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คำนำ 
 

           ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 
2565 ) เมื่อวันที่  14  มิถุนายน 2562  ไปแล้วนั้น 

  เนื่องจากปัจจุบันสภาพแวดล้อม สภาพปัญหาในพ้ืนที่   บริบททางสังคมได้มีการ
เปลี่ยนแปลง ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีอยู่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง 
ดังนั้น เพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีความสมบูรณ์ถูกต้อง มีแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ที่วางไว้ จึงจำเป็นต้องมีการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
   

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครอง             
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน  หมวด 4 ข้อ 22  จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและกรอบในการจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณเพ่ือพัฒนาองค์กรและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นท่ีองค์การ
บริหารส่วนตำบลซับใหญ่ต่อไป 
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แบบ ผ. ๐๑

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

1) ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และบริการสาธารณะ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  -  -  -  -  - - 2 93,000.00  - - 2 93,000.00 
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  -  -  -  - 39 8,997,300.00 24 4,223,000.00 8 2,200,000.00 63 15,420,300.00 

รวม  -  -  -  - 39 8,997,300.00 26 4,316,000.00 8 2,200,000.00 65 15,513,300.00 

2) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน  -  -  -  - 1 200,000.00 1 200,000.00 1 200,000.00 3 600,000.00 
2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์  -  -  -  -  -  - 1 200,000.00 1 200,000.00 2 400,000.00 

รวม  -  -  -  - 1 200,000.00 2 400,000.00 2 400,000.00 5 1,000,000.00 

3) ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
3.1 แผนงานเคหะและชุมชน  -  -  -  -  -  - 1 2,500,000.00 1 2,500,000.00 2 5,000,000.00 

รวม  -  -  -  -  -  - 1 2,500,000.00 1 2,500,000.00 2 5,000,000.00 

4) ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี
4.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป  -  -  -  -  -  - 1 400,000.00 1 400,000.00 2 800,000.00 

รวม  -  -  -  -  -  - 1 400,000.00 1 400,000.00 2 800,000.00 
รวมท้ังส้ิน  -  -  -  - 40 9,197,300.00 30 5,116,000.00 12 3,000,000.00 74 17,313,300.00 

1

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561- 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 (พ.ศ.2563)

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 รวม 5 ปีปี 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่  อ าเภอซับใหญ่  จังหวัดชัยภูมิ

ปี 2564



แบบ ผ. ๐๒

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

1.1
เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่่า  -  -  - 48,500.00  - มีไฟฟ้าใช้ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง

ครบทุกครัวเรือน และส่อง ของหมู่บ้าน บ้านหนองบัว อย่างท่ัวถึง อย่างท่ัวถึงครบทุก
สว่างในการสัญจรไปมา ม.11 ร้อยละ 70 ครัวเรือน และปลอดภัย
เวลากลางคืน ในการสัญจรไปมา

เวลากลางคืน

2 เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่่า  -  -  - 44,500.00  - มีไฟฟ้าใช้ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง
ครบทุกครัวเรือน และส่อง ของหมู่บ้าน บ้านหนองบัว อย่างท่ัวถึง อย่างท่ัวถึงครบทุก
สว่างในการสัญจรไปมา ม.11 ร้อยละ 70 ครัวเรือน และปลอดภัย
เวลากลางคืน ในการสัญจรไปมา

เวลากลางคืน

รวม - - - 93,000 - 

2

อุดหนุนไฟฟ้าบ่าเหน็จณรงค์
เพ่ือขยายเขตไฟฟ้าแรงต่่า
บ้านหนองบัว ม.11

2    โครงการ

อุดหนุนไฟฟ้าบ่าเหน็จณรงค์
เพ่ือขยายเขตไฟฟ้าแรงต่่า
บ้านหนองบัว ม.11

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561- 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 (พ.ศ.2563)

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 และ 2

โครงการ

แผนงานเคหะและชุมชน



แบบ ผ. ๐๒

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

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 ม.  -  - 208,000  -  - มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ยาว 103 ม.หนาเฉล่ีย 0.15 ม. การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา

ม.1 สะดวกรวดเร็ว หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 412 ตร.ม. ท่ีสะดวกข้ึน และลดอุบัติเหตุทางถนนได้

พร้อมลงลูกรัง ไหล่ทางให้เรียบร้อย ร้อยละ 70
ตามแบบมาตรฐานงานทางขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เลขท่ี ทถ-2-206
จุดเร่ิมต้นโครงการ N 15.641008  E 101.623997
จุดส้ินสุดโครงการ N 15.642636  E 101.624437

2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 ม.  -  - 201,000  -  - มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ยาว 100 ม.หนาเฉล่ีย 0.15 ม. การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา

ซับกลาง บ้านซับใหญ่ ม.1 สะดวกรวดเร็ว หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. ท่ีสะดวกข้ึน และลดอุบัติเหตุทางถนนได้

พร้อมลงลูกรัง ไหล่ทางให้เรียบร้อย ร้อยละ 70
ตามแบบมาตรฐานงานทางขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เลขท่ี ทถ-2-206
จุดเร่ิมต้นโครงการ N 15.636412  E 101.618814
จุดส้ินสุดโครงการ N 15.635591  E 101.618936

3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 ม.  -  -  - 100,000  - มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ยาว 49 ม.หนาเฉล่ีย 0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา

ซับใหญ่ บ้านซับใหญ่ ม.1 สะดวกรวดเร็ว 196 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางปริมาณไม่น้อยกว่า 8 ลบ.ม. ให้เรียบร้อย ท่ีสะดวกข้ึน และลดอุบัติเหตุทางถนนได้

ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท แบบเลขท่ี ทถ-2-206 ร้อยละ 70
จุดเร่ิมต้นโครงการ N 15.646323  E 101.619632
จุดส้ินสุดโครงการ N 15.646323  E 101.619675 3

ภายในหมู่บ้านเส้นหลังวัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561- 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 (พ.ศ.2563)

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 และ 2

โครงการ

ภายในหมู่บ้านสายเข้าอ่าง

วัตถุประสงค์ท่ี จะได้รับ

สายเข้าวัดซับใหญ่ บ้านซับใหญ่



แบบ ผ. ๐๒

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
โครงการ วัตถุประสงค์ท่ี จะได้รับ

4 เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้การอุปโภค กว้างเฉล่ีย 19 ม. ยาว 600 ม.  -  - 500,000 500,000 500,000 ปริมาณน้ า ประชาชนมีน้ าในการอุปโภค กองช่าง
บริโภค ลึกเฉล่ีย 3 ม. ท่ีกักเก็บ และบริโภคอย่างเพียงพอ

(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ ก าหนด) เพ่ิมข้ึน 
สถานท่ีด าเนินโครงการ E 15.641592  L 101.628 ร้อยละ 80

5 เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้น้ าสะอาด บ่อบาดาล ขนาด 6 น้ิว  -  - 150,000 150,000 150,000 ประชาชนมีน้ า ประชาชนมีน้ าสะอาด กองช่าง
คุ้มซับบอน บ้านซับใหญ่ ม.1 ในการอุปโภค บริโภค ความลึกไม่ต่ ากว่า 100 ม. หรือจนกว่าจะได้น้ าอุปโภคบริโภค สะอาดอุปโภค เพ่ือใช้ในการอุปโภค 

พร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ าและอุปกรณ์ไฟฟ้าให้เรียบร้อย บริโภคร้อยละ 90 บริโภค เพียงพอ
(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด)
สถานท่ีด าเนินโครงการ E 15.6526  L 101.6196

6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 ม.  -  - 201,000  -  - มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ยาว 100 ม.หนาเฉล่ีย 0.15 ม. การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา

บ้านวังพง ม.2 สะดวกรวดเร็ว หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. ท่ีสะดวกข้ึน และลดอุบัติเหตุทางถนนได้

พร้อมลงลูกรัง ไหล่ทางให้เรียบร้อย ร้อยละ 70
ตามแบบมาตรฐานงานทางขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เลขท่ี ทถ-2-206
จุดเร่ิมต้นโครงการ N 15.614477  E 101.609090
จุดส้ินสุดโครงการ N 15.615923  E 101.608824

7 ก่อสร้างบ่อบาดาลสาธารณะ เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้น้ าสะอาด ขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึก  -  - 200,000  -  - ประชาชนมีน้ า ประชาชนมีน้ าเพ่ือใช้ กองช่าง
บ้านวังพง ม.2 ในการอุปโภค บริโภค ไม่น้อยกว่า 60 ม.หรือจนกว่าจะได้น้ า ส าหรับอุปโภค ในการอุปโภค บริโภค 

อุปโภคบริโภค พร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ าและอุปกรณ์ไฟฟ้า บริโภคร้อยละ 90 อย่างเพียงพอ
และติดต้ังป้ายโครงการให้เรียบร้อย
ตามรูปแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 ม.  -  -  - 40,000  - การคมนาคม ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
เสริมเหล็ก สายหน้าบ้าน ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ยาว 20 ม.หนาเฉล่ีย 0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ท่ีสะดวกข้ึน รวดเร็วในการสัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว 80 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางปริมาณไม่น้อยกว่า 8 ลบ.ม. ให้เรียบร้อย ร้อยละ 70 และลดอุบัติเหตุทางถนนได้

ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท แบบเลขท่ี ทถ-2-206
หมู่10 จุดเร่ิมต้นโครงการ N 15.614996  E 101.609009

จุดส้ินสุดโครงการ N 15.615136  E 101.608987

4

ขุดลอกคลองหลังอ าเภอ
บ้านซับใหญ่ ม.1

เจาะบ่อบาดาลสาธารณะ

สายเข้าประปาหมู่บ้าน 

นางนวลตอง ชัยบ ารุง บ้านวังพง 
หมู่ 2-เส้นทางไปบ้านซับใหญ่พัฒนา 



แบบ ผ. ๐๒

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
โครงการ วัตถุประสงค์ท่ี จะได้รับ

9 ก่อสร้างฝายก้ันน้ าล าห้วย เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้น้ าสะอาด ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า  -  - 400,000  -  - ประชาชนมีน้ า ประชาชนมีน้ าเพ่ือใช้ กองช่าง
ในการอุปโภค บริโภค 540 ลบ.ม. และฝายก้ันน้ า คสล. ส าหรับอุปโภค ในการอุปโภค บริโภค 

ม.3 ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 30.00 ม. สันฝายสูง 1.50 ม. บริโภคร้อยละ 90 อย่างเพียงพอ
ตามรูปแบบรายการ อบต.ซับใหญ่ก าหนด
สถานท่ีด าเนินโครงการ E 15.593047  L 101.1381

10 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 ม.  -  -  - 303,000  - มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ยาว 150 ม.หนาเฉล่ีย 0.15 ม. การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา

ม.3 สะดวกรวดเร็ว หรือมีพ้ันท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม. ท่ีสะดวกข้ึน และลดอุบัติเหตุทางถนนได้

พร้อมลงลูกรัง ไหล่ทางให้เรียบร้อย ร้อยละ 70
ตามแบบมาตรฐานงานทางขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เลขท่ี ทถ-2-206
จุดเร่ิมต้นโครงการ N 15.632711  E 101.649144
จุดส้ินสุดโครงการ N 15.633392  E 101.649948

11 เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนนลูกรัง ขนาดกว้าง 4 ม.  -  -  - 90,000  - มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ใช้ในการคมนาคมและขนส่ง ยาว 2,000 ม. ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 400 ลบ.ม. การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา
พืชผลทางการเกษตรได้อย่าง หรือมีพ้ืนท่ีปรับเกรดไม่น้อยกว่า 8,000 ตร.ม. ท่ีสะดวกข้ึน และลดอุบัติเหตุทางถนนได้

สะดวกและรวดเร็ว พร้อมปรับเกล่ียให้เรียบร้อยตามแบบ อบต.ซับใหญ่ ก าหนด ร้อยละ 70
จุดเร่ิมต้นโครงการ N 15.591730  E 101.642725
จุดส้ินสุดโครงการ N 15.591108  E 101.642386

12 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 ม.  -  -  - 40,000  - การคมนาคม ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสะอาด ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ยาว 20 ม.หนาเฉล่ีย 0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ท่ีสะดวกข้ึน รวดเร็วในการสัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว 80 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางปริมาณไม่น้อยกว่า 8 ลบ.ม. ให้เรียบร้อย ร้อยละ 70 และลดอุบัติเหตุทางถนนได้

ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท แบบเลขท่ี ทถ-2-206
จุดเร่ิมต้นโครงการ N 15.590875  E 101.6641852
จุดส้ินสุดโครงการ N 15.590953  E 101.641980

5

ปรับปรุงถนนลูกรังสายเข้าพ้ืนท่ี

ม.3

ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสะอาด

การเกษตร บ้านโนนสะอาด ม.3

จอมแก้ว บ้านโนนสะอาด



แบบ ผ. ๐๒

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
โครงการ วัตถุประสงค์ท่ี จะได้รับ

13 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 ม.  -  - 201,000  -  - มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ยาว 100 ม.หนาเฉล่ีย 0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรีต การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา

ม.4 สะดวกรวดเร็ว ไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. พร้อมลงลูกรัง ไหล่ทางให้เรียบร้อย ท่ีสะดวกข้ึน และลดอุบัติเหตุทางถนนได้

ตามแบบมาตรฐานงานทางขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน แบบเลขท่ี ทถ-2-206 ร้อยละ 70

จุดเร่ิมต้นโครงการ N 15.632711  E 101.649144
จุดส้ินสุดโครงการ N 15.633392  E 101.649948

14 ก่อสร้างบ่อบาดาลสาธารณะ เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้น้ าสะอาด ขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึก  -  - 200,000  -  - ประชาชนมีน้ า ประชาชนมีน้ าเพ่ือใช้ กองช่าง
บ้านวังข่ือ ม.4 ในการอุปโภค บริโภค ไม่น้อยกว่า 100 ม.หรือจนกว่าจะได้น้ า ส าหรับอุปโภค ในการอุปโภค บริโภค 

อุปโภคบริโภค พร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ าและอุปกรณ์ไฟฟ้า บริโภคร้อยละ 90 อย่างเพียงพอ
และติดต้ังป้ายโครงการให้เรียบร้อย
ตามรูปแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด
จุดด าเนินโครงการ N 15.622949  E 101.650432

15 ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัด เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ปริมาณงาน กว้าง 4 ม.  -  -  - 100,000  - มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ยาว 510 ม. หนาเฉล่ีย 0.10 ม. ลงหินคลุก 327 ลบ.ม. การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว หรือไม่น้อยกว่า 2,040 ตร.ม. พร้อมบดอัดปรับเกรดผิวจราจร ท่ีสะดวกข้ึน และลดอุบัติเหตุทางถนนได้

ด้วยรถเกรดเดอร์ ตามแบบแปลนของ อบต.ซับใหญ่ ก าหนด ร้อยละ 70
จุดเร่ิมต้นโครงการ N 15.621784  E 101.646858
จุดส้ินสุดโครงการ N 15.621152  E 101.651516

16 ก่อสร้างบ่อบาดาลสาธารณะ เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้น้ าสะอาด ขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึก  -  - 296,000  -  - ประชาชนมีน้ า ประชาชนมีน้ าเพ่ือใช้ กองช่าง
คุ้มไทยพัฒนา บ้านซับเจริญสุข ในการอุปโภค บริโภค ไม่น้อยกว่า 100 ม.หรือจนกว่าจะได้น้ า ส าหรับอุปโภค ในการอุปโภค บริโภค 
ม.5 อุปโภคบริโภค พร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ าและอุปกรณ์ไฟฟ้า บริโภคร้อยละ 90 อย่างเพียงพอ

และก่อสร้างหอถังเหล็กและถังน้ าและติดต้ังป้ายโครงการ
ตามรูปแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด
จุดด าเนินโครงการ N 15.621372  E 101.578938

6

ภายในหมู่บ้าน บ้านวังข่ือ

ภายในหมู่บ้าน บ้านวังข่ือ ม.4



แบบ ผ. ๐๒

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
โครงการ วัตถุประสงค์ท่ี จะได้รับ

17 ก่อสร้างบ่อบาดาลสาธารณะ เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้น้ าสะอาด ขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึก  -  - 200,000  -  - ประชาชนมีน้ า ประชาชนมีน้ าเพ่ือใช้ กองช่าง
คุ้มเก้ิงส าราญ บ้านซับเจริญสุข ในการอุปโภค บริโภค ไม่น้อยกว่า 100 ม.หรือจนกว่าจะได้น้ า ส าหรับอุปโภค ในการอุปโภค บริโภค 
ม.5 อุปโภคบริโภค พร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ าและอุปกรณ์ไฟฟ้า บริโภคร้อยละ 90 อย่างเพียงพอ

