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คํานํา 
 

ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง                   
สวนทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ไดยกเลิก “แผนยุทธศาสตรการพัฒนา”และ
“แผนพัฒนาสามป” โดยใหจัดทํา “แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป” แทน โดยใหเริ่มจัดทํา “แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 
(พ.ศ.2561-2564) เปนแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปฉบับแรกเพื่อใชเปนกรอบแนวทางในการจัดทํางบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในปงบประมาณ พ.ศ.2561 เปนตนไป 

“แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป” หมายความวา แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น                
ที่กําหนดวิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย และกลยุทธ โดยสอดคลองกับ
แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ 
แผนพัฒนาตําบล แผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชนอันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน 
โครงการพัฒนา ที่จัดทําขึ้นสําหรับปงบประมาณแตละป ซึ่งมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนาและให
หมายความรวมถึงการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 
   

องคการบริหารสวนตําบลซับใหญ จึงหวังเปนอยางยิ่งวาแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.๒๕61–
๒๕64) ที่ไดจัดทําขึ้นนี้จะเปนประโยชนตอการพัฒนาทองถิ่น โดยจะเปนการแปรกรอบความคิดและแนวทาง
จากแผนมาสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม เพื่อใหสามารถตอบสนองตอความตองการและแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนไดอยางแทจริง ประหยัดทั้งเวลาและงบประมาณ รวมถึงมีกระบวนการการติดตาม 
ประเมินผลที่ดี และใชเปนแนวทางการจัดทํางบประมาณประจําป อยางมีประสิทธิภาพตอไป 
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สวนที ่1 สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน 
ขอมูลทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคการบริหารสวนตําบลซับใหญ 
 

 

     1.1 ลักษณะที่ตั้ง 
องคการบริหารสวนตําบลซับใหญ อยูในเขตปกครองของอําเภอซับใหญ มีที่ต้ังหางจากทีว่าการอําเภอซับใหญ  

๒  กิโลเมตร หางจากจังหวัดชัยภูมิ  ๕๔  กิโลเมตร พื้นที่ต้ังอยูทางทิศตะวันตกของจังหวัด 
อาณาเขต 

ทิศเหนือ  ติดตอกับเขตองคการบริหารสวนตําบลนายางกลัก  อาํเภอเทพสถิต  โดยมีระยะทางประมาณ  ๘  
กิโลเมตร 

ทิศตะวันออก  ติดตอกับเขตองคการบริหารสวนตําบลทากูบ  โดยมีระยะทางประมาณ  8  กิโลเมตร 
ทิศใต  ติดตอกับเขตองคการบรหิารสวนตําบลตะโกทอง  โดยมีระยะทางประมาณ  ๑5  กิโลเมตร 
ทิศตะวันตก  ติดตอกับเขตองคการบริหารสวนตําบลนายางกลัก  อําเภอเทพสถิต  โดยมีระยะทางประมาณ   

18  กิโลเมตร 

แผนที่องคการบริหารสวนตําบลซับใหญ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. ดานกายภาพ 
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๒

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
โดยทั่วไปมีลักษณะภูมิประเทศเปนที่ราบลอนคลื่นความลาดเอียง ๒๐ – ๓๐ องศา จากดานทศิตะวันตกไป

ดานทิศตะวันออก  และที่ราบสงู มีภูเขาเปนบางสวน 

1.3 ลักษณะภูมภิูมิอากาศ 
มีภูมิอากาศแบบรอนช้ืน (มรสุม) มีอยู ๓ ฤดู ไดแก ฤดูรอน ตั้งแตเดือนกุมภาพันธ ถึง เดือนพฤษภาคม   ฤดฝูน  

ตั้งแตเดือนมิถุนายน  ถึง  เดือนกันยายน  ฤดูหนาวตั้งแตเดือนตลุาคม  ถึง  เดือนมกราคมของทุกป 
   1.4 ลักษณะของดิน 

      เปนดินรวนปนทราย และมหีินเปนบางพื้นท่ี 
ลักษณะการใชท่ีดินประเภทตาง ๆ ในเขตพื้นที่และขนาดพื้นที่โดยประมาณ รวมทั้งสิ้น  63,750  ไร 
- พื้นท่ีพักอาศัย        5,394 ไร 
- พื้นท่ีเกษตรกรรม 42,490 ไร 
- พื้นท่ีพาณิชยกรรม      360 ไร 
- พื้นท่ีอุตสาหกรรม      320 ไร 
- พื้นท่ีตั้งหนวยงานของรัฐ      241 ไร 
- พื้นท่ีตั้งสถานศึกษา      331 ไร 
- สวนสาธารณะ/นันทนาการ      169 ไร 
- พื้นท่ีวาง 13,445.5 ไร 
- วัด      999.5 ไร 

   1.5 ลักษณะของแหลงน้ํา  
ตาราง  แสดงแหลงนํ้าธรรมชาติภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลซับใหญ 

ลําดับ แหลงนํ้า ไหลผานหมูบาน ประเภท กวาง 
(ม.) 

ยาว 
(ม.) 

ลึก 
(ม.) 

ความจ ุ
(ลบ.ม.) 

1 อางเก็บนํ้า ปอบิด หมู 10 อางเก็บนํ้า 100 250 4 100,000 
2 อางเก็บนํ้า พันธนิธิ หมู 1 อางเก็บนํ้า 250 250 8 500,000 
3 ฝายกั้นนํ้า นิวซแีลนด หมู 4 ฝายกั้นนํ้า 60 200 3 36,000 
4 ฝายกั้นนํ้า บานวังพง หมู 2 ฝายกั้นนํ้า 120 200 3 72,000 
5 ลําหวยจอมแกว ม.2-ม.3-ม.5-ม.6-ม.7-ม.8-

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

6 ลําหวยลํากระจวน หมู 10 ลําหวย 20 16,000 2 640,000 
7 ล้ําหวยสมปอย หมู 4 ลําหวย 15 1,000 2 30,000 
8 ลําหวยบักโกรกหรือ

ลําหวยวังเตย 
หมู 3 ลําหวย 10 1,000 2 20,000 

9 ลําหวยซับแร หมู 9 ลําหวย 12 12,000 2 288,000 
10 ลําหวยหนองโภชน ม.5-ม.14-อางเก็บนํ้าวังขื่อ ลําหวย 5 12,000 2 120,000 
11 ลําหวยตะเภา หมู 3 ลําหวย 10 500 2 5,000 

ที่มา :  กองชาง องคการบรหิารสวนตําบลซับใหญ อําเภอซับใหญ จังหวัดชัยภมูิ  ณ  วันที่  1  พฤษภาคม  2559 
 

   1.6 ลักษณะของไมและปาไม 
  เขตอําเภอซับใหญมีพื้นที่ปาไมที่มคีวามอุดมสมบูรณมาก  เปนแหลงอาหารสําหรับชาวบานในรูปพืช  และสัตว  
บางสวนถูกบุกรกุจากคนในชุมชนเอง   โดยการตดัไมเพื่อทําการแผวถางเพื่อปรับพื้นท่ีสําหรับทําการเกษตร  และนําไมมาทําฟนและ
ถานหุงตม ซึ่งอําเภอและหนวยงาน ที่เกี่ยวของไดกําหนดมาตรการปองกัน และใหความรูแกชาวบานตลอดมา  ปาไมทีส่ําคัญไดแก   
ปาสงวนแหงชาติปานายางกลัก เปนพ้ืนทีภู่เขาและอุทยาน ประมาณ  4,800 ไร และปาสงวนแหงชาต ิ 38,000   ไร 
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  องคการบริหารสวนตําบลซับใหญเปนหนวยงานราชการสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเกิดขึ้นจากนโยบายการ

