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้ในระดับประเทศ 
2.2.11 เช่ือมโยงกองทุนพัฒนาบทบาทสตรเีพื่อเป็นแหล่งทุนในการพัฒนาอาชีพของชุมชน 

มาตรการที่ 2.3 สร้างชุมชนเข้มแข็ง มีเอกภาพ และมสี่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมและยาเสพติดในพื้นที่ 
แนวทาง 
2.3.1 ส่งเสรมิการดำเนินชีวิตของประชาชนให้เป็นไปตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.3.2 ส่งเสรมิการจดักิจกรรมสรา้งความสัมพันธ์อันดรีะหว่างครอบครัวของประชาชนในชุมชน 
2.3.3 ปรับปรุงและสรา้งสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สิ่งอำนวยความสะดวกท่ีเหมาะสม 
         สำหรับการอยู่อาศยัในชุมชนให้มีคุณภาพ 
2.3.4 สร้างความตระหนักในความสำคญักับผูสู้งอายุในครอบครัวเพื่อเป็นจัดการเริ่มต้นของ 
         ความสัมพันธ์อันเป็นรากฐานของความอบอุ่นของครอบครัว 
2.3.5 ส่งเสรมิความร่วมมือระหวา่งองค์กรภาครัฐและผู้นำชุมชนเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
2.3.6 ส่งเสรมิการสร้างสื่อท่ีเน้นการสร้างสรรค์สังคมและท้องถิ่นในการสร้างค่านิยมที่ถูกต้อง 
         ในท้องถิ่น 
2.3.7 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือจากจากประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด 
         ให้เข้มแข็ง 
2.3.8 จัดกจิกรรมเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองในการดูแลเด็กและ 
         เยาวชนเพื่อป้องกันไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และการมีส่วนร่วมเพื่อการแกไ้ขปัญหา 
         ยาเสพติดในท้องถิ่น 
2.3.9 จัดทำสื่อและจัดทำกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ประชาสมัพันธ์สร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชน 
         ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ 
2.3.10 จัดกิจกรรมหรือจัดอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 
2.3.11 จัดกิจกรรมในการบำบัด รักษา ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ตดิตาม ดแูลผู้เสพยาเสพตดิ  
           ผู้ติดยาเสพติด รวมถึงจดักิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้ผูผ้่านการบำบัด รักษา ฟื้นฟู  
           ผู้เสพยาเสพติด  
2.3.12 จัดหาและพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานการกีฬาของจังหวัดให้เพียงพอ โดยเฉพาะสิ่งอำนวย 
           ความสะดวก เช่น สนามกีฬา วัสดุ อุปกรณ์ที่ทันสมัย เพื่อการออกกำลังกายของคน 
           ในชุมชนและท้องถิ่น เพิ่มกีฬาท่ีสามารถทำรวมกันได้ เช่น การจัดกิจกรรมแข่งขัน  
           E-Sport ในกลุ่มของเยาวชนท่ีมีความสนใจและบุคคลทั่วไป 
2.3.13 พัฒนาและจัดใหม้ีผูฝ้ึกสอนและอาสาสมัครการกีฬาที่มีความรู้ประจำศูนย์และสนาม

กีฬาอย่างเหมาะสม 

มาตรการที่ 2.4 ให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ส่งเสริมสิทธิสตรีให้มีความเสมอภาค 
แนวทาง 
2.4.1 จัดตั้งกองทุนเพื่อดูแลเด็ก เยาวชน คนชรา และคนพิการที่ถูกทอดทิ้ง ขัดสนโอกาส 
         ที่จะเข้าถึงทรัพยากรในด้านต่างๆ ให้ไดร้ับโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา และการไม่ถูก 
         เอารัดเอาเปรยีบจากขบวนการค้ามนุษย์ และความเหลื่อมลำ้ทางสังคม 
2.4.2 ส่งเสรมิสนับสนุนให้มีกองทุนในการส่งเสริมอาชีพและส่งเสรมิสิทธิสตรี สนับสนุนการ 
         สร้างงานและนวัตกรรมใหม่ๆ และภูมิปญัญาท้องถิ่น ทีภ่าคประชาคมสังคมได้คิดค้น 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตรและปศุสัตว์ 
   เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

1. สินค้าการเกษตรหลักมผีลผลิตต่อไรสู่ง 
2. สินค้าการเกษตรที่เป็นความหวังในอนาคตมีผลผลิตต่อไร่สูง 
3. รายได้ภาคเกษตรต่อครัวเรือนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มมากข้ึน 
4. เพิ่มมูลผลผลิตทางการเกษตร/ปศสุัตว ์
5. สินค้าแปรรูปทางการเกษตร/ปศุสตัว์ มีมูลคา่เพิ่มขึ้น 
6. ส่งเสริมสินค้าการเกษตรที่ปลอดสารพิษ มีคุณภาพปลอดภัย 

มาตรการ และแนวทาง 
มาตรการที่ 3.1 ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตต่อไร่ในพืชพืชหลัก  

         ได้แก่ ข้าว อ้อย และ มันสำปะหลัง มะพร้าว หมาก มะม่วง 
แนวทาง  
3.1.1 ส่งเสรมิการนำผลงานวิจยัและใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภาพ 

ผลผลติต่อไร่ของพืชหลักของจังหวัดชัยภูมิ ได้แก่ ข้าว อ้อย มัน สำปะหลัง มะพร้าว 
หมาก และมะม่วง 

   3.1.2 ส่งเสรมิการพัฒนาคณุภาพปัจจัยการผลติเพื่อการเพิ่มผลผลิต 
   3.1.3 เร่งรัดการปรับความเช่ือและทัศนคติของเกษตรกรเกี่ยวกับวิถีเกษตรกรดั้งเดิม เพื่อให้เกิด 

         การยอมรับในวิธีการทางการเกษตรแบบใหม่ที่ได้ผลมากขึ้น 
3.1.4 สรรหาและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐในกลุ่มเจ้าหน้าที่ด้านส่งเสริม 
         การเกษตร เพื่อให้สามารถถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีแกเ่กษตรกรได้อยา่งม ี
         ประสิทธิภาพ 

มาตรการที่ 3.2 ส่งเสริมการผลิตพืชและสัตว์เศรษฐกจิที่เป็นความหวังในอนาคต ได้แก่  
         พริก ยางพารา โค เนื้อโคราชวากิว และไก่บ้านโคราช                   

แนวทาง  
   3.2.1 ส่งเสรมิการรวมกลุม่เกษตรกรผูเ้ลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ ได้แก่ โคเนื้อโคราชวากิว และไก่บ้าน 

         โคราช ในชุมชนและพื้นที่ท่ีมีศักยภาพ โดยดำเนินการในรูปแบบสหกรณ ์
   3.2.2 ประสานใหเ้กิดความเชื่อมโยงกับโรงชำและโคเนื้อโคราชวากวิ ที่มีอยู่ในพ้ืนท่ีกลุ่มจังหวัด 
                                           นครชัยบุรินทร ์
   3.2.3 เพิ่มขดีความสามารถของบุคลากรภาครัฐ โดยเฉพาะกลุม่เจ้าหน้าท่ีปศุสัตว์ เจา้หน้าท่ี 

         ส่งเสริมการเกษตร เพื่อให้การแนะนำเกษตรกรได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
   3.2.4 กำหนดพื้นท่ีส่งเสริมการปลูกยางพาราให้เหมาะสมและเอื้อต่อการบริหารจดัการเพื่อการ 

         เพิ่มมูลค่า 
   3.2.5 ส่งเสรมิการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยดี้านการผลติพืชมาส่งเสริมการผลิตลดต้นทุน 

         การผลิตเพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้กับพืชอนาคตของจังหวัดชัยภูมิ ได้แก่ พริก และยางพารา 
 
มาตรการที่ 3.3 สร้างโอกาสและเพ่ิมมูลค่าสนิค้าเกษตรปลอดภยั 
แนวทาง 
3.3.1 สนับสนุนการแปรรปูผลผลติทางการเกษตร (อาหารปลอดภัย) ที่ตรงกับความต้องการของ 

                   ตลาด โดยเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษาในรูปแบบโครงการ  
         Northeastern  Food Valley ของภาคตะวันออกเฉียงเหลือ 
3.3.2 สร้างช่องทางการตลาดทีเ่ช่ือมโยงไปสูผู่้ประกอบการดา้นการส่งออกอาหารปลอดภยั 
3.3.3 ส่งเสรมิการตรวจสอบคุณภาพอาหารปลอดภยัให้ไดร้ะดับมาตรฐาน 
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3.3.4 ส่งเสรมิการประชาสมัพันธ์เชิงรุกให้ตลาดเกิดการยอมรับในคุณภาพอาหารปลอดภัยของจังหวัด 
         ชัยภูมิ 
3.3.5 สร้างตลาดกลางพืชผลทางการเกษตรให้ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 

        ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
1. นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าสู่มาจังหวัดชัยภูม ิ
2. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มสูงขึ้น 
3. ยกระดับการบริการเพื่อรองรับผูส้งูอายุ และผู้พิการ 

มาตรการ แนวทาง 
มาตรการที่ 4.1 ส่งเสริมและเร่งรัดการประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้านการท่องเท่ียวจังหวัดชัยภูมิให้เป็น
รูปธรรม 
แนวทาง 
4.1.1 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการดา้นการประชาสมัพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ และแข่งขันได้ 
         ในระดับประเทศ และระดบัประชาคมอาเซียนมากขึ้น 
4.1.2 สร้างกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิงรุกแบบก้าวกระโดด เช่น การประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์ที่โดดเด่น 
         ของจังหวัดชัยภูมิ รวมทั้งสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ผา่นสือ่ระดับชาติและนานาชาติ 
4.1.3 สร้างเวทีเพื่อการประชาสมัพันธ์การท่องเที่ยวของท้องถิ่นให้บ่อยครั้งโดยความร่วมมือของ 
         ทุกภาคส่วนท้ังภาครัฐ และเอกชน เช่น จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง  
         ใน 9 เทศกาลสำคัญของจงัหวัดชัยภูมิ เป็นต้น 
4.1.4 สนับสนุนการนำระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีทันสมัย มาเปน็เครื่องมือในการประชาสัมพันธ์ 
         และการบริหารจัดการท่องเที่ยว 

มาตรการที่ 4.2 ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเดิม และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ให้ได้มาตรฐาน มีความ
ปลอดภัย และมภีูมิทัศน์ที่โดดเด่นเป็นเอกลกัษณ ์
แนวทาง 

  4.2.1 สนับสนุนปัจจยัพื้นฐานสำคัญในแหล่งท่องเที่ยวในแต่ละพื้นท่ี เพื่อให้ผู้ประกอบการเข้ามาลงทุน 
                                 ด้านการท่องเที่ยว เช่น การพัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณปูโภคในแหล่งท่องเที่ยวให้มีความ 
                                 เหมาะสมรองรับนักท่องเที่ยว เป็นเต้น 
  4.2.2 สร้างกลยุทธ์ในการบริการด้านที่พักอาศัยในพ้ืนท่ีท่องเที่ยวของจังหวัดให้เอื้อต่อความต้องการ 

         ของนักท่องเที่ยว รวมทั้งให้ความสำคัญกับการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเทีย่ว 
         ในทุกพื้นที่ 

  4.2.3 ส่งเสรมิความร่วมมือระหวา่งผู้ประกอบการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น และส่วนราชการในการอนุรักษ์ 
         และดูแลสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวให้มีความสมบูรณ ์

  4.2.4 ร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในพ้ืนท่ีในการปรับปรุงเส้นทางและ 
         พัฒนาภูมิทัศน์ตลอดเสน้ทางที่เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่ให้สวยงามและโดดเด่น เพื่อเพิ่ม 
         จุดเด่นของแหล่งท่องเที่ยว เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่ง 

  4.2.5 จัดทำแผนปรับปรุงภูมิทัศน์ตามเส้นทางแหล่งน้ำใหญ่ที่กำลงัจะพัฒนาขึ้น เพื่อให้เป็นถนนสาย 
                                 ท่องเที่ยวที่สวยงาม พร้อมมีจดุแวะพักและจัดจำหน่ายผลติภณัฑ์ชุมชนและของที่ระลึกแก่ 
                                 นักท่องเที่ยว 
  4.2.6 เร่งรัดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่ เช่น พิพิธภัณฑส์ัตว์น้ำบึงละหาน บึงซึกวึก ป่าปรงพันปี  

         ฯลฯ โดยมีองค์ประกอบท่ีสำคัญ อาทิ พิพิธภัณฑ์สัตวด์ึกดำบรรพ์และโลกล้านปี อุทยานผักพ้ืนบ้าน  
         ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพยีง สวนเฉลิมพระเกยีรติ เป็นต้น 
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  4.2.7 บูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนและหน่วยงานท่ีดูแลปา่ไม้ 
                                ในจังหวัดชัยภูมิในการวางแผนการท่องเที่ยวในวาระต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 
  4.2.8 ปรับปรุงพ้ืนท่ีสวนสาธารณะขนาดใหม่เพื่อให้บริการประชาชนในการออกมาสันทนาการ ออก 
                                 กำลังกาย และสถานท่ีท่องเที่ยว 

มาตรการที่ 4.3 ปรับปรุงและพัฒนาชัยภูมิให้น่าอยู่ เกิดอัตลักษณ์ที่โดดเด่น และยังคงความเป็นแหล่ง
ภูมิปัญญาด้ังเดิมเพ่ือดึงดูดนักท่องเท่ียว 
แนวทาง 

  4.3.1 ปรับปรุงและก่อสร้างสถานท่ีสำคัญทางประวัติศาสตร์ในพ้ืนท่ีบ่งบอกถึงถิ่นกำเนิด รากฐาน และ 
         สื่อความหมายถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิให้มีความโดดเด่นยิ่งข้ึน 

  4.3.2 พัฒนาจังหวัดชัยภมูิให้โดดเด่นเป็นอัตลักษณ์ทีส่ามารถดึงดูนกัท่องเที่ยวให้เป็นรูปธรรม 
  4.3.3 จัดใหม้ีแหล่งท่องเที่ยวในลกัษณะของสถานท่ีจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง สินค้าทางวัฒนธรรม และ 
                 สินค้าอ่ืน ๆ ที่โดเด่นของจังหวัด ในรูปแบบที่เป็นถนนคนเดินของจังหวัดชัยภมูิที่มีอัตลักษณ ์

          เฉพาะ 
  4.3.4 พัฒนามาตรฐานการบริการนักท่องเที่ยวสู่ระดับสากล มีอาสาสมัครท่องเที่ยวท่ีให้บริการข้อมลู 

         การท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิให้แก่นักท่องเที่ยวท้ังชาวไทย และชาวต่างชาติ บุคลากรทั้งของ 
         ภาครัฐ ภาคเอกชน และบคุคลในพื้นที่ มีความรูค้วามสามารถ 

มาตรการที่ 4.4 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีชีวิต ความเคารพและศรัทธา 
         เจ้าพ่อพระยาแล 

แนวทาง 
  4.4.1 เสริมสรา้งการเช่ือมโยงและสร้างสื่อแสดงถึงเรื่องราวในเอกลกัษณ์อันโดดเด่นของจังหวัดชัยภมู ิ

         ในแต่ละพื้นท่ี และเผยแพร่ให้เป็นที่ประจักษ์และปรากฏแกส่ายตาของประชาชนในประเทศ 
         และประชาคมโลก 

  4.4.2 ส่งเสรมิการนำวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ตลอดจนขนบธรรมเนยีมประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นมาพัฒนา 
         และเสรมิสร้างความโดดเดน่ในเชิงประจักษ์ เพื่อนำไปสู่การทอ่งเที่ยวในเชิงวัฒนธรรมและการ 
         ท่องเที่ยวในเชิงจิตใจ โดยจัดทำเส้นทางประวัติศาสตร์เจ้าพอ่พระยาแล 

  4.4.3 ส่งเสรมิให้มีหมูบ่้านวิถีชีวิต “ชัยภูมิโบราณ” ที่คงเอกลักษณแ์ละบรรยากาศของชาวชัยภูมิ ในอดีต 
         ที่นักท่องเที่ยวสามารถช่ืนชมและสมัผสั 

  4.4.4 ส่งเสรมิความโดดเด่นในเรือ่งราวตามรอยวิถีเส้นทางเจ้าพ่อพระยาแล เน้นการนำเสนอในเชิง 
         ประจักษ์และสามารถสัมผสัได้ในเชิงจิตใจ 

มาตรการที่ 4.5 พัฒนาจังหวัดชัยภูมิให้เป็นแหล่งปลกูดอกไม้ ไม้ประดับสำคัญของประเทศ 
แนวทาง 

  4.5.1 ศึกษาศักยภาพด้านการผลติไมด้อกไม้ประดับของจังหวัดชัยภูมิที่เหมาะสมกับสภาพภูมปิระเทศ  
         และภูมิอากาศในแตล่ะพื้นที่ 

  4.5.2 ส่งเสรมิการปลูกไม้ดอกไมป้ระดับเป็นอาชีพเสรมิของจังหวัดชัยภูมิสูต่ลาดไม้ดอกไม้ประดับ 
             ระดับประเทศ 

4.5.3 ส่งเสรมิการปลูกไม้ดอกไมป้ระดับ เพื่อสนับสนุนการนำมาสร้างภูมิทัศน์ที่สวยงามให้กับจังหวดั 
         และแหล่งท่องเที่ยวท่ีสำคญัของจังหวัดชัยภูมิ รวมถึงเพื่อส่งออกจำหน่ายทั่วประเทศ 

  4.5.4 ส่งเสรมิการตลาดจังหวัดชัยภูมิให้เป็น “เมืองมนต์เสน่ห์ดอกไม้” ของประเทศ 
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มาตรการที่ 4.6 ส่งเสริมขีดความสามารถของบุคลากร ด้านการท่องเท่ียวภาครัฐและภาคเอกชน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แนวทาง 

  4.6.1 วิเคราะห์และปรับปรุงโครงสร้างอัตรากำลังเจ้าหนา้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบ 
         ด้านการท่องเที่ยวให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจความรับผิดชอบ เพ่ือให้เป็นกลไกสำคัญ 
         ในการผลักดันยุทธศาสตรด์้านการท่องเที่ยว 
 

  4.6.2 การพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นต่อการปฏิบตัิงานของบุคลากร 
         ด้านการบริหารจัดการและการบรหิารการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิ ท้ังบุคลากรของภาครัฐ  
         องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการ และประชาชนในพ้ืนท่ีท่องเที่ยว อย่างมีประสิทธิภาพ 
         และต่อเนื่อง 

  4.6.3 ส่งเสรมิความร่วมมือและการสร้างเครือข่ายในการพัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยว ทั้งภาครัฐ  
         องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และประชาชนในพ้ืนท่ีให้มีความ 
         เข้มแข็ง และมีขีดความสารมารถ 

  4.6.4 ส่งเสรมิการจดัการความรูเ้พื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับบุคลากรภาครัฐ องค์กรปกครอง 
         ส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการ ประชาชนในพ้ืนท่ีท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยว 

  4.6.5 จัดใหม้ีระบบติดตามประเมินผลการดำเนินงานของบุคลากรด้านท่องเที่ยวของจังหวัดเพื่อการ 
         พัฒนาขีดความสามารถอยา่งต่อเนื่อง 

มาตรการที่ 5 การส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
1. ชุมชนพึ่งพาตนเองด้านพลังงานทดแทนของชุมชนมากขึ้น 
2. ท้องถิ่นมีรายไดจ้ากการผลติและจำหน่ายพลังงานทดแทน 
3. ชุมชนให้ความตระหนักและร่วมมอืกันใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีคุณค่า 
4. การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการเกษตร 
5. การนำขยะมาแปรสภาพเป็นพลังงาน 
6. การนำรถ EV มาใช้ 
7. การนำเศษวัสดุจากการเกษตรมาแปรสภาพเป็นพลังงาน 
8. การส่งเสริมการปลูกพืชพลังงานเพื่อส่งโรงงานไฟฟ้าชุมชน 

 
มาตรการ และแนวทาง 
มาตรการที่ 5.1 ส่งเสริมและสนบัสนุนชุมชนสร้างพลังงานเพ่ือเศรษฐกิจชุมชน 
แนวทาง 
5.1.1 ส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพการผลติพลังงานทดแทน และพลังงานทางเลือกในท้องถิ่นและชุมชน 
5.1.2 ส่งเสรมิการนำเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าชุมชน “โรงไฟฟ้าชีวมวล” มาใช้ในชุมชนที่มีความพร้อม  
         เพื่อการพึ่งพาตนเองด้านพลังงาน และการสร้างมลูค่าเพิม่ดา้นพลังงานในเชิงพาณิชย์ 
5.1.3  ส่งเสรมิการนำเทคโนโลยกีารผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ ไปใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตร เช่น  
          การใช้พลังงานไฟฟ้าในกานสนับสนุนการทำงานของระบบการให้น้ำพืชแบบน้ำหยด เป็นต้น 
5.1.4  ส่งเสรมิให้มีการเรียนการสอนต่อเนื่องเนื่องจนถึงระดับปรญิญาตรี เพื่อผลิตบุคลากรด้านพลงังาน  
          มาสนับสนุนการก้าวสู่การเป็นแหล่งพลังงานทดแทนท่ีใหญ่ที่สุดของประเทศ 
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มาตรการที่ 5.2 พัฒนาการบริหารจัดการพืชพลังงานอย่างครบวงจร 
แนวทาง 
5.2.1 วางแผนและกำหนดพื้นท่ีสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจและพชืพลังงานอย่างชัดเจน 
5.5.2  สร้างระบบเชื่อมโยงการผลผลิตจากพลังงานจากภาคการผลติด้านการเกษตรไปสู่ภาคการผลิต 
         ด้านอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน 
5.2.3 ส่งเสรมิการรวมกลุม่เกษตรกรผูผ้ลติพืชพลังงานทดแทนเพ่ือให้สามารถวางแผนการพัฒนาการผลิต 
         พืชพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจร 
5.2.4 ส่งเสรมิและให้ความรู้กับชุมชนเกี่ยวกับการนำผลผลติจากพชืมาใช้เป็นพลังงานทดแทนเพ่ือลด 
         ต้นทุนค่าใช้จ่ายในภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคครัวเรือน 

มาตรการที่ 5.3 ส่งเสริมและสนบัสนุนการร่วมลงทุนกับภาคเอกชนในการผลิตพลังงานทดแทน 
แนวทาง 
5.3.1 ส่งเสรมิการลงทุนระหว่างกลุ่มวิสาหกิจชุมชน แหล่งทุน ภาครัฐและภาคเอกชนในการผลติพลงังาน 
         ทดแทน เช่น การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานชีวมวล เป็นต้น 
5.3.2 สร้างความรู้และความเข้าใจแก่ชุมชนเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการผลิตไฟฟ้า 
         ของชุมชน เช่น กฎหมายดา้นการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์กฎหมายด้านการผลิตไฟฟ้า 
         จากพลังงานลม และกฎหมายด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล เป็นต้น 

มาตรการที่ 5.4 ส่งเสริมการสรา้งความตระหนักในการใช้พลังงานคุ้มค่า 
แนวทาง 
5.4.1 รณรงค์ใช้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญและความจำเปน็ของพลังงานในการพัฒนาท้องถิ่น และ 
         การใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นศูนย์กลาง 
                    ทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 
                     เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

1. มีมูลค่าการค้าสูงในเขตการพัฒนาพิเศษของจังหวัดชัยภูมิ 
    มาตรการ และแนวทาง 

             มาตรการที่ 6.1 ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือการเป็นศูนย์กลางทางการตลาด 
                                และโลจิสตกิส์ในภมูิภาค 
 แนวทาง 
 6.1.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 
 6.1.2 สนับสนุนการสรา้งตลาดศนูย์กลางการแลกเปลี่ยนและกระจายสินค้าระหว่างประเทศไทยกับ 

         ประเทศในประชาคมอาเซยีน 
 6.1.3 เร่งรัดการสรรหาและพัฒนาบุคลากรด้านโลจสิติกส์ใหม้ีความสามารถสูงในการเข้ามาบริหารจดัการ 
 6.1.4 จัดระบบบริหารจัดการด้านโลจสิติกส์ และการค้าในเขตการพัฒนาพิเศษให้มีประสิทธิภาพสูง 
 6.1.5 จัดระดมเครื่องจักรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชัยภูมิ ทุกประเภท เข้าไปฟ้ืนฟูและ            
                     ซ่อมแซมถนนเส้นทางในความรับผิดชอบ พร้อมทัง้จัดสรรเครื่องจักรกลหนัก 
 6.1.6 พัฒนาระบบบริหารจัดการในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงานโครงสร้างพื้นฐานองค์กรปกครอง 
                     ส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
  



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)   
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชยัภูมิ  งานนโยบายและแผน 

๖๗ 

            มาตรการที่ 6.2 สนับสนุนการพัฒนาความเชื่อมโยงของระบบการขนส่งภายในท้องถิ่นให้เชื่อมต่อกับส่วนกลาง 
 แนวทาง 
 6.2.1 สนับสนุนการพัฒนาถนนภายในชุมชนให้เช่ือมโยงการคมนาคมส่วนกลางเพื่อการถ่ายสินค้าเกษตร 
                     สู่ตลาดกระจายสินค้ากลาง 
 6.2.2 สนับสนุนงบประมาณเพื่อซ่อมแซมเส้นทางในแต่ละปีงบประมาณ เพื่อแก้ไขความเดือดร้อน 
                     ของประชาชน 
 6.2.3 เร่งรัดการสำรวจและตรวจเส้นทาง ตลอดจนจัดลำดับความเสียหาย และแผนการซ่อมบำรุงรักษา 

         เส้นทางอย่างอย่างเป็นระบบเพื่อประกอบการประเมินการซอ่มแซม 
 6.2.4 เตรียมความพร้อมด้านงบประมาณเพื่อให้เพียงพอในการซ่อมแซม โครงสร้างพื้นฐานในท้องถิ่น 
 6.2.5 ของบประมาณจากส่วนกลางเพื่อมาแก้ไขปัญหาระยะสั้นอย่างเร่งด่วน โดยใหไ้ด้เม็ดเงินเพยีงพอ 
                     ต่อความต้องการในท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและย่ังยืน 
                     เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

1. มีพื้นท่ีป่าเพิ่มมากขึ้น 
2. ปริมาณน้ำเพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้น 
3. ปัญหาปรมิาณขยะชุมชนลดลง 

    มาตรการ และแนวทาง 
             มาตรการที่ 7.1 การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้มีจำนวนเพ่ิมมากขึน้ 

 แนวทาง 
  7.1.1 กำหนดขอบเขตพื้นท่ีป่าอนุรักษ์ท่ีชัดเจนเพื่อสนับสนุนการวางในการอนุรักษ์และฟื้นฟู 
  7.1.2 ส่งเสรมิยุวชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าไม้ของชุมชนในรูปแบบของการร่วมกลุ่ม 

         เป็น “ยุวชนรุ่นใหม่รักและหวงแหนป่า” 
  7.2.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมอืในชุมชนในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และการดูแลทรัพยากรป่าไม ้

         อย่างมีคุณภาพ ด้วยความสมดลุและยั่งยืน 
  7.2.4 ส่งเสรมิให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ อย่างมีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
  7.1.5 จัดกจิกรรมเพื่อการรณรงคส์ร้างจิตสำนึกให้กับชุมชนตระหนกัในความสำคญัของป่าไม้  

         กับผลกระทบจากการทำลายป่าอย่างต่อเนื่อง 
  7.1.6 สนับสนุนการปลูกป่าในชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
  7.1.7 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงการทำงานทุกภาคส่วน ส่วนภมูิภาค  

         ส่วนกลาง  NGO ภาคประชาชน ประชาสังคม และชมรมอนุรักษ์ต่างๆ โดยยึดประชาชน 
         เป็นศูนย์กลาง 

  7.1.8 สร้างองค์ความรู้ หาแนวทางปฏิบัติร่วมกันที่ถูกต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย (ภายใต้ข้อยกเว้น) 

             มาตรการที่ 7.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่นในการจัดให้มีแหล่งน้ำ 
         ขนาดใหญ่และแหล่งน้ำชมุชน เพ่ือเพ่ิมปริมาณและรองรับการใช้น้ำในภาคการเกษตร 

  แนวทาง 
  7.2.1 เสริมสรา้งความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดชัยภูมิให้เห็นถึงความสำคญัและประโยชน ์