และติดต้ังป้ายโครงการให้เรียบร้อย ตามรูปแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด
จุดด าเนินโครงการ N 15.625860  E 101.572765

18 ก่อสร้างถนนลูกรังเข้าพ้ืนท่ี เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 900 ม.  -  -  - 100,000  - มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ท าการเกษตรภายในหมู่บ้าน ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ลูกรังหนา 0.10 ม. ช่วง กม. 600-900 เสริมลูกรัง การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว ตามความเหมาะสมของพ้ืนท่ี เพราะสภาพเป็นทางลาดชัน ท่ีสะดวกข้ึน และลดอุบัติเหตุทางถนนได้

พร้อมปรับเกล่ียเสริมตลอดสายทาง(ปรับเกล่ียเรียบ) ตามรูปแบบ อบต.ซับใหญ่ ร้อยละ 70
จุดเร่ิมต้นโครงการ N 15.625226  E 101.557249
จุดส้ินสุดโครงการ N 15.615904  E 101.560167

19 ก่อสร้างบ่อบาดาลสาธารณะ เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้น้ าสะอาด ขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึก  -  - 200,000  -  - ประชาชนมีน้ า ประชาชนมีน้ าเพ่ือใช้ กองช่าง
บ้านบุฉนวน ม.6 ในการอุปโภค บริโภค ไม่น้อยกว่า 100 ม.หรือจนกว่าจะได้น้ า ส าหรับอุปโภค ในการอุปโภค บริโภค 

อุปโภคบริโภค พร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ าและอุปกรณ์ไฟฟ้า บริโภคร้อยละ 90 อย่างเพียงพอ
และติดต้ังป้ายโครงการให้เรียบร้อย ตามรูปแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด
จุดด าเนินโครงการ N 15.611642  E 101.522650

20 ก าจัดวัชพืชล าห้วยจอมแก้ว เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้น้ าสะอาด ก าจัดวัชพืชด้วยแรงคน  -  - 42,600  -  - ประชาชนมีน้ า ประชาชนมีน้ าเพ่ือใช้ กองช่าง
บ้านบุฉนวน ม.6 ในการอุปโภค บริโภค ความกว้างโดยของล าห้วยเฉล่ีย 15 ม. ส าหรับอุปโภค ในการอุปโภค บริโภค 

ยาว 1,000 ม.ปริมาณ 9.38 ไร่ บริโภคร้อยละ 90 อย่างเพียงพอ
จุดเร่ิมต้นโครงการ N 15.612968  E 101.528628
จุดส้ินสุดโครงการ N 15.613082  E 101.521420

21 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 49 ม.  -  -  - 100,000  - มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง หนาเฉล่ีย 0.15 ม.  หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 196.00 ตร.ม. การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา

บ้านบุฉนวน ม.6 สะดวกรวดเร็ว พร้อมลงลูกรังไหล่ทางปริมาณไม่น้อยกว่า 8 ลบ.ม. ให้เรียบร้อย ท่ีสะดวกข้ึน และลดอุบัติเหตุทางถนนได้

ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท แบบเลขท่ี ทถ-2-206 ร้อยละ 70 และลดอุบัติเหตุทางถนนได้

จุดเร่ิมต้นโครงการ N 15.625226  E 101.557249
จุดส้ินสุดโครงการ N 15.615904  E 101.560167

7

สายคลองหล่องเสือ

บ้านซับเจริญสุข ม.5



แบบ ผ. ๐๒

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
โครงการ วัตถุประสงค์ท่ี จะได้รับ

22 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนน คสล. ขนาดกว้าง 3 ม.  -  - 201,000  -  - มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม. การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. ท่ีสะดวกข้ึน และลดอุบัติเหตุทางถนนได้

พร้อมลงลูกรัง ไหล่ทางให้เรียบร้อย ร้อยละ 70
ตามแบบมาตรฐานงานทางขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เลขท่ี ทถ-2-206
จุดเร่ิมต้นโครงการ N 15.631462  E 101.492005
จุดส้ินสุดโครงการ N 15.630796  E 101.491318

23 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 ม.  -  - 201,000  -  - มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ยาว 47 ม.หนาเฉล่ีย 0.15 ม. การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา

บ้านหนองใหญ่ ม.7 สะดวกรวดเร็ว หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 188 ตร.ม. ท่ีสะดวกข้ึน และลดอุบัติเหตุทางถนนได้

พร้อมลงลูกรัง ไหล่ทางให้เรียบร้อย ร้อยละ 70
ตามแบบมาตรฐานงานทางขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เลขท่ี ทถ-2-206
จุดเร่ิมต้นโครงการ N 15.632459  E 101.493145
จุดส้ินสุดโครงการ N 15.632275  E 101.493776

24 ซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าพ้ืนท่ี เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ จ านวน 2 สาย   -  -  - 100,000  - มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง สายท่ี 1 สายเขากรด กว้าง 4 ม. ยาว 1,800 ม. การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา

บ้านหนองใหญ่ ม.7 สะดวกรวดเร็ว สายท่ี 2 สายคุ้มจอมแก้ว-คุ้มหนองใหญ่ ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 700 ม. ท่ีสะดวกข้ึน และลดอุบัติเหตุทางถนนได้

โดยลงลูกรังเฉล่ียตรงจุดท่ีเป็นหลุมเป็นบ่อใช้คิวลูกรัง 1,000 ลบ.ม. ร้อยละ 70

หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 10,000 ตร.ม. 
พร้อมปรับเกล่ียด้วยรถเกรดเดอร์ตลอดสายทาง(ปรับเกล่ียเรียบ) 
ตามแบบแปลน อบต.ซับใหญ่
จุดเร่ิมต้นโครงการ N 15.632240  E 101.494749
จุดส้ินสุดโครงการ N 15.637696  E 101.493033

8

ภายในหมู่บ้าน สายทางเข้าเขา
จอมดอย บ้านหนองใหญ่ ม.7

ท าการเกษตรภายในหมู่บ้าน

ภายในหมู่บ้านสายเข้าประปาภูเขา



แบบ ผ. ๐๒

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
โครงการ วัตถุประสงค์ท่ี จะได้รับ

25 เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้น้ าสะอาด บ่อบาดาล ขนาด 6 น้ิว  -  - 150,000 150,000 150,000 ประชาชนมีน้ า ประชาชนมีน้ าสะอาด กองช่าง
บ้านหนองใหญ่ ม.7 ในการอุปโภค บริโภค ความลึกไม่ต่ ากว่า 100 ม. หรือจนกว่าจะได้น้ าอุปโภคบริโภค สะอาดอุปโภค เพ่ือใช้ในการอุปโภค 

พร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ าและอุปกรณ์ไฟฟ้าให้เรียบร้อย บริโภคร้อยละ 90 บริโภค เพียงพอ
(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด)
สถานท่ีด าเนินโครงการ E 15.633261  L 101.4978

26 ก่อสร้างบ่อบาดาลสาธารณะ เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้น้ าสะอาด ขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึก  -  - 296,000  -  - ประชาชนมีน้ า ประชาชนมีน้ าเพ่ือใช้ กองช่าง
คุ้มหน้าโรงเรียน ในการอุปโภค บริโภค ไม่น้อยกว่า 60 ม.หรือจนกว่าจะได้น้ า ส าหรับอุปโภค ในการอุปโภค บริโภค 
บ้านตลุกคูณ ม.8 อุปโภคบริโภค พร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ าและอุปกรณ์ไฟฟ้า บริโภคร้อยละ 90 อย่างเพียงพอ

และติดต้ังป้ายโครงการให้เรียบร้อยตามรูปแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด
27 ก่อสร้างบ่อบาดาลสาธารณะ เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้น้ าสะอาด ขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึก  -  - 200,000  -  - ประชาชนมีน้ า ประชาชนมีน้ าเพ่ือใช้ กองช่าง

บริเวณสระสาธารณะ ในการอุปโภค บริโภค ไม่น้อยกว่า 60 ม.หรือจนกว่าจะได้น้ า ส าหรับอุปโภค ในการอุปโภค บริโภค 
บ้านตลุกคูณ ม.8 อุปโภคบริโภค พร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ าและอุปกรณ์ไฟฟ้า บริโภคร้อยละ 90 อย่างเพียงพอ

และก่อสร้างหอถังเหล็กและถังน้ าและติดต้ังป้ายโครงการ
และติดต้ังป้ายโครงการให้เรียบร้อย ตามรูปแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด
จุดด าเนินโครงการ N 15.591446  E 101.603739

28 ซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าพ้ืนท่ี เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 1,500 ม.  -  -  - 100,000  - มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง หนา 0.10 ม. ช่วง กม. 0-500 ถมดินสูง 30 ซม. วางท่อ คสล. 1 แห่ง การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา

บ้านตลุกคูณ ม.8 สะดวกรวดเร็ว ช่วง กม.0-650 จ านวน 1 แถว จ านวน 7 ท่อน พร้อมปรับเกล่ีย ท่ีสะดวกข้ึน และลดอุบัติเหตุทางถนนได้

ด้วยรถเกรดเดอร์ตลอดสายทาง(ปรับเกล่ียเรียบ) ตามแบบแปลน อบต.ซับใหญ่ ร้อยละ 70
จุดเร่ิมต้นโครงการ N 15.590733  E 101.601533
จุดส้ินสุดโครงการ N 15.597987  E 101.591898

29 เพ่ือจัดเก็บน้ าไว้ใช้การอุปโภค กว้างเฉล่ีย 19 ม. ยาว 370 ม.  -  - 300,000 300,000 300,000 ปริมาณน้ าท่ี ประชาชนมีน้ าในการ กองช่าง
ประโยชน์ บ้านตลุกคูณ หมู่ 8 บริโภค ลึกเฉล่ีย 3 ม. กักเก็บเพ่ิมข้ึน อุปโภค บริโภคอย่าง

(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ ก าหนด) ร้อยละ 80 เพียงพอ
สถานท่ีด าเนินโครงการ E 15.591156  L 101.6038

9

ท าการเกษตรภายในหมู่บ้าน

ขุดลอกขยายสระน้ าสาธารณะ

เจาะบ่อบาดาลสาธารณะ



แบบ ผ. ๐๒

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
โครงการ วัตถุประสงค์ท่ี จะได้รับ

30 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 ม.  -  - 161,000  -  - มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ยาว 80 ม.หนาเฉล่ีย 0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรีต การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา

บ้านซับห่าง ม.9 สะดวกรวดเร็ว ไม่น้อยกว่า 320 ตร.ม. พร้อมลงลูกรัง ไหล่ทางให้เรียบร้อย ท่ีสะดวกข้ึน และลดอุบัติเหตุทางถนนได้

ตามแบบมาตรฐานงานทางขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เลขท่ี ทถ-2-206 ร้อยละ 70
จุดเร่ิมต้นโครงการ N 15.601601  E 101.561336
จุดส้ินสุดโครงการ N 15.602357  E 101.560975

31 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 ม.  -  - 91,000  -  - มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ยาว 45 ม.หนาเฉล่ีย 0.15 ม. การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็ว หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 180 ตร.ม. ท่ีสะดวกข้ึน และลดอุบัติเหตุทางถนนได้

พร้อมลงลูกรัง ไหล่ทางให้เรียบร้อย ร้อยละ 70
ตามแบบมาตรฐานงานทางขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เลขท่ี ทถ-2-206
จุดเร่ิมต้นโครงการ N 15.604486  E 101.567275
จุดส้ินสุดโครงการ N 15.605423  E 101.566974

32 เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้น้ า ปรับปรุงระบบประปา จ านวน 1 จุด  -  - 87,700  -  - ประชาชนมีน้ า ประชาชนมีน้ าเพ่ือใช้ กองช่าง
บ้านซับห่าง ม.9 สะอาดในการอุปโภค บริโภค โดยการติดต้ังมิเตอร์ ขนาด 15 แอมป์ จ านวน 1 ชุด ส าหรับอุปโภค ในการอุปโภค บริโภค 

 พร้อมตู้ควบคุมมอเตอร์ป๊ัมน้ า(ตู้คอนโทรล) ตามรูปแบบรายการ อบต.ซับใหญ่ ก าหนด บริโภคร้อยละ 90 อย่างเพียงพอ
จุดด าเนินโครงการ N 15.603966  E 101.559053

33 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนน คสล. กว้าง 4 ม.  -  -  - 100,000  - มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ยาว 49 ม.หนาเฉล่ีย 0.15 ม. หรือพ้ืนท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็ว 196.00 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางปริมาณไม่น้อยกว่า 8 ลบ.ม. ให้เรียบร้อย ท่ีสะดวกข้ึน และลดอุบัติเหตุทางถนนได้

ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท แบบเลขท่ี ทถ-2-206 ร้อยละ 70
จุดเร่ิมต้นโครงการ N 15.605415  E 101.566968
จุดส้ินสุดโครงการ N 15.605931  E 101.566850

34 เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้น้ าสะอาด บ่อบาดาล ขนาด 6 น้ิว  -  - 150,000 150,000 150,000 ประชาชนมีน้ า ประชาชนมีน้ าสะอาด กองช่าง
บ้านซับห่าง ม.9 ในการอุปโภค บริโภค ความลึกไม่ต่ ากว่า 100 ม. หรือจนกว่าจะได้น้ าอุปโภคบริโภค สะอาดอุปโภค เพ่ือใช้ในการอุปโภค 

พร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ าและอุปกรณ์ไฟฟ้าให้เรียบร้อย บริโภคร้อยละ 90 บริโภค เพียงพอ
(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด)
สถานท่ีด าเนินโครงการ E 15.633261  L 101.4978

10

ภายในหมู่บ้าน บ้านซับห่าง ม.9

ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน

สายข้างวัดบ้านซับห่าง 

ภายในหมู่บ้าน บ้านซับห่าง ม.9

เจาะบ่อบาดาลสาธารณะ



แบบ ผ. ๐๒

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
โครงการ วัตถุประสงค์ท่ี จะได้รับ

35 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 ม.  -  - 33,000  -  - มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ภายในหมู่บ้าน สายบ้าน ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ยาว 16.50 ม.หนาเฉล่ีย 0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรีต การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา

นายเทียน ชัยมีแรง (คุ้มเทพประทาน) สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 66 ตร.ม. พร้อมลงลูกรัง ไหล่ทางให้เรียบร้อย ท่ีสะดวกข้ึน และลดอุบัติเหตุทางถนนได้

บ้านซับใหญ่พัฒนา ม.10 ตามแบบมาตรฐานงานทางขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เลขท่ี ทถ-2-206 ร้อยละ 70

จุดเร่ิมต้นโครงการ N 15.634025  E 101.614593
จุดส้ินสุดโครงการ N 15.633851  E 101.614580

36 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 ม.  -  - 31,000  -  - มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ภายในหมู่บ้าน สายบ้าน ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ยาว 62 ม.หนาเฉล่ีย 0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรีต การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา

นายกี ลัดขุนทด สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 62 ตร.ม. พร้อมลงลูกรัง ไหล่ทางให้เรียบร้อย ท่ีสะดวกข้ึน และลดอุบัติเหตุทางถนนได้

บ้านซับใหญ่พัฒนา ม.10 ตามแบบมาตรฐานงานทางขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เลขท่ี ทถ-2-206 ร้อยละ 70

จุดเร่ิมต้นโครงการ N 15.637011  E 101.611063
จุดส้ินสุดโครงการ N 15.636984  E 101.610772

37 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 ม.  -  - 130,000  -  - มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ภายในหมู่บ้าน สายบ้าน ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ยาว 65 ม.หนาเฉล่ีย 0.15 ม. การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา

นายบุญส่ง - นางอุดม สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 260 ตร.ม. ท่ีสะดวกข้ึน และลดอุบัติเหตุทางถนนได้

บ้านซับใหญ่พัฒนา ม.10 พร้อมลงลูกรัง ไหล่ทางให้เรียบร้อย ร้อยละ 70

ตามแบบมาตรฐานงานทางขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เลขท่ี ทถ-2-206
จุดเร่ิมต้นโครงการ N 15.641321  E 101.608677
จุดส้ินสุดโครงการ N 15.641449  E 101.608025