กระจายอํานาจสูทองถ่ินของรัฐบาล ตามพระราชบัญญตัิสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ ซึ่งประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลมที่ ๑๑3 ตอนที่ 9 ง ลงวันท่ี 30 มกราคม 2539 และประกาศกระทรวงมหาดไทย ใหสภาตาํบลซับใหญ 
เปนองคการบริหารสวนตําบลซับใหญ ประกาศ ณ วันท่ี ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๙ เปนนิติบุคคล ใหประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้
บังคับเมื่อพนกําหนดหกสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เปนตนไป  

2.1 เขตการปกครอง 
       มีเนื้อที่ในความรับผิดชอบประมาณ ๑๐๒ ตารางกิโลเมตร หรือ ๖๓,๗๕๐ ไร แบงเขตการปกครอง 

ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่พระพุทธศักราช  2457   ตําบลซับใหญ  จํานวน  14  หมูบาน ดังนี ้
 

หมูที่ ชื่อหมูบาน ผูใหญบาน 

1 ซับใหญ นายวีระศักดิ์        สุทธาภรณ 
2 วังพง นายนอย             เชื้อมีแรง 
3 โนนสะอาด นางการะเกตุ        ฤทธิ์จรูญ 
4 วังขื่อ นายประยูน         ทองกระทุม 
5 ซับเจรญิสุข นางไพวลัย          ทั่วไธสง 
6 บานบุฉนวน นายสาคร           พวงราช 
7 หนองใหญ นายบุญธรรม       ศึกขุนทด 
8 ตลุกคณู นายสมร            อมฤกษ 
9 ซับหาง นายอํานวย         กลิ่นศรีสุข 

10 ซับใหญพัฒนา นายคํารณ          ฟุบขุนทด 
11 หนองบัว นายบุญมี           แสงศรี 
12 โนนจําปาพัฒนา นายชาญ            เนียมไธสงค 
13 เขาดินวนา นายวัชรินทร       เรดสันเทียะ 
14 ซับจาน นายจุตุภมูิ          ควรขุนทด(กํานัน) 

               2.2 การเลือกตั้ง 
                             -มาตรา 13 แหงพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิน่หรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. 2545 แกไขเพิม่เตมิ
ถึง (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ.2554  กําหนดเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น  (4) การเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ใหถือเขต
หมูบานเปนเขตเลือกตั้ง ดังนั้น เขตองคการบริหารสวนตําบลซับใหญ มี 14 หมูบาน มสีมาชิกหมูบานละ 2 คน รวมเปน 28 คน 
  -มาตรา 16 แหงพระราชบัญญัตกิารเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรอืผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. 2545  แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2554 กําหนดเขตเลือกตั้งสําหรับการเลือกตั้งผูบริหารทองถ่ิน ใหใชเขตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นน้ัน เปน
เขตเลือกตั้ง  จึงมีนายกองคการบริหารสวนตําบลได 1 คน 
  -ประชากรผูมีสิทธ์ิเลือกตั้ง   ทั้งหมด 5,126 คน แยกเปน ชาย 2,658 คน หญิง 2,468 คน  
   (ขอมูลจากสํานกับริหารการทะเบียน กรมการปรกครอง อําเภอซับใหญ ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2559) 
 
 
 
 

2. ดานการเมือง/การปกครอง 
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 3.1 ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชาชน 

ปจจุบันตําบลซับใหญ  มีประชากรรวม   6,892  คน   แบงเปน ชาย 3,571 คน    หญิง 3,321 คน  
จํานวนครัวเรือน  2,327  ครัวเรอืน โดยแยกเปน ดังน้ี 

ตาราง แสดงจํานวนประชากร   

หมูที ่ บาน 
จํานวนประชากร 

รวม 
จํานวนครัวเรือน 

ชาย หญิง หลัง 
1 ซับใหญ 368 314 682 360 
2 วังพง 201 188 389 125 
3 โนนสะอาด 278 261 539 169 
4 วังขื่อ 218 176 394 125 
5 ซับเจริญสุข 441 378 819 378 
6 บุฉนวน 364 372 736 235 
7 หนองใหญ 241 236 477 189 
8 ตลุกคูณ 248 223 481 138 
9 ซับหาง 233 197 430 153 

10 ซับใหญพัฒนา 404 409 813 279 
11 หนองบัว 136 132 268 72 
12 โนนจําปาพัฒนา 124 115 239 74 
13 เขาดินวนา 186 187 373 124 
14 ซับจาน 129 123 252 67 

รวม 3,571 3,321 6,892 2,327 
หมายเหตุ : ขอมูลจากสํานกับริหารการทะเบียน กรมการปกครอง อําเภอซับใหญ   ณ  วันที ่ 10  ตุลาคม  พ.ศ. 2559 
 

          3.2 ชวงอายุและจํานวนประชากร 

ตารางที่  แสดงจํานวนประชากรแยกตามชวงอาย ุ  

ชวงอาย ุ
จํานวนประชากร 

รวม 
ชาย หญิง 

อายุ 0 – 9 ป 497 448 945 
อายุ 10 – 15 ป 261 247 508 
อายุ 15 – 19 ป 268 238 506 
อายุ 20 – 59 ป 2,186 2,013 4,199 
อายุ 60 ป ขึ้นไป 359 375 734 

รวม 3,571 3,321 6,892 
 
            หมายเหตุ : ขอมูลจากสํานกับริหารการทะเบยีน กรมการปกครอง อาํเภอซับใหญ   ณ  วันที่  10  ตุลาคม  พ.ศ. 2559 
 
 
 

3. ประชากร 
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    4.1 การศึกษา 

องคการบริหารสวนตําบลซับใหญมีศูนยพัฒนาเด็กเล็กอยูในความรบัผิดชอบ 6 ศูนย และมโีรงเรยีนอยูในเขต
รับผิดชอบจํานวน  6  โรงเรียน  มีรายละเอียด  ดังน้ี 

ตาราง แสดงศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่อยูในความดูแลขององคการบรหิารสวนตําบลซับใหญ 
ลําดับ ชื่อศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเดิม จํานวนผูดูแลเด็ก จํานวนเด็ก 

1 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนซับใหญวิทยาคม สปช. 2 33 
2 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานซับใหญ พช 2 36 
3 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานซับเจริญสุข พช. 2 20 
4 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานบุฉนวน สปช. 2 37 
5 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองใหญ พช. 1 10 
6 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานตลุกคูณ พช. 2 34 

รวม 11 170 
หมายเหตุ ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2559 

 

ตาราง   แสดงโรงเรียนในเขตองคการบริหารสวนตําบลซับใหญ 
ลําดับ ชื่อโรงเรียน จํานวนนักเรียน จํานวนหองเรียน จํานวนครูผูสอน 

1 โรงเรียนซับใหญวิทยาคม    
  - ระดับกอนประถมศึกษา อ.1 – อ.2 69 2 2 
  - ระดับประถมศึกษา ป.1 - ป.6 282 12 19 
  - ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 288 7 28 
  - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 177 6 24 