         ที่จะเกิดขึ้นจากการสร้างแหล่งน้ำขนาดใหญ่ในพ้ืนท่ี 
  7.2.2 สร้างความร่วมมือกับภาครฐั เอกชน และภาคประชาชนเพื่อสะท้อนความต้องการที่เป็นเอกภาพ 

         ของชาวชัยภูมิ ในความจำเป็นต้องมีการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ของจังหวัด 
  7.2.3 จัดหาและระดมทุนเพื่อใช้เป็นงบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างแหล่งน้ำขนาดใหญ่และแหล่งน้ำ 

         ของชุมชนทั้งจากรัฐบาล หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชนภายในจังหวัด 
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  7.2.4 ผลักดันโครงการ “หนึ่งตำบล หนึ่งอ่างเก็บน้ำ” เพื่อให้แต่ละพื้นที่มีแหล่งน้ำสำรองเพื่อรองรับ 
         ในช่วงฤดูที่มีปริมาณน้ำมากและไว้ใช้ในช่วงขาดแคลนน้ำ 

  7.2.5 วางแผนพัฒนาพื้นที่แหล่งน้ำขนาดใหญ่และเส้นทางเข้าถึงให้สวยงาม มีจดุเด่น มีจุดแวะพักผอ่น 
         ระหว่างทาง เพื่อเอื้อต่อการเป็นสถานท่ีท่องเที่ยวและพักผ่อนแห่งใหม่ของจังหวัดชัยภูม ิ

  7.2.6 บรหิารจดัการน้ำอยา่งบูรณาการ เพื่อเพิม่พื้นท่ีชลประทานตลอดจนจัดวางระบบชลประทาน 
         สำหรับภาคการเกษตรและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำสู่ภาคการเกษตร 

  7.2.7 พัฒนาแหล่งน้ำเดิม แหล่งน้ำธรรมชาติ และพัฒนาแหล่งน้ำใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ  
         รวมทั้งพัฒนาแหล่งน้ำใต้ดินเพื่อเกิดผลเป็นรูปธรรม 

  7.2.8 พัฒนาระบบส่งและกระจายน้ำเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 
  7.2.9 ผลักดันใหม้ีสภาลุม่น้ำและกลุ่มผู้ใช้น้ำภาคประชาชนเพื่อเข้ามีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรน้ำ 
 
 

มาตรการที่ 7.3 การนำเทคโนโลยีสนับสนุนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพและเพ่ิมมลูค่า 
                    ทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น/เพ่ิมเติมแนวทางในการควบคุมเร่ืองอากาศ (ไฟป่า,                    

         มลพิษ, ฝุ่น) 
  แนวทาง 
  7.3.1 ส่งเสรมิการนำนวัตกรรมทีไ่ด้จากการพัฒนาเทคโนโลยี “เตาเผาขยะชุมชน” มาใช้ในการกำจดัขยะ 

         ชุมชน และก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในชุมชน 
  7.3.2 เร่งรัดการพัฒนาศักยภาพและพัฒนาความรู้ของชุมชนในการจัดการมลพิษและของเสยี 
  7.3.3 เสริมสรา้งความตระหนักและการมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดการขยะและมลพิษสิ่งแวดล้อม 

         ในชุมชน 
  7.3.4 สร้างความพร้อมเพื่อรองรบัภัยพิบัติจากธรรมชาติ โดยเฉพาะเรื่องของภัยแล้งและน้ำท่วม 
  7.3.5 ณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเห็นถึงความสำคญัและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาต ิ
  7.3.6 จัดทำข้อตกลงเงื่อนไขที่ชัดเจนให้ผู้ประกอบการ เพื่อเป็นข้อบังคับและมีบทลงโทษ 
  7.3.7 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีส่วนร่วมรับผดิชอบ (สร้างกระบวนการตรวจสอบ เสนอแนะ  

         แก้ไขปัญหา) รายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี มีประสิทธิภาพ 
                      เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
                        1. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. บุคลากรองค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่นมีขีดความสามารถสูงในการให้บริการ 
  3. ภาคประชาชนมีส่วนร่วมสูงในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  4. หน่วยของภาครัฐ รัฐวิสาหกจิ และภาคเอกชน มีการบรูณาการรว่มกันในการบริหารจัดการองค์กร 
      ปกครองส่วนท้องถิ่น  

      มาตรการ และแนวทาง 
             มาตรการที่ 8.1 เพ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนาระบบคณุภาพของการบริหารจัดการองค์กรปกครอง 

         ส่วนท้องถิ่นให้ได้ตามเกณฑ์มาตรการการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
  แนวทาง 
  8.1.1 ปรับปรุงและพัฒนาระเบียบ และกฎเกณฑต์่างๆ ในการบริหารจัดการให้เอื้อต่อระบบการบริหาร 

         จัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได ้
  8.1.2 ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการสนับสนุนการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
  8.1.3 ปรับปรุงระบบการให้บริการในลักษณะการลดขั้นตอนการทำงาน และการพัฒนาให้มลีักษณะ 

         การให้บริการแบบเบด็เสรจ็ (One Stop Service)  
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  8.1.4 พัฒนากระบวนการตดิตามประเมินผล ตลอดจนการรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชน  
         เพื่อการปรับปรุงและพัฒนากาดำเนินงานขององค์กร 

  8.1.5 นำเทคโนโลยีที่ทันสมยัมาสนับสนุนการตัดสินใจด้านการบรหิารและการให้บริการ   
  8.1.6 การพัฒนาดัชนีช้ีวัดการให้บริการ (KPI) ในระดับองค์กร ระดับหน่วยงานและระดับบุคคล  
  8.1.7 ส่งเสริมให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนในการบริหารท้องถิ่น 
  8.1.8 มีหน่วยงานหลักท่ีมีหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ ตลอดจนให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย 

  มาตรการที่ 8.2 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือสนับสนนุภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  แนวทาง 
  8.2.1 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสื่อสาธารณะให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี 

         อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 
  8.2.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสื่อมวลชน ทั้งภาครัฐและเอกชนในพ้ืนท่ีเพื่อการเผยแพร่ข่าวสาร 

         ให้กับประชาชน 
  8.2.3 จัดกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานขององค์กรในรูปแบบต่างๆ  
  8.2.4 จัดสรรงบประมาณให้เพยีงพอ 

มาตรการที่ 8.3 สร้างความตระหนักและจิตสำนกึในการให้บริการแก่บุคลากรองค์กรปกครอง 
          ส่วนท้องถิ่น 

  แนวทาง 
  8.3.1 วิเคราะห์โครงสร้างอัตรากำลังบุคลากรโดยเฉพาะสาขาเฉพาะด้านให้สอดคล้องและเอื้อต่อการ 

         ปฏิบัติงาน เพื่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ 
  8.3.2 สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและความเชี่ยวชาญในงานหน้าท่ีรับผิดชอบ 
  8.3.3 พัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้มีขีดความสามารถ ด้านภาษาอังกฤษรองรับการก้าวสู่ประชาคม 

         อาเซียน 
  8.3.4 จัดหาและพัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

มาตรการที่ 8.4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  แนวทาง 
  8.4.1 ผลักดันให้มีการจัดตั้งสภาที่ปรึกษาด้านต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  8.4.2 สนับสนุนให้งบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ โดยการสร้าง 

         การมีส่วนร่วมของสมาชิกสภาท้องถิ่น 
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1.5 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 

 
 
 
 
  (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 
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 (6) กลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านโครงสร้างพื้น ฐานและบริการสาธารณะ 

1.1 ด้านการพัฒนาการคมนาคม 
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 ส่งเสรมิด้านการเกษตรและปศุสตัว์ 
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 และภมูิปัญญา

ท้องถิ่น 
       ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

1.1 ด้านการพัฒนา บุคลากรและองคก์รให้มีประสิทธิภาพ 
1.2 ด้านการพัฒนา ด้านการมสี่วนร่วมของประชาชน 
4.3 ด้านการพัฒนาองค์กรและสำนักงานให้มีมาตรฐาน 
4.4 ด้านการพัฒนา การสรา้งความพร้อมของตำบลเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

       ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการท่องเท่ียว การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
1.1 ด้านการพัฒนามลพิษและการกำจดัขยะมลูฝอย 
1.2 ด้านการพัฒนา การปรับปรุงภมูิทศัน์สถานที ่
1.3 ด้านการพัฒนา การบำบัด ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.4 ด้านการพัฒนาส่งเสรมิการท่องเทีย่ว 

 (7)  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
         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 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศนแ์ละอารยธรรมขอมด้วยการสร้างคณุค่าเพิ่ม และพัฒนา
เส้นทาง 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)   
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 (8) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
        1)  การพฒันาความเชื่อมโยงดา้นการขนส่งและระบบโลจสิตกิสภ์ายใต้กรอบความร่วมมอืในอนุภูมภิาค
ต่างๆ 

       2) การพฒันาฐานลงทุนโดยเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัระดบัอนุภูมภิาค 
        3) การปรบัปรุงและเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของภาคกีารพฒันาภายในประเทศตัง้แต่ระดบัชุมชนทอ้งถิน่ 
       4) การอนุรกัษ์ฟ้ืนฟูและสรา้งความมัน่คงของฐานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
        5) การปรบักระบวนทศัน์การพฒันาและขบัเคลื่อนประเทศเพื่อเตรยีมพร้อมไปสู่การเป็นเศรษฐกิจและ
สงัคมคารบ์อนต ่าและเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 
        6) การเตรยีมความพรอ้มรองรบักบัภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิ
        7) การพฒันาระบบการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมใหม้ปีระสทิธภิาพโปร่งใสและ
เป็นธรรมอย่างบูรณาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)   
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 3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ผลการวิเคราะห์ปญัหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตามประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น 
ผลการวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมศักยภาพ (SWOT) ขององค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ ่

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

S1 มีคำสั่งแบ่งโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ 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  

S16 มีระบบสื่อสารและระบบสารสนเทศที่เหมาะสม W16 ประชาชนขาดความตระหนักในการดูแลและบำรุงรักษาสิ่งแวดลอ้ม
และทรัพยากรธรรมชาต ิ

3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
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 จุดแข็ง (Strength)  จุดอ่อน (Weakness) 
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 การเคลื่อนย้ายแรงงานของประชาคมอาเซ่ียน 

O13 มีความเข้มแข็งทางการเมืองในระดับท้องถิ่นทำให้การ
บริหารจัดการมีความต่อเนื่อง 

T14 ภัยจากโรคระบาดเช้ือไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ส่งกระทบต่อสังคม ทำให้
ต้องเว้นระยะหา่งทางสังคม ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ไม่มีรายได้จุนเจือ
ครอบครัว 

O14 ความเจริญทางด้านเทคโนโลย ีทำให้เกดิกาติดต่อสื่อสาร
กันได้สะดวกขึ้น เกิดความรู้ที่สามารถหาได้จากหอ้งเรียน 

T13 ภัยจากโรคระบาดในสัตว์ ทำให้เกิดความสูญเสียมูลค่าทางเศรษฐกิจ และ
ปัญหาหนี้สินตามา 
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3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
      ด้านเศรษฐกิจ(Economic) 

๑.  มีพื้นท่ี ท่ีเหมาะสมกับการทำการเกษตร โดยเฉพาะการปลูกพืชเศรษฐกิจ ได้แก่ยางพารา และปาล์มน้ำมัน 
 ๒.  พื้นที่เหมาะสมในการลงทุนสำหรับการรับซื้อและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
 ๓.  มีสภาพอากาศเหมาะสมแก่การทำเกษตร 
 ๔.  มีหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงชนะเลิศระดับจังหวัด 
 ๕.  มีกลุ่มสายใยรักแห่งครอบครัว 
 ๖.  สามารถพัฒนาวัด ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและสถานท่ีพักผ่อนในชุมชนได้ 
 7.  โรคระบาดเชื่อโคโรน่าไวรัส (COVID-19) ส่งผลกระทบวงกว้างทางเศรษฐกิจ ทำให้ไม่สามารถค้าขายได้ตามปกติ 
ต้องระมัดระวังในการใช้ชีวิต ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิต เกิดปัญหาทางสังคมในครอบครัวตามมา เนื่องจากไม่มีรายได้มา
จับจ่ายใช้สอยในครัวเรือน 
      -ผลกระทบทางด้านการศึกษา เด็กนักเรียนไม่ได้ไปโรงเรียน ขาดการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับเพื่อนในวัยเดียวกัน 
แม้จะมีเทคโนโลยี (อันเตอร์เน็ต) ทางการสื่อสารเข้ามาช่วย หากแต่บางพื้นที่สัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่เสถียรพอ 
 

     ด้านเทคโนโลยี(Technological) 
 8.  มีแผนแม่บทให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในองค์กรเพื่อปฏิบัติงาน 
 9.  มีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง และระบบเชื่อมต่อภายในองค์กร 
 10.  มีเวบ็ไซต์  ขององค์กร เพื่อเป็นช่องทางของการติดต่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ 

    ด้านกฎหมาย(Law) 
 ๑1. มีพระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ เพื่อพัฒนาการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 
 ๑2. มีระบบการเบิกจ่ายเงิน GFMIS ทำให้การจัดสรรเงินมีความคล่องตัวขึ้น 

    ด้านการเมือง(Politics) 
  ๑3. ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง และการปฏิบัติงานของท้องถิ่นมาก 
 ๑4. นโยบายของรัฐ ให้ความสำคัญกับท้องถิ่นค่อนข้างมาก 

  ด้านสังคม(Social) 
 ๑5. ในพ้ืนท่ีส่วนใหญ่ยังเป็นสังคมที่พ่ึงพาอาศัยกัน 
 ๑6. มีกลุ่ม องค์กรทางสังคมที่เข้มแข็งหลายกลุ่ม 

ต่างประเทศหรือโลกาภิวัฒน์(Global or Globalization) 
 ๑7. สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ในโลกได้อย่างรวดเร็ว 
 18. 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 
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ด้านเทคโนโลยี(Technological) 
๑๐. เกษตรกรไม่ได้ใช้เครื่องจักร เครื่องมือท่ีเหมาะสมในการประกอบอาชีพ 

ด้านกฎหมาย(Law) 
๑1. ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน/ระเบียบพัสดุ ไม่มีความยืดหยุ่น ทำให้การแก้ไขปัญหาบางครั้งเกิดความล่าช้า 
๑2. ระเบียบ บางอย่างมีการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงบ่อย 

ด้านการเมือง(Politics) 
๑3. มีความขัดแย้งทางการเมืองในระดับชาติ สูง 
๑4. มีการชุมนุมประท้วงบ่อย 
๑5. ในระดับท้องถิ่นเมื่อมีการเลือกตั้ง จะมีการขัดแย้งและแบ่งพรรคแบ่งพวก 
๑6. รัฐบาลเปลี่ยนแปลงบ่อย ส่งผลให้นโยบายที่มีต่อท้องถิ่นไม่มีความแน่นอน 

ด้านสังคม(Social) 
๑7. การเคารพผู้ใหญ่ ผู้อาวุโสกว่า ลดลง 
๑8. มีแรงงานต่างด้าวในพ้ืนท่ี 
19. มีปัญหายาเสพติด 
๒0. มีปัญหาสุขภาพ อนามัย 
๒1. ประชาชน มีค่านิยมที่ฟุ่มเฟือย 
๒2. เยาวชน มีคู่ครองก่อนวัยอันควร ในอนาคต อาจมีปัญหาครอบครัวได้ 
๒3. ยังมีเยาวชน บางส่วนไม่จบการศึกษาภาคบังคับ 
๒4. มีอบายมุข เพิ่มมากข้ึนในพ้ืนท่ี 

ต่างประเทศหรือโลกาภิวัฒน์(Global or Globalization) 
๒5. เยาวชน รับกระแสวัฒนธรรมต่างชาติ เกินความพอดี 
26. เกิดการเลียนแบบพฤติกรรมจากสื่อ 
27. สื่อบางชนิดไม่สร้างสรรค์/การนำเสนอข่าวสารเพียงด้านเดียว 

 
……………………….. 
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3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โครงสร้างความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบรหิารส่วนตำบลซับใหญ่ พ.ศ.2566-2570 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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 
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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 
ด้านการบริการกิจการ
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
และปศุสัตว์ 

 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 
การพัฒนา
ศักยภาพการ
ท่องเที่ยว 

 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 
การส่งเสริมการ
อนุรักษ์และใช้
พลังงานอย่างมี
คุณค่า 

 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 
การพัฒนาโครงการสร้าง
พื้นฐานเพื่อเตรียมความ
พร้อมในการเป็นศูนย์กลาง
ทางการตลาดและการ
เชื่อมโยงสู่ประเทศใน
ประชาคมอาเซียน 

 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี 7 
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมแบบ
มีส่วนร่วมและยั่งยืน 

 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี 8 
การบริหาร
จัดการบ้านเมือง
ที่ดี มี
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. ๒๕66 – ๒๕70)   

องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ  งานนโยบายและแผน 
๗๙ 

งานบริหารทั่วไป 
1. โครงการจัดการเลือกตั้งของ อบต.     
2. โครงการวันท้องถิ่นไทย    
3. โครงการออกแบบและพัฒนาเวปไซต์   
4. โครงการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น   
5. ค่าใช้จ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ   
6. ค่าใช้ในการรับรองและพิธีการ 
7. ค่าบำรุงหรือซ่อมแซม 
8. โครงการออกแบบและพัฒนาเวปไซต ์
9. ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค 
10. จดัซื้อวัสดุสำนักงาน 
งานบริหารงานคลัง 
11. จดัทำหรือปรับปรุงข้อมูลแผนท่ีภาษีหรือทะเบยีน 
      ทรัพย์สิน 
12. โครงการความร่วมมือการชำภาษีท้องถิ่นธนาคาร 
13. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
      การสื่อสาร 
14. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษ ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. โครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมคัรป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
2. โครงการฝึกอบรมเบื้องต้นและซ้อมแผนอพยพหนีไฟใน 
    สถานศึกษา 
3. ฝึกซ้อมแผนอุบัตเิหตุทางถนน 
4. โครงการณรงค์ป้องกันและลดอุบัติทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ 
5. ฝึกอบรมชุดปฏิบตัิการจดิอาสาภัยพิบัติประจำ อบต.              
ซับใหญ ่
6. ส่งเสริมการดำเนินงานและบรหิารจัดการระบบการพทย์
ฉุกเฉิน 
7. โครงการ 1 ตำบล 1 ทีมกูภ้ัย 
8. อุดหนุนปกครองอำเภอซับใหญ่ ตามโครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
9. โครงการซ้อมแผนป้องกันอุบัติเหตุทางถนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต่อ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
แผนงาน 

 
1. บริหารงานทั่วไป 

ผลผลิต/ 
โครงการ 

 

2. รักษาความสงบภายใน 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70)   

องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ  งานนโยบายและแผน 
๘๐ 

ต่อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
2. โครงการอาหารเสริม (นม) 
3. โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนผู้ด้อยโอกาส 
4. โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็ก 
5. โครงการซ่อมแซม ปรับปรุง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
6. โครงการวันเด็กแห่งชาติ 
7. โครงการจ้างงานนักเรียน นักศึกษา ช่วงปิดภาคเรียน 
9. โครงการเยาวชนสร้างสรรค์ รู้เท่าทันเรื่องเพศ 
10. โครงการอบรมสัมมนา ทัศนศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
      การปฏิบัติงานศูนย์พัฒน้าเด็กเล็ก 
11. โครงการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ 
12. โครงการสาธารณสุขเพื่อเด็กปฐมวัย 
13. โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
14. โครงการประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ 
15. โครงการอินเตอร์ตำบล 
16. โครงการสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาชนตำบลซับใหญ่ 
17. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาเด็กปฐมวัยท้องถิ่นไทย 
      ผ่านการเรียนรู้ 
18. โครงการท่ีอ่านหนังสือท้องถิ่น รักการป่าน 
19. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน 
20. อุดหนุนค่าตอบแทนครูพี่ลี้ยงระดับปฐมวัย 
21. วัสดุก่อสร้าง 
22. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 
 

1. โครงการสตัว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 
2. โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในท้องถิ่น 
3. โครงการตำบลจัดการสุขภาพตนเอง (ตจบ.) 
4. ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชน 
5. จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน 
6. จัดซื้อรถบรรทุกขยะ 
7. จัดซื้อเตาเผาขยะ 
8. จัดซื้อถังขยะ 
9. ซื้อที่ดินสำหรับใช้ฝังกลบขยะมลูประจำตำบลซับใหญ ่
10. ก่อสร้างบ่อกำจัดขยะ 
11. โครงการหมู่บ้านตย้แบบคัดแยกขยะ ม.1-14 ตำบลซับใหญ ่
12. โครงการจดัซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย ์
13.โครงการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร 

 
3. การศึกษา 

 
4. สาธารณสุข 

 
แผนงาน 

ผลผลิต/ 
โครงการ 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70)   

องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ  งานนโยบายและแผน 
๘๑ 

ต่อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนงาน 5. สังคมสังเคราะห์ 

1. โครงการสงเคราะหผ์ู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ 
2. โครงการส่งเสรมิทักษะการประกอบอาชีพ 
3. โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์และ 
    วันผู้สูงอาย ุ
4. โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว 
5. โครงการต้านภัยหนาว 
6. วัสดุก่อสร้าง 
7. โครงการส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพ 
    สภาเด็กและเยาวชน 
8. โครงการป้องกันและแกไ้ขปัญหาความรุนแรง 
    ต่อเด็ก สตรี และครอบครัว 
9. ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชน 
 

ผลผลิต/ 
โครงการ 

6. เคหะและชุมชน 

1. โครงการสำรวจตรวจสอบแนวเขต 
    ที่ดินสาธารณะ 
2. โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในเขต 
    ตำบลซับใหญ ่
3. วัสดไุฟฟ้าและวิทย ุ
4. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบำเหน็จณรงค์  
    เพื่อขยายเขตจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที ่ต.ซับใหญ ่
5. บริหารจัดการขยะแบบครบวงจร 
6. คืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเทีย่วท้องถิ่น 
7. 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิง่แวดล้อม 
8. ห้องน้ำท้องถิ่นสะอาดและปลอดภัย 
9. พัฒนาคุณภาพของงานและการจัดการ 
    สภาพแวดล้อม (กิจกรรม 5 ส.) 

7. ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

1. โครงการซับใหญ่น่าอยู ่
2. โครงการกีฬาต้านยาเสพติด 
3. โครงการจัดทำแผนพัฒนา 
4. โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพ่ิม 
   ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
5. โครงการของดีตำบลซับใหญ ่
6. โครงการส่งเสรมิประชาธิปไตยสร้างความ 
    สมานฉันท์ 
7. โครงการป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 
8. โครงการควบคุมไฟป่าและหมอกควัน 
9. อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอซับใหญ่  
      โครงการแก้ไขปัญหายาเสพตดิแบบ 
      บูรณาการ 
10. ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ 
11. โครงการรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70)   

องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ  งานนโยบายและแผน 
๘๒ 

ต่อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนงาน 

8. ศาสนา วัฒนธรรม
และนนัทนาการ 

 

1. โครงการจัดการแข่งขันกีฬา อบต.สัมพันธ์อำเภอซับใหญ ่
2. โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาทุกหมู่บ้าน 
4. โครงการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรม 
5. โครงการวัด/ชุมชน ปลอดสรุา ปลอดอบายมุข 
6. โครงการสำรวจรากเหง้าทางวัฒนธรรมท้องถิ่น 
7. โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
8. โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
9. โครงการหลักธรรมนำชีวิต 
10. โครงการจดังานถวายช้างแด่เจ้าพ่อพระยาแล  
      และงานของดีอำเภอซับใหญ ่ 
11. โครงการหลักธรรมนำชีวิต 
 

ผลผลิต/ 
โครงการ 

9. อุตสาหกรรม 
และการโยธา 

1. โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก ทุกหมู่บ้าน 
2. โครงการก่อสรา้งถนนยกร่องพูนดิน ลงลูกรัง ทุกหมู่บ้าน 
3. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเขา้พื้นที่การเกษตรทุกหมู่บ้าน 
4. โครงการวางท่อ คสล.ระบายนำ้ลงลำห้วยจอมแก้ว 
6. โครงการติดตั้งเสยีงตามสายภายในหมู่บ้าน ทุกหมู่บ้าน 
7. โครงการวางท่อประปา เพ่ือขยายเขตประปาหมู่บ้าน 
8. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล 
9. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าประปาหมูบ่้าน 
10. ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำลำห้วยจอมห้วยแก้ว 
11. ก่อสร้างห้องน้ำประจำ อบต.ซับใหญ ่
12. ปรับปรุงอาคารห้องประชุม อบต.ซับใหญ ่
13. โครงการต่อเตมิอาคารเพื่อก่อสร้างห้องประชุมเล็ก 
14. ก่อสร้างอาคารสำนักงาน อบต.ซับใหญ ่
15. ก่อสร้างอาคารอเนกประสงคห์ลังคาโค้ง 
16. ก่อสร้างโรงจอด อบต.ซบัใหญ่ 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70)   

องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ  งานนโยบายและแผน 
๘๓ 

ต่อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1. โครงการยกระดับคณุภาพชีวิตเกษตรตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ 
    พอเพียง 
2. โครงการอบรมการใช้เครื่องตรวจวัดธาตุอาหารดิน 
3. ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชน 
4. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว 
5. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขตพื้นท่ีตำบลซับใหญ ่
6. โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำรฯิ 
8. โครงการปลูกต้นไมเ้ฉลมิพระเกียรต ิ
9. โครงการควบคุมไฟป่าและหมอกควัน 
10. โครงการอบรมเยาวชนในการดูแลรักษาป่า 
11. โครงการส่งเสริมพัฒนาพลังงานทดแทน 
12. โครงการส่งเสริมพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวและเส้นทางสถานท่ีท่องเที่ยว 
14. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
15. โครงการส่งเสริมการเท่องเทีย่วทุกงกังหันลม 
16. โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อของพืช และสัตว์ในท้องถิ่น 
17. โครงการสนับสนุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 
      ประจำตำบล 
18. อาสาสมัครท้องถิ่นรักฺษ์โลก (อถล.) 
19. โครงการในน้ำมีปลา ชาวประชามีสุข 

 
แผนงาน 

ผลผลิต/ 
โครงการ 

10. การเกษตร 11. งบกลาง 

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

    
   ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์การบรหิารสว่นตำบลซับใหญ่ 

                      Strategy Map 
 

 
วิสัยทัศน์ 
(Vision) 

 

  
            ซับใหญ่น่าอยู่ มีการบรหิารจัดการทีด่ี ส่งเสริมคุณภาพชีวิตอย่างย่ังยืน 

 

 
 
 

       ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ 

ยุทธศาสตร์ 
(strategic) 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 ยุทธศาสตรด์้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน
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
พ้ืนฐาน ระบบการ     
คมนาคม พัฒนา
แหล่งน้ำ พัฒนา
ระบบไฟฟ้า
สาธารณะ ระบบ
ประปาเพ่ือการ
อุปโภคบริโภค จัด
ให้มีบริการ
สาธารณะแก่
ประชาชนอย่าง
ทั่วถึง 

2. ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพทางเศรษฐกิจ 
และการประกอบอาชีพของ
ประชาชน ให้สามารถ
พ่ึงตนเองได้ และมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
และสังคมส่วนรวม ชุมชนมี
ความสงบเรียบร้อย
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

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

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

5.  การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน จัดหาน้ำ
ให้เพียงพอแก่ความ
ต้องการ พร้อมทั้ง
ส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยในชุมชน 
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ค่าเป้าหมาย 
(Goals) 

 1. พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและบริการ
สาธารณะอย่าง
ทั่วถึง 

2. ประชาชนมี
อาชีพและมี
รายได้พอเพียง 
สามารถเล้ียง
ตนเองและ
ครอบครัวได้ 

3. สนับสนุน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรม           
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

4. เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
และการปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนตำบล โดยมีจุดมุ่งหมายสูงสดุในการ
ตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน เพ่ิม
ช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่
ทันสมัยของประชาชน 

5. 
สิ่งแวดล้อม
ไม่เป็น
มลพิษ  

 
 

กุลยุทธ์ 
( Strategy) 

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

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

การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 
1. การจัดการศึกษาและ
การเรยีนรู ้
2. การส่งเสริมกิจกรรม
ทางศาสนา 
3. การอนรุักษ์ ฟื้นฟู และ
ส่งเสริมวัฒนธรรม
ประเพณี และภูมปิัญญา
ท้องถิ่น 
 