38 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 ม.  -  - 303,000  -  - มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ภายในหมู่บ้าน สายสระน้ า ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ยาว 150 ม.หนาเฉล่ีย 0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรีต การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา

สาธารณะแม่กองแก้ว สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม. พร้อมลงลูกรัง ไหล่ทางให้เรียบร้อย ท่ีสะดวกข้ึน และลดอุบัติเหตุทางถนนได้

บ้านซับใหญ่พัฒนา ม.10 ตามแบบมาตรฐานงานทางขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เลขท่ี ทถ-2-206 ร้อยละ 70

จุดเร่ิมต้นโครงการ N 15.638861  E 101.613087
จุดส้ินสุดโครงการ N 15.640276  E 101.613280
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แบบ ผ. ๐๒

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
โครงการ วัตถุประสงค์ท่ี จะได้รับ

39 ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัด เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ กว้าง 4 ม. ยาว 300 ม.  -  -  - 100,000  - มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง และบางช่วง กว้าง 300 ม. ยาว 600 ม. หนา 0.10 ม. การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา

บ้านซับใหญ่พัฒนา ม.10 สะดวกรวดเร็ว ลงหินคลุก 336 ลบ.ม. หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 2,100 ตร.ม. ท่ีสะดวกข้ึน และลดอุบัติเหตุทางถนนได้

พร้อมบดอัดปรับเกรดผิวจราจรด้วยรถเกรดเดอร์ ตามแบบแปลนของ อบต.ซับใหญ่ ร้อยละ 70

จุดเร่ิมต้นโครงการ N 15.639212  E 101.613174
จุดส้ินสุดโครงการ N 15.647110  E 101.612102

40 เพ่ือจัดเก็บน้ าไว้ใช้การอุปโภค กว้างเฉล่ีย 19 ม. ยาว 600 ม.  -  - 500,000 500,000 500,000 ปริมาณน้ า ประชาชนมีน้ าในการอุปโภค กองช่าง
บ้านซับใหญ่พัฒนา ม.10 บริโภค ลึกเฉล่ีย 3 ม. ท่ีกักเก็บเพ่ิมข้ึน และบริโภคอย่างเพียงพอ

(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ ก าหนด) ร้อยละ 80
สถานท่ีด าเนินโครงการ E 15.652042  L 101.5916

41 เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 ม.  -  - 201,000  -  - มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ยาว 100 ม.หนาเฉล่ีย 0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรีต การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. พร้อมลงลูกรัง ไหล่ทางให้เรียบร้อย ท่ีสะดวกข้ึน และลดอุบัติเหตุทางถนนได้

ตามแบบมาตรฐานงานทางขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เลขท่ี ทถ-2-206 ร้อยละ 70
จุดเร่ิมต้นโครงการ N 15.602105  E 101.501901
จุดส้ินสุดโครงการ N 15.601970  E 101.501640

42 ก่อสร้างบ่อบาดาลสาธารณะ เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้น้ าสะอาด ขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึก  -  - 200,000  -  - ประชาชนมีน้ า ประชาชนมีน้ าเพ่ือใช้ กองช่าง
บ้านหนองบัว ม.11 ในการอุปโภค บริโภค ไม่น้อยกว่า 60 ม.หรือจนกว่าจะได้น้ าอุปโภคบริโภค พร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า ส าหรับอุปโภค ในการอุปโภค บริโภค 

และอุปกรณ์ไฟฟ้าและติดต้ังป้ายโครงการให้เรียบร้อย ตามรูปแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด บริโภคร้อยละ 90 อย่างเพียงพอ
จุดด าเนินโครงการ N 15.606821  E 101.509682

43 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 ม.  -  -  - 100,000  - มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ยาว 49 ม.หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 196.00 ตร.ม. การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา

บ้านหนองบัว ม.11 สะดวกรวดเร็ว พร้อมลงลูกรังไหล่ทางปริมาณไม่น้อยกว่า 8 ลบ.ม. ให้เรียบร้อย ท่ีสะดวกข้ึน และลดอุบัติเหตุทางถนนได้

ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท แบบเลขท่ี ทถ-2-206 ร้อยละ 70
จุดเร่ิมต้นโครงการ N 15.606830  E 101.509585
จุดส้ินสุดโครงการ N 15.606422  E 101.613174
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รอบสระน้ าสาธารณะแม่กองแก้ว

บ้านหนองบัว ม.11

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหนองบัว - วังพะเนา

ภายในหมู่บ้าน 

ขุดลอกอ่างเก็บน้ าปอบิด



แบบ ผ. ๐๒

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
โครงการ วัตถุประสงค์ท่ี จะได้รับ

44 เพ่ือจัดเก็บน้ าไว้ใช้การอุปโภค กว้างเฉล่ีย 19 ม. ยาว 530 ม.  -  - 450,000 450,000 450,000 ปริมาณน้ า ประชาชนมีน้ าในการอุปโภค กองช่าง
บ้านหนองบัว หมู่ 11 บริโภค ลึกเฉล่ีย 3 ม. ท่ีกักเก็บเพ่ิมข้ึน และบริโภคอย่างเพียงพอ

(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ ก าหนด) ร้อยละ 80
สถานท่ีด าเนินโครงการ E 15.630117  L 101.4997

45 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 ม.  -  - 462,000  -  - มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ยาว 228.50 ม.หนาเฉล่ีย 0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรีต การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็ว ไม่น้อยกว่า 914 ตร.ม. พร้อมลงลูกรัง ไหล่ทางให้เรียบร้อย ท่ีสะดวกข้ึน และลดอุบัติเหตุทางถนนได้

ม.12 ตามแบบมาตรฐานงานทางขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เลขท่ี ทถ-2-206 ร้อยละ 70
จุดเร่ิมต้นโครงการ N 15.626462  E 101.619900
จุดส้ินสุดโครงการ N 15.624302  E 101.620522

46 ซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ เพ่ือให้ประชาชนมีสถานท่ี โดยมีปริมาณงานเปล่ียน  -  -  - 100,000  - มีอาคารให้ มีอาคารส าหรับท ากิจกรรม กองช่าง
ส าหรับประกอบกิจกรรมภายใน วัสดุมุงหลังคา และซ่อมแซมโครงหลังคา บริการประชาชน และบริการประชาชนในพ้ืนท่ี

หมู่บ้าน ให้เรียบร้อย ตามแบบแปลน อบต.ซับใหญ่ เพ่ิมข้ึน มีความสะดวกในการจัด
จุดด าเนินโครงการ N 15.628262  E 101.620453 ร้อยละ 70 ประชุมต่างๆ ของหมู่บ้าน

47 ปรับปรุงผิวการจราจรแบบ เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนน คสล. ขนาดกว้าง 5 ม.  -  - 600,000  -  - มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ยาว 462 ม. การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็ว (รายละเอียดตามรูปแบบอบต.ซับให่ญ่ก าหนด) ท่ีสะดวกข้ึน และลดอุบัติเหตุทางถนนได้

บ้านเขาดินวนา ม.13 จุดเร่ิมต้นโครงการ N 15.587775  E 101.601160 ร้อยละ 70
จุดส้ินสุดโครงการ N 15.587498  E 101.597564

48 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 ม.  -  - 76,000  -  - มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ยาว 38 ม.หนาเฉล่ีย 0.15 ม. การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็ว หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 152 ตร.ม. ท่ีสะดวกข้ึน และลดอุบัติเหตุทางถนนได้

ม.13 พร้อมลงลูกรัง ไหล่ทางให้เรียบร้อย ร้อยละ 70
ตามแบบมาตรฐานงานทางขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เลขท่ี ทถ-2-206
จุดเร่ิมต้นโครงการ N 15.587742  E 101.594758
จุดส้ินสุดโครงการ N 15.587298  E 101.597758 13

 -บ้านวังพง บ้านโนนจ าปาพัฒนา 

เขาดินวนา บ้านเขาดินวนา 

สายทางภายในหมู่บ้าน

ภายในหมู่บ้าน สายเข้าวัด

(Asphaltic Concrete)

บ้านโนนจ าปาพัฒนา ม.12

ขุดลอกล าห้วยจอมแก้ว

ภายในหมู่บ้านสาย บ้านโนนจ าปาพัฒนา



แบบ ผ. ๐๒

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
โครงการ วัตถุประสงค์ท่ี จะได้รับ

49 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 ม.  -  - 130,000  -  - มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ยาว 65 ม.หนาเฉล่ีย 0.15 ม. การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา

ม.13 สะดวกรวดเร็ว หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 260 ตร.ม. ท่ีสะดวกข้ึน และลดอุบัติเหตุทางถนนได้

พร้อมลงลูกรัง ไหล่ทางให้เรียบร้อย ร้อยละ 70
ตามแบบมาตรฐานงานทางขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เลขท่ี ทถ-2-206
จุดเร่ิมต้นโครงการ N 15.587713  E 101.593837
จุดส้ินสุดโครงการ N 15.587369  E 101.593860

50 ก่อสร้างบ่อบาดาลสาธารณะ เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้น้ าสะอาด ขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึก  -  - 296,000  -  - ประชาชนมีน้ า ประชาชนมีน้ าเพ่ือใช้ กองช่าง
บ้านเขาดินวนา ม.13 ในการอุปโภค บริโภค ไม่น้อยกว่า 100 ม.หรือจนกว่าจะได้น้ าอุปโภคบริโภค ส าหรับอุปโภค ในการอุปโภค บริโภค 

พร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ าและอุปกรณ์ไฟฟ้าและก่อสร้างหอถังเหล็กและถังน้ า บริโภคร้อยละ 90 อย่างเพียงพอ
และติดต้ังป้ายโครงการให้เรียบร้อย ตามรูปแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด
จุดด าเนินโครงการ N 15.585795  E 101.594084

51 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 ม.  -  -  - 100,000  - มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ยาว 49 ม.หนาเฉล่ีย 0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ี การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา

ม.13 สะดวกรวดเร็ว เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 196 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ท่ีสะดวกข้ึน และลดอุบัติเหตุทางถนนได้

ปริมาณไม่น้อยกว่า 8 ลบ.ม. ให้เรียบร้อย ร้อยละ 70
ตามแบบมาตรฐานงานทางขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เลขท่ี ทถ-2-206
จุดเร่ิมต้นโครงการ N 15.590586  E 101.595386
จุดส้ินสุดโครงการ N 15.590565  E 101.595718

52 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนน คสล. ขนาดกว้าง 5 ม.  -  - 198,000  -  - มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ยาว 80 ม.หนาเฉล่ีย 0.15 ม. การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา

วนาราม บ้านซับจาน ม.14 สะดวกรวดเร็ว หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. ท่ีสะดวกข้ึน และลดอุบัติเหตุทางถนนได้

พร้อมลงลูกรัง ไหล่ทางให้เรียบร้อย ร้อยละ 70
ตามแบบมาตรฐานงานทางขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เลขท่ี ทถ-2-206
จุดเร่ิมต้นโครงการ N 15.625097  E 101.632429
จุดส้ินสุดโครงการ N 15.624728 E 101.632250 14

ภายในหมู่บ้าน สายเข้าวัดซับจาน-

ภายในหมู่บ้าน บ้านเขาดินวนา

ภายในหมู่บ้าน บ้านเขาดินวนา



แบบ ผ. ๐๒

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
โครงการ วัตถุประสงค์ท่ี จะได้รับ

53 ก่อสร้างบ่อบาดาลสาธารณะ เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้น้ าสะอาด ขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึก  -  - 200,000  -  - ประชาชนมีน้ า ประชาชนมีน้ าเพ่ือใช้ กองช่าง
บ้านซับจาน ม.14 ในการอุปโภค บริโภค ไม่น้อยกว่า 100 ม.หรือจนกว่าจะได้น้ า ส าหรับอุปโภค ในการอุปโภค บริโภค 

อุปโภคบริโภค พร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ าและอุปกรณ์ไฟฟ้า บริโภคร้อยละ 90 อย่างเพียงพอ
และติดต้ังป้ายโครงการให้เรียบร้อย ตามรูปแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด
จุดด าเนินโครงการ N 15.626946  E 101.631431

54 ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนน คสล. ขนาดกว้าง 5 ม.  -  -  - 100,000  - มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ยาว 900 ม.หนาเฉล่ีย 0.10 ม. การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็ว หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 4,500 ตร.ม. ท่ีสะดวกข้ึน และลดอุบัติเหตุทางถนนได้

พร้อมปรับเกล่ียเสริมตลอดสาย (ปรับเกล่ียเรียบ) ร้อยละ 70
ตามแบบแปลน อบต.ซับใหญ่ 
จุดเร่ิมต้นโครงการ N 15.624513  E 101.632357
จุดส้ินสุดโครงการ N 15.624531  E 101.632357

55 เพ่ือจัดเก็บน้ าไว้ใช้การอุปโภค กว้างเฉล่ีย 19 ม. ยาว 400 ม.  -  - 350,000 350,000 350,000 ปริมาณน้ า ประชาชนมีน้ าในการอุปโภค กองช่าง
ประโยชน์ บ้านซับจาน ม.14 บริโภค ลึกเฉล่ีย 3 ม. ท่ีกักเก็บ และบริโภคอย่างเพียงพอ

(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ ก าหนด) เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 80

สถานท่ีด าเนินโครงการ E 15.652042  L 101.5916

รวม - - 8,997,300 4,223,000 2,200,000 
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55    โครงการ

ขุดลอกขยายสระน้ าสาธารณะ

สายซับจานเช่ือมทางแยกวังพง



แบบ ผ. ๐๒

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1 และ 3

2 ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 เพ่ือพัฒนาระบบการป้องกัน จิตอาสาภัยพิบัติ  -  - 200,000 200,000 200,000 ประชาชน บรรเทาความเดือดร้อน ส านักงานปลัด

ภัยพิบัติประจ า อบต.ซับใหญ่ และสร้างความเข้มแข็งให้แก่อปท. อบต.ซับใหญ่ ได้รับความ ให้กับประชาชนท่ี
ให้มีบุคลากรท่ีสามารถปฏิบัติ ช่วยเหลือ ประสบภัยพิบัติ
หน้าท่ีช่วยเหลือเจ้าพนักงาน จากภัยพิบัติ
ในการป้องกันบรรเทา ร้อยละ 100
สาธารณภัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561- 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 (พ.ศ.2563)

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

โครงการ

ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา



แบบ ผ. ๐๒

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1 และ 3

2 ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม ต าบลซับใหญ่  -  -  - 200,000 200,000 ประชาชน ประชาชนคุณภาพ กองสวัสดิการสังคม

ชีวิตประชาชน และพัฒนาคุณภาพชีวิตของ มีคุณภาพ ชีวิตท่ีดีข้ึน
ประชาชนในต าบลให้มีชีวิต ชีวิตดีข้ึน
ท่ีดีข้ึน ร้อยละ 100

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561- 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 (พ.ศ.2563)

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

โครงการ

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ



แบบ ผ. ๐๒

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 และ 3

3 ยุทธศาสตร์การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 เพ่ือก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนา อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  -  -  - 2,500,000 2,500,000 เด็กมีอาคาร มีอาคารเรียนท่ีใช้ในการ กองการศึกษา ฯ

เด็กเล็กตามแบบมาตรฐาน ขนาด 51 - 80 คน เรียนท่ีเหมาะสม จัดการเรียนรู้อย่าง กองช่าง
สถ.ศพด.2 กรมส่งเสริมการ แบบท่ี สถ.ศพด.2 ร้อยละ 100 เหมาะสม
ปกครองส่วนท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองส่วน
กระทรวงมหาดไทย ท้องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย

รวม - - - 2,500,000 2,500,000 
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1    โครงการ

ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561- 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 (พ.ศ.2563)

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

โครงการ



แบบ ผ. ๐๒

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2

4 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี
4.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง เพ่ือเตรียมความพร้อมในการ ค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกต้ัง  -  -  - 400,000 400,000 ประชาชน การเลือกต้ังเป็นไป ส านักงานปลัด

เลือกต้ังของ อบต. ของ อบต. มาใช้สิทธิ ตามระเบียบและ
เลือกต้ัง ประชาชนได้มีส่วนร่วม

ร้อยละ 90 ในการเลือกต้ัง

รวม  -  - - - - 400,000 400,000  -  -  -         1         โครงการ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561- 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 (พ.ศ.2563)

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ



แบบ ผ. ๐๑

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

1) ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และบริการสาธารณะ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  -  -  -  - 9 46,050,000.00 11 48,050,000.00 18 92,150,000.00 38 186,250,000.00 