รวม 816 27 48 
2 โรงเรียนบานตลุกคูณพัฒนา    
  - ระดับกอนประถมศึกษา 37 2 2 
  - ระดับประถมศึกษา ป.1 - ป.6 112 6 8 

รวม 149 8 10 
3 โรงเรียนบานโนนสะอาด    
  - ระดับกอนประถมศึกษา  10 3 1 
  - ระดับประถมศึกษา ป.1 - ป.6 19 6 3 

รวม 29 9 4 
4 โรงเรียนบานบุฉนวน    
  - ระดับกอนประถมศึกษา 29 2 2 
  - ระดับประถมศึกษา ป.1 - ป.6 121 6 6 
  - ระดับมัธยมศึกษา 49 4 4 

รวม 199 12 12 
5 โรงเรียนบานวังพง    
  - ระดับกอนประถมศึกษา 14 2 1 
  - ระดับประถมศึกษา ป.1 - ป.6 27 6 3 

รวม 41 8 4 
6 โรงเรียนบานซับเจริญสุข    
  - ระดับกอนประถมศึกษา 20 2 1 
  - ระดับประถมศึกษา ป.5 - ป.6 63 4 4 

รวม 83 8 6 
หมายเหตุ ขอมูล ณ วันที่ 10  มิถุนายน พ.ศ. 2559 

4. สภาพสังคม 
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   4.2 สาธารณสุข 
1) สถานบริการสาธารณสุข  จํานวน  2  แหง  คือโรงพยาบาลซับใหญ  และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตาํบลบุฉนวน 
    1.1 โรงพยาบาลซับใหญ  บคุลากรทางการแพทยและเจาหนาที ่ดังนี ้

- ผูอํานวยการโรงพยาบาลซับใหญ จํานวน 1 คน 
- แพทย จํานวน 1 คน 
- ทันตแพทย  จํานวน   2 คน 
- นักวิชาการสาธารณสุข  จํานวน   3  คน 
- นักวิทยาศาสตรการแพทย จํานวน  1 คน 
- พยาบาลวิชาชีพ   จํานวน   8  คน 
- เภสัชกร   จํานวน   2   คน 
- เจาพนักงานเภสัชกรรม จํานวน 1 คน 
- เจาพนักงานทันตสาธารณสุข  จํานวน   2   คน 
- เจาหนาที่การเงินการบัญช ี จํานวน 1 คน 
- เจาพนักงานพัสด ุ จํานวน 1 คน 
- นักจัดการงานท่ัวไป จํานวน 1 คน 
- เจาพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน จํานวน 2 คน 
- พนักงานการแพทยและรังสีเทคนคิ จํานวน 1 คน 
- พนักงานพิมพ จํานวน 1 คน 
- พนักงานชวยการพยาบาล จํานวน 1 คน 
- พนักงานชวยเหลือคนไข จํานวน 4 คน 
- พนักงานบริการ (พขร.) จํานวน 3 คน 
- พนักงานรักษาความปลอดภัย จํานวน 1 คน 
- พนักงานนวดแผนไทย  จํานวน   1 คน 

   1.2 โรงพยาบาลสงเสรมิสขุภาพตําบลบุฉนวน บุคลากรทางการแพทยและเจาหนาที ่ดังนี ้
- ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสรมิสขุภาพ จํานวน 1 คน 
- พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จํานวน 1 คน 
- นักวิชาการสาธารณสุข  จํานวน   2 คน 

ตาราง  แสดงจํานวนผูรับบริการในโรงพยาบาลซับใหญ  
 ป 2558 ผูปวย ผูรับบรกิารอืน่ๆ ผูปวยอบุตัิเหตุจราจร ผูปวยอบุตัิเหตอุืน่ๆ 

มกราคม 1,235 - - - 

กุมภาพันธ 1,140 - - - 

มีนาคม 1,034 - - - 

เมษายน 1,127 - - - 

พฤษภาคม 1,268 - - - 

มิถุนายน 1,630 - - - 

กรกฎาคม 1,506 - - - 

สิงหาคม 1,405 - - - 

กันยายน 1,469 - - - 

ตุลาคม 1,414 - - - 

พฤศจิกายน 1,377 - - - 

ธันวาคม 1,499 - - - 

รวม 16,104 - - - 

 ที่มา : โรงพยาบาลซับใหญ  ขอมูล  ณ  วันที่ 1 พฤษภาคม  พ.ศ.2558 
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 4.3 อาชญากรรม 
ตาราง  แสดงขอมูลสถิติอาชญากรรม  และอุบัติภัยประเภทตาง ๆ ปะจําป 2558 เปนดังนี้ 

ป 2558 

ประเภทคดี/ราย   
อุกฉกรรจ 

และสะเทือน
ขวัญ 

ประทษุรายตอ
ชีวิต 

ประทษุราย
ตอทรพัยสนิ 

อาชญากรรมที่
นาสนใจ 

รัฐเปน
ผูเสียหาย 

อุบตัิเหตุ
จราจร 

มกราคม - - - - 5 - 
กุมภาพันธ - 1 - - 7 - 
มีนาคม - - - - 4 - 
เมษายน - 1 - - 11 - 
พฤษภาคม - - - - 3 - 
มิถุนายน - 1 - - 7 - 
กรกฎาคม - - - - 9 - 
สิงหาคม - - 1 - 10 - 
กันยายน - - - - 7 - 
ตุลาคม - - - - 4 - 
พฤศจิกายน - - 2 - 4 2 
ธันวาคม - - - - 7 - 

รวม - 3 3 - 78 2 
 ที่มา : สถานีตํารวจภูธรซับใหญ อําเภอซับใหญ จังหวัดชัยภูมิ ณ วันที่  1  พฤษภาคม  2558 

 4.4 ยาเสพติด 
 ปญหายาเสพตดิขององคการบริการสวนตาํบลซับใหญ จากขอมูลของสถานีตําภูธรซับใหญ พบวาในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลซับใหญมีผูทีต่ิดยาเสพตดิแตเมื่อเทียบกับพื้นที่อ่ืนถือวานอย และยังไมพบผูคารายใหญ มีเพียงการจําหนายในกลุม              
ผูเสพติดเทานั้น เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลซับใหญไดมีการ จัดตั้งศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามยาเสพติด (ศ.ปส.อ.
ซับใหญ)  เพื่อการรณรงค ประชาสัมพันธ การแจงเบาะแส และการฝกอบรมใหความรูแกประชาชนในพื้นท่ีอยางตอเนื่อง  
 4.5 การสังคมสงเคราะห 

ตาราง  แสดงจํานวนผูไดรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  ผูพิการ  และผูปวยเอดส 
หมูที ่ บาน ผูสูงอาย ุ ผูพิการ ผูปวยเอดส รวมทุกประเภท 
1 ซับใหญ 69 13 1  
2 วังพง 47 19 -  
3 โนนสะอาด 66 25 1  
4 วังขื่อ 41 6 -  
5 ซับเจรญิสุข 72 24 1  
6 บุฉนวน 90 24 -  
7 หนองใหญ 54 21 -  
8 ตลุกคณู 46 8 -  
9 ซับหาง 38 9 -  

10 ซับใหญพัฒนา 82 11 3  
11 หนองบัว 24 6 -  
12 โนนจําปาพัฒนา 19 9 -  
13 เขาดินวนา 27 15 1  
14 ซับจาน 28 11 1  