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

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

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

แผนงาน 

 ๑.การพัฒนา
ด้านการ
คมนาคม   
 

๒.การพัฒนา
แหล่งน้ำ 

๓.การพัฒนา
ระบบไฟฟ้า
สาธารณะ 

๔.การพัฒนา
ระบบบริการ
พ้ืนฐานอ่ืนๆ  

๕.การพัฒนา
ระบบประปา 
เพ่ืออุปโภค 
บริโภค 
 

6. การพัฒนา
ระบบจราจร 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 
 

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 วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

แผนงาน 

 1. การจัดการศึกษาและการ
เรียนรู้ 
 

2. การส่งเสริมกิจกรรมทาง
ศาสนา 

3. การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และส่งเสริม
วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

แผนงาน 

 1. การพัฒนาบุคลากร 
และองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพ 

2. การส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชน 

3. การพัฒนาองค์กรและ
สำนักงานให้มีมาตรฐาน 

4. .ส่งเสริมและสนับสนุน
การให้ความรู้เพ่ือเตรียม
ความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน (AEC) 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการท่องเที่ยวการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

แผนงาน 

 1. ด้านมลพิษ และการ
กำจัดขยะมูลฝอย 
 

2. ด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์
สถานที ่

3. ด้านการบำบัด ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 

4. ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

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

ส่วนท่ี 3 การน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปสู่การปฏิบัติ
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ท่ี ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วงงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก สนับสนุน

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ 1) การพัฒนามลพิษและการ แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุข ส้านักงานปลัด
ท่องเท่ียว การบริหาร ก้าจัดขยะมูลฝอย และส่ิงแวดล้อม
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ 2) การพัฒนา การปรับปรุงภูมิทัศน์ แผนงานการเกษตร กองส่งเสริมการเกษตร ส้านักงานปลัด
และส่ิงแวดล้อม สถานท่ี

3) การพัฒนา การบ้าบัด ฟ้ืนฟู แผนงานการเกษตร กองส่งเสริมการเกษตร ส้านักงานปลัด
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
4) การพัฒนาส่งเสริมการท่องเท่ียว แผนงานการเกษตร กองส่งเสริมการเกษตร ส้านักงานปลัด
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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 3 1,400,000.00 3 1,400,000.00 3 1,400,000.00 3 1,400,000.00 3 1,400,000.00 15 7,000,000.00 
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 100,000.00 1 100,000.00 1 100,000.00 1 100,000.00 1 100,000.00 5 500,000.00 

รวม 4 1,500,000.00 4 1,500,000.00 4 1,500,000.00 4 1,500,000.00 4 1,500,000.00 20 7,500,000.00 
2) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 7 550,000.00 7 550,000.00 7 550,000.00 7 550,000.00 7 550,000.00 35 2,750,000.00 
2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 7 295,000.00 7 295,000.00 7 295,000.00 7 295,000.00 7 295,000.00 35 1,475,000.00 
2.3 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม 

และนันทนาการ
4 400,000.00 4 400,000.00 4 400,000.00 4 400,000.00 4 400,000.00 20 2,000,000.00 

2.4 แผนงานสาธารณสุข 4 440,000.00 4 440,000.00 4 440,000.00 4 440,000.00 4 440,000.00 20 2,200,000.00 
2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 7 530,000.00 7 530,000.00 7 530,000.00 7 530,000.00 7 530,000.00 35 2,650,000.00 
2.6 แผนงานการเกษตร 6 290,000.00 6 290,000.00 6 290,000.00 6 290,000.00 6 290,000.00 30 1,450,000.00 

รวม 35 2,505,000.00 35 2,505,000.00 35 2,505,000.00 35 2,505,000.00 35 2,505,000.00 175 12,525,000.00 

3) ยุทธศาสตร์การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
3.1 แผนงานการศึกษา 22 7,350,000.00 22 7,350,000.00 22 7,350,000.00 22 7,350,000.00 22 7,350,000.00 110 36,750,000.00 
3.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม 

และนันทนาการ
5 190,000.00 5 190,000.00 5 190,000.00 5 190,000.00 5 190,000.00 25 950,000.00 

3.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4 3,300,000.00 4 3,300,000.00 4 3,300,000.00 4 3,300,000.00 4 3,300,000.00 16 16,500,000.00 

รวม 31 10,840,000.00 31 10,840,000.00 31 10,840,000.00 31 10,840,000.00 31 10,840,000.00 151 54,200,000.00 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
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ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 รวม 5 ปีปี 2570

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่  อ าเภอซับใหญ่  จังหวัดชัยภูมิ
ปี 2569
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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 2566 ปี 2567 ปี 2568 รวม 5 ปีปี 2570ปี 2569

4) ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี
4.1 แผนงานบริหารท่ัวไป 15 905,000.00 15 905,000.00 15 905,000.00 15 905,000.00 15 905,000.00 75 4,525,000.00 
4.2 แผนงานบริหารท่ัวไป 

(บริหารงานคลัง)
4 300,000.00 4 300,000.00 4 300,000.00 4 300,000.00 4 300,000.00 20 1,500,000.00 

4.3 แผนงานรักษาความเข้มแข็ง
ของชุมชน

4 320,000.00 4 320,000.00 4 320,000.00 4 320,000.00 4 320,000.00 20 1,600,000.00 

4.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 6 17,250,000.00 6 17,250,000.00 6 17,250,000.00 6 17,250,000.00 6 17,250,000.00 30 86,250,000.00 

รวม 29 18,775,000.00 29 18,775,000.00 29 18,775,000.00 29 18,775,000.00 29 18,775,000.00 145 93,875,000.00 
5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเท่ียว การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม

5.1 แผนงานเคหะและชุมชน 6 210,000.00 6 210,000.00 6 210,000.00 6 210,000.00 6 210,000.00 30 1,050,000.00 
5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2 700,000.00 2 700,000.00 2 700,000.00 2 700,000.00 2 700,000.00 10 3,500,000.00 
5.3 แผนงานสาธารณสุข 3 80,000.00 3 80,000.00 3 80,000.00 3 80,000.00 3 80,000.00 15 400,000.00 
5.4 แผนงานการเกษตร 10 360,000.00 10 360,000.00 10 360,000.00 10 360,000.00 10 360,000.00 50 1,800,000.00 

รวม 21 440,000.00 21 440,000.00 21 440,000.00 21 440,000.00 21 440,000.00 105 6,750,000.00 

รวมท้ังส้ิน 120 34,060,000.00 120 34,060,000.00 120 34,060,000.00 120 34,060,000.00 120 34,060,000.00 360 174,850,000.00 
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 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 5 และ6
1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 เพ่ือให้ประชาชนสะดวกและ ตามจุดเส่ียงและจุดแยกทาง 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชน ประชาชนมีความปลอดภัย กองช่าง

ปลอดภัยในการสัญจร โค้งอันตราย ภายในต าบลซับใหญ่ เดินทางปลอดภัย ในการสัญจรไปมาใน
(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด) ร้อยละ 80 เวลากลางคืน

2 เพ่ือซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ไฟฟ้าส่องสว่าง ประชาชนมีความปลอดภัยในการ กองช่าง
สาธารณะให้ใช้การได้ปกติ ภายในต าบลซับใหญ่ ได้รับการซ่อมแซม สัญจรไปมาในเวลากลางคืน

(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด) ร้อยละ 80

3 เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ สัญจรไปมาช่วงเวลากลางคืน 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 มีไฟฟ้าใข้ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง กองช่าง
อย่างท่ัวถึงครบทุกครัวเรือน ในพ้ืนท่ีต าบลซับใหญ่ อย่างท่ัวถึง ครบทุกครัวเรือน และ
และมีความปลอดภัยในการ (ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด) ร้อยละ 80 มีความปลอดภัยใน
สัญจรไปมาช่วงเวลากลางคืน ช่วงเวลากลางคืน

รวม  -  - 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000  -  -  -
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566- 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 

โครงการ

ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง
ภายในหมู่บ้าน

3

ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในเขต
ต าบลซับใหญ่ 

ขยายเขตฟ้าแรงต่ าภายในหมู่บ้าน



แบบ ผ. ๐๒

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 5 และ6
1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ส ำรวจตรวจสอบแนวเขตท่ีดิน เพ่ือส ำรวจและป้องกัน ตรวจสอบพ้ืนท่ี/ทำงสำธำรณะ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ปัญหำกำร ลดปัญหำกำรบุกรุกท่ี/ กองช่ำง

สำธำรณะ กำรบุกรุกท่ี/ทำงสำธำรณะ ภำยในต ำบลซับใหญ่ รุกล้ ำท่ี/ทำง ทำงสำธำรณะได้
ท่ีประชำชนใช้ประโยชน์ สำธำรณะลดลง

ร่วมกัน

รวม  -  - 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  -  -  -
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1    โครงการ

โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566- 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2

2 ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 1.เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายการฝึก จ านวน  1  คร้ัง/ปี 60,000    60,000    60,000    60,000    60,000    ผู้เข้ารับการ ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ส านักงานปลัด

อบรมประชาชนและเยาวชน อบรมสามารถ ในการปฏิบัติงานป้องกันและ

2.เพ่ือเป็นฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ น าความรู้ไป บรรเทาสาธารณภัย
3.เพ่ือเป็นจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส าหรับใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฎิบัติได้ เบ้ืองต้น ลดการสูญเสีย
4.เพ่ือจัดต้ังศูนย์ อปพร.ย่อยประจ าหมู่บ้านเพ่ือสร้างเครือข่ายการประสานงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อย่างถูกต้อง ชีวิตและทรัพย์สิน
5.เพ่ือสนับสนุนการด าเนินการของศูนย์ อปพร.อบต.ซับใหญ่ ร้อยละ 80

2 เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับการระงับ บุคลากรครู และนักเรียน 40,000    40,000    40,000    40,000    40,000    ผู้เข้าอบรม ผู้เข้ารับการอบรมมี ส านักงานปลัด

อัคคีภัยในโรงเรียน และการ ในเขตพ้ืนท่ีต าบลซับใหญ่ มีความรู้ความ ความรู้ในการระงับเหตุอัคคีภัย 

อพยพหนีไฟเม่ือเกิดเหตุ เข้าใจในการ ลดการสูญเสียอันเน่ืองจาก

เพลิงไหม้ ป้องกันอัคคีภัย เหตุอัคคีภัย 
ร้อยละ 90

3 เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจในการ อปพร.ต าบลซับใหญ่,จิตอาสา 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผู้เข้าร่วม ผู้เข้าอบนรมมีความรู้ ส านักงานปลัด

เผชิญอุบัติเหตุแก่ผู้ปฏิบัติงาน ภัยพิบัติ,งานด้านกู้ชีพ, โครงการ ความเข้าใจในการกู้ชีพ
ด้านการกู้ชีพกู้ภัย ต ารวจ,โรงพยาบาล, ร้อยละ 90 เบ้ืองต้น
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บรรเทาสาธารณภัย

ฝึกอบรมดับเพลิงเบ้ืองต้นและ
ซ้อมแผนอพยพหนีไฟในสถานศึกษา

ซ้อมแผนอุบัติเหตุทางถนน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566- 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

เพ่ิมศักยภาพการป้องกันภัยและ



แบบ ผ. ๐๒

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (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 จากอุบัติเหตุได้
ในช่วงเทศกาลปีใหม่  และเทศกาลสงกรานต์ ร้อยละ 80

5 เพ่ือพัฒนาระบบการป้องกัน ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 มีจิตอาสาภัยพิบัติ ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต ส านักงานปลัด

ภัยพิบัติประจ าองค์การบริหารส่วน และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ อาสาป้องกันภัยพิบัติประจ า ท่ีสามารถ อาสาป้องกันภัยพิบัติประจ า

ต าบลซับใญ่ ท้องถ่ินให้มีบุคลากรท่ีสามารถ องค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติงานได้ องค์การบริหารส่วนต าบล
ปฏิบัติหน้าท่ีช่วยเหลือและเป็น ซับใหญ่ ร้อยละ 80 ซับใหญ่มีความรู้ความ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและ และสามารถปฏิบัติ
บรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนท่ี หน้าท่ีได้อย่างมี
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ

6 ส่งเสริมการด าเนินงานและบริการ  -เพ่ือช่วยเหลือประชาชน ทีมเจ้าหน้าท่ีฉุกเฉินและ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ผู้ประสบภัย ประชาชนได้รับการช่วยเหลือ ส านักงานปลัด

จัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ท่ีประสบภัยต่างๆ วัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นส าหรับ ท่ีได้รับการ อย่างทันท่วงที ลดการสูญเสีย

 -เพ่ือการกู้ภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริการช่วยเหลือประชาชน ช่วยเหลือ ชีวิตได้
 -เพ่ือสนับสนุนบุคลากรด้านการกู้ภัยให้ได้รับ ร้อยละ 90
การฝึกอบรมทบทวนอยู่เสมอ

7 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

รวม  -  - 550,000 550,000 550,000 550,000 550,000  -  -  -
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        7         โครงการ

ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา

รณรงค์ป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุบน

ซับใหญ่ ตาม โครงการฝึกซ้อมแผน



แบบ ผ. ๐๒

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2

2 ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (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 โครงกำร จำกกำรจ ำหน่ำยสินค้ำ OTOP กองสวัสดิกำรสังคม

สินค้ำ OTOP ประจ ำต ำบลให้เป็นท่ีรู้จัก ร้อยละ 80 สินค้ำทำงกำรเกษตรและสินค้ำ กองส่งเสริมกำรเกษตร

กลุ่มอำชีพต่ำงๆ

2 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

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

แก้ไขปัญหำยำเสพติด โครงกำร ในพ้ืนท่ีลดลง
ร้อยละ 80

4 ควบคุมไฟป่ำและหมอกควัน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำร ป่ำชุมชนในเขตพ้ืนท่ี 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ปัญหำไฟ ลดกำรเกิดไฟป่ำและ กองส่งเสริม
ป้องกันไฟป่ำและเสริมสร้ำง ต ำบลซับใหญ่ ใหม้ป่ำลดลง หมอกควันในเขตป่ำ กำรเกษตร
ควำมร่วมมือเพ่ือกำรแก้ไข ร้อยละ 60 ชุมชน ส ำนักงำนปลัด

ปัญหำไฟใหม้ป่ำไม้ชุมชน
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566- 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด



แบบ ผ. ๐๒

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 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 
6 เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนให้กับ อุดหนุน ศป.สป.อ.ซับใหญ่ 20,000    20,000    20,000    20,000    20,000    ผู้เข้ำร่วม จ ำนวนผู้เสพยำเสพติด ส ำนักงำนปลัด

ท่ีท ำกำรปกครองอ ำเภอซับใหญ่ ปีละ 1 คร้ัง โครงกำร ในพ้ืนท่ีลดลง
ตำม “โครงกำรอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติกำร ไม่น้อยกว่ำ

ต่อสู้เพ่ือเอำชนะยำเสพติดอ ำเภอซับใหญ่" ร้อยละ 80

7 เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนให้กับ อุดหนนุนปกครองอ ำเภอซับใหญ่ 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ผู้เข้ำร่วม จ ำนวนผู้เสพยำเสพติด ส ำนักงำนปลัด

ท่ีท ำกำรปกครองอ ำเภอซับใหญ่ ปีละ 1 คร้ัง โครงกำร ในพ้ืนท่ีลดลง
 ตำม "โครงกำรรณรงค์วันต่อต้ำนยำเสพติด" ไม่น้อยกว่ำ

ร้อยละ 80

รวม  -  - 295,000 295,000 295,000 295,000 295,000  -  -  -
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รณรงค์วันต่อต้ำนยำเสพติด

    7      โครงการ

ตลำดประชำรัฐท้องถ่ินสุขใจ 

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติกำรต่อสู้
เพ่ือเอำชนะยำเสพติดอ ำเภอซับใหญ่



แบบ ผ. ๐๒

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2

2 ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.3 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

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

เยาวชน ประชาชนให้เล่นกีฬา ให้ทุกหมู่บ้าน กีฬาในการ แข็งแรง 
ออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพอนามัยท่ีดึ ออกก าลังกาย

สร้างความสามัคคี แก้ไขปัญหายาเสพติด ประชาชนมีการ

2.เพ่ือสนับสนุนอุปกรณ์ออกก าลังกายสาธารณะประจ าหมู่บ้าน ออก าลังกาย

3.เพ่ือให้ประชาชนและเยาวชนรักการออกก าลังกาย และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพ่ิมข้ึนร้อย 80

2 กีฬาต้านยาเสพติด เพ่ือสร้างความสามัคคีระหว่าง ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบลซับใหญ่ 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ผู้เข้าร่วม จ านวนผู้เสพยาเสพติดลดลง ส านักงานปลัด

หมู่บ้าน เป็นการใช้เวลาว่าง จ านวน 14 หมู่บ้าน โครงการ ประชาชนมีการออกก าลังกาย กองการศึกษาฯ

ให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด ร้อยละ 80 เพ่ิมข้ึน ลดปัญหาทางสังคม

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

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

ผู้ใหญ่บ้าน,ประชาชนท่ัวไป ไม่น้อยกว่า เล่นกีฬา อ าเภอซับใหญ่

ร้อยละ 80
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งบประมาณและท่ีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566- 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ



แบบ ผ. ๐๒

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีมา

4 เพ่ือให้เด็กได้รับการพัฒนาด้าน เด็กเล็กใน ศพด. 6 ศูนย์ 50,000    50,000    50,000    50,000    50,000    เด็กมีพัฒนาการ เด็กมีพัฒนาการสมวัยและ กองการศึกษาฯ

เด็กเล็ก ร่างกาย อารมณ์ และสติปัญญา สมวัย มีสุขภาพแข็งแรง
มีระเบียบวินัย สร้างความสามัคคี ไม่น้อยกว่า

และส่งเสริมการท ากิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืน ร้อยละ 80

รวม  -  - 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000  -  -  -
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การแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนา

   4     โครงการ



แบบ ผ. ๐๒

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  2

2 ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.4 แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (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 กองสาธารณสุขฯ

น าสุนัขและแมวท่ีอยู่ในความดูแลของประชาชนไปรับการฉีดวัคซีนให้มากท่ีสุด ได้รับการฉีด ในสุนัขและแมว และส่ิงแวดล้อม

2.เพ่ือให้สุนัขและแมวมีภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้า วัคซีน  -ประชาชนมีความปลอดภัย สนง.ปศุสัตว์
3.เพ่ือลดอัตราการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ ร้อยละ 90 จากโรคพิษสุนัขบ้า
4.เพ่ือลดความเส่ียงจากการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าของประชาชนจากการถูกสุนัขกัด
5.เพ่ือลดจ านวนการเกิดของสุนัขและแมว
6.เพ่ือรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าน
7.เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการส ารวจและจัดท าทะเบียนสุนัขและแมว

2  -เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายด้านการให้ พ้ืนท่ีต าบลซับใหญ่ 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ประชาชนในพ้ืนท่ี ประชาชนได้รับความ กองสาธารณสุขฯ

ความช่วยเหลือประชาชนในการป้องกัน โรคติดต่ออันตราย โรคติดต่อท่ีต้องเฝ้าระวัง  ได้รับความช่วยเหลือ ช่วยเหลือทันที เม่ือเกิด และส่ิงแวดล้อม

หรือโรคระบาดในท้องถ่ิน เพ่ือด าเนินการหรือสนับสนุนให้มีการป้องกัน ตามระเบียบฯ โรคระบาด ลดกดการสูญเสียชีวิต

การควบคุม การแพร่ระบาด และการระงับการระบาดของโรคน้ัน หรือสร้างภูมิคุ้มกัน ร้อยละ 100 และทรัพย์สิน
โรคให้กับผู้ท่ีมีภาวะเส่ียง รวมท้ังการประชาสัมพันธ์องค์ความรู้เก่ียวกับโรคติดต่อ 
การช่วยเหลือหน่วยงานของรัฐและเอกชนให้ปฏิบัติตามนโยบายและ
แผนการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ รวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ 
ท่ีเกิดข้ึนในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566- 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชน

สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า



แบบ ผ. ๐๒

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3  -เพ่ือจัดให้มีกระบวนการ ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบลซับใหญ่ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนมี ประชาชนมีสุขภาพร่างกาย กองสาธารณสุข

สร้างสุขภาพท่ีให้ความส าคัญ สุขภาพร่างกาย แข็งแรง สารมารถจัดการ และส่ิงแวดล้อม

กับการพัฒนาบทบาทภาคประชาชนท้องถ่ินและทุกๆภาคส่วน แข็งแรง สุขภาพตนเองและบุคคล
ในท้องถ่ินให้มีการบูรณาการร่วมกันเพ่ือค้นหาปัญหาด้านสุขภาพ ร้อยละ 70 ในครอบครัวได้
 -เพ่ือร่วมกันวางแผนแก้ไขปัญหาพัฒนาปรับปรุงทุกด้าน
ท่ีเก่ียวข้องกับสุขภาพให้ดีข้ึน โดยบูรณาการร่วมกัน
 - เพ่ือให้ประชาชนและส่ิงแวดล้อมในต าบล
มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

4 เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ ต าบลซับใหญ่ 14 หมู่บ้าน 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 ประชาชนในพ้ืนท่ี ประชาชนในพ้ืนท่ีเข้า กองสาธารณสุข

คณะกรรมการหมู่บ้าน มีคุณภาพชีวิต ถึงบริการด้านสาธารณสุข และส่ิงแวดล้อม

ในการขับเคล่ือนโครงการ ท่ีดีข้ึน อย่างท่ัวถึง
พระราชด าริด้านสาธารณสุข ร้อยละ 70

ในกิจกรรมต่างๆให้มีความ
เหมาะสมกับพ้ืนท่ี

รวม  -  - 440,000 440,000 440,000 440,000 440,000  -  -  -

100

          4        โครงการ

เงินอุดหนุนเอกชน ส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข

ต าบลจัดการสุขภาพตนเองแบบ
บูรณาการ (ตจบ.)



แบบ ผ. ๐๒

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  2

2 ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 1.เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน ทุกกลุ่มอาชีพของต าบล 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 กลุ่มอาชีพ ประชาชนมีอาชีพและ กองสวัสดิ-

มีอาชีพและมีรายได้เพ่ิมข้ึน ซับใหญ่ ได้รับการ มีรายได้เพ่ิมข้ึน การสังคม
2.เพ่ือฝึกอบรมอาชีพแก่กลุ่มอาชีพต่างๆ และพัฒนา

3.เพ่ือจัดต้ังกลุ่มอาชีพต่างๆ ร้อยละ 80

4.เพ่ือแนะน าส่งเสริมกลุ่มอาชีพในต าบล
5.เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ OTOP ของกลุ่มอาชีพต่างๆ
6.เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ด้านอาชีพให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี

2 1.เพ่ือพัฒนาศักยภาพภาวะ จัดกิจกรรมอย่างน้อย 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้เข้าร่วม เด็กและเยาวชนเกิดการ กองสวัสดิ-
ผู้น าให้กับเด็กและเยาวชน ปีละ 1 คร้ัง กิจกรรม รวมพลังอย่างมีศักยภาพ การสังคม
2.ปลูกฝังทัศนคติท่ีดีให้แก่ ร้อยละ 80 ลดปัญหาท่ีเกิดกับเด็ก
เด็กและเยาวชนให้มีพฤติกรรม และเยาวชน
ให้เหมาะสม
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ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
สภาเด็กและเยาวชน

ส่งเสริมทักษะการประกอบอาชีพ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566- 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ



แบบ ผ. ๐๒

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 เพ่ือให้ประชาชนรับรู้ถึงโทษ จัดกิจกรรมอย่างน้อย 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้เข้าร่วม ประชาชนมีความรู้ความ กองสวัสดิ-

รุนแรงต่อเด็ก สตรี และครอบครัว ทัณฑ์ และความคุ้มครองตาม ปีละ 1 คร้ัง กิจกรรม เข้าใจ และมีส่วนร่วม การสังคม
กฎหมาย พระราชบัญญัติคุ้มครอง ร้อยละ 80 ในการป้องกันและแก้ไข
แก่ผู้ถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัว ปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก
พ.ศ.2550 สตรี และครอบครัว

4 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายด้านการให้ พ้ืนท่ีต าบลซับใหญ่ 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ประชาชนในพ้ืนท่ี ประชาชนได้รับความ กองสวัสดิ-
ความช่วยเหลือประชาชน ได้รับความช่วยเหลือ ช่วยเหลือมีชีวิตความ การสังคม
สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ทางสังคม ตามระเบียบฯ เป็นอยู่ท่ีดีข้ึน 
ท่ีได้รับความเดือดร้อน การปรับปรุงท่ีอยู่อาศัย ร้อยละ 100

การช่วยเหลือผู้ท่ีได้รับผลกระทบกรณีฉุกเฉิน 
จากสาธารณภัยต่างๆ ท่ีได้รับความเดือดร้อน 
รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนชรา คนพิการและผู้ด้อยโอกาส

5 เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมรวมถึง จัดกิจกรรม ปีละ 1 คร้ัง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน ได้อนุรักษ์รักษาประเพณีอันดีงาม กองสวัสดิการ
การจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ มีส่วนร่วมในการ และแสดงความกตัญญู สังคม
ท่ีเก่ียวข้องงานประเพณีวัน อนุรักษ์ประเพณี ต่อผู้สูงอายุ

สงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ร้อยละ 90

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

102

โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์
และวันผู้สูงอายุ 

ป้องกันและแก้ไขปัญหาความ

ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชน



แบบ ผ. ๐๒

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
7 โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว 1.เพ่ือส่งเสริมภาวะผู้น าแก่ ต าบลซับใหญ่ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้เข้าร่วม ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ กองสวัสดิ-

สตรีในชุมชนในด้านต่างๆ โครงการ และน าไปใช้ในการประกอบ การสังคม
2.ส่งเสริมพัฒนาความรู้ให้แก่ ร้อยละ 80 อาชีพได้
ประชาชน บุคลากร/พนักงานส่วนท้องถ่ิน
3.เพ่ือให้ความรู้ในการพัฒนาครอบครัว
4.เพ่ือสนับสนุนกิจกรรม สร้างความเข้มแข็ง 
พัฒนาบทบาทสตรี และกิจกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง ฯลฯ

รวม  -  - 530,000 530,000 530,000 530,000 530,000  -  -  -
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แบบ ผ. ๐๒

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  2

2 ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.6 แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายด้านการให้ พ้ืนท่ีต าบลซับใหญ่ 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ประชาชนในพ้ืนท่ี ประชาชนได้รับความ กองส่งเสริม

ความช่วยเหลือประชาชนในการป้องกัน ได้รับความช่วยเหลือ ช่วยเหลือ ลดภาระ การเกษตร
ควบคุม การแพร่ระบาดโรคต่างๆ ในพืชและสัตว์ ตามระเบียบฯ ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการ
ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรเฉพาะหน้า เร่งด่วน ร้อยละ 100 ป้องกันควบคุมโรค
รวมถึงการจัดซ้ือยา เวชภัณฑ์ ยาก าจัดแมลงพาหะ ระบาดพืชและสัตว์ต่างๆ

2 ส่งเสริมอาชีพการเล้ียงสัตว์ 1.เพ่ือส่งเสริมอาชีพการเล้ียง ส่งเสริมเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้เข้าร่วม เกษตรกรสามารถน า กองส่งเสริม
สัตว์ใหญ่ เช่น โค กระบือ และ ในพ้ืนท่ีต 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

104

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชน



 

แบบ ผ. ๐๒

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ จัดอบรมเกษตรกร ปีละ 1 คร้ัง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้เข้าร่วม ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน า กองส่งเสริม

ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการเกษตรให้แก่เกษตร โครงการ ความรู้ไปปฏิบัติและสร้างรายได้ การเกษตร
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 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
 -ส่งเสริมการประกอบอาชีพผลิตปุ๋ยอินทรีย์
 -เพ่ือจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการเกษตร 

4 1. เพ่ือรับแจ้งเหตุโรคระบาดในสัตว์ จัดต้ังศูนย์กระจายวัคซีน 1 แห่ง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีสถานท่ีเก็บ  -มีศูนย์จัดเก็บและกระจายวัคซีน กองส่งเสริม
การเกิดโรคระบาดในสัตว์ 2. เพ่ือเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกัน และกระจาย ในพ้ืนท่ีต าบล ท าให้เกษตรกรได้รับ การเกษตร

   และก าจัดโรคระบาดสัตว์สู่สัตว์และสัตว์สู่คน วัคซีนและ การช่วยเหลือในทันที เม่ือเกิด สนง.ปศุสัตว์
3. เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรด้านปศุสัตว์กรณีเกิดโรคระบาดในสัตว์ บริการ โรคระบาดในสัตว์
4. เพ่ือเป็นศูนย์กระจายวัคซีนและศูนย์เรียนรให้แก่เกษตรกร เกษตร  -มีข้อมูลเกษตรกรผู้เล้ียง
5. เพ่ือรวบรวมข้อมูลและข้ึนทะเบียนเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ในพ้ืนท่ี สัตว์ท่ีเป็นปัจจุบัน

 -เกษตรกรมีแหล่งศึกษา
ความรู้ด้านการเล้ียงสัตว์

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 กองส่งเสริม
ไม่น้อยกว่า แก่ครอบครัวเพ่ิมข้ึน การเกษตร
ร้อยละ 80

105

จัดต้ังศูนย์กระจายวัคซีนและรับแจ้ง

สนับสนุนศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล



 

แบบ ผ. ๐๒

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
6 1.เพ่ือให้ความรู้เร่ืองการตรวจวัด อบรมผู้น าหมู่บ้านและเกษตรกร 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เกษตรกร ผู้รับการอบรมสามารถ กองส่งเสริม

อาหารดิน ธาตุอาหารพืชในดิน จ านวน 14 หมู่บ้านๆละ 10 คน ไม่น้อยกว่า น าความรู้ไปปฏิบัติในการ การเกษตร
2.เพ่ือให้ความรู้ด้านการใส่ปุ๋ย รวม 140 คน ร้อยละ 80 บ ารุงรักษาดินให้มีความ
ท่ีถูกวิธีแก่เกษตรการ อุดมสมบูรณ์ได้
3.จัดซ้ือชุดตรวจธาตุอาหารดิน

รวม  -  - 290,000 290,000 290,000 290,000 290,000  -  -  -
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อบรมการใช้เคร่ืองตรวจวัดธาตุ



แบบ ผ. ๐๒

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 

3 ยุทธศาสตร์การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
3.1 แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 เพ่ือจ่ายเป็นค่า ศพด. 4 แห่ง 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 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

มีอาหารเสริม(นม) ด่ืม และโรงเรียนในเขต อาหารเสริมนม สมบูรณ์ เติบโต สมวัย
อบต.ซับใหญ่ ร้อยละ 100

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

เด็กนักเรียน ผู้ด้อยโอกาส นักเรียนผู้ด้อยโอกาส ได้ศึกษาต่อ ต่อในระดับท่ีสูงข้ึน 
 เพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 50
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สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่เด็ก
นักเรียนผู้ด้อยโอกาส

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566- 2570)

งบประมาณและท่ีมา

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่  อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

ศึกษา (ศพด.)