รวม 0  - 0  - 9 46,050,000.00 11 48,050,000.00 18 92,150,000.00 38 186,250,000.00 

รวมท้ังส้ิน 0  - 0  - 9 46,050,000.00 11 48,050,000.00 18 48,050,018.00 38 186,250,000.00 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 (พ.ศ.2563)

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 รวม 5 ปีปี 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่  อ าเภอซับใหญ่  จังหวัดชัยภูมิ
ปี 2564

ส าหรับ โครงการท่ีเกิดศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน



แบบ ผ. ๐๒/๑

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

1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ
1.2 แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนมีถนน ถนนลาดยาง ระยะทาง 6 กม.  -  - 13,000,000 13,000,000 13,000,000 มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้ กว้าง 6 ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม. การคมนาคม รวดเร็วในการคมนาคม

บ้านตลุกคูณ ม.8 อย่างสะดวกรวดเร็ว และลงลูกรังไหล่ทางหนา ท่ีสะดวกข้ึน

ระหว่างหมู่บ้าน 0.15 ม. ข้างละ 0.50 ม. ร้อยละ 70

2 เพ่ือให้ประชาชนมีถนน ระยะทาง 8,500 กม. กว้าง 6 ม.  -  - 23,000,000 23,000,000 23,000,000 มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้ หนา 0.05 ม. การคมนาคม รวดเร็วในการคมนาคม

อย่างสะดวกรวดเร็ว ท่ีสะดวกข้ึน

ต.ซับใหญ่ ระหว่างหมู่บ้าน ร้อยละ 70
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บ้านซับห่าง ม.9 - บ้านบุฉนวน ม.6  

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 (พ.ศ.2563)

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

บ้านเขาดินวนา ม.13 - 

สายบ้านซับใหญ่พัฒนา ม.10 -

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน



แบบ ผ. ๐๒/๑

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
3 ขุดลอกล าห้วยจอมแก้ว เพ่ือเก็บน้ าไว้ใช้ในการเกษตร กว้างเฉล่ีย 19 ม.  -  - 850,000 850,000 850,000 ปริมาณน้ า ประชาชนมีน้ าสะอาด กองช่าง

บ้านวังพง ม.2 การอุปโภค บริโภค ยาว 1,200 ม. ลึก 3 ม. ท่ีกักเก็บ เพ่ือใช้ในการอุปโภค 
(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด) เพ่ิมข้ึน บริโภค เพียงพอ
สถานท่ีด าเนินโครงการ E 15.610841  L 101.6076

4 เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ในการ ขนาดฝายกว้าง 20 ม.  -  - 850,000 850,000 850,000 ปริมาณน้ า ประชาชนมีน้ าใช้เพ่ือ กองช่าง
อุปโภค บริโภค สูง 2.5 ม. ผนังข้างสูง 3.5 ม.  ท่ีกักเก็บ การอุปโภคบริโภค และ

(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด) เพ่ิมข้ึน การเกษตรอย่างเพียงพอ
สถานท่ีด าเนินโครงการ E 15.605568  L 101.5915 ร้อยละ 80

5 เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ในการ ขนาดฝายกว้าง 20 ม.  -  - 850,000 850,000 850,000 ปริมาณน้ า ประชาชนมีน้ าใช้เพ่ือ กองช่าง
อุปโภค บริโภค สูง 2.5 ม. ผนังข้างสูง 3.5 ม.  ท่ีกักเก็บ การอุปโภคบริโภค และ

(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด) เพ่ิมข้ึน การเกษตรอย่างเพียงพอ
สถานท่ีด าเนินโครงการ E 15.583981  L 101.6219 ร้อยละ 80

6 เพ่ือจัดเก็บน้ าไว้ใช้การอุปโภค ขนาดพ้ืนท่ี 6 ไร่  -  - 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ปริมาณน้ าท่ี ประชาชนมีน้ าในการ กองช่าง
โครงการพระราชด าริ บริโภค ประมาณดินขุด 111.100 ลบ.ม. กักเก็บเพ่ิมข้ึน อุปโภค บริโภคอย่าง
บ้านวังข่ือ ม.4 (ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด) ร้อยละ 80 เพียงพอ

สถานท่ีด าเนินโครงการ E 15.634104  L 1.02E+09
7 เพ่ือจัดเก็บน้ าไว้ใช้การอุปโภค กว้างเฉล่ีย 19 ม.  -  - 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ปริมาณน้ าท่ี ประชาชนมีน้ าในการ กองช่าง

บริโภค ยาว 1,800 ม. ลึกเฉล่ีย 3 ม.  กักเก็บเพ่ิมข้ึน อุปโภค บริโภคอย่าง
(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด) ร้อยละ 80 เพียงพอ
สถานท่ีด าเนินโครงการ E 15.596759  L 101.3576

8 เพ่ือจัดเก็บน้ าไว้ใช้การอุปโภค บ้านซับใหญ่พัฒนา ม.10  -  - 500,000 500,000 500,000 ปริมาณน้ าท่ี ประชาชนมีน้ าในการ กองช่าง
บ้านซับใหญ่พัฒนา ม.10 บริโภค ตามรูปแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด กักเก็บเพ่ิมข้ึน อุปโภค บริโภคอย่าง

ร้อยละ 80 เพียงพอ

ก่อสร้างฝายน้ าล้นคลองจอมแก้ว
บ้านโนนสะอาด ม.3

ก่อสร้างฝายน้ าล้นคลองจอมแก้ว
บ้านวังพง ม.2
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ขุดลอกสระน้ า อ่างเก็บน้ า

คุ้มปะลัมช้าง บ้านซับห่าง หมู่ 9
ขุดลอกคลองซับแร่

ขุดลอกอ่างเก็บน้ าปอปิด



แบบ ผ. ๐๒/๑

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
9 เพ่ือจัดเก็บน้ าไว้ใช้การอุปโภค ขุดลอกตะกอนดิน วัชพืช  -  - 500,000 500,000 500,000 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
สถานท่ีด าเนินโครงการ E 15.6208583  L 101.5830975

10 เพ่ือจัดเก็บน้ าไว้ใช้การอุปโภค ขนาดพ้ืนท่ี 10 ไร่  -  -  - 1,000,000 1,000,000 ปริมาณน้ าท่ี ประชาชนมีน้ าในการ กองช่าง
บ้านบุฉนวน ม.6 บริโภค (ท่ีดินนายสุทิน เหงขุนทด) กักเก็บเพ่ิมข้ึน อุปโภค บริโภคอย่าง

(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด) ร้อยละ 80 เพียงพอ

11 เพ่ือจัดเก็บน้ าไว้ใช้การอุปโภค ขนาดพ้ืนท่ี 10 ไร่  -  -  - 1,000,000 1,000,000 ปริมาณน้ าท่ี ประชาชนมีน้ าในการ กองช่าง
บ้านซับห่าง ม.9 บริโภค (ท่ีดินนายร าพึง ก่ิงสันเทียะ) กักเก็บเพ่ิมข้ึน อุปโภค บริโภคอย่าง

(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด) ร้อยละ 80 เพียงพอ

12 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนมีถนน รหัสสายทาง ชย.ถ.53-001  -  -  -  - 18,000,000 มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้ ผิวการจราจรกว้าง 5 ม. การคมนาคม รวดเร็วในการคมนาคม

อย่างสะดวกรวดเร็ว ยาว 7,000 กม. ท่ีสะดวกข้ึน

ต.ซับใหญ่ ระหว่างหมู่บ้าน ดินถมไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. ร้อยละ 70

13 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนมีถนน รหัสสายทาง ชย.ถ.53-001  -  -  -  - 11,000,000 มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้ ผิวการจราจรกว้าง 5 ม. การคมนาคม รวดเร็วในการคมนาคม

อย่างสะดวกรวดเร็ว ยาว 4,000 กม. ท่ีสะดวกข้ึน

ต.ซับใหญ่ ระหว่างหมู่บ้าน ดินถมไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. ร้อยละ 70
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ขุดลอกสระน้ าสาธารณะประโยชน์

ขุดลอกสระน้ าสาธารณะประโยชน์

สายบ้านเขาดินวนา ม.13 -
บ้านซับห่าง ม.9-บ้านบุฉนวน ม.6

ภายในหมู่บ้าน สายบ้านซับใหญ่พัฒนา

ม.10-บ้านตลุกคูณ ม.8

ขุดลอกขยายสระน้ าสาธารณะ



แบบ ผ. ๐๒/๑

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
14 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนมีถนน รหัสสายทาง ชย.ถ.53-001  -  -  -  - 10,000,000 มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้ ผิวการจราจรกว้าง 5 ม. การคมนาคม รวดเร็วในการคมนาคม

อย่างสะดวกรวดเร็ว ยาว 3,800 กม. ท่ีสะดวกข้ึน

ต.ซับใหญ่ ระหว่างหมู่บ้าน ดินถมไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. ร้อยละ 70

15 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนมีถนน ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 330 ม.  -  -  -  - 800,000 มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้ หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนที การคมนาคม รวดเร็วในการคมนาคม

อย่างสะดวกรวดเร็ว คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,650 ตร.ม. ท่ีสะดวกข้ึน

ต.ซับใหญ่ ระหว่างหมู่บ้าน ร้อยละ 70

16 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนมีถนน ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 154 ม.  -  -  -  - 300,000 มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้ หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนที การคมนาคม รวดเร็วในการคมนาคม

อย่างสะดวกรวดเร็ว คอนกรีตไม่น้อยกว่า 612 ตร.ม. ท่ีสะดวกข้ึน

ระหว่างหมู่บ้าน ร้อยละ 70

17 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนมีถนน ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 1,020 ม.  -  -  -  - 2,000,000 มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้ หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนที การคมนาคม รวดเร็วในการคมนาคม

อย่างสะดวกรวดเร็ว คอนกรีตไม่น้อยกว่า 4,081 ตร.ม. ท่ีสะดวกข้ึน

ระหว่างหมู่บ้าน ร้อยละ 70
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ม.3 ต.ซับใหญ่

บ้านซับใหญ่ ม.1 ต.ซับใหญ่

ภายในหมู่บ้าน สายบ้านวังข่ือ
ม.4-บ้านโนนสะอาด ม.3

ภายในหมู่บ้าน สายบ้านวังพง
ม.2-บ้านซับใหญ่พัฒนา ม.10

ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสะอาด



แบบ ผ. ๐๒/๑

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
18 เพ่ือให้ประชาชนมีถนน ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 330 ม.  -  -  -  - 2,000,000 มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้ หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนที การคมนาคม รวดเร็วในการคมนาคม

อย่างสะดวกรวดเร็ว คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,650 ตร.ม. ท่ีสะดวกข้ึน

ระหว่างหมู่บ้าน ร้อยละ 70

บ้านบุฉนวน ม.6 ต.ซับใหญ่

รวม  -  - - - 46,050,000 48,050,000 92,150,000  -  -  -
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ม.9 ไปจนถึงแยกเช่ือมต่อลาดยาง
บ้านเขาดินวนา ม.13 - บ้านซับห่าง

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต

         18         โครงการ

ต่อจากสายบ้านตลุกคูณ ม.8



แบบ ผ. ๐๓

เป้าหมาย หน่วยงาน
ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 การรักษาความ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เคร่ือง เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติ ชุดผจญเพลิง พร้อมเคร่ืองช่วยหายใจ  -  -  - 250,000 250,000 ส านักงานปลัด
สงบภายใน ดับเพลิง งานราชการ การให้บริการ จ านวน 2 ชุด ถังอัดอากาศ scba ส าหรับพนักงานดับเพลิง

ประชาชน เป็นชุดผจญเพลิงในอาคารสามารถป้องกันความร้อน
และเปลวไฟท่ีอุณหภูมิไม่น้อยกว่า 250 องศาเซลเซียส
ท าจากวัสดุ 3 ช้ันด้วยเส้นใยนอแม็ค ประกอบด้วย เส้ือ กางเกง 
ผ้าคลุมศรีษะ หมวกดับเพลิง พร้อมกระบังหน้า ถุงมือดับเพลิง  
รองเท้าดับเพลิง และชุดรองในรับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี 
จ านวน 2 ชุดเคร่ืองช่วยหายใจชนิดหน้ากากป้องกันก๊าซพิษพร้อม
ถังอัดอากาศติดตัว (Self - Contsined Breathing Apparatus : SCBA)
ซ่ึงอุปกรณ์ในแต่ละชุดประกอบด้วย รายการดังต่อไปน้ี
หน้ากาก,ชุดปรับแต่งก าลังดัน,สายอากาศก าลังดันสูง,
อุปกรณ์เตือนก าลังดันอากาศต่ า,ชุดสะพายหลัง,เกจวัดแรงดัน,
ถังอัดอากาศมีกระเป๋าส าหรับเก็บรักษาอย่างดีจากโรงงานผู้ผลิต
รับประกัน 1 ปี ตามอายุการใช้งานท่ีถูกต้องอบรมวิธีการใช้ให้กับ
อบต.ได้ตามท่ีร้องขอผู้ชนะงานสอบราคาจะต้องด าเนินการขอ
อนุญาตยุทธภัณฑ์ให้กับหน่วยงานจนเป็นท่ีเรียบร้อย คู่มือการใช้
เป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ พร้อม จัดท าใส่ CD ให้หน่วยงาน
ผู้ผลิตต้องได้มาตรฐาน ISO 9001, หน้ากากได้มาตรฐาน EN 136
และอุปกรณ์เคร่ืองช่วยหายใจได้มาตรฐาน EN 137 : 2006 Type 2
(มาตรฐานยุโรปปี 206 เป็นมาตรฐานปีล่าสุดส าหรับเคร่ืองช่วยหายใจ)
และมาตรฐาน ATEX เพ่ือไม่ก่อให้เกิดการติดไฟในการใช้งาน
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บัญชีครุภัณฑ์

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561- 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 (พ.ศ.2563)



แบบ ผ. ๐๓

เป้าหมาย หน่วยงาน
ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีมา

2 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือใช้วางพระพุทธรูปในการ โต๊ะหมู่บูชา ขนาดกลาง  -  -  - 15,000  - ส านักงานปลัด
จัดงานต่างๆ จ านวน 2 ชุดๆละ 7,500 บาท

ท าด้วยไม้สัก มีโต๊หมู่บูชา 9 ตัว
ความกว้างตัวละ 9 น้ิว มีฐานรองโต๊ะหมู่
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2562

3 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติ เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน  -  -  - 72,000  - ส านักงานปลัด
งานราชการ การให้บริการ แบบติดผนังขนาด 26,000 BTU 
ประชาชน จ านวน 2 ชุดๆละ 36,000 บาท

ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2562
(ราคารวมค่าติดต้ัง)

4 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติ เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์  -  -  - 62,500  - ส านักงานปลัด
และเผยแพร่ งานราชการ การให้บริการ ระดับ XGA ขนาด 4,500 ANSI Lumens

ประชาชน จ านวน 1 เคร่ือง
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2562

5 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติ พัดลมอุตสาหกรรม  -  -  - 18,000  - ส านักงานปลัด
และวิทยุ งานราชการ การให้บริการ ขนาด 24 น้ิว จ านวน 6 ตัว

ประชาชน ราคาตัวละ 3,000 บาท
สามารถปรับแรงลมได้ 3 ระดับ ,ใบพัดหนาชุบโครเมียม
มีเทอร์โมฟิวส์ ตัดไฟอัตโนมัติ และ ผ่านการรับรองคุณภาพ
และผ่านมาตรฐานความปลอดภัยจาก มอก.
เป็นรายการนอกมาตรฐานครุภัณฑ์ 
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แบบ ผ. ๐๓

เป้าหมาย หน่วยงาน
ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีมา

6 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติ เคร่ืองขยายเสียง จ านวน 1 เคร่ือง  -  -  - 12,000  - ส านักงานปลัด
และวิทยุ งานราชการ การให้บริการ ขนาด 1,200 วัตต์ 

ประชาชน เป็นรายการนอกมาตรฐานครุภัณฑ์ 

7 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติ ล าโพง มีเสียงเบสในตัว  -  -  - 18,000  - ส านักงานปลัด
และวิทยุ งานราชการ การให้บริการ ขนาด 1,200 วัตต์ 

ประชาชน จ านวน 4 เคร่ืองๆละ 4,500 บาท
เป็นรายการนอกมาตรฐานครุภัณฑ์ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น 