รวม 703 201 8  
 ที่มา : สวนสวัสดิการสังคม องคการบรหิารสวนตําบลซับใหญ   ณ  วันที่  1  ตุลาคม  2559 
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5.1 การคมนาคมขนสง 
1) ถนนสายหลัก 

 ถนนลาดยาง สายหนองบัวระเหว – เทพสถิต ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2354 จากทิศตะวันออก   
ถึงทิศตะวันตก  ผานหมูที่ 1  และหมูที่ 10  เขาเขตตําบลนายางกลัก  อําเภอเทพสถิต จังหวดัชัยภูม ิรวมระยะทาง 72 กิโลเมตร 

 ถนนลาดยาง สายบําเหนจ็ณรงค – ซับใหญ ทางหลวงแผนดินหมายเลย 2069 จากทิศใตถึงทิศตะวนัตก 
ผานตําบลตะโกทอง เขาเขตตําบลซับใหญ อําเภอซับใหญ จังหวัดชัยภูมิ รวมระยะทาง 18 กิโลเมตร ผานหมูที่ 2,3,4,10,12,14 
ตามลาํดับ 

2) ถนนสายรองเชื่อมระหวางหมูบาน 
ตาราง  แสดงถนนสายรองเชื่อมระหวางหมูบานภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลซับใหญ 

ลําดับ หมูบาน ถนนเชื่อม/ผาน 
ลักษณะของถนน 

ประเภทถนน กวาง (ม.) ยาว (ม.) 

1 ม.1 บานซับใหญ บานซับใหญ – คุมซับบอน ลูกรัง 5 90 
2  ทางเขาวัด-คุมรมเกลา-พระพุทธบาท ลูกรัง 5 2,450 
3 ม.1 บานซับใหญ สามแยกอําเภอซับใหญ-พระบาทเขายายหอม ลาดยาง 6 3,000 
4  ซับใหญ-ซับจาน ถนนดิน 5 2,400 
5 ม.2 บานวังพง ทางเขาบานวังพง - หมูบานวังพง ลูกรัง 5 580 
6  บานวังพงคุมใน-บานซับหาง ลูกรัง 5 6,000 
7  บานวังพง – บานตลุกคูณ ลูกรัง 5 757 
8  บานวังพง-ซับใหญพัฒนา ลูกรัง 5 2,900 
9 ม.3 โนนสะอาด หนาวัดพายัพ-หวยวังเดี่ย ลูกรัง 5 2,100 

10  โนนสะอาด – หนองนกเขียน ต.ตะโกทอง ลูกรัง 5 174 
11  โนนสะอาด-วังขื่อ ลูกรัง 5 4,000 
12 ม.4 บานวังขื่อ บานวังขื่อ-คุมโนนสมบูรณ-บานโปงเกต  ลาดยาง 6 40,500 
13  ปากทางเขาบานวังขื่อ หินคลุก 5 400 
14  บานวังขื่อ-ซับสายออ ลูกรัง 5 2,000 
15  บานวังขื่อ-คุมรวมใจ-วังอุดม ลูกรัง 5 2,000 
16 ม.5 ซับเจริญสุข ทางเขาบานซับเจริญสุข - หมูบาน ลาดยาง 6 2,100 
17  บานซับเจริญสุข - บานบุฉนวน ลูกรัง 5 280 
18  ทางเขาบานซับเจริญสุข - หมูบาน ลาดยาง 6 2,600 
19  บานซับเจริญสุข-ซับใหญพัฒนา ลูกรัง 5 5,000 
20  บานซับเจริญสุข-คุมไทย-ซับตะเคียน ลูกรัง 5 3,800 
21 ม. 6 บานบุฉนวน บานบุฉนวน - คุมปะรัมชางบานซับหาง ลูกรัง 5 4,000 
22  คุมโนนสําราญ – คุมปะรัมชางบานซับหาง  ลูกรัง 5 4,000 
23  บานบุฉนวน–หนองบัว–หนองใหญ–นายางกลัก ลาดยาง 6 10,000 
24  บานบุฉนวน-บานซับหาง-คุมบานนายแถว ลูกรัง 5 3,000 
25  บานบุฉนวน-เขานอย ลูกรัง 5 1,500 
26  บุฉนวนหลังโรงเรียน-คุมจอมแกว-หนองใหญ ลูกรัง 5 3,000 
27 ม.7 หนองใหญ คุมโนนอุดม-วังพะเนา ลูกรัง 5 2,247 
28  คุมโนนอุดม-วังพะเนา ลาดยาง 5 1,700 
29  บานหนองใหญทางเขาพ้ืนที่เกษตร-เขาจอมดอย ลูกรัง 5 2,000 
29  ทางเขาพื้นท่ีเกษตร-คุมจอมแกว-เขานอย ลูกรัง 5 1,380 

5. ระบบบริการพื้นฐาน 
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ลําดับ หมูบาน ถนนเชื่อม/ผาน 
ลักษณะของถนน 

ประเภทถนน กวาง (ม.) ยาว (ม.) 
30 ม. 8 ตลุกคูณ บานตลุกคูณ - บานโนนสะอาด ลาดยาง 6 3,400 

31  บานตลุกคูณ-บานซับใหม ต.ตะโกทอง ลูกรัง 5 1,500 

32  ตลุกคูณคุมมะพราวหวาน-ซับหาง ลูกรัง 5 3,000 
33 ม.9 ซบัหาง บานซับหาง - คุมปะรัมชางบานซับหาง ลูกรัง 5 3,000 
34  บานซับหาง – บานเขาดินวนา ลูกรัง 5 2,700 
35  บานซับหาง-หลังวัด ลูกรัง 5 300 
36  บานซับหาง-ทุงกระถิน เสนที่ 1 ลูกรัง 5 1,600 
37  บานซับหาง-ทุงกระถิน เสนที่ 2 ลูกรัง 5 2,500 
38  ปะรัมชาง-ทุงกระถิน เสนที่ 1 ลูกรัง 5 3,500 
39  ปะรัมชาง-ทุงกระถิน เสนที่ 2 ลูกรัง 5 1,700 
40 ม.10 ซับใหญพัฒนา ซับใหญคุมทานตะวัน-วัดปาอนุรักษ ลูกรัง 5 1,020 
41  ซับใหญคุมจอมแกว-พระพุทธบาท ลูกรัง 5 1,500 
42  ทางเขาวัด – สวนพุทธอุทยานเฉลมิพระเกียรต ิ ลูกรัง 5 1,300 
43 ม.10 ซับใหญพัฒนา คุมทานตะวัน-พระพุทธบาทเขายายหอม ลูกรัง 5 800 
44  วัดปาอนุรักษ-รอบปาชุมชน ลูกรัง 5 5,000 
45 ม.11 บานหนองบัว บานหนองบัว-วังพะเนา ลูกรัง 5 3,890 
46  คุมหอถังประปา-ทางเขาพื้นที่เกษตร(และทางเขาวัด) ลกูรัง 5 2,900 
47 ม.12 โนนจําปาพัฒนา บานโนนจําปาเสนในหมูบาน - วังพง ลูกรัง 5 1,490 
48  ปมนํ้ามันศิริวงศ - บานซับใหญพัฒนา ลูกรัง 5 300 
49 ม.13 เขาดินวนา บานเขาดินวนา - บานตลุกคูณ ลูกรัง 5 540 
50  บานเขาดินวนา - ทุงกระถิน ลูกรัง 5 2,000 
51  บานเขาดินวนา - บานหนองประดู ต.ตะโกทอง ลูกรัง 5 3,000 
52  บานเขาดินวนา-ตลุกคูณคุมมะพราวหวาน-ซับหาง ลูกรัง 5 2,900 
53 ม.14 บานซับจาน ปากทางเขาหมูบานซับจาน - หมูบานซับจาน ลูกรัง 5 330 
54  บานซับจาน - บานวังขื่อ หินคลุก 5 1,060 

ที่มา : กองชาง องคการบริหารสวนตําบลซับใหญ อําเภอซับใหญ จังหวัดชัยภูม ิ ณ  วันที ่ 1  พฤษภาคม  2559 

  3) ถนนคอนกรีตภายในหมูบาน 
  ตาราง แสดงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน พ.ศ. 2547 – 2559 
 

ลําดับ หมูบาน เสนทาง 
กวาง 
(ม.) 