สนับสนุนอาหารเสริม (นม)
โรงเรียน

สนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถาน



แบบ ผ. ๐๒

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีมา

4 เพ่ือจ้างานนักเรียน นักศึกษา นักเรียน นักศึกษา ในเขต 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 นักเรียน/ นักเรียน นักศึกษา มีงานท าใน กองการศึกษาฯ

ในช่วงปิดภาคเรียนให้มีรายได้ พ้ืนท่ี อบต.ซับใหญ่ ช่วงปิด นักศึกษา ช่วงปิดภาคเรียน  มีรายได้
และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ภาคเรียน ช่วงปิด  ลดภาระผู้ปกครอง และ

ภาคเรียน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ร้อยละ 5
5 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

6 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

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

สามารถเพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 70

8 เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ เด็กปฐมวัยใน ศพด. 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เด็กนักเรียน เด็กนักเรียนมีพัฒนาการสมวัย กองการศึกษาฯ

นวัตกรรมใหม่ให้แก่เด็ก ท้ัง 4 แห่ง ผู้ปกครอง ได้เรียนรู้ ครูมีความรู้ใหม่มาพัฒนาใน

ปฐมวัยจากแหล่งเรียนรู้นอก ครูผู้ดูแลเด็ก นอกสถานท่ี การปฏิบัติงาน
สถานท่ี และเป็นการพัฒนา ร้อยละ 80

บุคลากรทางการศึกษาใช้ในการปฏิบัติงาน 108

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ

จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ

จ้างงานนักเรียน นักศึกษา ช่วงปิด

เยาวชนสร้างสรรค์รู้เท่าทัน

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ภาคเรียน

อบรม สัมมนา ทัศนศึกษาดูงาน



แบบ ผ. ๐๒

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีมา

9 เพ่ือปลูกฝังให้เด็กและเยาวชน จัดอบรมอย่างน้อย 1 รุ่น/ปี 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้เข้ารับการ เด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ี กองการศึกษาฯ

มีคุณธรรมและจริยธรรม มีจิต อบรม มีคุณธรรมและจริยธรรม
สาธารณะ เสียสละเพ่ือประโยชน์ ร้อยละ 80 ซ่ือสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ

ส่วนรวม และเสียสละประโยชน์ส่วนตน

เพ่ือประโยชน์ส่วนรวมมากข้ึน

10 ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนา เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ ศพด. 4 แห่ง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 เด็กนักเรียน เด็กมีสนามเด็กเล่นและ กองการศึกษาฯ

อุปกรณ์ท่ีใช้ในการสร้างสนาม มีคพัฒนาการ มีพัฒนาการสมวัย
เด็กเล่นสร้างปัญญา สมวัย

ร้อยละ 80

11 ท่ีอ่านหนังสือท้องถ่ิน รักการอ่าน เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ พ่ืนต าบลซับใหญ่ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 มีท่ีอานหนังสือ มีท่ีอ่านหนังสือส าหรับประชาชน กองการศึกษาฯ

อุปกรณ์ท่ีไช้ในด าเนิน ส าหรับประชาชน เด็กและเยาวชน เพ่ือศึกษา
โครงการ เด็กและเยาวชน หาความรู้และมีนิสัยรักการอ่าน

ร้อยละ 80

12 สาธารณสุขเพ่ือเด็กปฐมวัย เพ่ือส่งเสริมสุขภาพอันดีของ ศพด.4 แห่ง 1 คร้ัง/ปี 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 เด็กได้รับ เด็กนักเรียนได้รับการ กองการศึกษาฯ

เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การตรวจสุขภาพ ตรวจสุขภาพประจ าปี
ร้อยละ 80

13 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

14 เพ่ือให้เยาวชนและประชาชน ในพ้ืนท่ีต าบลซับใหญ่ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนได้ ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร กองการศึกษาฯ

ได้รับความรู้ท่ีทันสมัยก้าว รู้ข้อมูลข่าวสาร ทันต่อสถานการ์ปัจจุบัน
ทันโลก ท่ีทันสมัย

ร้อยละ 80
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สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและ

อินเตอร์เน็ตต าบล

เด็กปฐมวัยท้องถ่ินไทยผ่านการเล่น

ประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่

เยาวชนต าบลซับใหญ่



แบบ ผ. ๐๒

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีมา

15 เพ่ือสนับสนุนตามโครงการ อุดหนุนปีละ 1 คร้ัง 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 เด็กนักเรียนได้รับ มีครูพ่ีเล้ียงเด็กปฐมวัย กองการศึกษาฯ

ของบประมาณสนับสนุนค่า การดูแลอย่างท่ัวถึง เด็กได้รับกการดูแลอย่าง
ตอบแทนครูพ่ีเล้ียงระดับปฐมวัย เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 90 ท่ัวถึง

16 เพ่ือสนับสนุนตามโครงการ อุดหนุนปีละ 1 คร้ัง 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 เด็กนักเรียนได้รับ มีครูพ่ีเล้ียงเด็กปฐมวัย กองการศึกษาฯ

ของบประมาณสนับสนุนค่า การดูแลอย่างท่ัวถึง เด็กได้รับกการดูแลอย่าง
ตอบแทนครูพ่ีเล้ียงระดับปฐมวัย เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 90 ท่ัวถึง

17 1.เพ่ือสนับสนุนอาหารกลางวัน อุดหนุนปีละ 1 คร้ัง 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 นักเรียนมี นักเรียนมีอาหารกลางวัน กองการศึกษาฯ

2.เพ่ือสนับสนุนตามโครงศูนย์ อาหารกลางวัน รับประทานครบทุกคน รร.ซับใหญ่

ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน(ฐานทรัพยากรท้องถ่ิน) รับประทาน ลดค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง วิทยาคม

3.โครงการพัฒนาอบรมคุณธรรม จริยธรรมฯ ร้อยละ 100

18 1.เพ่ือสนับสนุนโครงการ อุดหนุนปีละ 1 คร้ัง 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

19 1.เพ่ือสนับสนุนอาหารกลางวัน อุดหนุนปีละ 1 คร้ัง 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 นักเรียนมี นักเรียนมีอาหารกลางวัน กองการศึกษาฯ

2.เพ่ือสนับสนุนตามโครงการ อาหารกลางวัน รับประทานครบทุกคน รร.บ้านโนนสะอาด

จัดหาส่ือและอุปกรณ์แหล่งการเรียนรู้ รับประทาน ลดค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง
ร้อยละ 100

20 1.เพ่ือสนับสนุนอาหารกลางวัน อุดหนุนปีละ 1 คร้ัง 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 นักเรียนมี นักเรียนมีอาหารกลางวัน กองการศึกษาฯ

2.เพ่ือสนับสนุนตามโครงการพัฒนา อาหารกลางวัน รับประทานครบทุกคน รร.บ้านบุฉนวน

ศักยภาพด้านกีฬาและนันทนาการ รับประทาน ลดค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง
3.เพ่ือสนับสนุนตามโครงการสนามเด็กเล่น ร้อยละ 100

ปลอดภัยเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย 110

อุดหนุนโรงเรียนบ้านโนนสะอาด

อุดหนุนโรงเรียนบ้านบุฉนวน

อุดหนุนโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม

อุดหนุนโรงเรียนบ้านวังพง

อุดหนุนโรงเรียนบ้านโนนสะอาด

อุดหนุนโรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา



แบบ ผ. ๐๒

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีมา

21 1.เพ่ือสนับสนุนอาหารกลางวัน อุดหนุนปีละ 1 คร้ัง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 นักเรียนมี นักเรียนมีอาหารกลางวัน กองการศึกษาฯ

2.เพ่ือสนับสนุนตามโครงการ อาหารกลางวัน รับประทานครบทุกคน รร.บ้านวังพง

น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ รับประทาน ลดค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง
พอเพียงสู่สถานศึกษา ร้อยละ 100

22 1.เพ่ือสนับสนุนอาหารกลางวัน อุดหนุนปีละ 1 คร้ัง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 นักเรียนมี นักเรียนมีอาหารกลางวัน กองการศึกษาฯ

2.เพ่ือสนับสนุนตามโครงการวันส าคัญ อาหารกลางวัน รับประทานครบทุกคน รร.บ้าน

3.เพ่ือสนับสนุนตามโครงการคนเก่งคนดีศรีซับเจริญสุข รับประทาน ลดค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง ซับเจริญสุข

4.เพ่ือสนับสนุนตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   ร้อยละ 100

รวม  -  - 7,350,000 7,350,000 7,350,000 7,350,000 7,350,000  -  -  -
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           22         โครงการ

อุดหนุนโรงเรียนบ้านซับเจริญสุข

อุดหนุนโรงเรียนบ้านวังพง



แบบ ผ.๐๒

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 

3 ยุทธศาสตร์การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
3.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 1.เพ่ืออนุรักษ์ประเพณีส ำคัญ ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัด 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชำชนมี ประชำชนเกิดควำมรักสำมัคคี 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 ำคัญทำงศำสนำ

2 1.เพ่ืออุดหนุนท่ีท ำกำรปกครอง อุดหนุนอ ำเภอศับใหญ่ 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ผู้เข้ำร่วม ประชำชนมีส่วนร่วมในกำร กองกำรศึกษำฯ

และงำนของดีอ ำเภอซับใหญ่ อ ำเภอซับใหญ่ ตำมโครงกำรฯ 1 คร้ัง/ปี โครงกำร อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี

2.เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์วัฒนธรรม ไม่น้อยกว่ำ ของท้องถ่ิน และมีรำยได้เพ่ิม

ประเพณีท้องถ่ินอันดีงำม ของต ำบลซับใหญ่ ร้อยละ 80 ข้ึนจำกกำรจ ำหน่ำยสินค้ำ 

3.เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมประจ ำปี ทำงกำรเกษตรและสินค้ำ OTOP 

ประเพณีถวำยช้ำงและงำนบวงสรวงเจ้ำพ่อพระยำแลอ ำเภอซับใหญ่
4.เพ่ือเผยแพร่ประชำสัมพันธ์สินค้ำทำงกำรเกษตรสินค้ำ OTOP ของดีในเขตต ำบลซับใหญ่
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สืบสำนงำนประเพณีและวัฒนธรรม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566- 2570)

จัดงำนถวำยช้ำงแด่เจ้ำพ่อพระยำแล



แบบ ผ.๐๒

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีมา

3 เพ่ือส่งเสริมให้ประชำชน พ้ืนท่ีต ำบลซับใหญ่ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ปัญหำกำร ประชำชนหันมำเข้ำวัก กองกำรศึกษำ ฯ

ปลอดอบำยมุข ลด ละ เลิก กำรด่ืมสุรำ และกำร ด่ืมสุรำ ปฏิบัติธรรม ลดปัญหำ

เล่นพนันต่ำงๆ ลดลง ครอบครัวและสังคมได้
ร้อยละ 20

4 โครงกำรหลักธรรมน ำชีวิต เพ่ือให้ผู้บริหำร สมำชิกสภำ อบต . จัดอบรม 1 คร้ัง/ปี 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้เข้ำร่วม ผู้เข้ำรับกำรอบรม ได้รับ ส ำนักงำนปลัด

พนักงำนส่วนต ำบล  พนักงำนจ้ำง โครงกำร ควำมรู้ และน ำไปใช้ใน

ผู้น ำหมู่บ้ำน และประชำชน ร้อยละ 80 ชีวิตประจ ำวัน
ได้เข้ำถึงหลักธรรม ตำมหลัก  
พระพุทธศำสนำ  

5 เพ่ือส ำรวจรำกเหง้ำ และวัฒนธรรม พ้ืนท่ีต ำบลซับใหญ่ 20,000    20,000    20,000    20,000    20,000    มีกำรอนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณี กองกำรศึกษำฯ

ในพ้ืนท่ีต ำบลซับใหญ่ วัฒนธรรมและ และภูมิปัญญำท้องถ่ิน
ประเพณีและภูมิปัญญำ ได้รับกำรอนุรักษ์มิให้สูญหำย
ท้องถ่ินร้อยละ 70

รวม  -  - 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000  -  -  -
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ท้องถ่ิน

   5     โครงการ

วัด/ชุมชน ปลอดสุรำ 

ส ำรวจรำกเหง้ำทำงวัฒนธรรม



แบบ ผ.๐๒

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 

3 ยุทธศาสตร์การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
3.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 เพ่ือก่อสร้างอาคารศูนย์ อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 มีอาคารเรียน เด็กมีอาคารเรียนท่ีได้ กองการศึกษา ฯ

พัฒนาเด็กเล็กตามแบบ ขนาด 51 - 80 คน ท่ีได้มาตรฐาน มาตรฐานและปลอดภัย กองช่าง
มาตรฐาน สถ.ศพด.2 แบบท่ี สถ.ศพด.2 ร้อยละ 100

กรมส่งเสริมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ินกระทรวงมหาดไทย ท้องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย

2 เพ่ือปรับปรุงอาคารให้อยู่ใน ศพด.4 แห่ง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 อาคารมี มีอาคารรียนท่ีได้มาตรฐาน กองการศึกษา ฯ

สภาพดีและปลอดภัย ความปลอดภัย ปลอดภัยและน่าเรียน น่าอยู่ กองช่าง
ร้อยละ 90

3 เพ่ือ ก่อสร้างร้ัว ศพด. 4 แห่ง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 เด็กมีความ มีร้ัวรอบ ศพด.และมี กองการศึกษา ฯ

ศพด.ประจ า ศพด. (ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด) ปลอดภัย ความปลอดภัยส าหรับเด็ก กองช่าง
ร้อยละ 90

4 เพ่ือให้ศพด.มีป้าย ศพด.ท่ีสามารถ ป้าย ศพด. 4 แห่ง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 สะดวกต่อ ศพด.มีป้ายแสดงชัดเจน กองการศึกษา ฯ

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

รวม  -  - 3,300,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000  -  -  -
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   4     โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566- 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีมา

ก่อสร้างป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ก่อสร้างร้ัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก



แบบ ผ. ๐๒

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 6
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 5 และ6

4 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี
4.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกต้ัง เพ่ือเตรียมความพร้อมในการ เพ่ือลือกต้ังผู้บริหารและ 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ประชาชน มีผู้บริหารและสมาชิก อบต. ส านักงานปลัด

เลือกต้ังของ อบต. สมาชิก อบต.ซับใหญ่ มาใช้สิทธิ มท่ีมาจากการเลือกต้ัง
เลือกต้ัง

ร้อยละ 80

2 การจัดงานวันท้องถ่ินไทย เพ่ือร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ส่วนราชการ กลุ่มพลังมวลชน 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ผู้เข้าร่วม ประชาชนได้ส านึกใน ทุกส่วนราชการ

แห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอม- ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี กิจกรรม พระมหากรุณาธิคุณ และ
เกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 5 ท่ีได้ อ าเภอซับใหญ่ ร้อยละ 80 แสดงออกถึงความจงรักภักดี
ประกาศจัดต้ังสุขาภิบาลต าบล
ท่าฉลอมข้ึน เม่ือวันท่ี 18 มี.ค.2448

3 เพ่ือเพ่ิมช่องทางในการติดต่อ ค่าจัดท าเว็ปไซด์ของ อบต. 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ประชาชนได้ เว็ปไซด์ อบต. ได้รับ ส านักงานปลัด
ส่ือสารและประชาสัมพันธ์องค์กร ปรับปรุงดูแลระบบ ค่าเช่า รับความรู้ การปรับปรุงให้ทันสมัย

เครือข่าย ข่าวสารทันสมัย เพ่ิมข้ึน ประชาชนได้รับ
เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 80 ข่าวสารท่ีทันเหตุการณ์ 

4 เพ่ือด าเนินการช่วยเหลือ รับเร่ืองขอความช่วยเหลือ 210,000 210,000 210,000 210,000 210,000 มีศูนย์ข้อมูล ประชาชนได้รับการช่วยเหลือ  -ส านักงานปลัด

ประชาชนตามอ านาจหน้าท่ี และให้ความช่วยเหลือตาม ปฏิบัติการร่วมฯ ทันท่วงทีเม่ือเกิดภัย ลดการสูญเสีย  -อบต.ท่ากูบ
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ของ อปท. อ านาจหน้าท่ีของ อบต. ท่ีมีประสิทธิภาพ ชีวิตและทรัพย์สิน  -อบต.ตะโกทอง

ร้อยละ 90
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566- 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

เว็ปไซด์ อบต.

ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ

โครงการออกแบบและพัฒนา

ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร



แบบ ผ. ๐๒

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5  -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

6 โครงการจัดงานรัฐพิธี เพ่ือให้ส่วนราชการ กลุ่มพลัง อุดหนุนปกครองอ าเภอซับใหญ่ 15,000    15,000    15,000    15,000    15,000    ประชาชนได้ ประชาชนได้แสดงออกถึง ส านักงานปลัด
มวลชน ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 1 คร้ัง/ปี แสดงความ ความจงรักภักดี ท่ีท าการ
ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี จงรักภักดี ปกครองอ าเภอ

ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ร้อยละ 80

7  -เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของ อบต. บุคลากร อบต./ตลอดปี  -  -  -  -  - ลดการใช้ อบต.สามารถประหยัดงบ ส านักงานปลัด

ตระหนักและเห็นความส าคัญของการประหยัดพลังงาน พลังงานลง ประมาณในด้านพลังงาน
 -เพ่ือเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ร้อยละ 1

8  -เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ บุคลากร อบต./2 คร้ัง/ปี  -  -  -  -  - บุคลากรมีความรู้ บุคลากรได้รับความรู้ พ.ร.บ. ส านักงานปลัด

ความเข้าใจเก่ียวกับการปฏิบัติตาม และปฏิบัติงาน ข้อมูลข่าวสาร
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ได้ถูกต้องตามระเบียบ

 -เพ่ือให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างถูกต้อง ร้อยละ 80
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(อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอ)

อบรมให้ความรู้แก่บุคลากรของ อบต.
เก่ียวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการ พ.ศ.2540

(มาตรการประหยัดพลังงาน)

ค่าใช้จ่ายโครงการเฉลิมพระเกียรติ
งานพิธีและงานพระราชพิธี

อบต.ร่วมใจลดใช้พลังงาน



แบบ ผ. ๐๒

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
9  -เพ่ือให้บริการประชาชนในช่วง บุคลากร อบต./ตลอดปี  -  -  -  -  - ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก ส านักงานปลัด

เวลาพักเท่ียง วันหยุดราชการ ได้รับบริการ และรวดเร็วในการใช้บริการ
ราชการ และนอกเวลาราชการ ท่ีรวดเร็ว

ร้อยละ 80

10  -เพ่ืออ านวยความสะดวกให้ บุคลากร อบต./ตลอดปี  -  -  -  -  - ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก ส านักงานปลัด
แก่ประชาชนท่ีมาติดต่อราชการ ได้รับบริการ และรวดเร็วในการใช้บริการ

ท่ีรวดเร็ว
ร้อยละ 80

11 กิจกรรมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ  -จัดกิจกรรมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ บุคลากร อบต./1 คร้ัง/ปี  -  -  -  -  - ผู้บริหาร พนักงาน ผู้บริหาร พนักงาน เข้าร่วม ส านักงานปลัด

เพ่ือเป็นข้าราชการท่ีดี เพ่ือเป็นข้าราชการท่ีดีและ เข้าร่วมพิธี พิธีถวายสัตว์ปฏิญาณเป็น
พลังของแผ่นดินอย่างน้อย ร้อยละ 100 ข้าราชการท่ีดี ลดการ
ปีละ 1 คร้ัง ทุจริต ในองอค์กร

12 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ  -ให้ความรู้แก่ผู้บริหาร และ บุคลากร อบต./1 คร้ัง/เดือน  -  -  -  -  - ผู้เข้ารับ ผู้บริหาร พนักงาน มี ส านักงานปลัด

จรรยาบรรณของผู้บริหารและ พนักงานในการประชุมประจ าเดือน การอบรม คุณธรรมและจริยธรรม
พนักงาน ร้อยละ 100 ท าให้ลดการทุจริต ในองค์กร

13  -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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ลดข้ันตอนในการให้บริการ

อบรมให้ความรู้แก่บุคลากรของ อบต.

วันหยุดราชการ และนอกเวลา

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

บริการประชาชนช่วงพักเท่ียง

ประชาชน

เก่ียวกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย



แบบ ผ. ๐๒

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
14 เพ่ือให้การควบคุมภายในของ ทุกส่วนราชการของ อบต.ซับใหญ่  -  -  -  -  - ความเส่ียงและ การปฏิบัติงานมีความเส่ียง ส านักงานปลัด

อบต.เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ความผิดพลาด ความผิดพลาดน้อยลง
และเหมาะสมกับหน่วยงาน เกิด น้อยลง จุดเส่ียงได้รับการแก้ไข
ความเส่ืยงและความผิดพลาดน้อย ร้อยละ 80 และมีประสิทธิภาพมากข้ึน

15 อบรมให้ความรู้ด้านระเบียบและ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติ ผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต .  -  -  -  -  - ผู้เข้ารับการ ผู้บริหาร และสมาชิกสภา ส านักงานปลัด

งานของผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบรม มีความรู้ และเข้าใจในระเบียบ กิจการสภา
และสมาชิกสภาท้องถ่ิน ท้องถ่ิน ในด้านระเบียบและ ร้อยละ 80 และกฏหมายท้องถ่ินดีข้ึน

กฏหมายท้องถ่ิน 
รวม  -  - 905,000 905,000 905,000 905,000 905,000  -  -  -
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จัดท ารายงานการควบคุมภายใน

กฏหมายท้องถ่ิน ผู้บริหารท้องถ่ิน

15



แบบ ผ. ๐๒

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 6
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 5 และ6

4 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี
4.2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานบริหารงานคลัง)

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพ เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพ 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 การจัดเก็บภาษี ข้อมูลแผนท่ีภาษีและ กองคลัง

หรือทะเบียนทรัพย์สิน  การจัดเก็บรายได้ให้เป็น การจัดเก็บรายได้ให้เป็น มีประสิทธิภาพ ทะเบียนทรัพย์สินเป็น
  ปัจจุบัน ปัจจุบันมากข้ึน มากข้ึน ปัจจุบัน สามารถจัดเก็บภาษี

ร้อยละ 70 ได้เพ่ิมมากข้ึน

2 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการช าระ อบต.มีโครงการความร่วมมือการ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จัดเก็บภาษี ประชาชนมีช่องทางในการ กองคลัง
ท้องถ่ินผ่านธนาคาร ภาษีและเพ่ิมช่องทางในการ ช าระภาษีท้องถ่ินผ่านธนาคาร ได้เพ่ิมข้ึน ในการช าระภาษีเพ่ิมข้ึน

รับช าระภาษีแก่ประชาชน ร้อยละ 70 สะดวกและประหยัดเวลา

3 เพ่ือพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ความเร็วสูง อบต.มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 การปฏิบัติงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานราชการ กองคลัง
ของ อบต. ใช้ในการจัดหาพัสดุ และการส่ือสาร พัฒนาข้ึน สะดวกและรวดเร็วข้ึน

ร้อยละ 70
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สารสนเทศและการส่ือสาร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566- 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

จัดท าหรือปรับปรุงข้อมูลแผนท่ีภาษี

ขอความร่วมมือการช าระภาษี

โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี



แบบ ผ. ๐๒

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 1.เพ่ือออกหน่วยบริการรับ  -ออกหน่วยบริการหมู่บ้าน 1 คร้ัง/ปี 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รายได้ค่า ประชาชนได้รับความสะดวก กองคลัง

ช าระภาษีเคล่ือนท่ี  - ป้ายประชาสัมพันธ์ ภาษีเพ่ิมข้ึน และลดค่าใช้จ่ายในการ
2.เพ่ือรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ร้อยละ 70 เดินทางมาช าระภาษี
การช าระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ

รวม  -  - 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000  -  -  -
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เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้
ของ อบต.

       4        โครงการ



แบบ ผ. ๐๒

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 6
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 5 และ6

4 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี
4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 จัดท ำแผนพัฒนำต ำบลซับใหญ่ เพ่ือรับฟังควำมคิดเห็น ปัญหำ พ้ืนท่ีต ำบลซับใหญ่ทุกหมู่บ้ำน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้เข้ำร่วม กำรจัดท ำแผนเป็นไปตำม ส ำนักงำนปลัด

ควำมต้องกำรของประชำชนโดยตรง ประชำคม ควำมต้องกำรของประชำชน

และเป็นกำรบูรณำกำรร่วมระหว่ำงส่วนรำชกำรและเอกชน ร้อยละ 90 ในพ้ืนท่ี

2 เพ่ือพัฒนำศักยภำพคณะผู้บริหำร จัดอบรมสัมมนำ ทัศนศึกษำ 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ผู้เข้ำร่วม ผู้เข้ำรับกำรอบรมได้รับ ส ำนักงำนปลัด

พนักงำนส่วนต ำบล พนักงำนจ้ำง ดูงำน 1 คร้ัง/ปี โครงกำร ควำมรู้ใหม่ มำปรับปรุง
และผู้น ำท้องถ่ิน ร้อยละ 80 และพัฒนำกำรปฏิบัติงำน 

3 ส่งเสริมประชำธิปไตยสร้ำงควำม  -เพ่ือให้ควำมรู้เก่ียวกับ ผู้บริหำร พนักงำน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้เข้ำอบรม ผู้เข้ำอบรมมีควำมเข้ำใจ ส ำนักงำนปลัด

สมำนฉันท์ ระบอบประชำธิปไตย สมำชิกสภำ อบต.ซับใหญ่ ร้อยละ 80 ในกำรปกครองระบอบ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 -เพ่ือประกวดหมู่บ้ำน และประชำชนในพ้ืนท่ี ประชำธิปไตยอันมี

ประชำธิปไตยดีเด่นตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง พระมหำกษัติรย์ทรงเป็นประมุข
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

อบรม และศึกษำดูงำนเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566- 2570)



แบบ ผ. ๐๒

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4  -เพ่ือจัดท ำตู้รับเร่ืองร้องเรียน/  -จัดท ำเอกสำรเผยแพร่ 1 คร้ัง/ปี 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 กำรปฏิบัติงำน ท ำให้ประชำชนรับทรำบ/ติด ส ำนักงำนปลัด

ประสิทธิภำพ ร้องทุกข์ ประจ ำหมู่บ้ำน  -จัดท ำตู้ร้องเรียน/ มีประสิทธิภำพ ตำมกำรท ำงำนของ อบต.
 -เพ่ือจัดซ้ือวัสดุโฆษณำและเผย ร้องทุกข์ 14 หมู่บ้ำน เพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึน 
แพร่และท ำเอกสำร ป้ำยประชำ-  -จัดท ำเอกสำรข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ร่อยละ 70

สัมพันธ์กำรพัฒนำและผล กำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
กำรด ำเนินงำนของ อบต. แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปี หนังสือรำยงำนกิจกรรมประจ ำปี
 -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทน คกก.ผู้ท ำคุณประโยชน์แก่ อบต.