 (พ.ศ. ๒๕61-๒๕๖5) 
เพิ่มเติม คร้ังที่ 1 (พ.ศ.2563) 
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คำนำ 
 

           ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 
2565 ) เมื่อวันที่  14  มิถุนายน 2562  ไปแล้วนั้น 

  เนื่องจากปัจจุบันสภาพแวดล้อม สภาพปัญหาในพ้ืนที่   บริบททางสังคมได้มีการ
เปลี่ยนแปลง ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีอยู่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง 
ดังนั้น เพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีความสมบูรณ์ถูกต้อง มีแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ที่วางไว้ จึงจำเป็นต้องมีการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
   

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครอง             
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน  หมวด 4 ข้อ 22  จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและกรอบในการจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณเพ่ือพัฒนาองค์กรและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นท่ีองค์การ
บริหารส่วนตำบลซับใหญ่ต่อไป 
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แบบ ผ. ๐๑

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

1) ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และบริการสาธารณะ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  -  -  -  -  - - 2 93,000.00  - - 2 93,000.00 
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  -  -  -  - 39 8,997,300.00 24 4,223,000.00 8 2,200,000.00 63 15,420,300.00 

รวม  -  -  -  - 39 8,997,300.00 26 4,316,000.00 8 2,200,000.00 65 15,513,300.00 

2) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน  -  -  -  - 1 200,000.00 1 200,000.00 1 200,000.00 3 600,000.00 
2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์  -  -  -  -  -  - 1 200,000.00 1 200,000.00 2 400,000.00 

รวม  -  -  -  - 1 200,000.00 2 400,000.00 2 400,000.00 5 1,000,000.00 

3) ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
3.1 แผนงานเคหะและชุมชน  -  -  -  -  -  - 1 2,500,000.00 1 2,500,000.00 2 5,000,000.00 

รวม  -  -  -  -  -  - 1 2,500,000.00 1 2,500,000.00 2 5,000,000.00 

4) ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี
4.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป  -  -  -  -  -  - 1 400,000.00 1 400,000.00 2 800,000.00 

รวม  -  -  -  -  -  - 1 400,000.00 1 400,000.00 2 800,000.00 
รวมท้ังส้ิน  -  -  -  - 40 9,197,300.00 30 5,116,000.00 12 3,000,000.00 74 17,313,300.00 

1

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561- 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 (พ.ศ.2563)

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 รวม 5 ปีปี 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่  อ าเภอซับใหญ่  จังหวัดชัยภูมิ

ปี 2564



แบบ ผ. ๐๒

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

1.1
เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่่า  -  -  - 48,500.00  - มีไฟฟ้าใช้ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง

ครบทุกครัวเรือน และส่อง ของหมู่บ้าน บ้านหนองบัว อย่างท่ัวถึง อย่างท่ัวถึงครบทุก
สว่างในการสัญจรไปมา ม.11 ร้อยละ 70 ครัวเรือน และปลอดภัย
เวลากลางคืน ในการสัญจรไปมา

เวลากลางคืน

2 เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่่า  -  -  - 44,500.00  - มีไฟฟ้าใช้ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง
ครบทุกครัวเรือน และส่อง ของหมู่บ้าน บ้านหนองบัว อย่างท่ัวถึง อย่างท่ัวถึงครบทุก
สว่างในการสัญจรไปมา ม.11 ร้อยละ 70 ครัวเรือน และปลอดภัย
เวลากลางคืน ในการสัญจรไปมา

เวลากลางคืน

รวม - - - 93,000 - 

2

อุดหนุนไฟฟ้าบ่าเหน็จณรงค์
เพ่ือขยายเขตไฟฟ้าแรงต่่า
บ้านหนองบัว ม.11

2    โครงการ

อุดหนุนไฟฟ้าบ่าเหน็จณรงค์
เพ่ือขยายเขตไฟฟ้าแรงต่่า
บ้านหนองบัว ม.11

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561- 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 (พ.ศ.2563)

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 และ 2

โครงการ

แผนงานเคหะและชุมชน



แบบ ผ. ๐๒

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

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 ม.  -  - 208,000  -  - มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ยาว 103 ม.หนาเฉล่ีย 0.15 ม. การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา

ม.1 สะดวกรวดเร็ว หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 412 ตร.ม. ท่ีสะดวกข้ึน และลดอุบัติเหตุทางถนนได้

พร้อมลงลูกรัง ไหล่ทางให้เรียบร้อย ร้อยละ 70
ตามแบบมาตรฐานงานทางขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เลขท่ี ทถ-2-206
จุดเร่ิมต้นโครงการ N 15.641008  E 101.623997
จุดส้ินสุดโครงการ N 15.642636  E 101.624437

2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 ม.  -  - 201,000  -  - มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ยาว 100 ม.หนาเฉล่ีย 0.15 ม. การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา

ซับกลาง บ้านซับใหญ่ ม.1 สะดวกรวดเร็ว หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. ท่ีสะดวกข้ึน และลดอุบัติเหตุทางถนนได้

พร้อมลงลูกรัง ไหล่ทางให้เรียบร้อย ร้อยละ 70
ตามแบบมาตรฐานงานทางขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เลขท่ี ทถ-2-206
จุดเร่ิมต้นโครงการ N 15.636412  E 101.618814
จุดส้ินสุดโครงการ N 15.635591  E 101.618936

3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 ม.  -  -  - 100,000  - มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ยาว 49 ม.หนาเฉล่ีย 0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา

ซับใหญ่ บ้านซับใหญ่ ม.1 สะดวกรวดเร็ว 196 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางปริมาณไม่น้อยกว่า 8 ลบ.ม. ให้เรียบร้อย ท่ีสะดวกข้ึน และลดอุบัติเหตุทางถนนได้

ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท แบบเลขท่ี ทถ-2-206 ร้อยละ 70
จุดเร่ิมต้นโครงการ N 15.646323  E 101.619632
จุดส้ินสุดโครงการ N 15.646323  E 101.619675 3

ภายในหมู่บ้านเส้นหลังวัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561- 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 (พ.ศ.2563)

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 และ 2

โครงการ

ภายในหมู่บ้านสายเข้าอ่าง

วัตถุประสงค์ท่ี จะได้รับ

สายเข้าวัดซับใหญ่ บ้านซับใหญ่



แบบ ผ. ๐๒

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
โครงการ วัตถุประสงค์ท่ี จะได้รับ

4 เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้การอุปโภค กว้างเฉล่ีย 19 ม. ยาว 600 ม.  -  - 500,000 500,000 500,000 ปริมาณน้ า ประชาชนมีน้ าในการอุปโภค กองช่าง
บริโภค ลึกเฉล่ีย 3 ม. ท่ีกักเก็บ และบริโภคอย่างเพียงพอ

(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ ก าหนด) เพ่ิมข้ึน 
สถานท่ีด าเนินโครงการ E 15.641592  L 101.628 ร้อยละ 80

5 เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้น้ าสะอาด บ่อบาดาล ขนาด 6 น้ิว  -  - 150,000 150,000 150,000 ประชาชนมีน้ า ประชาชนมีน้ าสะอาด กองช่าง
คุ้มซับบอน บ้านซับใหญ่ ม.1 ในการอุปโภค บริโภค ความลึกไม่ต่ ากว่า 100 ม. หรือจนกว่าจะได้น้ าอุปโภคบริโภค สะอาดอุปโภค เพ่ือใช้ในการอุปโภค 

พร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ าและอุปกรณ์ไฟฟ้าให้เรียบร้อย บริโภคร้อยละ 90 บริโภค เพียงพอ
(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด)
สถานท่ีด าเนินโครงการ E 15.6526  L 101.6196

6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 ม.  -  - 201,000  -  - มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ยาว 100 ม.หนาเฉล่ีย 0.15 ม. การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา

บ้านวังพง ม.2 สะดวกรวดเร็ว หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. ท่ีสะดวกข้ึน และลดอุบัติเหตุทางถนนได้

พร้อมลงลูกรัง ไหล่ทางให้เรียบร้อย ร้อยละ 70
ตามแบบมาตรฐานงานทางขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เลขท่ี ทถ-2-206
จุดเร่ิมต้นโครงการ N 15.614477  E 101.609090
จุดส้ินสุดโครงการ N 15.615923  E 101.608824

7 ก่อสร้างบ่อบาดาลสาธารณะ เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้น้ าสะอาด ขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึก  -  - 200,000  -  - ประชาชนมีน้ า ประชาชนมีน้ าเพ่ือใช้ กองช่าง
บ้านวังพง ม.2 ในการอุปโภค บริโภค ไม่น้อยกว่า 60 ม.หรือจนกว่าจะได้น้ า ส าหรับอุปโภค ในการอุปโภค บริโภค 

อุปโภคบริโภค พร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ าและอุปกรณ์ไฟฟ้า บริโภคร้อยละ 90 อย่างเพียงพอ
และติดต้ังป้ายโครงการให้เรียบร้อย
ตามรูปแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 ม.  -  -  - 40,000  - การคมนาคม ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
เสริมเหล็ก สายหน้าบ้าน ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ยาว 20 ม.หนาเฉล่ีย 0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ท่ีสะดวกข้ึน รวดเร็วในการสัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว 80 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางปริมาณไม่น้อยกว่า 8 ลบ.ม. ให้เรียบร้อย ร้อยละ 70 และลดอุบัติเหตุทางถนนได้

ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท แบบเลขท่ี ทถ-2-206
หมู่10 จุดเร่ิมต้นโครงการ N 15.614996  E 101.609009

จุดส้ินสุดโครงการ N 15.615136  E 101.608987

4

ขุดลอกคลองหลังอ าเภอ
บ้านซับใหญ่ ม.1

เจาะบ่อบาดาลสาธารณะ

สายเข้าประปาหมู่บ้าน 

นางนวลตอง ชัยบ ารุง บ้านวังพง 
หมู่ 2-เส้นทางไปบ้านซับใหญ่พัฒนา 



แบบ ผ. ๐๒

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
โครงการ วัตถุประสงค์ท่ี จะได้รับ

9 ก่อสร้างฝายก้ันน้ าล าห้วย เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้น้ าสะอาด ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า  -  - 400,000  -  - ประชาชนมีน้ า ประชาชนมีน้ าเพ่ือใช้ กองช่าง
ในการอุปโภค บริโภค 540 ลบ.ม. และฝายก้ันน้ า คสล. ส าหรับอุปโภค ในการอุปโภค บริโภค 

ม.3 ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 30.00 ม. สันฝายสูง 1.50 ม. บริโภคร้อยละ 90 อย่างเพียงพอ
ตามรูปแบบรายการ อบต.ซับใหญ่ก าหนด
สถานท่ีด าเนินโครงการ E 15.593047  L 101.1381

10 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 ม.  -  -  - 303,000  - มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ยาว 150 ม.หนาเฉล่ีย 0.15 ม. การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา

ม.3 สะดวกรวดเร็ว หรือมีพ้ันท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม. ท่ีสะดวกข้ึน และลดอุบัติเหตุทางถนนได้

พร้อมลงลูกรัง ไหล่ทางให้เรียบร้อย ร้อยละ 70
ตามแบบมาตรฐานงานทางขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เลขท่ี ทถ-2-206
จุดเร่ิมต้นโครงการ N 15.632711  E 101.649144
จุดส้ินสุดโครงการ N 15.633392  E 101.649948

11 เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนนลูกรัง ขนาดกว้าง 4 ม.  -  -  - 90,000  - มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ใช้ในการคมนาคมและขนส่ง ยาว 2,000 ม. ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 400 ลบ.ม. การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา
พืชผลทางการเกษตรได้อย่าง หรือมีพ้ืนท่ีปรับเกรดไม่น้อยกว่า 8,000 ตร.ม. ท่ีสะดวกข้ึน และลดอุบัติเหตุทางถนนได้

สะดวกและรวดเร็ว พร้อมปรับเกล่ียให้เรียบร้อยตามแบบ อบต.ซับใหญ่ ก าหนด ร้อยละ 70
จุดเร่ิมต้นโครงการ N 15.591730  E 101.642725
จุดส้ินสุดโครงการ N 15.591108  E 101.642386

12 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 ม.  -  -  - 40,000  - การคมนาคม ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสะอาด ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ยาว 20 ม.หนาเฉล่ีย 0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ท่ีสะดวกข้ึน รวดเร็วในการสัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว 80 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางปริมาณไม่น้อยกว่า 8 ลบ.ม. ให้เรียบร้อย ร้อยละ 70 และลดอุบัติเหตุทางถนนได้

ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท แบบเลขท่ี ทถ-2-206
จุดเร่ิมต้นโครงการ N 15.590875  E 101.6641852
จุดส้ินสุดโครงการ N 15.590953  E 101.641980

5

ปรับปรุงถนนลูกรังสายเข้าพ้ืนท่ี

ม.3

ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสะอาด

การเกษตร บ้านโนนสะอาด ม.3

จอมแก้ว บ้านโนนสะอาด



แบบ ผ. ๐๒

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
โครงการ วัตถุประสงค์ท่ี จะได้รับ

13 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 ม.  -  - 201,000  -  - มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ยาว 100 ม.หนาเฉล่ีย 0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรีต การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา

ม.4 สะดวกรวดเร็ว ไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. พร้อมลงลูกรัง ไหล่ทางให้เรียบร้อย ท่ีสะดวกข้ึน และลดอุบัติเหตุทางถนนได้

ตามแบบมาตรฐานงานทางขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน แบบเลขท่ี ทถ-2-206 ร้อยละ 70

จุดเร่ิมต้นโครงการ N 15.632711  E 101.649144
จุดส้ินสุดโครงการ N 15.633392  E 101.649948

14 ก่อสร้างบ่อบาดาลสาธารณะ เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้น้ าสะอาด ขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึก  -  - 200,000  -  - ประชาชนมีน้ า ประชาชนมีน้ าเพ่ือใช้ กองช่าง
บ้านวังข่ือ ม.4 ในการอุปโภค บริโภค ไม่น้อยกว่า 100 ม.หรือจนกว่าจะได้น้ า ส าหรับอุปโภค ในการอุปโภค บริโภค 

อุปโภคบริโภค พร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ าและอุปกรณ์ไฟฟ้า บริโภคร้อยละ 90 อย่างเพียงพอ
และติดต้ังป้ายโครงการให้เรียบร้อย
ตามรูปแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด
จุดด าเนินโครงการ N 15.622949  E 101.650432

15 ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัด เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ปริมาณงาน กว้าง 4 ม.  -  -  - 100,000  - มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ยาว 510 ม. หนาเฉล่ีย 0.10 ม. ลงหินคลุก 327 ลบ.ม. การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว หรือไม่น้อยกว่า 2,040 ตร.ม. พร้อมบดอัดปรับเกรดผิวจราจร ท่ีสะดวกข้ึน และลดอุบัติเหตุทางถนนได้

ด้วยรถเกรดเดอร์ ตามแบบแปลนของ อบต.ซับใหญ่ ก าหนด ร้อยละ 70
จุดเร่ิมต้นโครงการ N 15.621784  E 101.646858
จุดส้ินสุดโครงการ N 15.621152  E 101.651516

16 ก่อสร้างบ่อบาดาลสาธารณะ เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้น้ าสะอาด ขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึก  -  - 296,000  -  - ประชาชนมีน้ า ประชาชนมีน้ าเพ่ือใช้ กองช่าง
คุ้มไทยพัฒนา บ้านซับเจริญสุข ในการอุปโภค บริโภค ไม่น้อยกว่า 100 ม.หรือจนกว่าจะได้น้ า ส าหรับอุปโภค ในการอุปโภค บริโภค 
ม.5 อุปโภคบริโภค พร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ าและอุปกรณ์ไฟฟ้า บริโภคร้อยละ 90 อย่างเพียงพอ

และก่อสร้างหอถังเหล็กและถังน้ าและติดต้ังป้ายโครงการ
ตามรูปแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด
จุดด าเนินโครงการ N 15.621372  E 101.578938
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ภายในหมู่บ้าน บ้านวังข่ือ

ภายในหมู่บ้าน บ้านวังข่ือ ม.4



แบบ ผ. ๐๒

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
โครงการ วัตถุประสงค์ท่ี จะได้รับ