ยาว  
(ม.) 

หนา  
(ม.) 

1 บานซับใหญ  หมู 1 คสล. เสนทางหลัง รพ.ซับใหญ 4.00 64.35 0.15 
2  คสล. เสนหลังโรงเรียนซับใหญวิทยา-ถนนใหญ 4.00 388 0.15 
3  คสล. เสนอางพันธนิธิ - สี่แยกหนาบานนายโสภี ขอนอก 4.00 200.00 0.15 
4  คสล. เสนคุมซับบอน 4.00 930.00 0.15 
5  คสล. เสนหนาบานนายคาํตัน ธนูศร ถึงวัดซับใหญสังฆาราม 4.00 180.00 0.15 
6 บานวังพง หมู 2 คสล. เสนปากทางเขาหมูบาน – ภายในหมูบาน 4.00 1,182.00 0.15 
7  คสล. เสนทางเขาบานวังพง –หมูบานวังพง 4.00 2,020.00 0.15 
8  คสล. สี่แยกโรงเรียนบานวังพง –บานผูใหญ 4.00 380.00 0.15 
9 บานโนนสะอาด หมู 3 คสล. เสนถนนทางหลวงหมายเลข 2069 – หนาโรงเรียน

บานโนนสะอาด 
4.00 70.00 0.15 

10  คสล. เสนกองทุนฯ – หนาวัดบานโนนสะอาด 4.00 394.00 0.15 
11  คสล. เสนกองทุนฯ – หนาโรงเรียนบานโนนสะอาด 4.00 394.00 0.15 
12  คสล. เสนจากหนาบานนายรัด  – แยกกองทุน 4.00 270.00 0.15 
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ลําดับ หมูบาน เสนทาง 
กวาง 
(ม.) 

ยาว  
(ม.) 

หนา  
(ม.) 

13 บานวังขื่อ หมู 4 คสล. เสนสามแยกศาลากลางบาน – วัดบานวังขื่อ 4.00 410.60 0.15 
14  คสล. เสนสามแยกวัดบานวังขื่อ – หอถังประปา 4.00 60.00 0.15 
15 บานซับเจริญสุข หมู 5 คสล. เสนถนนทางเขาคุมไทยพัฒนา 4.00 80.50 0.15 
16  คสล. เสนคุมหนองแฝก บานนายมานะชัย เชื่อมสายหลัก 4.00 200.00 0.15 
17 บานบุฉนวน หมู 6 คสล. เสนบานผูชวยตึ๋ง – หนา ร.ร.บานบุฉนวน 3.50 100.00 0.15 
18  คสล. เสน สามแยกหนาบาน ส.อบต.บุญภพ 4.00 53.00 0.15 

  คสล. เสน ร.ร.บานบุฉนวน – หนาวัด 4.00 70.00 0.15 
19 บานหนองใหญ หมู 7 คสล. เสนศาลากลางบาน – บานนายปรีดา 4.00 750.00 0.15 
20  คสล. เสนศาลากลางบาน – คลองจอมแกว 3.00 115.00 0.15 
21  คสล. เสนคุมหนองบัวแกว 4.00 60.00 0.15 
22 บานตลุกคณู หมู 8 คสล. เสนสามแยกหนาบานนายสมาน – บานนายสิงหโต 4.00 1,373.00 0.15 
23 บานซับหาง หมู 9 คสล. เสนหนาบานผูใหญอํานวย 3.50 100.00 0.15 
24  คสล. เสนสามแยกหนาบานผูใหญอํานวย – วัดซับหาง 4.00 200.00 0.15 
25 บานซับใหญพัฒนา หมู  10 คสล. เสนถนนทางหลวงหมายเลข 2354 – หนาบานครูคําปลาย 4.00 60.00 0.15 
26  คสล. เสนอนามัย – สามแยกบานครูคําปลาย 5.00 500.00 0.15 
27  คสล. เสนศาลากลางบาน – หนาวัดซับใหญสามัคคีธรรม 4.00 75.00 0.15 
28  คสล. เสนสี่แยกบานครูคําปลาย – สระแมกองแกว - บานนายสมจิตร 4.00 448.00 0.15 
29 บานซับใหญพัฒนา หมู  10 คสล. เสนถนนทางหลวงหมายเลข 2354 – คุมทานตะวัน 4.00 60.00 0.15 
30  คสล. เสนคุมสวรรคลิขิต 4.00 80.00 0.15 
31  คสล. เสนคุมทานตะวัน 4.00 80.00 0.15 
32 บานหนองบัว หมู 11 คสล. เสนทางเขากองทุนหมูบาน – วังพะเนาสายการเกษตร 4.00 410.00 0.15 
33  คสล. เสนสามแยก – คลองจอมแกว 4.00 100.00 0.15 
34  คสล. เสนบานหนองบัว – วังพะเนา 4.00 110.00 0.15 
35  คสล. เสนหนาวัดหนองบัวทอง 4.00 100.00 0.15 
36  คสล. เสนภายในหมูบาน 4.00 50.00 0.15 
37 บานโนนจําปาพัฒนา หมู 12 คสล. เสนสระน้ําสาธารณะ – บานวังพง 4.00 810.00 0.15 
38  คสล. ภายในหมูบาน 4.00 50.00 0.15 
40  คสล. ปมนํ้ามันศิริวงศ – บานซับใหญพัฒนา 4.00 700.00 0.15 
41 บานเขาดินวนา หมู 13 คสล. เสนระบบหอถังประปา – กองทุนหมูบาน 4.00 410.00 0.15 
42  คสล. เสนบานเขาดินวนา – บานตลุกคูณ คุมมะพราวหวาน – บานซับหาง 4.00 100.00 0.15 
43  คสล. เสนบานเขาดินวนา – บานตลุกคูณ  4.00 200.00 0.15 
44  คสล. เสนระบบหอถังประปา – สํานักสงฆเขาดินวนา 3.50 100.00 0.15 
45 บานซับจาน หมู 14 คสล. เสนหนาบานสุพรรณษา – บานนายชุม 4.00 376.00 0.15 
46  คสล. เสนหนาบานนายชุม – สระน้ําสาธารณะ 5.00 40.00 0.15 
47  คสล. เสนทางเขาบานซับจาน – ภายในหมูบาน 5.00 250.00 0.15 
48  คสล. เสนบานซับจาน – บานวังขื่อ 5.00 50.00 0.15 