รวม  -  - 320,000 320,000 320,000 320,000 320,000  -  -  -
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       4      โครงการ

พัฒนำกำรบริหำรงำนท่ีมี



แบบ ผ.๐๒

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 6
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 5 และ6

4 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี
4.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ปรับปรุงอาคารห้องประชุมสภา เพ่ือเป็นสถานท่ีรองรับ ปรับปรุงอาคารห้องประชุม 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 ห้องประชุมสภา มีสถานท่ีส าหรับประชุมและ กองช่าง

อบต.ซับใหญ่ ในการจัดการประชุม/ อบต. ได้รับการปรับปรุง จัดกิจรรมเพ่ิมข้ึน ประชาชน
จัดกิจกรรม โครงการต่างๆ (ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด) ร้อยละ 80 ได้รับความสะดวกในใช้บริการ

2 ก่อสร้างอาคารส านักงาน อบต. เพ่ือรองรับการบริการ ก่อสร้างอาคารส านักงาน 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 มีสถานท่ีไว้ มีอาคารไว้บริการประชาชน กองช่าง
และอ านวยความ อบต.ซับใหญ่ 1 หลัง บริการประชาชน ผู้มาติดต่อราชการท่ีสะดวก
สะดวกแก่ประชาชนผู้มา (ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด) ร้อยละ 100 มากข้ึน
ติดต่อราชการ

3 ต่อเติมอาคารเพ่ือก่อสร้างห้อง เพ่ือเป็นสถานท่ีรองรับ ต่อเติมอาคารห้องประชุมเล็ก 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มีสถานท่ี มีสถานท่ีส าหรับประชุมและ กองช่าง
ประชุมเล็ก ในการจัดการประชุม/ อบต.ซับใหญ่ ส าหรับประชุม จัดกิจรรมเพ่ิมข้ึน

จัดกิจกรรมของ อบต. (ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด) ร้อยละ 100
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องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)



แบบ ผ.๐๒

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 เพ่ือใช้อ านวยความสะดวก ก่อสร้างห้องน้ าส านักงาน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มีห้องน้ า มีห้องน้ าส าหรับบริการ กองช่าง

ให้แก่ประชาชนผู้มาติดต่อ อบต. เพ่ิมข้ึน พนักงานและประชาชนผู้มา
ราชการ และบุคลากร (ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด) ร้อยละ 80 ติดต่อราชการ
ของ อบต.

5 ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ เพ่ือเป็นสถานท่ีรองรับ ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 มีสถานท่ี มีอาคารเอนกประสงค์ กองช่าง
หลังคาโค้ง ในการจัดการกิจกรรม อบต.ซับใหญ่ จัดกิจกรรม สามารถรองรับประชาชน

ของ อบต. (ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด) เพ่ิมข้ึน ในการจัดกิจกรรมต่างๆ
ร้อยละ 80

6 เพ่ือใช้ส าหรับอ านวย โรงจอดรถ อบต.ซับใหญ่ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีท่ีจอดรถ มีโรงจอดรถท่ีได้มาตรฐาน กองช่าง
ความสะดวกให้แก่ (ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด) ไว้บริการ และปลอดภัย และเอ้ืออ านวย

ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ประชาชนท่ีมา ความสะดวกแก่ประชาชน
และบุคลากรของ อบต. ติดต่อราชการ

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 80

รวม  -  - 17,250,000 17,250,000 17,250,000 17,250,000 17,250,000  -  -  -
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        6      โครงการ

ก่อสร้างห้องน้ าประจ า อบต.ซับใหญ่

ก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.ซับใหญ่



แบบ ผ. ๐๒

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 และ4

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเท่ียว การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม
5.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด ต าบลซับใหญ่ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 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  -เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว ต าบลซับใหญ่ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 สภาพแวดล้อม คลองได้รับการบ ารุงรักษา กองสาธารณสุข

วิถีคลอง วิถีเกษตร และประวัติศาสตร์ สะอาดเรียบร้อย มีความเป็นระเบียบ และส่ิงแวดล้อม

เป็นการท่องเท่ียว เพ่ือเรียนรู้และสัมผัสวัฒนธรรมท้องถ่ิน ร้อยละ 80 เรียบร้อยสะอาด 
 -เพ่ือพัฒนาคูคลองเป็นแหล่งท่องเท่ียวและพักผ่อนหย่อนใจ น่ามอง
 -เพ่ือก าจัดวัชพืชและผักตบชวา 

3 1 อปท. 1 ถนนท้องถ่ินใส่ใจส่ิง  -เพ่ือเพ่ิมพื นท่ีสีเขียว ต าบลซับใหญ่ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 สภาพแวดล้อม ถนนดั บการบ ารุงรักษา กองสาธารณสุข

แวดล้อม ลดขยะมูลฝอย และลดภาวะโลกร้อน สะอาดเรียบร้อย มีความเป็นระเบียบ และส่ิงแวดล้อม

 -เพ่ือส่งเสริมประชาชนในพื นท่ีรักษาความสะอาด ร้อยละ 80 เรียบร้อยสะอาด กองส่งเสิรมการเกษตร

ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสวยงามบริเวณถนน น่ามอง
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566- 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีมา

บริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบ

คืนคลองสวยท่ัวไทย สุขใจเท่ียว
ท้องถ่ิน

โครงการ



แบบ ผ. ๐๒

4 ห้องน  าท้องถ่ินสะอาดและ  -เพ่ือสร้างสุขอนามัยแก่ ก่อสร้างห้องน  าสาธารณะ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 สภาพแวดล้อม สภาพแวดล้อมมี กองสาธารณสุข

ปลอดภัย ประชาชนและนักท่องเท่ียว แหล่งท่องเท่ียว สะอาดเรียบร้อย ความเป็นระเบียบ และส่ิงแวดล้อม

 -เพ่ือพัฒนาห้องน  าสาธารณะ (ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด) ร้อยละ 80 เรียบร้อยสะอาด 
 ให้ได้มาตรฐาน น่ามอง

5 เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานให้ พื นท่ีต าบลซับใหญ่ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 สภาพแวดล้อม สภาพแวดล้อมเป็นระเบียบ กองสาธารณสุข

เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพพร้อมทั งเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดเรียบร้อย เรียบร้อย สะอาด น่ามอง และส่ิงแวดล้อม

 -กิจกรรมก าจัดผักตบชวาและวัชพืฃในแหล่งน  า ร้อยละ 90

 -กิจกรรมท าความสะอาดพื นท่ีสาธารณะภายในต าบล
6 เพ่ือรองรับขยะจากครัวเรือ จัดซื อถังขยะแบบแยก 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ปัญหาขยะ ประชาชนมีท่ีทิ งขยะท่ี กองสาธารณสุข

ให้เพียงพอต่อความต้องการ ประเภทตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลดลง ถูกสุขลักษณะ  สะอาด และส่ิงแวดล้อม

ของประชาชน เร่ืองการจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560  ร้อยละ 70 เรียบร้อย

รวม  -  - 210,000 210,000 210,000 210,000 210,000  -  -  -

พัฒนาคุณภาพของงานและการ

        6       โครงการ

จัดซื อถังขยะ 
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จัดการสภาพแวดล้อม 
(กิจกรรม 5 ส )



แบบ ผ.๐๒

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 และ4

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเท่ียว การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม
5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 เพ่ือให้มีบ่อก ำจัดขยะมูลฝอย ก่อสร้ำงบ่อก ำจัดขยะ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ปัญหำขยะ มีบ่อก ำจัดขยะท่ีถูกวิธี กองสำธำรณสุข

ท่ีมีประสิทธิภำพ ลดมลพิษ (ตำมแบบ อบต.ซับใหญ่ก ำหนด) ลดลง และมีประสิทธิภำพ และส่ิงแวดล้อม

ทำงส่ิงแวดล้อม  ร้อยละ 70

2  - เพ่ือก่อสร้ำงร้ัวรอบบริเวณ ร้ัวรอบบ่อก ำจัดขยะ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ปัญหำขยะ มีร้ัวรอบบ่อก ำจัดขยะ กองสำธำรณสุข

บ่อขยะป้องกันกำรกระจำย พ้ืนท่ีประมำณ 4 ไร่ กระจำยลดลง ป้องกันกำรกระจำย และส่ิงแวดล้อม

ของขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล (ตำมแบบ อบต.ซับใหญ่ก ำหนด)  ร้อยละ 70 ของขชยะได้

รวม  -  - 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000  -  -  -
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566- 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีมา

ก่อสร้ำงร้ัวรอบบ่อก ำจัดขยะ

ก่อสร้ำงบ่อก ำจัดขยะ



แบบ ผ.๐๒

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 และ4

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเท่ียว การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม
5.3 แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด จัดกิจกรรม 1 คร้ัง/ปี 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ปัญหาขยะ ประชาชนมีการคัดแยกขยะ กองสาธารณสุข

ม.1 - 14 ต าบลซับใหญ่ กิจกรรมเก่ียวกับการจัดการขยะ ลดลง ก่อนท้ิง ลดปัญหาขยะและส่ิงแวดล้อม

การอบรม การรณรงค์ให้ความรู้ในการคัดแยกขยะ  ร้อยละ 70 ในครัวเรือน
 -เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการจัดการขยะในครัวเรือนและหมู่บ้าน

2 เพ่ือปรรับภูมิทัศน์ ปลูกไม้ดอก พ้ืนท่ีต าบลซับใหญ่  20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อมมีความ กองสาธารณสุข

ไม้ประดับสองข้างทาง เส้นทางแหล่งท่องเท่ียว สองข้างทาง สวยงาม เป็นระเบียบ และส่ิงแวดล้อม

ให้สวยงาม และเพ่ิมพ้ืนท่ีเสียเขียว มีความสวยงาม เรียบร้อย น่ามอง
 -จัดกิจกรรม Big cleaning day ร้อยละ 70
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ซับใหญ่บ้านสวยเมืองสุข

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566- 2570)

หมู่บ้านต้นแบบคัดแยกขยะ 



แบบ ผ.๐๒

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีมา

3  -เพ่ือด าเนินกิจกรรมท า พ้ืนท่ีต 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

ในน้ าสาธารณะ และกิจกรรมท า น่ามอง
ความสะอาดภายใน และนอกส านักงาน
 -เพ่ือปลูกจิตส านึกให้ประชาชนในพ้ืนท่ี
ใส่ใจส่ิงแวดล้อม

รวม  -  - 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000  -  -  -
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ท้องถ่ินไทยใส่ใจความสะอาด



แบบ ผ. ๐๒

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 และ4

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเท่ียว การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม
5.4 แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 เพ่ือความสวยงามเป็นระเบียบ พ้ืนท่ีต าบลซับใหญ่ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 พ้ืนท่ี ต.ซับใหญ่ ในเขตพ้ืนท่ีต าบลซับใหญ่ กองส่งเสริม

ท่องเท่ียว เรียบร้อยในหมู่บ้านและสถานท่ีท่องเท่ียว มีความสวยงาม มีภูมิทัศน์สวยงาม การเกษตร

1.ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเส้นทางผ่านไปยังสถานท่ีท่องเท่ียว น่าอยู่ข้ึน สะอาด น่าอยู่ กองสาธารณสุข

2.ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสถานท่ีท่องเท่ียวต าบลซับใหญ่ ร้อยละ 70 และส่ิงแวดล้อม

3.ปรับปรุงภูมิทัศน์สถานท่ีส าคัญพ้ืนท่ีรับผิดชอบของ อบต.ซับใหญ่ กองช่าง

2 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน ป่าชุมชนในเขต อบต.ซับใหญ่ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ป่าชุมชน ประชาชนและเยาวชน กองส่งเสริม

มาจากพระราชด าริฯ กิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมปกปัก มีความอุดม มีจิตส านึกในการร่วมกันอนุรักษ์  การเกษตร

พันธุกรรมพืช ส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช สมบูรณ์ พันธุกรรมพืช และทรัพยากรต่างๆ 

สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ร้อยละ 80 อย่างย่ังยืน
ศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช  และอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง

3 ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เพ่ือส่งเสริมการปลูกต้นไม้และ จัดกิจกรรมอย่างน้อย 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 มีพ้ืนท่ีป่า มีพ้ืนท่ีป่าท่ีอุดมสมบูรณ์ กองส่งเสริม

รักษาความชุ่มช้ืนของดิน ปีละ 1 คร้ัง เพ่ิมข้ึน ทดแทนพ้ืนท่ีป่าท่ีถูก การเกษตร

ร้อยละ 60 ท าลาย
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566- 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีมา

ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาสถานท่ี

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ือง



แบบ ผ. ๐๒

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีมา

4 1.เพ่ือสนับสนุนโครงการ จัดกิจกรรมอย่างน้อย 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 พ้ืนท่ีป่า ประชาชนตระหนักถึง กองส่งเสริม

อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ปีละ 1 คร้ัง มีความอุดม ความส าคัญของการอนุรักษ์ การเกษตร

เพ่ืออนุรักษ์ดินและน้ า สมบูรณ์เพ่ิมข้ึน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิง

2.เพ่ือสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ร้อยละ 60 แวดล้อม เป็นการรักษา
3.เพ่ือรณรงค์การปลูกหญ้าแฝก ทรัพยากรป่าไม้ให้อยู่ตลอดไป

สร้างและซ่อมแซมฝายแม้วตามพระราชด าริ
4.เพ่ือให้ความรู้เร่ืองการใช้ดินใช้ปุ๋ยชีวภาพ
5.เพ่ือจัดต้ังชมรมคนรักป่า อาสาสมัครเฝ้าระวังรักษาและ
ป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า
สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของเยาวชน
6.เพ่ือรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญร่วมมือกัน
ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
7.เพ่ือสนับสนุนพันธ์ุกล้าไม้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
8.เพ่ือส่งเสริมการรวมกลุ่มเครือข่ายเฝ้าระวังและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
9.เพ่ืออนุรักษ์สัตว์และแมลง เช่น แมลงกินูน อ่ึง ฯลฯ 
10.สนับสนุนปลูกพืชเป็นอาหารเสริมอุดมสมบูรณ์ในดิน 
11.สนับสนุนโครงการผลิตอาหารตามล าห้วยจอมแก้วคงความสมดุลตามธรรมชาติ
12.เพ่ือท าแนวกันไฟรอบป่าชุมชนของภายในต าบล

5 เพ่ือส่งเสริมการปลูกต้นไม้และ ป่าชุมชนในเขตต าบล 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้เข้าร่วม เยาวชนมีความรู้และ กองส่งเสริม

ดูแลรักษาป่าไม้ในเขตต าบล ซับใหญ่ โครงการ ร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ การเกษตร

ซับใหญ่ ร้อยละ 70 ให้มีความสมบูรณ์มากข้ึน
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ส่ิงแวดล้อม 

อบรมเยาวชนในการดูแลรักษาป่า

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ



แบบ ผ. ๐๒

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีมา

6 เพ่ือพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว แหล่งท่องเท่ียวในเขต 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 แหล่งท่องเท่ียว นักท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึน กองส่งเสริม

ต าบลซับใหญ่ เขาจอมดอย ทุ่งกังหันลม พ้ืนท่ีต าบลซับใหญ่ ได้รับการ ประชาชนมีรายได้จากการ การเกษตร

และการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ พัฒนาร้อยละ 60 ท่องเท่ียวมากข้ึน 

7 เพ่ือสร้างเครือข่ายในนการ ฝึกอบรมเยาวชนในเขต 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนวผู้เข้า สร้างเครือข่ายเยาวชน กองสาธารณสุข

ดูแลทรัพยากรธรรมชาติ พ้ืนท่ีเพ่ือสร้างเครือข่าย ร่วมโครงการ เพ่ือปฏิบัติหน้าท่ี และส่ิงแวดล้อม

และส่ิงแวดล้อม อาสาสมัครท้องถ่ินรักษ์โลก ร้อยละ 90 เก่ียวกับอาสาสมัคร
ท้องถ่ินรักษ์โลก

8 ส่งเสริมพัฒนาพลังงานทดแทน เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการ จัดอบรม 1 รุ่นให้แก่ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้เข้าอบรม ประชาชนมีความรู้ความเข้า กองส่งเสริม

ใช้วัตถุดิบในท้องถ่ินท่ีมาใช้ ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบลซับใหญ่ ร้อยละ 80 ใจเร่ืองการใช้พลังงานทดแทน การเกษตร

มาใช้หรือผลิตเป็นพลังงานทดแทน เช่น
เตาแก๊สชีวมวล(ฟืน,แกลบ)
เตาหุงต้ม,เตาป้ิงย่างประสิทธิภาพสูง,เตาเผาถ่านถังน้ ามัน 200 ลิตร
บ่อหมักก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ระดับครัวเรือน
ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์   
ระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์
หลอดไฟฟ้าประหยัดพลังงาน และอ่ืนๆท่ีมีความเหมาะสม
กับศักยภาพท่ีมีอยู่ในพ้ืนท่ี
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ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว

อาสาสมัครท้องถ่ินรักษ์โลก (อถล.)



แบบ ผ. ๐๒

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีมา

9 เพ่ือเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากร ต าบลซับใหญ่ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 แหล่งน้ ามีความ ประชาชนและเยาวชนมี กองส่งเสริม

ธรรมชาติและแหล่งน้ า อุดมสมบูรณ์ จิตส านึกในการอนุรักษ์ การเกษตร

รวมถึงการเพ่ิมทรัพยากรสัตว์น้ าในแหล่งน้ าธรรมชาติ ร้อยะ 70 ทรัพยากรธรรมชาติและ
และแหล่งน้ าท้องถ่ิน และเพ่ือเป็นการน้อมน าหลักปรัชญา แหล่งน้ า
ของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการด าเนินชีวิตของประชาชนในท้องถ่ิน

10 เพ่ือส่งเสริม และประชาสัมพันธ์ อุทยานธรณี "ชัยภูมิจีโอพาร์ค" 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 แหล่งท่องเท่ียว มีแหล่งท่องเท่ียวของ กองส่งเสริม

แหล่งท่องเท่ียวให้เป็นท่ีรู้จัก จ านวน 1 แหล่งใน เป็นท่ีรู้จัก จังหวัดเพ่ิมข้ึน การเกษตร

และเป็นการอนุรักษ์พ้ืนท่ี  จังหวัดชัยภูมิ เพ่ิมข้ึน กองสาธารณสุข

หรือขอบเขตแหล่งท่ีมีความส าคัญ ร้อยละ 80 และส่ิงแวดล้อม

ทางวิทยาศาสตร์ ทางด้านธรณีวิทยา 
ทางโบราณคดี นิเวศวิทยา หรือวัฒนธรรม

รวม  -  - 360,000 360,000 360,000 360,000 360,000  -  -  -
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        10       โครงการ

ในน้ ามีปลา ชาวประชามีสุข

อุทยานธรณี "ชัยภูมิจีโอพาร์ค"
(Chaiyaphum Geopark)



แบบ ผ. ๐๑/๑

 

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) ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ

12 1,200,000.00 12 1,200,000.00 12 1,200,000.00 12 1,200,000.00 12 1,200,000.00 60 6,000,000.00 

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
60 9,900,000.00 60 9,900,000.00 60 9,900,000.00 60 9,900,000.00 60 9,900,000.00 300 49,500,000.00 

72 11,100,000.00 72 11,100,000.00 72 11,100,000.00 72 11,100,000.00 72 11,100,000.00 360 55,500,000.00 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ท่ีน ามาจากแผนหมู่บ้าน (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่  อ าเภอซับใหญ่  จังหวัดชัยภูมิ

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 รวม 5 ปีปี 2570ปี 2569

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

 - โครงการพัฒนาท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน
หมู่ท่ี 1 - 14

 - โครงการพัฒนาท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน
หมู่ท่ี 1 - 14

รวมท้ังส้ิน



แบบ ผ. ๐๒/๑

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 5 และ6
1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน

ท่ี วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 เพ่ือให้ประชาชนสะดวกและ ตามจุดเส่ียงและจุดแยกทาง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน ประชาชนมีความปลอดภัย แผนพัฒนาหมู่บ้าน กองช่าง

ปลอดภัยในการสัญจร โค้งอันตราย ม.1 บ้านซับใหญ่ เดินทางปลอดภัย ในการสัญจรไปมาใน บ้านวังข่ือ ม.4
(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด) ร้อยละ 80 เวลากลางคืน

2 เพ่ือให้ประชาชนสะดวกและ ตามจุดเส่ียงและจุดแยกทาง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน ประชาชนมีความปลอดภัย แผนพัฒนาหมู่บ้าน กองช่าง
ปลอดภัยในการสัญจร โค้งอันตราย ม.2 บ้านวังข่ือ เดินทางปลอดภัย ในการสัญจรไปมาใน บ้านวังข่ือ ม.4

(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด) ร้อยละ 80 เวลากลางคืน
3 เพ่ือให้ประชาชนสะดวกและ ตามจุดเส่ียงและจุดแยกทาง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน ประชาชนมีความปลอดภัย แผนพัฒนาหมู่บ้าน กองช่าง

ปลอดภัยในการสัญจร โค้งอันตราย ม.4 บ้านวังข่ือ เดินทางปลอดภัย ในการสัญจรไปมาใน บ้านวังข่ือ ม.4
(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด) ร้อยละ 80 เวลากลางคืน

4 เพ่ือให้ประชาชนสะดวกและ ตามจุดเส่ียงและจุดแยกทาง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน ประชาชนมีความปลอดภัย แผนพัฒนาหมู่บ้าน กองช่าง
ปลอดภัยในการสัญจร โค้งอันตราย ม.5 บ้านซับเจริญสุข เดินทางปลอดภัย ในการสัญจรไปมาใน บ้านซับเจริญสุข ม.5

(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด) ร้อยละ 80 เวลากลางคืน

5 เพ่ือให้ประชาชนสะดวกและ ตามจุดเส่ียงและจุดแยกทาง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน ประชาชนมีความปลอดภัย แผนพัฒนาหมู่บ้าน กองช่าง
ปลอดภัยในการสัญจร โค้งอันตราย ม.6 บ้านบุฉนวน เดินทางปลอดภัย ในการสัญจรไปมาใน บ้านบุฉนวน ม.6

(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด) ร้อยละ 80 เวลากลางคืน
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ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างพลังงาน
แสงอาทิตย์ภายในหมู่บ้าน
ม.2 บ้านวังพง 

ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างพลังงาน
แสงอาทิตย์ภายในหมู่บ้าน
ม.1 บ้านซับใหญ่ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 

ม.5 บ้านซับเจริญสุข 

ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างพลังงาน
แสงอาทิตย์ภายในหมู่บ้าน
ม.6 บ้านบุฉนวน 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

โครงการ

ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างพลังงาน
แสงอาทิตย์ภายในหมู่บ้าน
ม.4 บ้านวังข่ือ 
ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างพลังงาน
แสงอาทิตย์ภายในหมู่บ้าน



แบบ ผ. ๐๒/๑

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
ท่ี วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
โครงการ

6 เพ่ือให้ประชาชนสะดวกและ ตามจุดเส่ียงและจุดแยกทาง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน ประชาชนมีความปลอดภัย แผนพัฒนาหมู่บ้าน กองช่าง
ปลอดภัยในการสัญจร โค้งอันตราย ม.7 บ้านหนองใหญ่ เดินทางปลอดภัย ในการสัญจรไปมาใน บ้านหนองใหญ่ ม.7

(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด) ร้อยละ 80 เวลากลางคืน
7 เพ่ือให้ประชาชนสะดวกและ ตามจุดเส่ียงและจุดแยกทาง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน ประชาชนมีความปลอดภัย แผนพัฒนาหมู่บ้าน กองช่าง

ปลอดภัยในการสัญจร โค้งอันตราย ม.8 บ้านตลุกคูณ เดินทางปลอดภัย ในการสัญจรไปมาใน บ้านตลุกคูณ ม.8

(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด) ร้อยละ 80 เวลากลางคืน
8 เพ่ือให้ประชาชนสะดวกและ ตามจุดเส่ียงและจุดแยกทาง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน ประชาชนมีความปลอดภัย แผนพัฒนาหมู่บ้าน กองช่าง

ปลอดภัยในการสัญจร โค้งอันตราย ม.9 บ้านซับห่าง เดินทางปลอดภัย ในการสัญจรไปมาใน บ้านซับห่าง ม.9
(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด) ร้อยละ 80 เวลากลางคืน

9 เพ่ือให้ประชาชนสะดวกและ ตามจุดเส่ียงและจุดแยกทาง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน ประชาชนมีความปลอดภัย แผนพัฒนาหมู่บ้าน กองช่าง
ปลอดภัยในการสัญจร โค้งอันตราย ม.10 บ้านซับใหญ่พัฒนา เดินทางปลอดภัย ในการสัญจรไปมาใน บ้านซับใหญ่พัฒนา

(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด) ร้อยละ 80 เวลากลางคืน ม.10
10 เพ่ือให้ประชาชนสะดวกและ ตามจุดเส่ียงและจุดแยกทาง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน ประชาชนมีความปลอดภัย แผนพัฒนาหมู่บ้าน กองช่าง

ปลอดภัยในการสัญจร โค้งอันตราย ม.12 บ้านโนนจ าปาพัฒนา เดินทางปลอดภัย ในการสัญจรไปมาใน บ้านโนนจ าปาพัฒนา 

(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด) ร้อยละ 80 เวลากลางคืน ม.12
11 เพ่ือให้ประชาชนสะดวกและ ตามจุดเส่ียงและจุดแยกทาง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน ประชาชนมีความปลอดภัย แผนพัฒนาหมู่บ้าน กองช่าง

ปลอดภัยในการสัญจร โค้งอันตราย ม.13 บ้านเขาดินวนา เดินทางปลอดภัย ในการสัญจรไปมาใน บ้านเขาดินวนา 
(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด) ร้อยละ 80 เวลากลางคืน ม.13

12 เพ่ือให้ประชาชนสะดวกและ ตามจุดเส่ียงและจุดแยกทาง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน ประชาชนมีความปลอดภัย แผนพัฒนาหมู่บ้าน กองช่าง
ปลอดภัยในการสัญจร โค้งอันตราย ม.14 บ้านซับจาน เดินทางปลอดภัย ในการสัญจรไปมาใน บ้านซับจาน ม.14

(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด) ร้อยละ 80 เวลากลางคืน
รวม  -  - 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000  -  -  -  -
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ม.14 บ้านซับจาน 
12     โครงการ

ม.12 บ้านโนนจ าปาพัฒนา 
ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างพลังงาน
แสงอาทิตย์ภายในหมู่บ้าน
ม.13 บ้านเขาดินวนา 

ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างพลังงาน
แสงอาทิตย์ภายในหมู่บ้าน
ม.9 บ้านซับห่าง 

ม.7 บ้านหนองใหญ่ 

แสงอาทิตย์ภายในหมู่บ้าน
ม.8 บ้านตลุกคูณ 

ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างพลังงาน

ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างพลังงาน
แสงอาทิตย์ภายในหมู่บ้าน

แสงอาทิตย์ภายในหมู่บ้าน
ม.10 บ้านซับใหญ่พัฒนา 
ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างพลังงาน
แสงอาทิตย์ภายในหมู่บ้าน

ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างพลังงาน
แสงอาทิตย์ภายในหมู่บ้าน

ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างพลังงาน



แบบ ผ. ๐๒/๑

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 5 และ6
1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน

ท่ี วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 ม. 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก แผนพัฒนาหมู่บ้าน กองช่าง
ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ยาว 71 ม.หนาเฉล่ีย 0.15 ม. การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา บ้านซับใหญ่ ม.1
สะดวกรวดเร็วและลด หรือมีปริมาตรเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 284 ตร.ม. ท่ีสะดวกข้ึน และลดอุบัติเหตุทางถนนได้

อุบัติเหตุทางถนนได้ พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. ร้อยละ 80
(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด)