17 ก่อสร้างบ่อบาดาลสาธารณะ เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้น้ าสะอาด ขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึก  -  - 200,000  -  - ประชาชนมีน้ า ประชาชนมีน้ าเพ่ือใช้ กองช่าง
คุ้มเก้ิงส าราญ บ้านซับเจริญสุข ในการอุปโภค บริโภค ไม่น้อยกว่า 100 ม.หรือจนกว่าจะได้น้ า ส าหรับอุปโภค ในการอุปโภค บริโภค 
ม.5 อุปโภคบริโภค พร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ าและอุปกรณ์ไฟฟ้า บริโภคร้อยละ 90 อย่างเพียงพอ

และติดต้ังป้ายโครงการให้เรียบร้อย ตามรูปแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด
จุดด าเนินโครงการ N 15.625860  E 101.572765

18 ก่อสร้างถนนลูกรังเข้าพ้ืนท่ี เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 900 ม.  -  -  - 100,000  - มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ท าการเกษตรภายในหมู่บ้าน ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ลูกรังหนา 0.10 ม. ช่วง กม. 600-900 เสริมลูกรัง การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว ตามความเหมาะสมของพ้ืนท่ี เพราะสภาพเป็นทางลาดชัน ท่ีสะดวกข้ึน และลดอุบัติเหตุทางถนนได้

พร้อมปรับเกล่ียเสริมตลอดสายทาง(ปรับเกล่ียเรียบ) ตามรูปแบบ อบต.ซับใหญ่ ร้อยละ 70
จุดเร่ิมต้นโครงการ N 15.625226  E 101.557249
จุดส้ินสุดโครงการ N 15.615904  E 101.560167

19 ก่อสร้างบ่อบาดาลสาธารณะ เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้น้ าสะอาด ขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึก  -  - 200,000  -  - ประชาชนมีน้ า ประชาชนมีน้ าเพ่ือใช้ กองช่าง
บ้านบุฉนวน ม.6 ในการอุปโภค บริโภค ไม่น้อยกว่า 100 ม.หรือจนกว่าจะได้น้ า ส าหรับอุปโภค ในการอุปโภค บริโภค 

อุปโภคบริโภค พร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ าและอุปกรณ์ไฟฟ้า บริโภคร้อยละ 90 อย่างเพียงพอ
และติดต้ังป้ายโครงการให้เรียบร้อย ตามรูปแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด
จุดด าเนินโครงการ N 15.611642  E 101.522650

20 ก าจัดวัชพืชล าห้วยจอมแก้ว เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้น้ าสะอาด ก าจัดวัชพืชด้วยแรงคน  -  - 42,600  -  - ประชาชนมีน้ า ประชาชนมีน้ าเพ่ือใช้ กองช่าง
บ้านบุฉนวน ม.6 ในการอุปโภค บริโภค ความกว้างโดยของล าห้วยเฉล่ีย 15 ม. ส าหรับอุปโภค ในการอุปโภค บริโภค 

ยาว 1,000 ม.ปริมาณ 9.38 ไร่ บริโภคร้อยละ 90 อย่างเพียงพอ
จุดเร่ิมต้นโครงการ N 15.612968  E 101.528628
จุดส้ินสุดโครงการ N 15.613082  E 101.521420

21 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 49 ม.  -  -  - 100,000  - มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง หนาเฉล่ีย 0.15 ม.  หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 196.00 ตร.ม. การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา

บ้านบุฉนวน ม.6 สะดวกรวดเร็ว พร้อมลงลูกรังไหล่ทางปริมาณไม่น้อยกว่า 8 ลบ.ม. ให้เรียบร้อย ท่ีสะดวกข้ึน และลดอุบัติเหตุทางถนนได้

ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท แบบเลขท่ี ทถ-2-206 ร้อยละ 70 และลดอุบัติเหตุทางถนนได้

จุดเร่ิมต้นโครงการ N 15.625226  E 101.557249
จุดส้ินสุดโครงการ N 15.615904  E 101.560167

7

สายคลองหล่องเสือ

บ้านซับเจริญสุข ม.5



แบบ ผ. ๐๒

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
โครงการ วัตถุประสงค์ท่ี จะได้รับ

22 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนน คสล. ขนาดกว้าง 3 ม.  -  - 201,000  -  - มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม. การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. ท่ีสะดวกข้ึน และลดอุบัติเหตุทางถนนได้

พร้อมลงลูกรัง ไหล่ทางให้เรียบร้อย ร้อยละ 70
ตามแบบมาตรฐานงานทางขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เลขท่ี ทถ-2-206
จุดเร่ิมต้นโครงการ N 15.631462  E 101.492005
จุดส้ินสุดโครงการ N 15.630796  E 101.491318

23 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 ม.  -  - 201,000  -  - มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ยาว 47 ม.หนาเฉล่ีย 0.15 ม. การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา

บ้านหนองใหญ่ ม.7 สะดวกรวดเร็ว หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 188 ตร.ม. ท่ีสะดวกข้ึน และลดอุบัติเหตุทางถนนได้

พร้อมลงลูกรัง ไหล่ทางให้เรียบร้อย ร้อยละ 70
ตามแบบมาตรฐานงานทางขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เลขท่ี ทถ-2-206
จุดเร่ิมต้นโครงการ N 15.632459  E 101.493145
จุดส้ินสุดโครงการ N 15.632275  E 101.493776

24 ซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าพ้ืนท่ี เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ จ านวน 2 สาย   -  -  - 100,000  - มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง สายท่ี 1 สายเขากรด กว้าง 4 ม. ยาว 1,800 ม. การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา

บ้านหนองใหญ่ ม.7 สะดวกรวดเร็ว สายท่ี 2 สายคุ้มจอมแก้ว-คุ้มหนองใหญ่ ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 700 ม. ท่ีสะดวกข้ึน และลดอุบัติเหตุทางถนนได้

โดยลงลูกรังเฉล่ียตรงจุดท่ีเป็นหลุมเป็นบ่อใช้คิวลูกรัง 1,000 ลบ.ม. ร้อยละ 70

หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 10,000 ตร.ม. 
พร้อมปรับเกล่ียด้วยรถเกรดเดอร์ตลอดสายทาง(ปรับเกล่ียเรียบ) 
ตามแบบแปลน อบต.ซับใหญ่
จุดเร่ิมต้นโครงการ N 15.632240  E 101.494749
จุดส้ินสุดโครงการ N 15.637696  E 101.493033
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ภายในหมู่บ้าน สายทางเข้าเขา
จอมดอย บ้านหนองใหญ่ ม.7

ท าการเกษตรภายในหมู่บ้าน

ภายในหมู่บ้านสายเข้าประปาภูเขา



แบบ ผ. ๐๒

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
โครงการ วัตถุประสงค์ท่ี จะได้รับ

25 เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้น้ าสะอาด บ่อบาดาล ขนาด 6 น้ิว  -  - 150,000 150,000 150,000 ประชาชนมีน้ า ประชาชนมีน้ าสะอาด กองช่าง
บ้านหนองใหญ่ ม.7 ในการอุปโภค บริโภค ความลึกไม่ต่ ากว่า 100 ม. หรือจนกว่าจะได้น้ าอุปโภคบริโภค สะอาดอุปโภค เพ่ือใช้ในการอุปโภค 

พร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ าและอุปกรณ์ไฟฟ้าให้เรียบร้อย บริโภคร้อยละ 90 บริโภค เพียงพอ
(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด)
สถานท่ีด าเนินโครงการ E 15.633261  L 101.4978

26 ก่อสร้างบ่อบาดาลสาธารณะ เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้น้ าสะอาด ขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึก  -  - 296,000  -  - ประชาชนมีน้ า ประชาชนมีน้ าเพ่ือใช้ กองช่าง
คุ้มหน้าโรงเรียน ในการอุปโภค บริโภค ไม่น้อยกว่า 60 ม.หรือจนกว่าจะได้น้ า ส าหรับอุปโภค ในการอุปโภค บริโภค 
บ้านตลุกคูณ ม.8 อุปโภคบริโภค พร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ าและอุปกรณ์ไฟฟ้า บริโภคร้อยละ 90 อย่างเพียงพอ

และติดต้ังป้ายโครงการให้เรียบร้อยตามรูปแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด
27 ก่อสร้างบ่อบาดาลสาธารณะ เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้น้ าสะอาด ขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึก  -  - 200,000  -  - ประชาชนมีน้ า ประชาชนมีน้ าเพ่ือใช้ กองช่าง

บริเวณสระสาธารณะ ในการอุปโภค บริโภค ไม่น้อยกว่า 60 ม.หรือจนกว่าจะได้น้ า ส าหรับอุปโภค ในการอุปโภค บริโภค 
บ้านตลุกคูณ ม.8 อุปโภคบริโภค พร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ าและอุปกรณ์ไฟฟ้า บริโภคร้อยละ 90 อย่างเพียงพอ

และก่อสร้างหอถังเหล็กและถังน้ าและติดต้ังป้ายโครงการ
และติดต้ังป้ายโครงการให้เรียบร้อย ตามรูปแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด
จุดด าเนินโครงการ N 15.591446  E 101.603739

28 ซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าพ้ืนท่ี เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 1,500 ม.  -  -  - 100,000  - มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง หนา 0.10 ม. ช่วง กม. 0-500 ถมดินสูง 30 ซม. วางท่อ คสล. 1 แห่ง การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา

บ้านตลุกคูณ ม.8 สะดวกรวดเร็ว ช่วง กม.0-650 จ านวน 1 แถว จ านวน 7 ท่อน พร้อมปรับเกล่ีย ท่ีสะดวกข้ึน และลดอุบัติเหตุทางถนนได้

ด้วยรถเกรดเดอร์ตลอดสายทาง(ปรับเกล่ียเรียบ) ตามแบบแปลน อบต.ซับใหญ่ ร้อยละ 70
จุดเร่ิมต้นโครงการ N 15.590733  E 101.601533
จุดส้ินสุดโครงการ N 15.597987  E 101.591898

29 เพ่ือจัดเก็บน้ าไว้ใช้การอุปโภค กว้างเฉล่ีย 19 ม. ยาว 370 ม.  -  - 300,000 300,000 300,000 ปริมาณน้ าท่ี ประชาชนมีน้ าในการ กองช่าง
ประโยชน์ บ้านตลุกคูณ หมู่ 8 บริโภค ลึกเฉล่ีย 3 ม. กักเก็บเพ่ิมข้ึน อุปโภค บริโภคอย่าง

(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ ก าหนด) ร้อยละ 80 เพียงพอ
สถานท่ีด าเนินโครงการ E 15.591156  L 101.6038
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ท าการเกษตรภายในหมู่บ้าน

ขุดลอกขยายสระน้ าสาธารณะ

เจาะบ่อบาดาลสาธารณะ



แบบ ผ. ๐๒

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
โครงการ วัตถุประสงค์ท่ี จะได้รับ

30 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 ม.  -  - 161,000  -  - มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ยาว 80 ม.หนาเฉล่ีย 0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรีต การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา

บ้านซับห่าง ม.9 สะดวกรวดเร็ว ไม่น้อยกว่า 320 ตร.ม. พร้อมลงลูกรัง ไหล่ทางให้เรียบร้อย ท่ีสะดวกข้ึน และลดอุบัติเหตุทางถนนได้

ตามแบบมาตรฐานงานทางขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เลขท่ี ทถ-2-206 ร้อยละ 70
จุดเร่ิมต้นโครงการ N 15.601601  E 101.561336
จุดส้ินสุดโครงการ N 15.602357  E 101.560975

31 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 ม.  -  - 91,000  -  - มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ยาว 45 ม.หนาเฉล่ีย 0.15 ม. การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็ว หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 180 ตร.ม. ท่ีสะดวกข้ึน และลดอุบัติเหตุทางถนนได้

พร้อมลงลูกรัง ไหล่ทางให้เรียบร้อย ร้อยละ 70
ตามแบบมาตรฐานงานทางขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เลขท่ี ทถ-2-206
จุดเร่ิมต้นโครงการ N 15.604486  E 101.567275
จุดส้ินสุดโครงการ N 15.605423  E 101.566974

32 เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้น้ า ปรับปรุงระบบประปา จ านวน 1 จุด  -  - 87,700  -  - ประชาชนมีน้ า ประชาชนมีน้ าเพ่ือใช้ กองช่าง
บ้านซับห่าง ม.9 สะอาดในการอุปโภค บริโภค โดยการติดต้ังมิเตอร์ ขนาด 15 แอมป์ จ านวน 1 ชุด ส าหรับอุปโภค ในการอุปโภค บริโภค 

 พร้อมตู้ควบคุมมอเตอร์ป๊ัมน้ า(ตู้คอนโทรล) ตามรูปแบบรายการ อบต.ซับใหญ่ ก าหนด บริโภคร้อยละ 90 อย่างเพียงพอ
จุดด าเนินโครงการ N 15.603966  E 101.559053

33 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนน คสล. กว้าง 4 ม.  -  -  - 100,000  - มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ยาว 49 ม.หนาเฉล่ีย 0.15 ม. หรือพ้ืนท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็ว 196.00 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางปริมาณไม่น้อยกว่า 8 ลบ.ม. ให้เรียบร้อย ท่ีสะดวกข้ึน และลดอุบัติเหตุทางถนนได้

ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท แบบเลขท่ี ทถ-2-206 ร้อยละ 70
จุดเร่ิมต้นโครงการ N 15.605415  E 101.566968
จุดส้ินสุดโครงการ N 15.605931  E 101.566850

34 เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้น้ าสะอาด บ่อบาดาล ขนาด 6 น้ิว  -  - 150,000 150,000 150,000 ประชาชนมีน้ า ประชาชนมีน้ าสะอาด กองช่าง
บ้านซับห่าง ม.9 ในการอุปโภค บริโภค ความลึกไม่ต่ ากว่า 100 ม. หรือจนกว่าจะได้น้ าอุปโภคบริโภค สะอาดอุปโภค เพ่ือใช้ในการอุปโภค 

พร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ าและอุปกรณ์ไฟฟ้าให้เรียบร้อย บริโภคร้อยละ 90 บริโภค เพียงพอ
(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด)
สถานท่ีด าเนินโครงการ E 15.633261  L 101.4978

10

ภายในหมู่บ้าน บ้านซับห่าง ม.9

ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน

สายข้างวัดบ้านซับห่าง 

ภายในหมู่บ้าน บ้านซับห่าง ม.9

เจาะบ่อบาดาลสาธารณะ



แบบ ผ. ๐๒

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
โครงการ วัตถุประสงค์ท่ี จะได้รับ

35 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 ม.  -  - 33,000  -  - มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ภายในหมู่บ้าน สายบ้าน ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ยาว 16.50 ม.หนาเฉล่ีย 0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรีต การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา

นายเทียน ชัยมีแรง (คุ้มเทพประทาน) สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 66 ตร.ม. พร้อมลงลูกรัง ไหล่ทางให้เรียบร้อย ท่ีสะดวกข้ึน และลดอุบัติเหตุทางถนนได้

บ้านซับใหญ่พัฒนา ม.10 ตามแบบมาตรฐานงานทางขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เลขท่ี ทถ-2-206 ร้อยละ 70

จุดเร่ิมต้นโครงการ N 15.634025  E 101.614593
จุดส้ินสุดโครงการ N 15.633851  E 101.614580

36 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 ม.  -  - 31,000  -  - มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ภายในหมู่บ้าน สายบ้าน ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ยาว 62 ม.หนาเฉล่ีย 0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรีต การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา

นายกี ลัดขุนทด สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 62 ตร.ม. พร้อมลงลูกรัง ไหล่ทางให้เรียบร้อย ท่ีสะดวกข้ึน และลดอุบัติเหตุทางถนนได้

บ้านซับใหญ่พัฒนา ม.10 ตามแบบมาตรฐานงานทางขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เลขท่ี ทถ-2-206 ร้อยละ 70

จุดเร่ิมต้นโครงการ N 15.637011  E 101.611063
จุดส้ินสุดโครงการ N 15.636984  E 101.610772

37 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 ม.  -  - 130,000  -  - มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ภายในหมู่บ้าน สายบ้าน ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ยาว 65 ม.หนาเฉล่ีย 0.15 ม. การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา

นายบุญส่ง - นางอุดม สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 260 ตร.ม. ท่ีสะดวกข้ึน และลดอุบัติเหตุทางถนนได้

บ้านซับใหญ่พัฒนา ม.10 พร้อมลงลูกรัง ไหล่ทางให้เรียบร้อย ร้อยละ 70

ตามแบบมาตรฐานงานทางขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เลขท่ี ทถ-2-206
จุดเร่ิมต้นโครงการ N 15.641321  E 101.608677
จุดส้ินสุดโครงการ N 15.641449  E 101.608025