ที่มา : กองชาง องคการบริหารสวนตําบลซับใหญ อําเภอซับใหญ จังหวัดชัยภูม ิ  ณ วันที ่1 พฤษภาคม 2559 

5.2 การไฟฟา 
 1) ครัวเรือนท่ีใชไฟฟาทั้งสิ้นจํานวน  2,271  ครัวเรือน  ประมาณรอยละ  98.70  ของครัวเรือนทั้งหมด 

2) ไฟฟาสาธารณะมีครบทุกหมูบาน 
5.3 การประปา 

1) จํานวนครัวเรือนที่ใชนํ้าประปา 2,186 ครัวเรือน  ประมาณรอยละ  98.42  ของครัวเรือนทั้งหมด 
2) แหลงน้ําดิบที่ใชผลติน้ําประปา คอื หวย หนอง อางเก็บน้ําสาธารณะ และประปาบาดาล  
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3) น้ําประปาที่ใชในเขตองคการบรหิารสวนตาํบลซับใหญ  จํานวนเฉลีย่  10,000  ลูกบาศกเมตร/วัน  
หรือ โดยเฉลี่ยประมาณ  10,000,000  ลิตร 

4) องคการบริหารสวนตําบลซับใหญ   มีกิจการประปาทีไ่ดรับการถายโอนอยูในความรับผิดชอบทั้งสิ้น 
จํานวน 12 หมูบาน ไดแก หมูที่  1,2,3,4,5,6,8,9,10,12,13 และ14   รวม  35  จุดบริการ 
 

ตาราง แสดงระบบประปาที่อยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลซับใหญ 

ลําดับ หมูที ่ บาน ระบบประปาขนาดถังประปา ระบบ 
1 1 บานซับใหญ ประปาอําเภอ ขนาดกลาง หอถังลูกบอล บาดาล 
2 1 บานซับใหญ (ตลาดนัด) ขนาดใหญ หอถังสูง ผิวดิน 
3 1 บานซับใหญ คุมซับบอน ขนาดกลาง  หอ  2  ถัง ผิวดิน 
4 1 บานซับใหญ คุมลํากระจวน ขนาดกลาง   บาดาล 
5 2 บานวังพง ขนาดเล็ก หอ 2 ถัง ผิวดิน 
6 2 บานวังพง ขนาดกลาง ผิวดิน 
7 3 บานโนนสะอาด ขนาดกลาง ผิวดิน 
8 3 บานโนนสะอาด ขนาดเล็ก ผิวดิน 
9 3 บานโนนสะอาด ขนาดกลาง  หอถัง 4 ถัง บาดาล 

10 3 บานโนนสะอาด (วัดพายัพ) ขนาดกลาง  หอถัง 4 ถัง ผิวดิน 
11 4 บานวังขื่อ ขนาดกลาง หอถังลูกบอล ผิวดิน 
12 4 บานวังขื่อ คุมโนนสมบูรณ ขนาดเล็ก ผิวดิน 
13 5 บานซับเจริญสุข คุมหนองแฝก ขนาดเล็ก บาดาล 
14 5 บานซับเจรญิสุข  ขนาดใหญ หอถังสูง ผิวดิน 
15 5 บานซับเจรญิสุข  ขนาดกลาง บาดาล 
16 5 บานซับเจรญิสุข  ขนาดเล็ก  หอถัง 2 ถัง บาดาล 
17 6 บานบุฉนวน ขนาดกลาง หอถังสูง 4 ถัง บาดาล 
18 6 บานบุฉนวน ขนาดกลาง หอถังลูกบอล ผิวดิน 
19 6 บานบุฉนวน ขนาดเล็ก บาดาล 
20 6 บานบุฉนวน ขนาดกลาง หอถัง 2 ถัง บาดาล 
21 8 บานตลุกคูณ ขนาดกลาง หอถังลูกบอล ผิวดิน 
22 8 บานตลุกคูณ ขนาดเล็ก บาดาล 
23 8 บานตลุกคูณ ขนาดเล็ก ผิวดิน 
24 9 บานซับหาง ขนาดเล็ก บาดาล 
25 9 บานซับหาง  คุมปะรัมชาง ขนาดเล็ก บาดาล 
26 9 บานซับหาง  ขนาดกลาง หอถัง 2 ถัง บาดาล 
27 9 บานซับหาง  ขนาดเล็ก  แบบไมมหีอถัง บาดาล 
28 9 บานซับหาง  ขนาดเล็ก  หอถัง 2 ถัง บาดาล 
29 10 ซับใหญพัฒนา คุมทานตะวัน ขนาดกลาง หอถังลูกบอล ผิวดิน 
30 10 ซับใหญพัฒนา ขนาดเล็ก บาดาล 
31 12 บานโนนจําปาพัฒนา ขนาดเล็ก บาดาล 
32 12 บานโนนจําปาพัฒนา ขนาดเล็ก ผิวดิน 
33 13 บานเขาดินวนา ขนาดกลาง หอถังลูกบอล ผิวดิน 
34 14 บานซับจาน ขนาดเล็ก บาดาล 

ทีม่า : กองชาง  องคการบริหารสวนตําบลซับใหญ  ณ วันที ่ 1 พฤษภาคม  2559 
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ตาราง แสดงระบบประปาที่มิไดอยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลซับใหญ 

ลําดับ หมูที ่ บาน ระบบประปาขนาดถังประปา ประเภท 
1 1 บานซับใหญ คุมหัวสะพาน ขนาดเล็ก  1  ถัง  บอบาดาล 
2 7 บานหนองใหญ ขนาดกลาง หอถังลูกบอล บอบาดาล 
3 7 บานหนองใหญ ขนาดเล็ก ประปาภูเขา ธรรมชาติ 
4 7 บานหนองใหญ ขนาดเล็ก  4  ถัง บอบาดาล 

5 6 บานบุฉนวน คุมปะรัมชาง ขนาดเล็ก  บอบาดาล 
6 11 บานหนองบัว ขนาดกลาง หอถังลูกบอล บอบาดาล 

ที่มา  : กองชาง องคการบรหิารสวนตําบลซับใหญ  ณ วันที ่ 1  พฤษภาคม  2559 

5.4 โทรศัพท 
1) โทรศัพทสาธารณะในเขตพื้นที่  10 หมายเลข 
2) โทรศัพทสวนบุคคล 67 หมายเลข (เครือขายของบริษัท ทีโอที จํากัด มหาชน)  
3) บริการอินเตอรเนต็ตําบลและบริการอินเตอรเน็ตของเอกชน 
4) เครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่  ที่ใชไดอยางมีประสิทธิภาพ   ไดแก  GSM Advance(AIS)  ในระบบจดทะเบียน 

1-2-Call ในระบบเติมเงิน ใหบริการโดยบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส (เอไอเอส)   ดีแทค(DTAC) ในระบบจดทะเบยีน   แฮปป 

(Happy) ในระบบเตมิเงิน ใหบริการโดยบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)  และทรูมูฟ(Truemove) , ทรูมูฟ เอช
(Truemove H)  ใหบริการโดยบรษิัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) จํากัด  