2 เพ่ือป้องกันและลดปัญหา ก่อสร้างบล๊อกคอนเวิร์ส 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ปัญหาน้ าท่วมขัง ประชาชนได้รับการแก้ไข แผนพัฒนาหมู่บ้าน กองช่าง
ภายในหมู่บ้าน น้ าท่วมขัง ขนาด 2.4x2.4 ม. ยาว 6 ม. ในชุมชนลดลง ปัญหาน้ าท่วมขังและทรัพย์สิน บ้านซับใหญ่ ม.1

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

3 เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ในการ ด าเนินการก่อสร้างฝายน้ าล้น คสล . 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีปริมาณน้ า ประชาชนมีน้ า แผนพัฒนาหมู่บ้าน กองช่าง
อุปโภค บริโภค ขนาดกว้าง 12 ม. ยาว 7 ม. สันฝายสูง 1.50 ม. ท่ีกักเก็บ เพ่ือใช้ในการอุปโภค บ้านซับใหญ่ ม.1

(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ ก าหนด) เพ่ิมข้ึนร้อยละ 80 บริโภคอย่างเพียงพอ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน (พ.ศ.2566 - 2570)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5

โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 1  บ้านซับใหญ่

ภายในหมู่บ้าน ม.1 บ้านซับใหญ่ 

ก่อสร้างบล๊อกคอนเวิร์สเสริมเหล็ก

ก่อสร้างฝายน้ าล้น คสล.
ม.1 บ้านซับใหญ่ 

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ



แบบ ผ. ๐๒/๑
เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน

ท่ี วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
โครงการ

4 เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 ม. 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก แผนพัฒนาหมู่บ้าน กองช่าง
ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ยาว 71 ม.หนาเฉล่ีย 0.15 ม. การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา บ้านวังพง ม.2

ม.2 บ้านวังพง สะดวกรวดเร็วและลด หรือมีปริมาตรเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 284 ตร.ม. ท่ีสะดวกข้ึน และลดอุบัติเหตุทางถนนได้

อุบัติเหตุทางถนนได้ พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. ร้อยละ 80
(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด)

5 เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ กว้าง 4 ม.  ยาว 1,100 ม. 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก แผนพัฒนาหมู่บ้าน กองช่าง
ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง หนาเฉล่ีย 0.10 ม. หรือมีปริมาณ การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา บ้านวังพง ม.2

ม.2 บ้านวังพง สะดวกรวดเร็วและลด ลูกรังไม่น้อยกว่า 440 ลบ.ม. ท่ีสะดวกข้ึน และลดอุบัติเหตุทางถนนได้

อุบัติเหตุทางถนนได้ (ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด) ร้อยละ 80

6 เพ่ือป้องกันและลดปัญหา ก่อสร้างบล๊อกคอนเวิร์ส 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ปัญหาน้ าท่วมขัง ประชาชนได้รับการแก้ไข แผนพัฒนาหมู่บ้าน กองช่าง
ภายในหมู่บ้าน ปัญหาน้ าท่วมขัง ขนาด 2.4x2.4 ม. ในชุมชนลดลง ปัญหาน้ าท่วมขังและทรัพย์สิน บ้านวังพง ม.2
ม.2 บ้านวังพง ยาว 6 ม. พร้อมดินกลบหลังท่อไม่น้อยกว่า 0.50 ม. ร้อยละ 90 เสียหาย

พร้อมเกล่ียปรับแต่งผิวจราให้เรียบร้อย
(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ ก าหนด)

7 เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้การ ปริมาณงาน สระน้ ากว้างเฉล่ีย 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ปริมาณน้ า ประชาชนมีน้ า แผนพัฒนาหมู่บ้าน กองช่าง
อุปโภคบริโภค 70.00 ม. ยาว 84.00 ม. ลึกเฉล่ียจากก้นคลองเดิม ท่ีกักเก็บ เพ่ือใช้ในการอุปโภค บ้านวังพง ม.2

0.50 ม. หรือมีปริมาตรดินขุดลอกไม่น้อยกว่า เพ่ิมข้ึน บริโภคอย่างเพียงพอ
2,751.00 ลบ.ม.(slope 1:1) ตามสภาพพ้ืนท่ี ร้อยละ 80

ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด
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ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน

แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 2  บ้านวังพง

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
ภายในหมู่บ้าน

ก่อสร้างบล๊อกคอนเวิร์สเสริมเหล็ก

ขุดลอกสระน้ าภายในหมู่บ้าน
ม.2 บ้านวังพง 



แบบ ผ. ๐๒/๑
เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน

ท่ี วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
โครงการ

8 เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 ม. 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก แผนพัฒนาหมู่บ้าน กองช่าง
ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ยาว 71 ม.หนาเฉล่ีย 0.15 ม. การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา บ้านโนนสะอาด ม.3

ม.3 บ้านโนนสะอาด สะดวกรวดเร็วและลด หรือมีปริมาตรเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 284 ตร.ม. ท่ีสะดวกข้ึน และลดอุบัติเหตุทางถนนได้

อุบัติเหตุทางถนนได้ พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. ร้อยละ 80
(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด)

9 เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 ม. 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก แผนพัฒนาหมู่บ้าน กองช่าง
ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ยาว 71 ม.หนาเฉล่ีย 0.15 ม. การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา บ้านโนนสะอาด ม.3

ม.3 บ้านโนนสะอาด สะดวกรวดเร็วและลด หรือมีปริมาตรเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 284 ตร.ม. ท่ีสะดวกข้ึน และลดอุบัติเหตุทางถนนได้

อุบัติเหตุทางถนนได้ พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. ร้อยละ 80
(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด)

10 เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 ม. 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก แผนพัฒนาหมู่บ้าน กองช่าง
ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ยาว 71 ม.หนาเฉล่ีย 0.15 ม. การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา บ้านโนนสะอาด ม.3

ม.3 บ้านโนนสะอาด สะดวกรวดเร็วและลด หรือมีปริมาตรเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 284 ตร.ม. ท่ีสะดวกข้ึน และลดอุบัติเหตุทางถนนได้

อุบัติเหตุทางถนนได้ พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. ร้อยละ 80
(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด)

11 เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้การ ปริมาณงาน สระน้ ากว้างเฉล่ีย 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ปริมาณน้ า ประชาชนมีน้ า แผนพัฒนาหมู่บ้าน กองช่าง
อุปโภคบริโภค 70.00 ม. ยาว 84.00 ม. ลึกเฉล่ียจากก้นคลองเดิม ท่ีกักเก็บ เพ่ือใช้ในการอุปโภค บ้านโนนสะอาด ม.3

0.50 ม. หรือมีปริมาตรดินขุดลอกไม่น้อยกว่า เพ่ิมข้ึน บริโภคอย่างเพียงพอ
2,751.00 ลบ.ม.(slope 1:1) ตามสภาพพ้ืนท่ี ร้อยละ 80

ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด
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ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 3  บ้านโนนสะอาด

ภายในหมู่บ้าน 

ขุดลอกสระน้ าภายในหมู่บ้าน
ม.3 บ้านโนนสะอาด 

คุ้มประปา - คุ้มมะเหล่ือมงาม

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน 

เส้นหน้าบ้านนายเฉลียว - บ้าน
นางอรุณศรี อุสาชาติ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน 

เส้นหน้าบ้านนายไกล กล่ินศรีสุข
 - บ้านนางสมทรง ขาวปาน



แบบ ผ. ๐๒/๑
เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน

ท่ี วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
โครงการ

12 เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ในการ ด าเนินการก่อสร้างฝายน้ าล้น คสล . 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีปริมาณน้ า ประชาชนมีน้ า แผนพัฒนาหมู่บ้าน กองช่าง
อุปโภค บริโภค ขนาดกว้าง 12 ม. ยาว 7 ม. สันฝายสูง 1.50 ม. ท่ีกักเก็บ เพ่ือใช้ในการอุปโภค บ้านโนนสะอาด ม.3

(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ ก าหนด) เพ่ิมข้ึนร้อยละ 80 บริโภคอย่างเพียงพอ

13 เพ่ือเผยแพร่ข่าวสารให้ ติดต้ังเคร่ืองขยายเสียง ขนาด 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนได้รับ ประชาชนได้รับข่าวสาร แผนพัฒนาหมู่บ้าน กองช่าง
ประชาชนทราบอย่างท่ัวถึง 1,000 w. เดินสายยาวรวม 1,200 ม. ข่าวสารท่ัวถึง อย่างท่ัวถึง บ้านโนนสะอาด ม.3

 -ล าโพงฮอนปากล้อมท้าย (ลูกลายอยู่ใน) 12 ตัว ร้อยละ 80
 -ไมโครโฟน 2 ตัว
 -เคร่ืองเล่น DVD จ านวน 1 เคร่ือง
(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด)

14 เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 ม. 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก แผนพัฒนาหมู่บ้าน กองช่าง
ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ยาว 71 ม.หนาเฉล่ีย 0.15 ม. การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา บ้านวังข่ือ ม.4

ม.4 บ้านวังข่ือ สะดวกรวดเร็วและลด หรือมีปริมาตรเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 284 ตร.ม. ท่ีสะดวกข้ึน และลดอุบัติเหตุทางถนนได้

คุ้มพ่อโหลม อุบัติเหตุทางถนนได้ พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. ร้อยละ 80
(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด)

15 เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้การ ปริมาณงาน สระน้ ากว้างเฉล่ีย 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ปริมาณน้ า ประชาชนมีน้ า แผนพัฒนาหมู่บ้าน กองช่าง
อุปโภคบริโภค 70.00 ม. ยาว 84.00 ม. ลึกเฉล่ียจากก้นคลองเดิม ท่ีกักเก็บ เพ่ือใช้ในการอุปโภค บ้านวังข่ือ ม.4

0.50 ม. หรือมีปริมาตรดินขุดลอกไม่น้อยกว่า เพ่ิมข้ึน บริโภคอย่างเพียงพอ
2,751.00 ลบ.ม.(slope 1:1) ตามสภาพพ้ืนท่ี ร้อยละ 80

ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด
16 เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ในการ ด าเนินการก่อสร้างฝายน้ าล้น คสล . 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีปริมาณน้ า ประชาชนมีน้ า แผนพัฒนาหมู่บ้าน กองช่าง

อุปโภคบริโภค ขนาดกว้าง 12 ม. ยาว 7 ม. สันฝายสูง 1.50 ม. ท่ีกักเก็บ เพ่ือใช้ในการอุปโภค บ้านวังข่ือ ม.4
(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ ก าหนด) เพ่ิมข้ึนร้อยละ 80 บริโภคอย่างเพียงพอ

17 เพ่ือระบายน้ าให้สะดวก รวดเร็ว ท่อลอดคอนกรีตทรงเหล่ียม 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ลดปัญหาน้ า ประชาชนได้รับการแก้ไข แผนพัฒนาหมู่บ้าน กองช่าง
ป้องกันน้ าท่วมขัง แบบ 2 ช่องทาง 1 จุด ท่วมขังใน ปัญหาน้ าท่วมขังและทรัพย์สิน บ้านวังข่ือ ม.4

โนนสะอาด (ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด) พ้ืนท่ีร้อยละ 80 เสียหาย
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ก่อสร้างฝายน้ าล้น คสล.
ม.3 บ้านโนนสะอาด 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 4  บ้านวังข่ือ

ม.4 บ้านวังข่ือ 

ติดต้ังเสียงตามสาย
พร้อมติดต้ังอุปกรณ์ใช้งาน
ม.3 บ้านโนนสะอาด 

ก่อสร้างท่อลอดคอนกรีตทรงเหล่ียม
สายเส้นหลังหมู่บ้านเส้นวังข่ือ-

ภายในหมู่บ้าน 

ขุดลอกสระน้ าภายในหมู่บ้าน
ม.4 บ้านวังข่ือ 

ก่อสร้างฝายน้ าล้น คสล.



แบบ ผ. ๐๒/๑
เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน

ท่ี วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
โครงการ

18 เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 ม. 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก แผนพัฒนาหมู่บ้าน กองช่าง
ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ยาว 71 ม.หนาเฉล่ีย 0.15 ม. การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา บ้านซับเจริญสุข ม.5

ม.5 บ้านซับเจริญสุข สะดวกรวดเร็วและลด หรือมีปริมาตรเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 284 ตร.ม. ท่ีสะดวกข้ึน และลดอุบัติเหตุทางถนนได้

อุบัติเหตุทางถนนได้ พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. ร้อยละ 80
(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด)

19 เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ กว้าง 4 ม.  ยาว 1,100 ม. 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก แผนพัฒนาหมู่บ้าน กองช่าง
ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง หนาเฉล่ีย 0.10 ม. หรือมีปริมาณ การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา บ้านซับเจริญสุข ม.5

ม.5 บ้านซับเจริญสุข สะดวกรวดเร็วและลด ลูกรังไม่น้อยกว่า 440 ลบ.ม. ท่ีสะดวกข้ึน และลดอุบัติเหตุทางถนนได้

อุบัติเหตุทางถนนได้ (ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด) ร้อยละ 80

20 เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้น้ า บ่อบาดาล ขนาด 6 น้ิว 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชนมีน้ า ประชาชนมีน้ า แผนพัฒนาหมู่บ้าน กองช่าง
ม.5 บ้านซับเจริญสุข ในการอุปโภค บริโภค ความลึกไม่ต่ ากว่า 100 ม. หรือจนกว่าจะได้น้ าอุปโภคบริโภค อุปโภคบริโภค เพ่ือใช้ในการอุปโภค บ้านซับเจริญสุข ม.5

พร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ าและอุปกรณ์ไฟฟ้าให้เรียบร้อย ร้อยละ 90 บริโภคอย่างเพียงพอ
(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด)

21 เพ่ือเผยแพร่ข่าวสารให้ ติดต้ังเคร่ืองขยายเสียง ขนาด 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนได้รับ ประชาชนได้รับข่าวสาร แผนพัฒนาหมู่บ้าน กองช่าง
ประชาชนทราบอย่างท่ัวถึง 1,000 w. เดินสายยาวรวม 1,200 ม. ข่าวสารท่ัวถึง อย่างท่ัวถึง บ้านโนนสะอาด ม.3

 -ล าโพงฮอนปากล้อมท้าย (ลูกลายอยู่ใน) 12 ตัว ร้อยละ 80
 -ไมโครโฟน 2 ตัว
 -เคร่ืองเล่น DVD จ านวน 1 เคร่ือง
(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด)

22 เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 ม. 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก แผนพัฒนาหมู่บ้าน กองช่าง
ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ยาว 71 ม.หนาเฉล่ีย 0.15 ม. การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา บ้านบุฉนวน ม.6

ม.6 บ้านบุฉนวน สะดวกรวดเร็วและลด หรือมีปริมาตรเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 284 ตร.ม. ท่ีสะดวกข้ึน และลดอุบัติเหตุทางถนนได้

อุบัติเหตุทางถนนได้ พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. ร้อยละ 80
(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด)
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ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน 

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
ภายในหมู่บ้าน

เจาะบ่อบาดาลสาธารณะ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน 

แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 5  บ้านซับเจริญสุข

แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 6  บ้านบุฉนวน

ติดต้ังเสียงตามสาย
พร้อมติดต้ังอุปกรณ์ใช้งาน
ม.5 บ้านซับเจริญสุข 



แบบ ผ. ๐๒/๑
เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน

ท่ี วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
โครงการ

23 เพ่ือป้องกันและลดปัญหา ก่อสร้างบล๊อกคอนเวิร์ส 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ปัญหาน้ าท่วมขัง ประชาชนได้รับการแก้ไข แผนพัฒนาหมู่บ้าน กองช่าง
ภายในหมู่บ้าน น้ าท่วมขัง ขนาด 2.4x2.4 ม. ในชุมชนลดลง ปัญหาน้ าท่วมขังและทรัพย์สิน บ้านบุฉนวน ม.6

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

24 เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้การ ปริมาณงาน สระน้ ากว้างเฉล่ีย 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ปริมาณน้ า ประชาชนมีน้ า แผนพัฒนาหมู่บ้าน กองช่าง
อุปโภคบริโภค 70.00 ม. ยาว 84.00 ม. ลึกเฉล่ียจากก้นคลองเดิม ท่ีกักเก็บ เพ่ือใช้ในการอุปโภค บ้านบุฉนวน ม.6

0.50 ม. หรือมีปริมาตรดินขุดลอกไม่น้อยกว่า เพ่ิมข้ึน บริโภคอย่างเพียงพอ
2,751.00 ลบ.ม.(slope 1:1) ตามสภาพพ้ืนท่ี ร้อยละ 80

ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด
25 เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ในการ ด าเนินการก่อสร้างฝายน้ าล้น คสล . 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีปริมาณน้ า ประชาชนมีน้ า แผนพัฒนาหมู่บ้าน กองช่าง

อุปโภคบริโภค ขนาดกว้าง 12 ม. ยาว 7 ม. สันฝายสูง 1.50 ม. ท่ีกักเก็บ เพ่ือใช้ในการอุปโภค บ้านบุฉนวน ม.6

(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ ก าหนด) เพ่ิมข้ึนร้อยละ 80 บริโภคอย่างเพียงพอ
26 เพ่ือเผยแพร่ข่าวสารให้ ติดต้ังเคร่ืองขยายเสียง ขนาด 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนได้รับ ประชาชนได้รับข่าวสาร แผนพัฒนาหมู่บ้าน กองช่าง

ประชาชนทราบอย่างท่ัวถึง 1,000 w. เดินสายยาวรวม 1,200 ม. ข่าวสารท่ัวถึง อย่างท่ัวถึง บ้านโนนสะอาด ม.3

 -ล าโพงฮอนปากล้อมท้าย (ลูกลายอยู่ใน) 12 ตัว ร้อยละ 80
 -ไมโครโฟน 2 ตัว
 -เคร่ืองเล่น DVD จ านวน 1 เคร่ือง
(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด)

27 เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 ม. 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก แผนพัฒนาหมู่บ้าน กองช่าง
ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ยาว 71 ม.หนาเฉล่ีย 0.15 ม. การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา บ้านหนองใหญ่ ม.7

ม.7 บ้านหนองใหญ่ สะดวกรวดเร็วและลด หรือมีปริมาตรเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 284 ตร.ม. ท่ีสะดวกข้ึน และลดอุบัติเหตุทางถนนได้

อุบัติเหตุทางถนนได้ พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. ร้อยละ 80
(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด)
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ก่อสร้างบล๊อกคอนเวิร์สเสริมเหล็ก

ขุดลอกสระน้ าภายในหมู่บ้าน
ม.6 บ้านบุฉนวน 

ก่อสร้างฝายน้ าล้น คสล.
ม.6 บ้านบุฉนวน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน 

พร้อมติดต้ังอุปกรณ์ใช้งาน
ม.6 บ้านบุฉนวน 

แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 7  บ้านหนองใหญ่

ติดต้ังเสียงตามสาย



แบบ ผ. ๐๒/๑
เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน

ท่ี วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
โครงการ

28 เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้การ ปริมาณงาน สระน้ ากว้างเฉล่ีย 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ปริมาณน้ า ประชาชนมีน้ า แผนพัฒนาหมู่บ้าน กองช่าง
ม.7 บ้านหนองใหญ่ อุปโภคบริโภค 70.00 ม. ยาว 84.00 ม. ลึกเฉล่ียจากก้นคลองเดิม ท่ีกักเก็บ เพ่ือใช้ในการอุปโภค บ้านหนองใหญ่ ม.7

0.50 ม. หรือมีปริมาตรดินขุดลอกไม่น้อยกว่า เพ่ิมข้ึน บริโภคอย่างเพียงพอ
2,751.00 ลบ.ม.(slope 1:1) ตามสภาพพ้ืนท่ี ร้อยละ 80

ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด
29 เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ กว้าง 4 ม.  ยาว 1,100 ม. 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก แผนพัฒนาหมู่บ้าน กองช่าง

ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง หนาเฉล่ีย 0.10 ม. หรือมีปริมาณ การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา บ้านหนองใหญ่ ม.7

ม.7 บ้านหนองใหญ่ สะดวกรวดเร็วและลด ลูกรังไม่น้อยกว่า 440 ลบ.ม. ท่ีสะดวกข้ึน และลดอุบัติเหตุทางถนนได้

อุบัติเหตุทางถนนได้ (ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด) ร้อยละ 70

30 เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้น้ า บ่อบาดาล ขนาด 6 น้ิว 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชนมีน้ า ประชาชนมีน้ า แผนพัฒนาหมู่บ้าน กองช่าง
ม.7 บ้านหนองใหญ่ ในการอุปโภคบริโภค ความลึกไม่ต่ ากว่า 100 ม. หรือจนกว่าจะได้น้ าอุปโภคบริโภค อุปโภคบริโภค เพ่ือใช้ในการอุปโภค บ้านหนองใหญ่ ม.7

พร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ าและอุปกรณ์ไฟฟ้าให้เรียบร้อย ร้อยละ 90 บริโภคอย่างเพียงพอ
(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด)

31 เพ่ือเผยแพร่ข่าวสารให้ ติดต้ังเคร่ืองขยายเสียง ขนาด 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนได้รับ ประชาชนได้รับข่าวสาร แผนพัฒนาหมู่บ้าน กองช่าง
ประชาชนทราบอย่างท่ัวถึง 1,000 w. เดินสายยาวรวม 1,200 ม. ข่าวสารท่ัวถึง อย่างท่ัวถึง บ้านหนองใหญ่ ม.7

ม.7 บ้านหนองใหญ่  -ล าโพงฮอนปากล้อมท้าย (ลูกลายอยู่ใน) 12 ตัว ร้อยละ 80
 -ไมโครโฟน 2 ตัว
 -เคร่ืองเล่น DVD จ านวน 1 เคร่ือง
(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด)

32 เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 ม. 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก แผนพัฒนาหมู่บ้าน กองช่าง
ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ยาว 71 ม.หนาเฉล่ีย 0.15 ม. การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา บ้านตลุกคูณ ม.8

สะดวกรวดเร็วและลด หรือมีปริมาตรเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 284 ตร.ม. ท่ีสะดวกข้ึน และลดอุบัติเหตุทางถนนได้

อุบัติเหตุทางถนนได้ พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. ร้อยละ 80
(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด)
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โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
ภายในหมู่บ้าน

ติดต้ังเสียงตามสาย

ขุดลอกสระน้ าภายในหมู่บ้าน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน 
ม.8 บ้านตลุกคูณ 

แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 8  บ้านตลุกคูณ

เจาะบ่อบาดาลสาธารณะ

พร้อมติดต้ังอุปกรณ์ใช้งาน



แบบ ผ. ๐๒/๑
เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน

ท่ี วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
โครงการ

33 เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ กว้าง 4 ม.  ยาว 1,100 ม. 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก แผนพัฒนาหมู่บ้าน กองช่าง
ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง หนาเฉล่ีย 0.10 ม. หรือมีปริมาณ การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา บ้านตลุกคูณ ม.8

สะดวกรวดเร็วและลด ลูกรังไม่น้อยกว่า 440 ลบ.ม. ท่ีสะดวกข้ึน และลดอุบัติเหตุทางถนนได้

อุบัติเหตุทางถนนได้ (ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด) ร้อยละ 80

34 เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้การ ปริมาณงาน สระน้ ากว้างเฉล่ีย 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ปริมาณน้ า ประชาชนมีน้ า แผนพัฒนาหมู่บ้าน กองช่าง
อุปโภคบริโภค 70.00 ม. ยาว 84.00 ม. ลึกเฉล่ียจากก้นคลองเดิม ท่ีกักเก็บ เพ่ือใช้ในการอุปโภค บ้านตลุกคูณ ม.8

0.50 ม. หรือมีปริมาตรดินขุดลอกไม่น้อยกว่า เพ่ิมข้ึน บริโภคอย่างเพียงพอ
2,751.00 ลบ.ม.(slope 1:1) ตามสภาพพ้ืนท่ี ร้อยละ 80

ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด
35 เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้น้ า บ่อบาดาล ขนาด 6 น้ิว 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชนมีน้ า ประชาชนมีน้ า แผนพัฒนาหมู่บ้าน กองช่าง

ในการอุปโภค บริโภค ความลึกไม่ต่ ากว่า 100 ม. หรือจนกว่าจะได้น้ าอุปโภคบริโภค อุปโภคบริโภค เพ่ือใช้ในการอุปโภค บ้านตลุกคูณ ม.8

พร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ าและอุปกรณ์ไฟฟ้าให้เรียบร้อย ร้อยละ 90 บริโภคอย่างเพียงพอ
(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด)

36 เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 ม. 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก แผนพัฒนาหมู่บ้าน กองช่าง
ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ยาว 71 ม.หนาเฉล่ีย 0.15 ม. การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา บ้านซับห่าง ม.9

ม.9 บ้านซับห่าง สะดวกรวดเร็วและลด หรือมีปริมาตรเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 284 ตร.ม. ท่ีสะดวกข้ึน และลดอุบัติเหตุทางถนนได้

อุบัติเหตุทางถนนได้ พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. ร้อยละ 80
(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด)

37 เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ กว้าง 4 ม.  ยาว 1,100 ม. 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก แผนพัฒนาหมู่บ้าน กองช่าง
ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง หนาเฉล่ีย 0.10 ม. หรือมีปริมาณ การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา บ้านซับห่าง ม.9

ม.9 บ้านซับห่าง สะดวกรวดเร็วและลด ลูกรังไม่น้อยกว่า 440 ลบ.ม. ท่ีสะดวกข้ึน และลดอุบัติเหตุทางถนนได้

อุบัติเหตุทางถนนได้ (ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด) ร้อยละ 80
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โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
ภายในหมู่บ้าน
ม.8 บ้านตลุกคูณ 

ขุดลอกสระน้ าสาธารณะ
ม.8 บ้านตลุกคูณ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน 

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
ภายในหมู่บ้าน

แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 9  บ้านซับห่าง

เจาะบ่อบาดาลสาธารณะ
ม.8 บ้านตลุกคูณ 



แบบ ผ. ๐๒/๑
เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน

ท่ี วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
โครงการ

38 เพ่ือป้องกันและลดปัญหา ก่อสร้างบล๊อกคอนเวิร์ส 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ปัญหาน้ าท่วมขัง ประชาชนได้รับการแก้ไข แผนพัฒนาหมู่บ้าน กองช่าง
คลองซับแร่ ปัญหาน้ าท่วมขัง ขนาด 2.4x2.4 ม. ในชุมชนลดลง ปัญหาน้ าท่วมขังและทรัพย์สิน บ้านซับห่าง ม.9
ม.9 บ้านซับห่าง ยาว 6 ม. พร้อมดินกลบหลังท่อไม่น้อยกว่า 0.50 ม. ร้อยละ 90 เสียหาย

พร้อมเกล่ียปรับแต่งผิวจราให้เรียบร้อย
(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ ก าหนด)

39 เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้การ ปริมาณงาน สระน้ ากว้างเฉล่ีย 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ปริมาณน้ า ประชาชนมีน้ า แผนพัฒนาหมู่บ้าน กองช่าง
อุปโภคบริโภค 70.00 ม. ยาว 84.00 ม. ลึกเฉล่ียจากก้นคลองเดิม ท่ีกักเก็บ เพ่ือใช้ในการอุปโภค บ้านซับห่าง ม.9

0.50 ม. หรือมีปริมาตรดินขุดลอกไม่น้อยกว่า เพ่ิมข้ึน บริโภคอย่างเพียงพอ
2,751.00 ลบ.ม.(slope 1:1) ตามสภาพพ้ืนท่ี ร้อยละ 80

ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด

40 เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 ม. 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก แผนพัฒนาหมู่บ้าน กองช่าง
ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ยาว 71 ม.หนาเฉล่ีย 0.15 ม. การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา บ้านซับใหญ่พัฒนา

ม.10 บ้านซับใหญ่พัฒนา สะดวกรวดเร็วและลด หรือมีปริมาตรเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 284 ตร.ม. ท่ีสะดวกข้ึน และลดอุบัติเหตุทางถนนได้ ม.10
อุบัติเหตุทางถนนได้ พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. ร้อยละ 80

(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด)
41 เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ กว้าง 4 ม.  ยาว 1,100 ม. 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก แผนพัฒนาหมู่บ้าน กองช่าง

ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง หนาเฉล่ีย 0.10 ม. หรือมีปริมาณ การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา บ้านซับใหญ่พัฒนา