38 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 ม.  -  - 303,000  -  - มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ภายในหมู่บ้าน สายสระน้ า ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ยาว 150 ม.หนาเฉล่ีย 0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรีต การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา

สาธารณะแม่กองแก้ว สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม. พร้อมลงลูกรัง ไหล่ทางให้เรียบร้อย ท่ีสะดวกข้ึน และลดอุบัติเหตุทางถนนได้

บ้านซับใหญ่พัฒนา ม.10 ตามแบบมาตรฐานงานทางขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เลขท่ี ทถ-2-206 ร้อยละ 70

จุดเร่ิมต้นโครงการ N 15.638861  E 101.613087
จุดส้ินสุดโครงการ N 15.640276  E 101.613280
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แบบ ผ. ๐๒

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
โครงการ วัตถุประสงค์ท่ี จะได้รับ

39 ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัด เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ กว้าง 4 ม. ยาว 300 ม.  -  -  - 100,000  - มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง และบางช่วง กว้าง 300 ม. ยาว 600 ม. หนา 0.10 ม. การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา

บ้านซับใหญ่พัฒนา ม.10 สะดวกรวดเร็ว ลงหินคลุก 336 ลบ.ม. หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 2,100 ตร.ม. ท่ีสะดวกข้ึน และลดอุบัติเหตุทางถนนได้

พร้อมบดอัดปรับเกรดผิวจราจรด้วยรถเกรดเดอร์ ตามแบบแปลนของ อบต.ซับใหญ่ ร้อยละ 70

จุดเร่ิมต้นโครงการ N 15.639212  E 101.613174
จุดส้ินสุดโครงการ N 15.647110  E 101.612102

40 เพ่ือจัดเก็บน้ าไว้ใช้การอุปโภค กว้างเฉล่ีย 19 ม. ยาว 600 ม.  -  - 500,000 500,000 500,000 ปริมาณน้ า ประชาชนมีน้ าในการอุปโภค กองช่าง
บ้านซับใหญ่พัฒนา ม.10 บริโภค ลึกเฉล่ีย 3 ม. ท่ีกักเก็บเพ่ิมข้ึน และบริโภคอย่างเพียงพอ

(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ ก าหนด) ร้อยละ 80
สถานท่ีด าเนินโครงการ E 15.652042  L 101.5916

41 เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 ม.  -  - 201,000  -  - มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ยาว 100 ม.หนาเฉล่ีย 0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรีต การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. พร้อมลงลูกรัง ไหล่ทางให้เรียบร้อย ท่ีสะดวกข้ึน และลดอุบัติเหตุทางถนนได้

ตามแบบมาตรฐานงานทางขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เลขท่ี ทถ-2-206 ร้อยละ 70
จุดเร่ิมต้นโครงการ N 15.602105  E 101.501901
จุดส้ินสุดโครงการ N 15.601970  E 101.501640

42 ก่อสร้างบ่อบาดาลสาธารณะ เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้น้ าสะอาด ขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึก  -  - 200,000  -  - ประชาชนมีน้ า ประชาชนมีน้ าเพ่ือใช้ กองช่าง
บ้านหนองบัว ม.11 ในการอุปโภค บริโภค ไม่น้อยกว่า 60 ม.หรือจนกว่าจะได้น้ าอุปโภคบริโภค พร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า ส าหรับอุปโภค ในการอุปโภค บริโภค 

และอุปกรณ์ไฟฟ้าและติดต้ังป้ายโครงการให้เรียบร้อย ตามรูปแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด บริโภคร้อยละ 90 อย่างเพียงพอ
จุดด าเนินโครงการ N 15.606821  E 101.509682

43 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 ม.  -  -  - 100,000  - มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ยาว 49 ม.หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 196.00 ตร.ม. การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา

บ้านหนองบัว ม.11 สะดวกรวดเร็ว พร้อมลงลูกรังไหล่ทางปริมาณไม่น้อยกว่า 8 ลบ.ม. ให้เรียบร้อย ท่ีสะดวกข้ึน และลดอุบัติเหตุทางถนนได้

ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท แบบเลขท่ี ทถ-2-206 ร้อยละ 70
จุดเร่ิมต้นโครงการ N 15.606830  E 101.509585
จุดส้ินสุดโครงการ N 15.606422  E 101.613174
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รอบสระน้ าสาธารณะแม่กองแก้ว

บ้านหนองบัว ม.11

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหนองบัว - วังพะเนา

ภายในหมู่บ้าน 

ขุดลอกอ่างเก็บน้ าปอบิด



แบบ ผ. ๐๒

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
โครงการ วัตถุประสงค์ท่ี จะได้รับ

44 เพ่ือจัดเก็บน้ าไว้ใช้การอุปโภค กว้างเฉล่ีย 19 ม. ยาว 530 ม.  -  - 450,000 450,000 450,000 ปริมาณน้ า ประชาชนมีน้ าในการอุปโภค กองช่าง
บ้านหนองบัว หมู่ 11 บริโภค ลึกเฉล่ีย 3 ม. ท่ีกักเก็บเพ่ิมข้ึน และบริโภคอย่างเพียงพอ

(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ ก าหนด) ร้อยละ 80
สถานท่ีด าเนินโครงการ E 15.630117  L 101.4997

45 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 ม.  -  - 462,000  -  - มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ยาว 228.50 ม.หนาเฉล่ีย 0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรีต การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็ว ไม่น้อยกว่า 914 ตร.ม. พร้อมลงลูกรัง ไหล่ทางให้เรียบร้อย ท่ีสะดวกข้ึน และลดอุบัติเหตุทางถนนได้

ม.12 ตามแบบมาตรฐานงานทางขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เลขท่ี ทถ-2-206 ร้อยละ 70
จุดเร่ิมต้นโครงการ N 15.626462  E 101.619900
จุดส้ินสุดโครงการ N 15.624302  E 101.620522

46 ซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ เพ่ือให้ประชาชนมีสถานท่ี โดยมีปริมาณงานเปล่ียน  -  -  - 100,000  - มีอาคารให้ มีอาคารส าหรับท ากิจกรรม กองช่าง
ส าหรับประกอบกิจกรรมภายใน วัสดุมุงหลังคา และซ่อมแซมโครงหลังคา บริการประชาชน และบริการประชาชนในพ้ืนท่ี

หมู่บ้าน ให้เรียบร้อย ตามแบบแปลน อบต.ซับใหญ่ เพ่ิมข้ึน มีความสะดวกในการจัด
จุดด าเนินโครงการ N 15.628262  E 101.620453 ร้อยละ 70 ประชุมต่างๆ ของหมู่บ้าน

47 ปรับปรุงผิวการจราจรแบบ เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนน คสล. ขนาดกว้าง 5 ม.  -  - 600,000  -  - มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ยาว 462 ม. การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็ว (รายละเอียดตามรูปแบบอบต.ซับให่ญ่ก าหนด) ท่ีสะดวกข้ึน และลดอุบัติเหตุทางถนนได้

บ้านเขาดินวนา ม.13 จุดเร่ิมต้นโครงการ N 15.587775  E 101.601160 ร้อยละ 70
จุดส้ินสุดโครงการ N 15.587498  E 101.597564

48 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 ม.  -  - 76,000  -  - มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ยาว 38 ม.หนาเฉล่ีย 0.15 ม. การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็ว หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 152 ตร.ม. ท่ีสะดวกข้ึน และลดอุบัติเหตุทางถนนได้

ม.13 พร้อมลงลูกรัง ไหล่ทางให้เรียบร้อย ร้อยละ 70
ตามแบบมาตรฐานงานทางขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เลขท่ี ทถ-2-206
จุดเร่ิมต้นโครงการ N 15.587742  E 101.594758
จุดส้ินสุดโครงการ N 15.587298  E 101.597758 13

 -บ้านวังพง บ้านโนนจ าปาพัฒนา 

เขาดินวนา บ้านเขาดินวนา 

สายทางภายในหมู่บ้าน

ภายในหมู่บ้าน สายเข้าวัด

(Asphaltic Concrete)

บ้านโนนจ าปาพัฒนา ม.12

ขุดลอกล าห้วยจอมแก้ว

ภายในหมู่บ้านสาย บ้านโนนจ าปาพัฒนา



แบบ ผ. ๐๒

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
โครงการ วัตถุประสงค์ท่ี จะได้รับ

49 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 ม.  -  - 130,000  -  - มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ยาว 65 ม.หนาเฉล่ีย 0.15 ม. การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา

ม.13 สะดวกรวดเร็ว หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 260 ตร.ม. ท่ีสะดวกข้ึน และลดอุบัติเหตุทางถนนได้

พร้อมลงลูกรัง ไหล่ทางให้เรียบร้อย ร้อยละ 70
ตามแบบมาตรฐานงานทางขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เลขท่ี ทถ-2-206
จุดเร่ิมต้นโครงการ N 15.587713  E 101.593837
จุดส้ินสุดโครงการ N 15.587369  E 101.593860

50 ก่อสร้างบ่อบาดาลสาธารณะ เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้น้ าสะอาด ขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึก  -  - 296,000  -  - ประชาชนมีน้ า ประชาชนมีน้ าเพ่ือใช้ กองช่าง
บ้านเขาดินวนา ม.13 ในการอุปโภค บริโภค ไม่น้อยกว่า 100 ม.หรือจนกว่าจะได้น้ าอุปโภคบริโภค ส าหรับอุปโภค ในการอุปโภค บริโภค 

พร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ าและอุปกรณ์ไฟฟ้าและก่อสร้างหอถังเหล็กและถังน้ า บริโภคร้อยละ 90 อย่างเพียงพอ
และติดต้ังป้ายโครงการให้เรียบร้อย ตามรูปแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด
จุดด าเนินโครงการ N 15.585795  E 101.594084

51 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 ม.  -  -  - 100,000  - มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ยาว 49 ม.หนาเฉล่ีย 0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ี การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา

ม.13 สะดวกรวดเร็ว เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 196 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ท่ีสะดวกข้ึน และลดอุบัติเหตุทางถนนได้

ปริมาณไม่น้อยกว่า 8 ลบ.ม. ให้เรียบร้อย ร้อยละ 70
ตามแบบมาตรฐานงานทางขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เลขท่ี ทถ-2-206
จุดเร่ิมต้นโครงการ N 15.590586  E 101.595386
จุดส้ินสุดโครงการ N 15.590565  E 101.595718

52 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนน คสล. ขนาดกว้าง 5 ม.  -  - 198,000  -  - มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ยาว 80 ม.หนาเฉล่ีย 0.15 ม. การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา

วนาราม บ้านซับจาน ม.14 สะดวกรวดเร็ว หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. ท่ีสะดวกข้ึน และลดอุบัติเหตุทางถนนได้

พร้อมลงลูกรัง ไหล่ทางให้เรียบร้อย ร้อยละ 70
ตามแบบมาตรฐานงานทางขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เลขท่ี ทถ-2-206
จุดเร่ิมต้นโครงการ N 15.625097  E 101.632429
จุดส้ินสุดโครงการ N 15.624728 E 101.632250 14

ภายในหมู่บ้าน สายเข้าวัดซับจาน-

ภายในหมู่บ้าน บ้านเขาดินวนา

ภายในหมู่บ้าน บ้านเขาดินวนา



แบบ ผ. ๐๒

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
โครงการ วัตถุประสงค์ท่ี จะได้รับ

53 ก่อสร้างบ่อบาดาลสาธารณะ เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้น้ าสะอาด ขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึก  -  - 200,000  -  - ประชาชนมีน้ า ประชาชนมีน้ าเพ่ือใช้ กองช่าง
บ้านซับจาน ม.14 ในการอุปโภค บริโภค ไม่น้อยกว่า 100 ม.หรือจนกว่าจะได้น้ า ส าหรับอุปโภค ในการอุปโภค บริโภค 

อุปโภคบริโภค พร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ าและอุปกรณ์ไฟฟ้า บริโภคร้อยละ 90 อย่างเพียงพอ
และติดต้ังป้ายโครงการให้เรียบร้อย ตามรูปแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด
จุดด าเนินโครงการ N 15.626946  E 101.631431

54 ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนน คสล. ขนาดกว้าง 5 ม.  -  -  - 100,000  - มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ยาว 900 ม.หนาเฉล่ีย 0.10 ม. การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็ว หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 4,500 ตร.ม. ท่ีสะดวกข้ึน และลดอุบัติเหตุทางถนนได้

พร้อมปรับเกล่ียเสริมตลอดสาย (ปรับเกล่ียเรียบ) ร้อยละ 70
ตามแบบแปลน อบต.ซับใหญ่ 
จุดเร่ิมต้นโครงการ N 15.624513  E 101.632357
จุดส้ินสุดโครงการ N 15.624531  E 101.632357

55 เพ่ือจัดเก็บน้ าไว้ใช้การอุปโภค กว้างเฉล่ีย 19 ม. ยาว 400 ม.  -  - 350,000 350,000 350,000 ปริมาณน้ า ประชาชนมีน้ าในการอุปโภค กองช่าง
ประโยชน์ บ้านซับจาน ม.14 บริโภค ลึกเฉล่ีย 3 ม. ท่ีกักเก็บ และบริโภคอย่างเพียงพอ

(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ ก าหนด) เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 80

สถานท่ีด าเนินโครงการ E 15.652042  L 101.5916

รวม - - 8,997,300 4,223,000 2,200,000 
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55    โครงการ

ขุดลอกขยายสระน้ าสาธารณะ

สายซับจานเช่ือมทางแยกวังพง



แบบ ผ. ๐๒

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1 และ 3

2 ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 เพ่ือพัฒนาระบบการป้องกัน จิตอาสาภัยพิบัติ  -  - 200,000 200,000 200,000 ประชาชน บรรเทาความเดือดร้อน ส านักงานปลัด

ภัยพิบัติประจ า อบต.ซับใหญ่ และสร้างความเข้มแข็งให้แก่อปท. อบต.ซับใหญ่ ได้รับความ ให้กับประชาชนท่ี
ให้มีบุคลากรท่ีสามารถปฏิบัติ ช่วยเหลือ ประสบภัยพิบัติ
หน้าท่ีช่วยเหลือเจ้าพนักงาน จากภัยพิบัติ
ในการป้องกันบรรเทา ร้อยละ 100
สาธารณภัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561- 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 (พ.ศ.2563)

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

โครงการ

ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา



แบบ ผ. ๐๒

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1 และ 3

2 ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม ต าบลซับใหญ่  -  -  - 200,000 200,000 ประชาชน ประชาชนคุณภาพ กองสวัสดิการสังคม

ชีวิตประชาชน และพัฒนาคุณภาพชีวิตของ มีคุณภาพ ชีวิตท่ีดีข้ึน
ประชาชนในต าบลให้มีชีวิต ชีวิตดีข้ึน
ท่ีดีข้ึน ร้อยละ 100

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561- 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 (พ.ศ.2563)

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

โครงการ

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ



แบบ ผ. ๐๒

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 และ 3

3 ยุทธศาสตร์การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 เพ่ือก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนา อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  -  -  - 2,500,000 2,500,000 เด็กมีอาคาร มีอาคารเรียนท่ีใช้ในการ กองการศึกษา ฯ

เด็กเล็กตามแบบมาตรฐาน ขนาด 51 - 80 คน เรียนท่ีเหมาะสม จัดการเรียนรู้อย่าง กองช่าง
สถ.ศพด.2 กรมส่งเสริมการ แบบท่ี สถ.ศพด.2 ร้อยละ 100 เหมาะสม
ปกครองส่วนท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองส่วน
กระทรวงมหาดไทย ท้องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย

รวม - - - 2,500,000 2,500,000 
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1    โครงการ

ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561- 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 (พ.ศ.2563)

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

โครงการ



แบบ ผ. ๐๒

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2

4 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี
4.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง เพ่ือเตรียมความพร้อมในการ ค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกต้ัง  -  -  - 400,000 400,000 ประชาชน การเลือกต้ังเป็นไป ส านักงานปลัด

เลือกต้ังของ อบต. ของ อบต. มาใช้สิทธิ ตามระเบียบและ
เลือกต้ัง ประชาชนได้มีส่วนร่วม

ร้อยละ 90 ในการเลือกต้ัง

รวม  -  - - - - 400,000 400,000  -  -  -         1         โครงการ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561- 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 (พ.ศ.2563)

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ



แบบ ผ. ๐๑

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

1) ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และบริการสาธารณะ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  -  -  -  - 9 46,050,000.00 11 48,050,000.00 18 92,150,000.00 38 186,250,000.00 