5) ชุมสายโทรศัพทในเขตพื้นท่ีเปดบริการ 1 ชุมสาย 

5.5 ไปรษณียหรือการสื่อสารหรอืการขนสง และวัสดุ ครุภัณฑ 
      1) ที่ทําการไปรษณียเอกชน 1 แหง 
      2) สามารถรับคลื่นวิทยุกระจายเสยีงของจังหวัดชัยภูมิไดทุกสถานสีามารถรับสัญญาณภาพของสถานีโทรทัศนทั่วไปได

จํานวน 6 ชอง ดังนี้ ชอง 3, 5, 7, 9, สทท.  และชองไทย พีบีเอส (Thai PBS) หากตองการรับชมสถานีโทรทัศนชองอื่นๆ และทีวี
ดิจิตอล  สามารถติดตั้งเครื่องรับสญัญาณพิเศษได  หรือหากทานมีทีวีระบบดิจติอล  สามารถรับสญัญาณระบบทีวีดิจิตอลไดทันที 

      3) ระบบเสียงตามสาย/หอกระจายขาวในพ้ืนที่สามารถใหบริการไดครอบคลุมถึงรอยละ 90 ของพ้ืนที่ในปจจุบัน  
 

 
6.1 การเกษตร 
     รายไดประชากรตอหัว 

 
บาน จํานวนคัว

เรือน 

 
จํานวนคน 

แหลงรายจายครัวเรือน (บาท/ป) รายจาย
ครัวเรือน 
(บาท/ป) 

รายจาย
บุคคล 

(บาท/ป) 
ตนทุนการ

ผลิต 
อุปโภค
บริโภคที่
จําเปน 

อุปโภค
บริโภคที่ไม

จําเปน 

ชําระหนี้สิน 

ซบัใหญ  197 489 44,873 49,077 15,801 45,036 15,478 62,358 
วังพง  96 340 26,302 45,052 16,042 16,198 103,594 29,250 
โนนสะอาด 125 364 36,600 43,640 18,092 41,464 139,796 48,007 
วังขื่อ 96 277 36,865 50,502 21,484 38,384 147,235 51,027 
ซับเจริญสุข 150 500 24,517 57,020 11,623 23,173 116,333 34,900 
บุฉนวน 170 490 32,988 50,579 15,560 35,307 134,614 46,703 
หนองใหญ 135 357 28,444 38,307 9,230 21,419 97,400 36,832 
ตลุกคูณ 113 381 63,894 41,513 11,150 51,053 166,611 49,415 
ซับหาง 126 354 37,175 29,883 12,821 25,859 105,739 37,636 
ซับใหญพัฒนา 198 595 30,841 40,306 12,318 41,899 125,364 41,718 

 

6. ระบบเศรษฐกิจ 
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บาน จํานวนคัว

เรือน 

 
จํานวนคน 

แหลงรายจายครัวเรือน (บาท/ป) รายจาย
ครัวเรือน 
(บาท/ป) 

รายจาย
บุคคล 

(บาท/ป) 
ตนทุนการ

ผลิต 
อุปโภค
บริโภคที่
จําเปน 

อุปโภค
บริโภคทีไ่ม

จําเปน 

ชําระหนี้สิน 

หนองบัว 69 209 25,362 40,580 15,291 30,159 111,393 36,776 
โนนจําปาพัฒนา 62 209 21,048 36,968 22,452 39,145 119,613 35,483 
เขาดินวนา 94 257 45,904 49,702 21,841 57,862 175,310 64,121 
ซับจาน 44 147 28,855 52,248 9,264 28,724 119,090 35,646 

: ที่มาของขอมูล : จากขอมูล จปฐ.ประจําป  2559   ณ วันที่ 30 มีนาคม 2559 
 

อาชีพประชาชนในพื้นที ่ แยกเปนประเภทไดดังนี ้
 ตาราง    แสดงอาชีพประชาชนในพื้นที่ตามประเภทการเกษตร แยกเปนจํานวนครัวเรือนแตละหมูบาน 

หมูที ่ มันสําปะหลัง ออย ขาว ขาวโพด พริก ไมผล พืชผัก ยางพารา ยูคาลิปตัส อื่นๆ 
1 63 - 10 - - - - - 3 - 
2 70 3 50 3 - - - 1 - - 
3 85 50 50 50 - - - - - 13 
4 80 - 25 - - - - - - - 
5 80 - 12 - - 1 - - 3 - 
6 132 7 40 20 - 6 - 4 - - 
7 70 11 29 7 125 - 4 4 - - 
8 80 10 15 5 - - - - - 4 
9 95 100 50 100 - - 120 - 5 - 

10 150 - 40 - - 20 - 4 2 - 
11 32 - 9 2 - - - 1 - - 
12 27 10 10 - - 1 - 1 - - 
13 65 10 30 10 - 1 1 1 - - 
14 45 3 10 - - - - - - - 
รวม 1,074 194 380 197 125 29 127 16 13 18 

ที่มา : สํานักงานเกษตรอําเภอซับใหญ  จังหวัดชัยภูมิ   ณ วันที ่ 1   พฤษภาคม  2559  
 

 
    ตาราง  แสดงพันธุพืชเศรษฐกจิของตําบลซับใหญ 
 

ประเภท พันธุ หนวยวัด จํานวนผลผลิตตอป แหลงผลิต (หมูที)่ 
ขาว ขาวมะลิ 105 ตัน 1,026.40 1 – 14 
มันสําปะหลัง เกษตรศาสตร 50 ตัน 85,135.00 1 – 14 
ขาวโพดเลี้ยงสัตว ลูกผสมเดีย่ว ตัน 1,018.50 1 - 14 
ออยโรงงาน มากอส ตัน 2,010.00 1 - 14 
พริกขี้หนูใหญ ยอดสน , จินดา ตัน -  
ที่มา : สํานักงานเกษตรอําเภอซับใหญ  จังหวัดชัยภูมิ  ณ วันที่  1  พฤษภาคม  2559  
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6.2 การประมง 
  เนื่องจากในพื้นท่ีในพ้ืนที่องคการบริหารสวนตําบลซับใหญ เปนพ้ืนปาและภูเขา ไมมีแหลงน้ําหรือแมน้ําไหลผาน 
จึงไมมีอาชีพประมง 

6.3 การปศุสัตว 
      จํานวนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวท้ังหมด จํานวน 689  ราย  รายละเอียดดังน้ี 

    ตาราง  แสดงจํานวนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวประเภทตางๆ ภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลซับใหญ 
ประเภทสัตวที่เลี้ยง จํานวนเกษตรกรผูเลี้ยง (ราย) จํานวนสัตวท่ีเลี้ยง (ตัว) 

1.  ผูเลี้ยงโคเนื้อ และโคลูกผสม 70 782 
2.  ผูเลี้ยงกระบือ - - 
3.  ผูเลี้ยงสุกร 40 1,385 
4.  ผูเลี้ยงไก 445 10,655 
5.  ผูเลี้ยงเปด 64 840 
6.  ผูเลี้ยงแพะ 3 80 
7.  ผูเลี้ยงสัตวเลี้ยงอื่นๆ 64 930 

รวม 689 13,387 
ที่มา : สํานักงานปศุสัตวอาํเภอซับใหญ  จังหวัดชัยภูมิ  ณ วันที ่ 1  พฤษภาคม  2559 
 