ม.10 บ้านซับใหญ่พัฒนา สะดวกรวดเร็วและลด ลูกรังไม่น้อยกว่า 440 ลบ.ม. ท่ีสะดวกข้ึน และลดอุบัติเหตุทางถนนได้ ม.10
อุบัติเหตุทางถนนได้ (ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด) ร้อยละ 80

42 เพ่ือเผยแพร่ข่าวสารให้ ติดต้ังเคร่ืองขยายเสียง ขนาด 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนได้รับ ประชาชนได้รับข่าวสาร แผนพัฒนาหมู่บ้าน กองช่าง
ประชาชนทราบอย่างท่ัวถึง 1,000 w. เดินสายยาวรวม 1,200 ม. ข่าวสารท่ัวถึง อย่างท่ัวถึง บ้านซับใหญ่พัฒนา

ม.10 บ้านซับใหญ่พัฒนา  -ล าโพงฮอนปากล้อมท้าย (ลูกลายอยู่ใน) 12 ตัว ร้อยละ 80 ม.10
 -ไมโครโฟน 2 ตัว
 -เคร่ืองเล่น DVD จ านวน 1 เคร่ือง
(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด)
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ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน 

แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 10  บ้านซับใหญ่พัฒนา

ติดต้ังเสียงตามสาย
พร้อมติดต้ังอุปกรณ์ใช้งาน

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
ภายในหมู่บ้าน

ก่อสร้างบล๊อกคอนเวิร์ส

ขุดลอกสระน้ าภายในหมู่บ้าน
ม.9 บ้านซับห่าง 



แบบ ผ. ๐๒/๑
เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน

ท่ี วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
โครงการ

43 เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้น้ า บ่อบาดาล ขนาด 6 น้ิว 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชนมีน้ า ประชาชนมีน้ า แผนพัฒนาหมู่บ้าน กองช่าง
ม.10 บ้านซับใหญ่พัฒนา ในการอุปโภคบริโภค ความลึกไม่ต่ ากว่า 100 ม. หรือจนกว่าจะได้น้ าอุปโภคบริโภค อุปโภคบริโภค เพ่ือใช้ในการอุปโภค บ้านซับใหญ่พัฒนา

พร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ าและอุปกรณ์ไฟฟ้าให้เรียบร้อย ร้อยละ 90 บริโภคอย่างเพียงพอ ม.10
(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด)

44 เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้การ ปริมาณงาน สระน้ ากว้างเฉล่ีย 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ปริมาณน้ า ประชาชนมีน้ า แผนพัฒนาหมู่บ้าน กองช่าง
อุปโภคบริโภค 70.00 ม. ยาว 84.00 ม. ลึกเฉล่ียจากก้นคลองเดิม ท่ีกักเก็บ เพ่ือใช้ในการอุปโภค บ้านซับใหญ่พัฒนา

0.50 ม. หรือมีปริมาตรดินขุดลอกไม่น้อยกว่า เพ่ิมข้ึน บริโภคอย่างเพียงพอ ม.10
2,751.00 ลบ.ม.(slope 1:1) ตามสภาพพ้ืนท่ี ร้อยละ 80

ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด

45 เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 ม. 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก แผนพัฒนาหมู่บ้าน กองช่าง
ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ยาว 71 ม.หนาเฉล่ีย 0.15 ม. การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา บ้านหนองบัว ม.11

ม.11 บ้านหนองบัว สะดวกรวดเร็วและลด หรือมีปริมาตรเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 284 ตร.ม. ท่ีสะดวกข้ึน และลดอุบัติเหตุทางถนนได้

อุบัติเหตุทางถนนได้ พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. ร้อยละ 80
(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด)

46 เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ กว้าง 4 ม.  ยาว 1,100 ม. 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก แผนพัฒนาหมู่บ้าน กองช่าง
ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง หนาเฉล่ีย 0.10 ม. หรือมีปริมาณ การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา บ้านหนองบัว ม.11

ม.11 บ้านหนองบัว สะดวกรวดเร็วและลด ลูกรังไม่น้อยกว่า 440 ลบ.ม. ท่ีสะดวกข้ึน และลดอุบัติเหตุทางถนนได้

อุบัติเหตุทางถนนได้ (ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด) ร้อยละ 80

47 เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้การ ปริมาณงาน สระน้ ากว้างเฉล่ีย 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ปริมาณน้ า ประชาชนมีน้ า แผนพัฒนาหมู่บ้าน กองช่าง
อุปโภคบริโภค 70.00 ม. ยาว 84.00 ม. ลึกเฉล่ียจากก้นคลองเดิม ท่ีกักเก็บ เพ่ือใช้ในการอุปโภค บ้านหนองบัว ม.11

0.50 ม. หรือมีปริมาตรดินขุดลอกไม่น้อยกว่า เพ่ิมข้ึน บริโภคอย่างเพียงพอ
2,751.00 ลบ.ม.(slope 1:1) ตามสภาพพ้ืนท่ี ร้อยละ 80

ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด
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เจาะบ่อบาดาลสาธารณะ

ขุดลอกสระน้ าภายในหมู่บ้าน
ม.10 บ้านซับใหญ่พัฒนา 

ขุดลอกสระน้ าภายในหมู่บ้าน
ม.11 บ้านหนองบัว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 11  บ้านหนองบัว

ภายในหมู่บ้าน

ภายในหมู่บ้าน 

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง



แบบ ผ. ๐๒/๑
เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน

ท่ี วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
โครงการ

48 เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้น้ า บ่อบาดาล ขนาด 6 น้ิว 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชนมีน้ า ประชาชนมีน้ า แผนพัฒนาหมู่บ้าน กองช่าง
ม.11 บ้านหนองบัว ในการอุปโภคบริโภค ความลึกไม่ต่ ากว่า 100 ม. หรือจนกว่าจะได้น้ าอุปโภคบริโภค อุปโภคบริโภค เพ่ือใช้ในการอุปโภค บ้านหนองบัว ม.11

พร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ าและอุปกรณ์ไฟฟ้าให้เรียบร้อย ร้อยละ 90 บริโภคอย่างเพียงพอ
(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด)

49 เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ในการ ด าเนินการก่อสร้างฝายน้ าล้น คสล . 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีปริมาณน้ า ประชาชนมีน้ า แผนพัฒนาหมู่บ้าน กองช่าง
ม.11 บ้านหนองบัว อุปโภคบริโภค ขนาดกว้าง 12 ม. ยาว 7 ม. ท่ีกักเก็บ เพ่ือใช้ในการอุปโภค บ้านหนองบัว ม.11

สันฝายสูง 1.50 ม. เพ่ิมข้ึนร้อยละ 80 บริโภคอย่างเพียงพอ
(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ ก าหนด)

50 เพ่ือป้องกันและลดปัญหา ก่อสร้างบล๊อกคอนเวิร์ส 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ปัญหาน้ าท่วมขัง ประชาชนได้รับการแก้ไข แผนพัฒนาหมู่บ้าน กองช่าง
ภายในหมู่บ้าน ปัญหาน้ าท่วมขัง ขนาด 2.4x2.4 ม. ในชุมชนลดลง ปัญหาน้ าท่วมขังและทรัพย์สิน บ้านหนองบัว ม.11

ม.11 บ้านหนองบัว ยาว 6 ม. พร้อมดินกลบหลังท่อไม่น้อยกว่า 0.50 ม. ร้อยละ 90 เสียหาย
พร้อมเกล่ียปรับแต่งผิวจราให้เรียบร้อย
(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ ก าหนด)

51 เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 ม. 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก แผนพัฒนาหมู่บ้าน กองช่าง
ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ยาว 71 ม.หนาเฉล่ีย 0.15 ม. การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา บ้านโนนจ าปาพัฒนา 

ม.12 บ้านโนนจ าปาพัฒนา สะดวกรวดเร็วและลด หรือมีปริมาตรเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 284 ตร.ม. ท่ีสะดวกข้ึน และลดอุบัติเหตุทางถนนได้ ม.12
อุบัติเหตุทางถนนได้ พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. ร้อยละ 80

(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด)

52 เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ กว้าง 4 ม.  ยาว 1,100 ม. 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก แผนพัฒนาหมู่บ้าน กองช่าง
ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง หนาเฉล่ีย 0.10 ม. หรือมีปริมาณ การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา บ้านโนนจ าปาพัฒนา 

ม.12 บ้านโนนจ าปาพัฒนา สะดวกรวดเร็วและลด ลูกรังไม่น้อยกว่า 440 ลบ.ม. ท่ีสะดวกข้ึน และลดอุบัติเหตุทางถนนได้ ม.12
อุบัติเหตุทางถนนได้ (ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด) ร้อยละ 80
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ก่อสร้างฝายน้ าล้น คสล.

เจาะบ่อบาดาลสาธารณะ

ก่อสร้างบล๊อกคอนเวิร์สเสริมเหล็ก

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน 

แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 12  บ้านโนนจ าปาพัฒนา

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
ภายในหมู่บ้าน



แบบ ผ. ๐๒/๑
เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน

ท่ี วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
โครงการ

53 เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้การ ปริมาณงาน สระน้ ากว้างเฉล่ีย 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ปริมาณน้ า ประชาชนมีน้ า แผนพัฒนาหมู่บ้าน กองช่าง
อุปโภคบริโภค 70.00 ม. ยาว 84.00 ม. ลึกเฉล่ียจากก้นคลองเดิม ท่ีกักเก็บ เพ่ือใช้ในการอุปโภค บ้านโนนจ าปาพัฒนา 

0.50 ม. หรือมีปริมาตรดินขุดลอกไม่น้อยกว่า เพ่ิมข้ึน บริโภคอย่างเพียงพอ ม.12
2,751.00 ลบ.ม.(slope 1:1) ตามสภาพพ้ืนท่ี ร้อยละ 80

ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด

54 เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 ม. 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก แผนพัฒนาหมู่บ้าน กองช่าง
ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ยาว 71 ม.หนาเฉล่ีย 0.15 ม. การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา บ้านเขาดินวนา 

ม.13 บ้านเขาดินวนา สะดวกรวดเร็วและลด หรือมีปริมาตรเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 284 ตร.ม. ท่ีสะดวกข้ึน และลดอุบัติเหตุทางถนนได้ ม.13
อุบัติเหตุทางถนนได้ พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. ร้อยละ 80

(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด)
55 เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้น้ า บ่อบาดาล ขนาด 6 น้ิว 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชนมีน้ า ประชาชนมีน้ า แผนพัฒนาหมู่บ้าน กองช่าง

ม.13 บ้านเขาดินวนา ในการอุปโภคบริโภค ความลึกไม่ต่ ากว่า 100 ม. หรือจนกว่าจะได้น้ าอุปโภคบริโภค อุปโภคบริโภค เพ่ือใช้ในการอุปโภค บ้านเขาดินวนา 

พร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ าและอุปกรณ์ไฟฟ้าให้เรียบร้อย ร้อยละ 90 บริโภคอย่างเพียงพอ ม.13
(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด)

56 เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้การ ปริมาณงาน สระน้ ากว้างเฉล่ีย 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ปริมาณน้ า ประชาชนมีน้ า แผนพัฒนาหมู่บ้าน กองช่าง
อุปโภคบริโภค 70.00 ม. ยาว 84.00 ม. ลึกเฉล่ียจากก้นคลองเดิม ท่ีกักเก็บ เพ่ือใช้ในการอุปโภค บ้านเขาดินวนา 

0.50 ม. หรือมีปริมาตรดินขุดลอกไม่น้อยกว่า เพ่ิมข้ึน บริโภคอย่างเพียงพอ ม.13
2,751.00 ลบ.ม.(slope 1:1) ตามสภาพพ้ืนท่ี ร้อยละ 80

ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด

57 เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 ม. 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก แผนพัฒนาหมู่บ้าน กองช่าง
ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ยาว 71 ม.หนาเฉล่ีย 0.15 ม. การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา บ้านซับจาน ม.14

ม.14 บ้านซับจาน สะดวกรวดเร็วและลด หรือมีปริมาตรเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 284 ตร.ม. ท่ีสะดวกข้ึน และลดอุบัติเหตุทางถนนได้

อุบัติเหตุทางถนนได้ พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. ร้อยละ 80
(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด)
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แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 14  บ้านซับจาน

เจาะบ่อบาดาลสาธารณะ

แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 13  บ้านเขาดินวนา

ขุดลอกสระน้ าสาธารณะภายในหมู่บ้าน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน 

ม.12 บ้านโนนจ าปาพัฒนา 

ขุดลอกสระน้ าสาธารณะภายในหมู่บ้าน

ม.13 บ้านเขาดินวนา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน 



แบบ ผ. ๐๒/๑
เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน

ท่ี วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
โครงการ

58 เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ กว้าง 4 ม.  ยาว 1,100 ม. 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก แผนพัฒนาหมู่บ้าน กองช่าง
ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง หนาเฉล่ีย 0.10 ม. หรือมีปริมาณ การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา บ้านซับจาน ม.14

ม.14 บ้านซับจาน สะดวกรวดเร็วและลด ลูกรังไม่น้อยกว่า 440 ลบ.ม. ท่ีสะดวกข้ึน และลดอุบัติเหตุทางถนนได้

อุบัติเหตุทางถนนได้ (ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด) ร้อยละ 80

59 เพ่ือเผยแพร่ข่าวสารให้ ติดต้ังเคร่ืองขยายเสียง ขนาด 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนได้รับ ประชาชนได้รับข่าวสาร แผนพัฒนาหมู่บ้าน กองช่าง
ประชาชนทราบอย่างท่ัวถึง 1,000 w. เดินสายยาวรวม 1,200 ม. ข่าวสารท่ัวถึง อย่างท่ัวถึง บ้านซับจาน ม.14

ม.14 บ้านซับจาน  -ล าโพงฮอนปากล้อมท้าย (ลูกลายอยู่ใน) 12 ตัว ร้อยละ 80
 -ไมโครโฟน 2 ตัว
 -เคร่ืองเล่น DVD จ านวน 1 เคร่ือง
(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด)

60 เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้น้ า บ่อบาดาล ขนาด 6 น้ิว 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชนมีน้ า ประชาชนมีน้ า แผนพัฒนาหมู่บ้าน กองช่าง
ม.14 บ้านซับจาน ในการอุปโภคบริโภค ความลึกไม่ต่ ากว่า 100 ม. หรือจนกว่าจะได้น้ าอุปโภคบริโภค อุปโภคบริโภค เพ่ือใช้ในการอุปโภค บ้านซับจาน ม.14

พร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ าและอุปกรณ์ไฟฟ้าให้เรียบร้อย ร้อยละ 90 บริโภคอย่างเพียงพอ
(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด)

รวม  -  - 9,900,000 9,900,000 9,900,000 9,900,000 9,900,000  -  -  -
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60      โครงการ

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
ภายในหมู่บ้าน

ติดต้ังเสียงตามสาย
พร้อมติดต้ังอุปกรณ์ใช้งาน

เจาะบ่อบาดาลสาธารณะ



แบบ ผ. ๐๒/๒

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 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 45 378,110,000.00 45 378,110,000.00 45 378,110,000.00 45 378,110,000.00 45 378,110,000.00 225 1,890,550,000.00 

รวม 45 378,110,000.00 45 378,110,000.00 45 378,110,000.00 45 378,110,000.00 45 378,110,000.00 225 1,890,550,000.00 

5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเท่ียว การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม
5.1 แผนงานสาธารณสุข 3 3,000,000.00 3 3,000,000.00 3 3,000,000.00 3 3,000,000.00 3 3,000,000.00 15 15,000,000.00 
5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 200,000.00 1 200,000.00 1 200,000.00 1 200,000.00 1 200,000.00 5 1,000,000.00 
5.3 แผนงานการเกษตร 2 2,900,000.00 2 2,900,000.00 2 2,900,000.00 2 2,900,000.00 2 2,900,000.00 10 14,500,000.00 

รวม 6 6,100,000.00 6 6,100,000.00 6 6,100,000.00 6 6,100,000.00 6 6,100,000.00 18 30,500,000.00 
รวมท้ังส้ิน 51 384,210,000.00 51 384,210,000.00 51 384,210,000.00 51 384,210,000.00 51 384,210,000.00 243 1,921,050,000.00 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 รวม 5 ปีปี 2570

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่  อ าเภอซับใหญ่  จังหวัดชัยภูมิ
ปี 2569

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน



แบบ ผ. ๐๒/๒

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 5 และ6

1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ
1.1 แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนน คสล. ระยะทาง 930 ม. 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง กว้าง 5 ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม. การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา

หมู่ 3 สะดวกรวดเร็ว และลด หรือมีปริมาตรเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 935 ตร.ม. ท่ีสะดวกข้ึน และลดอุบัติเหตุทางถนนได้

อุบัติเหตุทางถนนได้ พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. ร้อยละ 70

(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ ก าหนด)

2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ รหัสสายทาง ชย.53-003 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ภายในหมู่บ้าน บ้านวังข่ือ หมู่ 4 ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ถนน คสล. ระยะทาง 1,400 ม. การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว และลด กว้าง 4 ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม. ท่ีสะดวกข้ึน และลดอุบัติเหตุทางถนนได้

อุบัติเหตุทางถนนได้ หรือมีปริมาตรเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 935 ตร.ม. ร้อยละ 70

พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.
(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ ก าหนด)
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

ภายในหมู่บ้านบ้านโนนสะอาด 

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน



แบบ ผ. ๐๒/๒

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ รหัสสายทาง ชย.ถ.53-004 13,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000 การคมนาคม ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 ม. ท่ีสะดวกข้ึน รวดเร็วในการสัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว และลด ยาว 4,380.00 ม. หนา .015 ม. ร้อยละ 70 และลดอุบัติเหตุทางถนนได้

ต าบลซับใหญ่ อุบัติเหตุทางถนนได้ หรือมีปริมาณพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 21,900.00 ตร.ม. 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.
(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ ก าหนด)

4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 การคมนาคม ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ยาว 150 ม. หนา 0.15 ม. ท่ีสะดวกข้ึน รวดเร็วในการสัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว และลด หรือมีปริมาณพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 และลดอุบัติเหตุทางถนนได้

บ้านซับเจริญสุข หมู่ 5 อุบัติเหตุทางถนนได้ 600 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.
ต าบลซับใหญ่ ตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท แบบเลขท่ี ทถ-2-203

(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ ก าหนด)
5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 การคมนาคม ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม. ท่ีสะดวกข้ึน รวดเร็วในการสัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว และลด หรือมีปริมาณพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 และลดอุบัติเหตุทางถนนได้

หมู่ 10 ต าบลซับใหญ่  อุบัติเหตุทางถนนได้ 800 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.
ตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท แบบเลขท่ี ทถ-2-203
(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ ก าหนด)

6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 การคมนาคม ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ยาว 199 ม. หนา 0.15 ม. ท่ีสะดวกข้ึน รวดเร็วในการสัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว และลด หรือมีปริมาณพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 และลดอุบัติเหตุทางถนนได้

บ้านวังพง ม. 2 อุบัติเหตุทางถนนได้ 796 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.
ต าบลซับใหญ่  ตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท แบบเลขท่ี ทถ-2-203

(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ ก าหนด)
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ถนนสายหน้าบ้านนายจิตร บุสดี
เช่ือมต่อหน้าบ้านนางยุพาพร ก าลังงาม

ถนนคุ้มหัวซับเช่ือมต่อสระน้ า
แม่กองแก้ว บ้านซับใหญ่พัฒนา

ถนนสายหน้าบ้านนายโชค สุโข

สายทางบ้านซับใหญ่พัฒนา ม.10 -
บ้านวังพง ม.2-บ้านตลุกคูณ ม.8

เช่ือมต่อหน้าบ้านนางสุบัน เสาโกมุท



แบบ ผ. ๐๒/๒

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
7 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 การคมนาคม ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม. ท่ีสะดวกข้ึน รวดเร็วในการสัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว และลด หรือมีปริมาณพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 และลดอุบัติเหตุทางถนนได้

บ้านตลุกคูณ ม. 8 อุบัติเหตุทางถนนได้ 800 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.
ต าบลซับใหญ่  ตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท แบบเลขท่ี ทถ-2-203

(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ ก าหนด)
8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ รหัสสายทาง ชย.ถ.53-009 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 การคมนาคม ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ผิวจราจรกว้าง 4 ม. ท่ีสะดวกข้ึน รวดเร็วในการสัญจรไปมา

ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ระยะทาง 1,650 ม. หนา 0.15 ม. ร้อยละ 70 และลดอุบัติเหตุทางถนนได้

สะดวกรวดเร็ว และลด พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.
อุบัติเหตุทางถนนได้ (ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด)

9 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนน คสล. ระยะทาง 930 ม. 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ภายในหมู่บ้าน ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง กว้าง 5 ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม. การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา

หมู่ 5  บ้านซับเจริญสุข สะดวกรวดเร็ว และลด หรือมีปริมาตรเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 935 ตร.ม. ท่ีสะดวกข้ึน และลดอุบัติเหตุทางถนนได้

อุบัติเหตุทางถนนได้ พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. ร้อยละ 70

(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด)
10 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ รหัสสายทาง ชย.ถ.53-008 12,600,000 12,600,000 12,600,000 12,600,000 12,600,000 มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ภายในหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ กว้าง 4 ม. ยาว 4,820 ม. มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง หนา 0.15 ม. หรือมีปริมาตร การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว และลด เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 19,280 ตร.ม. ท่ีสะดวกข้ึน และลดอุบัติเหตุทางถนนได้

อุบัติเหตุทางถนนได้ พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. ร้อยละ 70

ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท(แบบเลขท่ี ทถ.2-203)
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บ้านทุ่งกระถิน ต.ตะโกทอง

ม.9 - บ้านทุ่งกระถิน ต.ตะโกทอง

ถนนสายคุ้มมะพร้าวหวาน

สายทางบ้านซับห่าง ม.9 ต.ซับใหญ่ -

สายทางคุ้มปะรัมช้าง บ้านเขาดินวนา 

เช่ือมต่อบ้านเขาดินวนา ม.13 -



แบบ ผ. ๐๒/๒

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
11 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ รหัสสายทาง ชย.ถ.53-007 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ภายในหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ กว้าง 4 ม. ยาว 3,830 ม. มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง หนา 0.15 ม. หรือมีปริมาตร การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว และลด เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 15,320 ตร.ม. ท่ีสะดวกข้ึน และลดอุบัติเหตุทางถนนได้

อุบัติเหตุทางถนนได้ พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. ร้อยละ 70

ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท(แบบเลขท่ี ทถ.2-203)

12 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ รหัสสายทาง ชย.ถ.53-010 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ภายในหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ กว้าง 4 ม. ยาว 3,800 ม. มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง หนา 0.15 ม. หรือมีปริมาตร การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว และลด เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 15,200 ตร.ม. ท่ีสะดวกข้ึน และลดอุบัติเหตุทางถนนได้

อุบัติเหตุทางถนนได้ พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. ร้อยละ 70

ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท(แบบเลขท่ี ทถ.2-203)

13 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ รหัสสายทาง ชย.ถ.53-006 11,500,000 11,500,000 11,500,000 11,500,000 11,500,000 มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ภายในหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ กว้าง 4 ม. ยาว 4,350 ม. มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง หนา 0.15 ม. หรือมีปริมาตร การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว และลด เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 17,400 ตร.ม. ท่ีสะดวกข้ึน และลดอุบัติเหตุทางถนนได้

อุบัติเหตุทางถนนได้ พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. ร้อยละ 70

ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท(แบบเลขท่ี ทถ.2-203)
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สายทางบ้านบุฉนวน ม.6 - 
บ้านซับห่าง ม.9

สายทางบ้านโนนสะอาด ม.3 - 
บ้านวังข่ือ ม.4

สายทางบ้านซับใหญ่พัฒนา - 
ซับเม็ก  ม.10 ต.ซับใหญ่



แบบ ผ. ๐๒/๒

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
14 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ กว้าง 4 ม. ยาว 1,000 ม. 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ภายในหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ หนา 0.15 ม. หรือมีปริมาตร มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 4,000 ตร.ม. การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว และลด พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. ท่ีสะดวกข้ึน และลดอุบัติเหตุทางถนนได้

อุบัติเหตุทางถนนได้ ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท (แบบเลขท่ี ทถ.2-203) ร้อยละ 70

15 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ กว้าง 4 ม. ยาว 1,000 ม. 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ภายในหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ หนา 0.15 ม. หรือมีปริมาตร มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 4,000 ตร.ม. การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว และลด พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. ท่ีสะดวกข้ึน และลดอุบัติเหตุทางถนนได้

อุบัติเหตุทางถนนได้ ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท (แบบเลขท่ี ทถ.2-203) ร้อยละ 70

16 เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ กว้าง 5 ม. ยาว 2,000 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
เส้นปะรัมช้าง บ้านซับห่าง ม.9 ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง หนาเฉล่ีย 0.15 ม. การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา

 - วังตาเทพ  ต.นายางกลัก สะดวกรวดเร็ว และลด พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. ท่ีสะดวกข้ึน และลดอุบัติเหตุทางถนนได้

อุบัติเหตุทางถนนได้ (ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด) ร้อยละ 70

17 ก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้าน เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนนลาดยาง ระยะทาง 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง 6 กม. กว้าง 7 ม. การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา

ม.8 - วังพง ม.2 สะดวกรวดเร็ว และลด พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. ท่ีสะดวกข้ึน และลดอุบัติเหตุทางถนนได้

อุบัติเหตุทางถนนได้ (ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด) ร้อยละ 70
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ซับใหญ่พัฒนา ม.10 -บ้านตลุกคูณ

สายทางบ้านวังข่ือ ม.4

สายทางบ้านตลุกคูณ ม.8

ยกร่องพูนดินถนนลูกรังเส้นใหม่



แบบ ผ. ๐๒/๒

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
18 เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนนลาดยาง ระยะทาง 8 กม. 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000 มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง กว้าง 7 ม. หนา 0.15 ม. การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว และลด พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. ท่ีสะดวกข้ึน และลดอุบัติเหตุทางถนนได้

หมู่ 9 ต.ซับใหญ่ อุบัติเหตุทางถนนได้ (ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด) ร้อยละ 70

19 เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ระยะทาง  5 กม. กว้าง 7 ม. 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. การคมนาคม รวดเร็วในการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว และลด (ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด) ท่ีสะดวกข้ึน

อุบัติเหตุทางถนนได้ ร้อยละ 80

20 ก่อสร้างถนนลาดยาง  จาก เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 6 ม. 72,000,000 72,000,000 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 รวดเร็วในการสัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว และลด พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. ท่ีสะดวกข้ึน และลดอุบัติเหตุทางถนนได้

อุบัติเหตุทางถนนได้ (ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด) ร้อยละ 70

21 เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนนลาดยาง (Asphaltic Concrete) 23,000,000 23,000,000 23,000,000 23,000,000 23,000,000 มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
สายบ้านเขาดินวนา ม.13- ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง รหัสทางหลวงท้องถ่ิน ชย.ถ 53-001 การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว และลด ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 8,460 เมตร ท่ีสะดวกข้ึน และลดอุบัติเหตุทางถนนได้

ต าบลซับใหญ่ อุบัติเหตุทางถนนได้ หนา 0.05 เมตร หรือมีปริมาณพ้ืนท่ี ร้อยละ 70

ไม่น้อยกว่า 50,760 ตารางเมตร
(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ ก าหนด)

22 เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ระยะทาง 3 กม. กว้าง 6 ม. 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง พร้อมลงลูกรังไหล่ทางให้เรียบร้อย การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา

บ้านซับห่าง ม.9 สะดวกรวดเร็ว และลด (ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด) ท่ีสะดวกข้ึน และลดอุบัติเหตุทางถนนได้

อุบัติเหตุทางถนนได้ ร้อยละ 70
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ทุ่งกระถิน ต.ตะโกทอง - ซับห่าง 

ม.8 - บ้านเขาดินวนา ม.13 -
ก่อสร้างถนนลาดยาง สายตลุกคูณ

บ้านเขาดินวนา ม.13 ต.ซับใหญ่ - 

บ้านซับห่าง ม.9-บ้านบุฉนวน ม.6 

ก่อสร้างถนนลาดยาง (Asphaltic Concrete)

บ้านทุ่งกระถิน ต าบลตะโกทอง

ก่อสร้างถนนลาดยางสาย 

ปรับปรุงถนนลาดยางต าบลซับใหญ่ 



แบบ ผ. ๐๒/๒

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
23 ขุดลอกหน้าฝายนิวซีแลนด์ เพ่ือจัดเก็บน้ าไว้ใช้การอุปโภค ขนาดกว้าง 14 ม.ยาว 300 ม. 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีปริมาณน้ า ประชาชนมีน้ าเพ่ือใช้ กองช่าง