รวม 0  - 0  - 9 46,050,000.00 11 48,050,000.00 18 92,150,000.00 38 186,250,000.00 

รวมท้ังส้ิน 0  - 0  - 9 46,050,000.00 11 48,050,000.00 18 48,050,018.00 38 186,250,000.00 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 (พ.ศ.2563)

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 รวม 5 ปีปี 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่  อ าเภอซับใหญ่  จังหวัดชัยภูมิ
ปี 2564

ส าหรับ โครงการท่ีเกิดศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน



แบบ ผ. ๐๒/๑

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

1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ
1.2 แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนมีถนน ถนนลาดยาง ระยะทาง 6 กม.  -  - 13,000,000 13,000,000 13,000,000 มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้ กว้าง 6 ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม. การคมนาคม รวดเร็วในการคมนาคม

บ้านตลุกคูณ ม.8 อย่างสะดวกรวดเร็ว และลงลูกรังไหล่ทางหนา ท่ีสะดวกข้ึน

ระหว่างหมู่บ้าน 0.15 ม. ข้างละ 0.50 ม. ร้อยละ 70

2 เพ่ือให้ประชาชนมีถนน ระยะทาง 8,500 กม. กว้าง 6 ม.  -  - 23,000,000 23,000,000 23,000,000 มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้ หนา 0.05 ม. การคมนาคม รวดเร็วในการคมนาคม

อย่างสะดวกรวดเร็ว ท่ีสะดวกข้ึน

ต.ซับใหญ่ ระหว่างหมู่บ้าน ร้อยละ 70
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บ้านซับห่าง ม.9 - บ้านบุฉนวน ม.6  

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 (พ.ศ.2563)

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

บ้านเขาดินวนา ม.13 - 

สายบ้านซับใหญ่พัฒนา ม.10 -

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน



แบบ ผ. ๐๒/๑

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
3 ขุดลอกล าห้วยจอมแก้ว เพ่ือเก็บน้ าไว้ใช้ในการเกษตร กว้างเฉล่ีย 19 ม.  -  - 850,000 850,000 850,000 ปริมาณน้ า ประชาชนมีน้ าสะอาด กองช่าง

บ้านวังพง ม.2 การอุปโภค บริโภค ยาว 1,200 ม. ลึก 3 ม. ท่ีกักเก็บ เพ่ือใช้ในการอุปโภค 
(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด) เพ่ิมข้ึน บริโภค เพียงพอ
สถานท่ีด าเนินโครงการ E 15.610841  L 101.6076

4 เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ในการ ขนาดฝายกว้าง 20 ม.  -  - 850,000 850,000 850,000 ปริมาณน้ า ประชาชนมีน้ าใช้เพ่ือ กองช่าง
อุปโภค บริโภค สูง 2.5 ม. ผนังข้างสูง 3.5 ม.  ท่ีกักเก็บ การอุปโภคบริโภค และ

(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด) เพ่ิมข้ึน การเกษตรอย่างเพียงพอ
สถานท่ีด าเนินโครงการ E 15.605568  L 101.5915 ร้อยละ 80

5 เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ในการ ขนาดฝายกว้าง 20 ม.  -  - 850,000 850,000 850,000 ปริมาณน้ า ประชาชนมีน้ าใช้เพ่ือ กองช่าง
อุปโภค บริโภค สูง 2.5 ม. ผนังข้างสูง 3.5 ม.  ท่ีกักเก็บ การอุปโภคบริโภค และ

(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด) เพ่ิมข้ึน การเกษตรอย่างเพียงพอ
สถานท่ีด าเนินโครงการ E 15.583981  L 101.6219 ร้อยละ 80

6 เพ่ือจัดเก็บน้ าไว้ใช้การอุปโภค ขนาดพ้ืนท่ี 6 ไร่  -  - 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ปริมาณน้ าท่ี ประชาชนมีน้ าในการ กองช่าง
โครงการพระราชด าริ บริโภค ประมาณดินขุด 111.100 ลบ.ม. กักเก็บเพ่ิมข้ึน อุปโภค บริโภคอย่าง
บ้านวังข่ือ ม.4 (ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด) ร้อยละ 80 เพียงพอ

สถานท่ีด าเนินโครงการ E 15.634104  L 1.02E+09
7 เพ่ือจัดเก็บน้ าไว้ใช้การอุปโภค กว้างเฉล่ีย 19 ม.  -  - 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ปริมาณน้ าท่ี ประชาชนมีน้ าในการ กองช่าง

บริโภค ยาว 1,800 ม. ลึกเฉล่ีย 3 ม.  กักเก็บเพ่ิมข้ึน อุปโภค บริโภคอย่าง
(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด) ร้อยละ 80 เพียงพอ
สถานท่ีด าเนินโครงการ E 15.596759  L 101.3576

8 เพ่ือจัดเก็บน้ าไว้ใช้การอุปโภค บ้านซับใหญ่พัฒนา ม.10  -  - 500,000 500,000 500,000 ปริมาณน้ าท่ี ประชาชนมีน้ าในการ กองช่าง
บ้านซับใหญ่พัฒนา ม.10 บริโภค ตามรูปแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด กักเก็บเพ่ิมข้ึน อุปโภค บริโภคอย่าง

ร้อยละ 80 เพียงพอ

ก่อสร้างฝายน้ าล้นคลองจอมแก้ว
บ้านโนนสะอาด ม.3

ก่อสร้างฝายน้ าล้นคลองจอมแก้ว
บ้านวังพง ม.2
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ขุดลอกสระน้ า อ่างเก็บน้ า

คุ้มปะลัมช้าง บ้านซับห่าง หมู่ 9
ขุดลอกคลองซับแร่

ขุดลอกอ่างเก็บน้ าปอปิด



แบบ ผ. ๐๒/๑

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
9 เพ่ือจัดเก็บน้ าไว้ใช้การอุปโภค ขุดลอกตะกอนดิน วัชพืช  -  - 500,000 500,000 500,000 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
สถานท่ีด าเนินโครงการ E 15.6208583  L 101.5830975

10 เพ่ือจัดเก็บน้ าไว้ใช้การอุปโภค ขนาดพ้ืนท่ี 10 ไร่  -  -  - 1,000,000 1,000,000 ปริมาณน้ าท่ี ประชาชนมีน้ าในการ กองช่าง
บ้านบุฉนวน ม.6 บริโภค (ท่ีดินนายสุทิน เหงขุนทด) กักเก็บเพ่ิมข้ึน อุปโภค บริโภคอย่าง

(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด) ร้อยละ 80 เพียงพอ

11 เพ่ือจัดเก็บน้ าไว้ใช้การอุปโภค ขนาดพ้ืนท่ี 10 ไร่  -  -  - 1,000,000 1,000,000 ปริมาณน้ าท่ี ประชาชนมีน้ าในการ กองช่าง
บ้านซับห่าง ม.9 บริโภค (ท่ีดินนายร าพึง ก่ิงสันเทียะ) กักเก็บเพ่ิมข้ึน อุปโภค บริโภคอย่าง

(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด) ร้อยละ 80 เพียงพอ

12 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนมีถนน รหัสสายทาง ชย.ถ.53-001  -  -  -  - 18,000,000 มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้ ผิวการจราจรกว้าง 5 ม. การคมนาคม รวดเร็วในการคมนาคม

อย่างสะดวกรวดเร็ว ยาว 7,000 กม. ท่ีสะดวกข้ึน

ต.ซับใหญ่ ระหว่างหมู่บ้าน ดินถมไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. ร้อยละ 70

13 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนมีถนน รหัสสายทาง ชย.ถ.53-001  -  -  -  - 11,000,000 มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้ ผิวการจราจรกว้าง 5 ม. การคมนาคม รวดเร็วในการคมนาคม

อย่างสะดวกรวดเร็ว ยาว 4,000 กม. ท่ีสะดวกข้ึน

ต.ซับใหญ่ ระหว่างหมู่บ้าน ดินถมไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. ร้อยละ 70
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ขุดลอกสระน้ าสาธารณะประโยชน์

ขุดลอกสระน้ าสาธารณะประโยชน์

สายบ้านเขาดินวนา ม.13 -
บ้านซับห่าง ม.9-บ้านบุฉนวน ม.6

ภายในหมู่บ้าน สายบ้านซับใหญ่พัฒนา

ม.10-บ้านตลุกคูณ ม.8

ขุดลอกขยายสระน้ าสาธารณะ



แบบ ผ. ๐๒/๑

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
14 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนมีถนน รหัสสายทาง ชย.ถ.53-001  -  -  -  - 10,000,000 มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้ ผิวการจราจรกว้าง 5 ม. การคมนาคม รวดเร็วในการคมนาคม

อย่างสะดวกรวดเร็ว ยาว 3,800 กม. ท่ีสะดวกข้ึน

ต.ซับใหญ่ ระหว่างหมู่บ้าน ดินถมไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. ร้อยละ 70

15 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนมีถนน ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 330 ม.  -  -  -  - 800,000 มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้ หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนที การคมนาคม รวดเร็วในการคมนาคม

อย่างสะดวกรวดเร็ว คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,650 ตร.ม. ท่ีสะดวกข้ึน

ต.ซับใหญ่ ระหว่างหมู่บ้าน ร้อยละ 70

16 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนมีถนน ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 154 ม.  -  -  -  - 300,000 มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้ หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนที การคมนาคม รวดเร็วในการคมนาคม

อย่างสะดวกรวดเร็ว คอนกรีตไม่น้อยกว่า 612 ตร.ม. ท่ีสะดวกข้ึน

ระหว่างหมู่บ้าน ร้อยละ 70

17 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนมีถนน ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 1,020 ม.  -  -  -  - 2,000,000 มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้ หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนที การคมนาคม รวดเร็วในการคมนาคม

อย่างสะดวกรวดเร็ว คอนกรีตไม่น้อยกว่า 4,081 ตร.ม. ท่ีสะดวกข้ึน

ระหว่างหมู่บ้าน ร้อยละ 70
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ม.3 ต.ซับใหญ่

บ้านซับใหญ่ ม.1 ต.ซับใหญ่

ภายในหมู่บ้าน สายบ้านวังข่ือ
ม.4-บ้านโนนสะอาด ม.3

ภายในหมู่บ้าน สายบ้านวังพง
ม.2-บ้านซับใหญ่พัฒนา ม.10

ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสะอาด



แบบ ผ. ๐๒/๑

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
18 เพ่ือให้ประชาชนมีถนน ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 330 ม.  -  -  -  - 2,000,000 มีถนนส าหรับ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้ หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนที การคมนาคม รวดเร็วในการคมนาคม

อย่างสะดวกรวดเร็ว คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,650 ตร.ม. ท่ีสะดวกข้ึน

ระหว่างหมู่บ้าน ร้อยละ 70

บ้านบุฉนวน ม.6 ต.ซับใหญ่

รวม  -  - - - 46,050,000 48,050,000 92,150,000  -  -  -
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ม.9 ไปจนถึงแยกเช่ือมต่อลาดยาง
บ้านเขาดินวนา ม.13 - บ้านซับห่าง

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต

         18         โครงการ

ต่อจากสายบ้านตลุกคูณ ม.8



แบบ ผ. ๐๓

เป้าหมาย หน่วยงาน
ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 การรักษาความ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เคร่ือง เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติ ชุดผจญเพลิง พร้อมเคร่ืองช่วยหายใจ  -  -  - 250,000 250,000 ส านักงานปลัด
สงบภายใน ดับเพลิง งานราชการ การให้บริการ จ านวน 2 ชุด ถังอัดอากาศ scba ส าหรับพนักงานดับเพลิง

ประชาชน เป็นชุดผจญเพลิงในอาคารสามารถป้องกันความร้อน
และเปลวไฟท่ีอุณหภูมิไม่น้อยกว่า 250 องศาเซลเซียส
ท าจากวัสดุ 3 ช้ันด้วยเส้นใยนอแม็ค ประกอบด้วย เส้ือ กางเกง 
ผ้าคลุมศรีษะ หมวกดับเพลิง พร้อมกระบังหน้า ถุงมือดับเพลิง  
รองเท้าดับเพลิง และชุดรองในรับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี 
จ านวน 2 ชุดเคร่ืองช่วยหายใจชนิดหน้ากากป้องกันก๊าซพิษพร้อม
ถังอัดอากาศติดตัว (Self - Contsined Breathing Apparatus : SCBA)
ซ่ึงอุปกรณ์ในแต่ละชุดประกอบด้วย รายการดังต่อไปน้ี
หน้ากาก,ชุดปรับแต่งก าลังดัน,สายอากาศก าลังดันสูง,
อุปกรณ์เตือนก าลังดันอากาศต่ า,ชุดสะพายหลัง,เกจวัดแรงดัน,
ถังอัดอากาศมีกระเป๋าส าหรับเก็บรักษาอย่างดีจากโรงงานผู้ผลิต
รับประกัน 1 ปี ตามอายุการใช้งานท่ีถูกต้องอบรมวิธีการใช้ให้กับ
อบต.ได้ตามท่ีร้องขอผู้ชนะงานสอบราคาจะต้องด าเนินการขอ
อนุญาตยุทธภัณฑ์ให้กับหน่วยงานจนเป็นท่ีเรียบร้อย คู่มือการใช้
เป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ พร้อม จัดท าใส่ CD ให้หน่วยงาน
ผู้ผลิตต้องได้มาตรฐาน ISO 9001, หน้ากากได้มาตรฐาน EN 136
และอุปกรณ์เคร่ืองช่วยหายใจได้มาตรฐาน EN 137 : 2006 Type 2
(มาตรฐานยุโรปปี 206 เป็นมาตรฐานปีล่าสุดส าหรับเคร่ืองช่วยหายใจ)
และมาตรฐาน ATEX เพ่ือไม่ก่อให้เกิดการติดไฟในการใช้งาน
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บัญชีครุภัณฑ์

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561- 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 (พ.ศ.2563)



แบบ ผ. ๐๓

เป้าหมาย หน่วยงาน
ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีมา

2 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือใช้วางพระพุทธรูปในการ โต๊ะหมู่บูชา ขนาดกลาง  -  -  - 15,000  - ส านักงานปลัด
จัดงานต่างๆ จ านวน 2 ชุดๆละ 7,500 บาท

ท าด้วยไม้สัก มีโต๊หมู่บูชา 9 ตัว
ความกว้างตัวละ 9 น้ิว มีฐานรองโต๊ะหมู่
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2562

3 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติ เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน  -  -  - 72,000  - ส านักงานปลัด
งานราชการ การให้บริการ แบบติดผนังขนาด 26,000 BTU 
ประชาชน จ านวน 2 ชุดๆละ 36,000 บาท

ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2562
(ราคารวมค่าติดต้ัง)

4 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติ เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์  -  -  - 62,500  - ส านักงานปลัด
และเผยแพร่ งานราชการ การให้บริการ ระดับ XGA ขนาด 4,500 ANSI Lumens

ประชาชน จ านวน 1 เคร่ือง
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2562

5 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติ พัดลมอุตสาหกรรม  -  -  - 18,000  - ส านักงานปลัด
และวิทยุ งานราชการ การให้บริการ ขนาด 24 น้ิว จ านวน 6 ตัว

ประชาชน ราคาตัวละ 3,000 บาท
สามารถปรับแรงลมได้ 3 ระดับ ,ใบพัดหนาชุบโครเมียม
มีเทอร์โมฟิวส์ ตัดไฟอัตโนมัติ และ ผ่านการรับรองคุณภาพ
และผ่านมาตรฐานความปลอดภัยจาก มอก.
เป็นรายการนอกมาตรฐานครุภัณฑ์ 
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แบบ ผ. ๐๓

เป้าหมาย หน่วยงาน
ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีมา

6 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติ เคร่ืองขยายเสียง จ านวน 1 เคร่ือง  -  -  - 12,000  - ส านักงานปลัด
และวิทยุ งานราชการ การให้บริการ ขนาด 1,200 วัตต์ 

ประชาชน เป็นรายการนอกมาตรฐานครุภัณฑ์ 

7 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติ ล าโพง มีเสียงเบสในตัว  -  -  - 18,000  - ส านักงานปลัด
และวิทยุ งานราชการ การให้บริการ ขนาด 1,200 วัตต์ 

ประชาชน จ านวน 4 เคร่ืองๆละ 4,500 บาท
เป็นรายการนอกมาตรฐานครุภัณฑ์ 
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