ม.4  บ้านวังข่ือ บริโภค ลึก 3 ม. ปริมาณดินขุด 5,700 ลบ.ม. ท่ีกักเก็บเพ่ิมข้ึน อุปโภค บริโภค และน้ า

(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ ก าหนด) ร้อยละ 70 เพ่ือการเกษตรท่ีเพียงพอ

24 ขุดลอกล าห้วยจอมแก้ว เพ่ือเก็บน้ าไว้ใช้ในการเกษตร กว้างเฉล่ีย 19 ม. 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 ปริมาณน้ า ประชาชนมีน้ าในการอุปโภค กองช่าง
บ้านวังพง ม.2 การอุปโภค บริโภค ยาว 1,200 ม. ลึก 3 ม. ท่ีกักเก็บ และบริโภคอย่างเพียงพอ

(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด) เพ่ิมข้ึน 

25 เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ในการ ขนาดฝายกว้าง 20 ม. 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 ปริมาณน้ า ประชาชนมีน้ าในการอุปโภค กองช่าง
อุปโภค บริโภค สูง 2.5 ม. ผนังข้างสูง 3.5 ม.  ท่ีกักเก็บ และบริโภคอย่างเพียงพอ

(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด) เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 80

26 เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ในการ ขนาดฝายกว้าง 20 ม. 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 ปริมาณน้ า ประชาชนมีน้ าในการอุปโภค กองช่าง
อุปโภค บริโภค สูง 2.5 ม. ผนังข้างสูง 3.5 ม.  ท่ีกักเก็บ และบริโภคอย่างเพียงพอ

(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด) เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 80

27 ขุดลอกล าห้วยจอมแก้ว เพ่ือเก็บน้ าไว้ใช้ในการเกษตร กว้างเฉล่ีย 19 ม. 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 ปริมาณน้ า ประชาชนมีน้ าในการอุปโภค กองช่าง
บ้านโนนสะอาด ม.3 การอุปโภค บริโภค ยาว 1,200 ม. ลึก 3 ม. ท่ีกักเก็บ และบริโภคอย่างเพียงพอ

(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด) เพ่ิมข้ึน 

28 เพ่ือจัดเก็บน้ าไว้ใช้การอุปโภค ขนาดพ้ืนท่ี 6 ไร่ 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ปริมาณน้ าท่ี ประชาชนมีน้ าในการอุปโภค กองช่าง
โครงการพระราชด าริ บริโภค ประมาณดินขุด 111,100 ลบ.ม. กักเก็บเพ่ิมข้ึน และบริโภคอย่างเพียงพอ

บ้านวังข่ือ ม.4 (ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด) ร้อยละ 80
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บ้านวังพง ม.2

ก่อสร้างฝายน้ าล้นคลองจอมแก้ว
บ้านโนนสะอาด ม.3

ขุดลอกสระน้ า อ่างเก็บน้ า

ก่อสร้างฝายน้ าล้นคลองจอมแก้ว



แบบ ผ. ๐๒/๒

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
29 ขุดลอกล าห้วยทับไม้ทับม้า เพ่ือเก็บน้ าไว้ใช้ในการเกษตร กว้างเฉล่ีย 19 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ปริมาณน้ า ประชาชนมีน้ าในการอุปโภค กองช่าง

บ้านวังข่ือ ม.4 การอุปโภค บริโภค ยาว 1,200 ม. ลึก 3 ม. ท่ีกักเก็บ และบริโภคอย่างเพียงพอ

(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด) เพ่ิมข้ึน 

30 เพ่ือจัดเก็บน้ าไว้ใช้การอุปโภค ขุดลอกตะกอนดิน วัชพืช 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ปริมาณน้ า ประชาชนมีน้ าในการอุปโภค กองช่าง
ประโยชน์ บ้านซับเจริญสุข ม.5 บริโภค ขยายขอบสระ กว้างเฉล่ีย 19 ม. ท่ีกักเก็บ และบริโภคอย่างเพียงพอ

ยาว 400 ม. ลึกเฉล่ีย 3 ม. เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 80

หรือปริมาณงานดินขุด หรือวัชพืชไม่น้อยกว่า 22,250 ลบ.ม.
ตามรูปแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด

31 เพ่ือจัดเก็บน้ าไว้ใช้การอุปโภค ขนาดพ้ืนท่ี 10 ไร่ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ปริมาณน้ าท่ี ประชาชนมีน้ าในการอุปโภค กองช่าง
บ้านบุฉนวน ม.6 บริโภค (ท่ีดินนายสุทิน เหงขุนทด) กักเก็บเพ่ิมข้ึน และบริโภคอย่างเพียงพอ

(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด) ร้อยละ 80

32 เพ่ือจัดเก็บน้ าไว้ใช้การอุปโภค กว้างเฉล่ีย 19 ม. 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ปริมาณน้ าท่ี ประชาชนมีน้ าในการอุปโภค กองช่าง
บริโภค ยาว 1,800 ม. ลึกเฉล่ีย 3 ม.  กักเก็บเพ่ิมข้ึน และบริโภคอย่างเพียงพอ

(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด) ร้อยละ 80

33 เพ่ือจัดเก็บน้ าไว้ใช้การอุปโภค บ้านซับใหญ่พัฒนา ม.10 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ปริมาณน้ าท่ี ประชาชนมีน้ าในการอุปโภค กองช่าง
บ้านซับใหญ่พัฒนา ม.10 บริโภค ตามรูปแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด กักเก็บเพ่ิมข้ึน และบริโภคอย่างเพียงพอ

ร้อยละ 80

34 เพ่ือจัดเก็บน้ าไว้ใช้การอุปโภค ขนาดพ้ืนท่ี 10 ไร่ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ปริมาณน้ าท่ี ประชาชนมีน้ าในการอุปโภค กองช่าง
บ้านซับห่าง ม.9 บริโภค (ท่ีดินนายร าพึง ก่ิงสันเทียะ) กักเก็บเพ่ิมข้ึน และบริโภคอย่างเพียงพอ

(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด) ร้อยละ 80
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ขุดลอกสระน้ าสาธารณะประโยชน์

ขุดลอกคลองซับแร่
คุ้มปะลัมช้าง บ้านซับห่าง หมู่ 9

ขุดลอกอ่างเก็บน้ าปอปิด

ขุดลอกขยายสระน้ าสาธารณะ

ขุดลอกสระน้ าสาธารณะประโยชน์



แบบ ผ. ๐๒/๒

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
35 ขุดลอกคลองยอดห้วยส้มป่อย เพ่ือจัดเก็บน้ าไว้ใช้การอุปโภค กว้าง 15 ม. ยาว 2,800 ม. 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 ปริมาณน้ า ประชาชนมีน้ าในการอุปโภค กองช่าง

บริโภค ลึกเฉล่ีย 3 ม. ท่ีกักเก็บ และบริโภคอย่างเพียงพอ

(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ ก าหนด) เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 80

36 เพ่ือจัดเก็บน้ าไว้ใช้การอุปโภค คลองจอมแก้ว บ้านบุฉนวน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ปริมาณน้ า ประชาชนมีน้ าในการอุปโภค กองช่าง
บ้านบุฉนวน หมู่ 6 บริโภค หมู่ 6 กว้าง 15 ยาว 2,000 ม. ลึก 3 ม. ท่ีกักเก็บ และบริโภคอย่างเพียงพอ

(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ ก าหนด) เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 80

37 เพ่ือจัดเก็บน้ าไว้ใช้การอุปโภค คลองจอมแก้ว บ้านหนองใหญ่ 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ปริมาณน้ า ประชาชนมีน้ าในการอุปโภค กองช่าง
บ้านหนองใหญ่ หมู่ 7 บริโภค หมู่ 7 กว้าง 19 ม. ยาว 1,000 ม. ลึก 3 ม. ท่ีกักเก็บ และบริโภคอย่างเพียงพอ

(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ ก าหนด) เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 80

38 ขุดลอกอ่างเก็บน้ าพันธ์นิธิ เพ่ือให้ชาวบ้านมีน้ าใช้ท าการ ระยะทางประมาณ 800 ม. 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ปริมาณน้ า ประชาชนมีน้ าในการอุปโภค กองช่าง
บ้านซับใหญ่ หมู่ 1 เกษตรตลอดปี กว้าง 15 ม. ลึก 5 ม. ท่ีกักเก็บ และบริโภคอย่างเพียงพอ

(ตามแบบแปลน อบต.ซับใหญ่ก าหนด) เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 80

39 ก่อสร้างฝายน้ าล้นบ้านซับห่าง เพ่ือเก็บน้ าไว้ใช้ในการเกษตร ก่อสร้างฝายน้ าล้น ตามแบบ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ปริมาณน้ า ประชาชนมีน้ าในการอุปโภค กองช่าง
ข้างวัดซับห่าง หมู่ 9 การอุปโภค บริโภค มาตรฐาน มข.2527 ท่ีกักเก็บ และบริโภคอย่างเพียงพอ

สันฝายสูง 1.5 ม. ผนังข้างสูง 3 ม. เพ่ิมข้ึน 
ผนังประตูน้ า ยาว 15 ม. ร้อยละ 80

40 ก่อสร้างฝายชลอน้ า (ฝายแม้ว) เพ่ือสร้างส่ิงแวดล้อมท่ีดีให้กับ บริเวณท่ีเหมาะสมในการก่อสร้าง 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 ปริมาณน้ า ประชาชนมีน้ าในการอุปโภค กองช่าง
ชุมชน ตามแบบ อบต.ก าหนด ท่ีกักเก็บ และบริโภคอย่างเพียงพอ

เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 80
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บ้านวังข่ือ ม. 4 - ต.ท่ากูบ 

ขุดลอกล าห้วยจอมแก้ว

ขุดลอกล าห้วยจอมแก้ว



แบบ ผ. ๐๒/๒

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
41 เพ่ือชะลอน้ าไว้ใช้ในการเกษตร คลองคึกฤทธ์ิ หมู่ 10 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ปริมาณน้ า ประชาชนมีน้ าในการอุปโภค กองช่าง

การอุปโภค บริโภค (ตามแบบกรมทรัพยากรน้ าก าหนด) ท่ีกักเก็บ และบริโภคอย่างเพียงพอ

หมู่ 10 เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 80

42 1.เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ในการ ก่อสร้างอ่างเก็บน้ าขนาด 70,000,000 70,000,000 70,000,000 70,000,000 70,000,000 ปริมาณน้ า ประชาชนมีน้ าในการอุปโภค กองช่าง
อุปโภค บริโภค ในช่วงฤดูแล้ง 241 ไร่ 3 งาน 76 ตารางวา ท่ีกักเก็บ และบริโภคอย่างเพียงพอ

2.เพ่ือระบายน้ า ในช่วงฤดูฝน (ตามแบบกรมชลประทานก าหนด) เพ่ิมข้ึน 
แก้ไขปัญหาน้ าท่วม ร้อยละ 80

43 เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้น้ าสะอาด ก่อสร้างระบบประปาผิวดิน 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 ประชาชน ประชาชนมีน้ าในการอุปโภค กองช่าง
พร้อมอุปกรณ์ขนาดใหญ่ ในการอุปโภค บริโภค ขนาดใหญ่ จ านวน 1 แห่ง มีน้ าในการ และบริโภคอย่างเพียงพอ

หมู่ 3  บ้านโนนสะอาด   (ตามแบบกรมทรัพยากรน้ าก าหนด) อุปโภคบริโภค

ร้อยละ 80

44 เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้น้ าสะอาด ก่อสร้างระบบประปาผิวดิน 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 ประชาชน ประชาชนมีน้ าในการอุปโภค กองช่าง
พร้อมอุปกรณ์ขนาดใหญ่ ในการอุปโภค บริโภค ขนาดใหญ่ จ านวน 1 แห่ง มีน้ าในการ และบริโภคอย่างเพียงพอ

หมู่ 9  บ้านซับห่าง   (ตามแบบกรมทรัพยากรน้ าก าหนด) อุปโภคบริโภค

ร้อยละ 80

45 เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้น้ าสะอาด ก่อสร้างประปาหอถังสูง 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 ประชาชน ประชาชนมีน้ าในการอุปโภค กองช่าง
พร้อมอุปกรณ์ ขนาดใหญ่ ในการอุปโภค บริโภค หมู่ 11 บ้านหนองบัว มีน้ าในการ และบริโภคอย่างเพียงพอ

หมู่ 11 บ้านหนองบัว   (ตามแบบกรมทรัพยากรน้ าก าหนด) อุปโภคบริโภค

ร้อยละ 80

รวม  -  - 378,110,000 378,110,000 378,110,000 378,110,000 378,110,000  -  -  -

160

ก่อสร้างฝายบดอัดระบบชลประทาน
รอบฝายคึกฤทธ์ิ บ้านซับใหญ่พัฒนา

         45         โครงการ

ก่อสร้างระบบน้ าประปา

ก่อสร้างระบบน้ าประปา

(ล าห้วยจอมแก้ว หรือ วัดพายัพ)
ก่อสร้างระบบน้ าประปา

ก่อสร้างอ่างเก็บน้ าห้วยจอมแก้ว



แบบ ผ. ๐๒/๒

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 และ4

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเท่ียว การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
5.1 แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 เพ่ือก ำจัดขยะมูลฝอยในชุมชน ระบบ Wet Scrcibber 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ปริมำณขยะ จัดกำรขยะมูลฝอยได้อย่ำง กองสำธำรณสุข

อย่ำงเป็นระบบถูกต้องตำม และ Cyclone ทนควำมร้อน ในต ำบลลดลง ถูกต้องตำมหลักวิชำกำร และส่ิงแวดล้อม

หลักวิชำกำร จัดกำรขยะอย่ำง ไม่น้อยกว่ำ1,200 องศำเซลเซียล ร้อยละ 80 ลดปัญหำขยะ ปริมำณ กองช่ำง
เป็นระบบ เกิดผลกระทบต่อ หรือสูงกว่ำน้ัน ขยะลดลง ชุมชนมีควำม
ส่ิงแวดล้อมน้อยท่ีสุด และลด สะอำดมำกข้ึน
ปริมำณขยะในต ำบล

2 เพ่ือส่งเสริมกำรอนุรักษ์ ต ำบลซับใหญ่ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ส่งเสริมพลังงำน ประชำชนได้รับกำรส่งเสริม กองสำธำรณสุข

พลังงำนและพลังงำนทดแทน ทดแทน ร้อยละ 80 กำรใช้พลังงำนทดแทน และส่ิงแวดล้อม

ในชุมชน ในชุมชน กองช่ำง
3 เพ่ือกระตุ้นและปลูกฝังควำมรู้ ต ำบลซับใหญ่ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ชุมชนได้รับ ประชำชนได้รับควำมรู้ กองสำธำรณสุข

ด้ำนพลังงำนให้ตระหนักถึง กำรพัฒนำ และร่วมรักษำพลังงำน และส่ิงแวดล้อม

คุณค่ำ ร่วมรักษำ พร้อมท้ัง ด้ำนพลังงำน ตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง กองช่ำง
หมู่ 1 - 14 ต ำบลซับใหญ่ เป็นแบบอย่ำงท่ีดีน ำไปสู่กำร ร้อยละ 80

พัฒนำชุมชน ตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง
รวม  -  - 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000  -  -  -
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ต ำบลและเครือข่ำยพลังงำนชุมชน

          3          โครงการ

โครงกำรจัดซ้ือเตำเผำขยะ

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

กำรพลังงำนครบวงจรในชุมชนระดับ
เพ่ิมสมรรถนะด้ำนบริกำรและจัด

ส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำนและ
พลังงำนทดแทนเศรษฐกิจฐำนรำก



แบบ ผ. ๐๒/๒

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 และ4

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเท่ียว การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 เพ่ือลดต้นทุน ลดระยะเวลา จัดซ้ือตู้อบแห้งพลังงาน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนของ เพ่ิมรายได้ลดรายจ่าย กองสวัสดิการสังคม

ในการผลิต และเพ่ิมรายได้ แสงอาทิตย์ ตู้อบแห้ง ให้กับชุมชน กองสาธารณสุข

ให้กับชุมชน และเพ่ือให้ ขนาด 2x2 เมตร พลังงาน และส่ิงแวดล้อม

ประชาชนในพ้ืนท่ีได้ แสงอาทิตย์ กองช่าง
ใช้ประโยชน์ร่วมกัน จัดซ้ือแล้วเสร็จ

รวม  -  - 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000  -  -  -
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          1          โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

จัดซ้ือตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์



แบบ ผ. ๐๒/๒

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  3 และ4

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเท่ียว การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
5.3 แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว เพ่ือพัฒนาเป็นแหล่ง แหล่งท่องเท่ียว 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 สถานท่ีท่องเท่ียว นักท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึน กองส่งเสริม

บ้านหนองใหญ่ หมู่ 7 ท่องเท่ียวประจ าต าบล บ้านหนองใหญ่ หมู่ 7 ได้รับการพัฒนา และประชาชนมีรายได้ การเกษตร
เพ่ิมข้ึน จากการท่องเท่ียวมากข้ึน ส านักงานปลัด

ร้อยละ 70

2 เพ่ือความสวยงามเป็นระเบียบ พ้ืนท่ีต าบลซับใหญ่ 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 หมู่บ้านในเขต ในเขตพ้ืนท่ี อบต.มีสภาพ กองส่งเสริม

ท่องเท่ียว เรียบร้อยในหมู่บ้านสถานท่ีท่องเท่ียว พ้ืนท่ี อบต. ภูมิทัศน์สวยงามและร่มร่ืน การเกษตร
1.ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเส้นทางผ่านไปยังสถานท่ีท่องเท่ียว น่าอยู่ข้ึน กองสาธารณสุข

2.ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสถานท่ีท่องเท่ียวต าบลซับใหญ่ ร้อยละ 80 และส่ิงแวดล้อม

3.ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของ อบต.ซับใหญ่
4.บริเวณถนนภายในหมู่บ้านและทางเข้าหมู่บ้าน
5.รอบสระน้ าสาธารณะ ล้อมร้ัวลวดหนาม

รวม  -  - 2,900,000 2,900,000 2,900,000 2,900,000 2,900,000  -  -  -
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

          2          โครงการ

ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่ง



แบบ ผ. ๐๓

เป้าหมาย หน่วยงาน
ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติ จัดซ้ือรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 กองสาธารณสุข
และขนส่ง งานราชการ การให้บริการ จ านวน 1 คัน ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ  และส่ิงแวดล้อม

ประชาชน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 6,000 ซีซี 
หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 170 กิโลวัตต์
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

2 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เพ่ือใช้วางส่ิงของในการจัด จัดซ้ือเคร่ืองพ่นหมอกควัน 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 กองสาธารณสุข
งานต่างๆและให้บริการ จ านวน 3 เคร่ืองๆละ 59,000.-บาท และส่ิงแวดล้อม
ประชาชน คุณลักษณะ ดังน้ี

1) ปริมาณการฉีดพ่นน้ ายาไม่น้อย 40 ลิตรต่อช่ัวโมง
2) ถังบรรจุน้ ายาไม่น้อยกว่า 6 ลิตร
3) ก าลังเคร่ืองยนต์ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

3 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืน เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติ จัดซ้ือเตาเผาขยะมูลฝอยชุมชน 3,800,000 3,800,000 3,800,000 3,800,000 3,800,000 กองสาธารณสุข
งานราชการ การให้บริการ ลดมลพิษ ประหยัดพลังงาน และส่ิงแวดล้อม
ประชาชน แบบต้ังพ้ืน  จ านวน 1 เคร่ือง 

ตามราคานอกมาตรฐานครุภัณฑ์

รวม 6,377,000 6,377,000 6,377,000 6,377,000 6,377,000 
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บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีมา



แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชยัภูม ิ  งานนโยบายและแผน 

๑๖๕ 

 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.2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชยัภูม ิ  งานนโยบายและแผน 

๑๖๖ 

ในการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมการพัฒนาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ (พ.ศ.2566-2570) 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 

              ตามทีอ่งค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญไ่ดด้ำเนินการจัดทำแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
เทศบาลให้บรรลเุป้าหมายที่วางไว ้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสดุในการแก้ไขปญัหาให้กับประชาชน   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  

แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ท่ี มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 
2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กำหนดให้
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันท่ีประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย โดย
กำหนดให้มีการประเมิน 2 ส่วน คือ ติดตามและประเมินยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น และ ติดตามและ
ประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

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 ผู้ทรงคุณวุฒิทีผู่้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก 2 

 

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าท่ีประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าท่ี
เลขานุการของคณะกรรมการ และคณะกรรมการให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 
คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 

- 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. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ   
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจดัทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล   
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจดัทำแผน   
๙. มีการวเิคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการ 
    พัฒนาท้องถิ่น 

  

๑๐.  มีการกำหนดวสิัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ 
       ศักยภาพของท้องถิ่น 

  

๑๑.  มีการกำหนดวสิัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ 
       ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน   
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ทีส่อดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
๑๖. มีการอนุมตัิและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๑๗. มีการจดัทำบัญชีกลุม่โครงการในแผนยุทธศาสตร ์   
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการตดิตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
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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 พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปลีะหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” นั้น 

 
  โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 

แบบท่ี  ๑  การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบท่ี  ๒  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบท่ี  ๓  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร ์

แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 

2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

 
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 

 

 
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าท่ีประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าท่ี

เลขานุการของคณะกรรมการ และคณะกรรมการให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 
คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี ้

http://www.dla.go.th/
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- กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
- ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
- รายงานผล และเสนอความเห็นซึง่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และการประกาศผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป ี ทั้งนี้ให้ติดประกาศโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

- แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เหน็สมควร 
 

สรปุผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม แยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ได้ดังนี ้

               1) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ 
       เขตพื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ยังมีความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการ

สาธารณะอยูม่าก  แม้การประเมนิประสิทธิผลในเชิงปริมาณจะเป็นที่น่าพอใจของประชาชนหากแต่ในเชิงคุณภาพยังไม่ดี
เท่าที่ควร เนื่องจากปัญหาและอุปสรรคในเรื่องของงบประมาณในการดำเนินการมีน้อย หากแต่พื้นท่ีในความรับผิดชอบมีมาก
ถึง 14 หมู่บ้าน คิดเป็น 102 ตารางกิโลเมตร จึงถือได้ว่ายังไม่ประสบความสำเร็จนักจำเป็นตอ้งหางบประมาณนอกเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาในด้านนี ้

    -เส้นทางภายในหมู่บ้านและเช่ือมต่อระหว่างหมู่บ้านยังมีความไมส่ะดวกเท่าที่ควร เป็นอุปสรรคในการ 
คมนาคมและขนส่งสินค้าทางการเกษตร  โดยเฉพาะในฤดูฝน 

    -แหล่งน้ำท่ีใช้ในการเก็บกักน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคยังมีน้อยและแหล่งน้ำเดิมที่มีอยู่ก็ยังต้องการ 
งบประมาณในการขุดลอก บำรุงรกัษา  ด้านการเกษตรยังต้องพึ่งพาน้ำฝนตามธรรมชาติเป็นส่วนใหญ ่

    -ระบบประปาภายในหมู่บ้านยงัต้องการงบประมาณในการขยายเขตให้ทั่วถึงและงบประมาณในการ 
บำรุงรักษาและซ่อมแซมให้มีสภาพใช้งานได้ดี 

             -น้ำประปาไมส่ะอาดเทา่ที่ควร ยังเป็นปัญหาที่ยังต้องมีการแก้ไข จำเป็นต้องมีงบประมาณการจัดทำ 
ระบบกรองน้ำให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และงบประมาณสำหรับบำรุงรกัษาและซ่อมแซมให้มสีภาพใช้งานได้ 

              -การก่อสร้างอาคาร สาธารณูปโภคต่างๆ ยังมีความจำเปน็สำหรับประชาชนในพ้ืนท่ีเพื่อใช้ในกิจกรรม 
ของหมู่บ้าน พร้อมทั้งต้องการงบประมาณในการบำรุงรักษาและซ่อมแซม 

             -ระบบไฟฟ้าสาธารณะยังมีความต้องการในการให้ขยายเขตการให้บริการไฟฟ้า และเพิ่มเตมิไฟฟ้า 
ส่องสว่างภายในหมูบ่้าน  เพื่อความสะดวกและความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน  และเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน/
หมู่บ้านที่เพิ่มขึ้น 

               2) การพัฒนาการสร้างความเข้มแข็งของชมุชน และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
       -การพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกรโดยตรงไมไ่ดเ้น้นในการดำเนินการให้เป็นรูปธรรม                

มิได้ มีการจัดสรรงบประมาณด้านนี้ไว้มากนัก เนื่องจากมีงบประมาณนอกเสริม เช่น งบด้านเศรษฐกจิชุมชน เป็นต้น  
       -ด้านการส่งเสรมิกิจการปศุสตัว์ไดม้ีการให้การสนับสนุนการฉดีวัคซีนป้องกันโรคพิษสุขบ้า                      

โดยร่วมกับปศุสตัว์อำเภอซบัใหญ่ในการดำเนินการออกให้บริการตามหมู่บ้าน 
      -การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสาธารณสุข ได้ดำเนินการอดุหนุนกองทุนระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี

องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญทุ่กปี พร้อมท้ังจัดซื้อวัสดสุารเคมีเพื่อดำเนินการกำจดัยุงลายร่วมกับสาธารณสุขอำเภอ       
ซับใหญ ่เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออกมิให้ระบาดในพ้ืนท่ี  จัดหน่วยเคลื่อนที่บริการฉดียุงลายตามหมู่บา้น  และการช่วยเหลือ
ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนโรคระบาด เช่น โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม
และจัดหาสิ่งอุปโภค บริโภค ในช่วงเวลากักตัว ตลอดจนออกฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในพื้นที่เสี่ยงตามหมูบ่า้น 

      -การกีฬาและนันทนาการ เช่น การจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาเพื่อส่งเสรมิและสนับสนุนกีฬาทุกหมู่บ้าน                   
จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาตา้นยาเสพตดิขององค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่  จดัการแข่งขันกีฬา อบต.สัมพันธ์อำเภอ               
ซับใหญ ่   



แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชยัภูม ิ  งานนโยบายและแผน 

๑๗๓ 

  - การป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด เช่น การจดัการแข่งขันกีฬาประจำตำบลต้านยาเสพตดิ  การออก
ประชาคมให้ความรู้เกีย่วกับยาเสพติดทุกหมู่บ้าน  การร่วมสนบัสนนุกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพตดิ 

  - ด้านสังคม มีการสนับสนุนงบประมาณในการจัดสรรเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ผูด้้อยโอกาส ผู้พิการ  
และผูต้ิดเชื้อเอดส์  การสงเคราะหผ์ู้ยากไร้ไม่มีที่อยู่อาศัยช่วยเหลือซอ่มแซมบ้านผูย้ากไร้   

  - การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบวาตภัย อัคคีภัย ผู้ประสบภยัแล้งในตำบล  
โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต ์

          -งานด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสรมิคณุภาพชีวิต มีค่อนข้างมาก  สามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ีได้ระดับหนึ่งและคาดว่าต่อไปในอนาคตจะส่งเสริมด้านนี้ใหม้ีความเข้มแข็งมากขึ้น 

  3) การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 
              ในปีท่ีผ่านมาได้มีการจัดงบประมาณทางด้านนีเ้พื่อการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นให้ไดม้าตรฐาน เช่น  
    - การพัฒนาและให้การสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้งในเรื่องวัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรยีนการสอน  

ครูผูดู้แลเด็ก อาหารเสริม(นม)โรงเรียน อาหารกลางวัน พร้อมท้ังต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใหไ้ดม้าตรฐาน 
    - 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  มีการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิน่ 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 การจ้างเหมาบริการเก็บขยะในพื้นที่ การจัดการขยะโดยการฝังกลบ  

 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชยัภูม ิ  งานนโยบายและแผน 

๑๗๔ 

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 
 8. สถานการณโ์รคระบาดเช้ือไวรสัโคโรน่า (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม 

องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญต่้องใช้งบประมาณที่อยู่อย่างจำกดัไปกับการระวังและควบคุมโรค ทำให้งบประมาณในการ
พัฒนาด้านอื่นๆ น้อยลง 

๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 ๑)  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดทำ

แผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีความสอดคล้องกัน   
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 
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