ตาราง  แสดงพันธุสัตวเศรษฐกจิของตําบลซับใหญ 

ประเภท พันธุ หนวยวัด จํานวนผลผลิตตอป แหลงผลิต (หมูที)่ 
โค โคเนื้อลูกผสม ตัว 782 1 - 14 
สุกร ลารจไวท ตัว 100 1 - 14 
เปด เปดเทศ, เปดบาบารี ่ ตัว 840 1 - 14 
ไก ไกพื้นเมือง ตัว 10,655 1 – 14 
กระบือ พื้นเมือง ตัว - - 
ที่มา : สํานักงานปศุสัตวอาํเภอซับใหญ  จังหวัดชัยภูมิ  ณ  วันที่  1  พฤษภาคม  2559 

6.4 การบริการ 
1. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.)  
2. รานตัดผมชาย/เสริมสวย  จํานวน 5  แหง 
 รานตัดผมชาย นายทองหลอ แกวพรม  สถานที่ตั้ง บานเลขที่ 52 หมู 1  บานซับใหญ 

 รานเสริมสวย นางวัลยา เทยีบชัยภูมิ  สถานที่ตั้ง บานเลขที่ 66/1 หมู 1  บานซับใหญ 
 รานเสริมสวย นางปนัดดา  ยังขวญั  สถานที่ตั้ง  หมู 1 บานซับใหญ 

3. รานบริการตัดเย็บเสื้อผา/จําหนายเสื้อผา  จํานวน 3  แหง 

 รานขายเสื้อผา น.ส.วิภาวรรณ  เขียววิลัย  หมู 1 บานซับใหญ 
 รานสูทมงคล รับตดัชุดขาราชการ บานเลขที่ 27  หมู 1  บานซับใหญ 
 รานตัดเสื้อผา นางอนงค ปาเบา บานเลขที่ 91/3 หมู 1 บานซับใหญ 

4. จักรยานยนตและรถกระบะขายอาหารสดเคลื่อนที่มีมาจาํหนายจากตําบลอื่นๆ 
5. รานขายอาหาร  จํานวน  8  แหง 

 รานอาหารตามสั่ง,กวยเตีย๋ว น.ส.เนตรนภา แกวสีไว บานเลขที่ 85 หมู 10 บานซับใหญพัฒนา 
 รานกวยเตีย๋ว นายสืบพงษ  สุระพนัธ  สถานที่ตั้ง บานเลขที่ 127 หมู 6  บานบุฉนวน 

 รานกวยเตีย๋ว นางทับทิม ออนสุด  สถานที่ตั้ง บานเลขที่ 181 หมู 6  บานบุฉนวน 
 รานศรีทองเนื้อยาง เกาหล ี บานซับใหญ ม.1 
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 รานเกศราอาหารตามสั่ง  บานซับใหญพัฒนา ม.10 
6. รานซอมรถจักรยานยนต  จํานวน  2  แหง 

 รานซอมรถจักรยานยนตนายคําหวาน  คลายใจตรง  สถานทีต่ั้ง บานเลขท่ี 89 หมู 1  บานซับใหญ 

 รานซอมรถจักรยานยนตนายสงวน บัวเขียว  สถานที่ตั้ง บานเลขที่ 15/2 หมู 1  บานซับใหญ 
7. อูซอมรถขนาดใหญ  จํานวน  5  แหง 

 อูซอมรถนายวิสันต  เชกขุนทด  สถานที่ตั้ง บานเลขที่ 87/123 หมู 1  บานซับใหญ 

 อูซอมรถนายประนอม  จํารญูจิตร  สถานที่ตั้ง  หมู 1  บานซับใหญ 
 อูซอมรถนายชาญเดช  คงกันคง  สถานที่ตั้ง บานเลขที่ 169 หมู 1  บานซับใหญ 
 อูซอมรถนายปรีชา  อยูสาํราญ  สถานท่ีตั้ง บานเลขท่ี 186 หมู 10  บานซับใหญ 

 อูซอมรถนายสงบ  นอกสามเมือง  สถานที่ตั้ง บานเลขที่ 83 หมู 3  บานโนนสะอาด 
8. รานลางรถ  จํานวน  3  แหง 

 รานตนน้ําคารแคร นายไพโรจน  เหลาโสภา สถานที่ตั้ง บานเลขที่ 90 หมู 12  บานโนนจําปาพัฒนา 

 รานแซมคารแคร  หมู 12  บานโนนจําปาพัฒนา 
9. รานบริการอินเตอรเน็ต  จํานวน  1  แหง 

 รานเฟรชอินเตอรเน็ตแอนดเกมส  นายกฤษฎา  สงคราม  บานเลขที ่248  หมู 10 บานซับใหญพัฒนา 
10.ที่จําหนายตั๋วรถทัวร  จํานวน  1  แหง 

 บริษัทชัยภูมิทัวร  สถานที่ตั้ง บานเลขท่ี 216/1 หมู 1  บานซับใหญ 

 บริษัทเทียนไชยแอร  สถานที่ตั้ง บานเลขที่ 169  หมู 1 บานซับใหญ 
11.รานบริการตอ พ.ร.บ. รถทุกชนิด  จํานวน  1  แหง 

 บานประกัน  สถานที่ตั้ง บานเลขที่ 264/2  หมู 1  บานซับใหญ 
 12.รานบริการรับถายเอกสาร เขาเลม พิมพงาน พิมพนามบตัร จํานวน  2  แหง 

  รานซับใหญการพิมพ สถานที่ตั้ง เลขที่ 91  หมู 1  บานซับใหญ 

 รานซับใหญดิจิตอล สถานท่ีตั้ง เลขท่ี 152 หมู 10 บานซับใหญพฒันา 
 รานซับใหญอิงคเจค็ สถานที่ตั้ง  หมู 10 บานซับใหญพัฒนา 

 13.รานบริการตดิตั้งกระจกอลูมเินียม  จํานวน 1 แหง 
 รานตอมกระจกอลมูิเนียม  สถานที่ตัง้  หมู 1  บานซับใหญ 

 14.รานจําหนายปุย  จํานวน  7  แหง 

 รานนายบุญมี ฤทธิ์จรูญ  สถานทีต่ั้ง  หมู 1 บานซับใหญ 
 ราน ส.เจริญพาณิชย สถานทีต่ั้ง 177 หมู 3 บานโนนสะอาด 

 ราน ป.การเกษตร สถานที่ตั้ง เลขที่ 190/4 หมู 1 บานซบัใหญ 
 รานทรัพยรุงเรืองพืชผล 200 หมู 6 บานบุฉนวน 

 รานเทพประทานพรการเกษตร  สถานท่ีตั้ง  หมู 3 บานโนนสะอาด 
 รานวิจิตราพาณิชย  สถานท่ีตั้ง เลขท่ี 135 หมู 3  บานโนนสะอาด 

 รานโชคอํานวยคาวสัดุ สถานทีต่ั้ง เลขที่ 166 หมู 9  บานซบัหาง 
   15.รานจําหนายเครื่องใชไฟฟา  จํานวน  1 แหง 

 รานนพรัตนการไฟฟา สาขา 2  สถานท่ีตั้ง  หมู 1 บานซับใหญ 
 16.รานจําหนายโรงศพและเครื่องสังฆภณัฑ  จํานวน  1  แหง  

 รานซับใหญสังฆภณัฑ  สถานทีต่ั้ง  หมู 1 บานซับใหญ 
 17.รานจําหนายวัสดุและอุปกรณกอสราง  จํานวน  2 แหง 

 รานตั้งเจริญคาวสัดุ  สถานทีต่ั้ง เลขท่ี 252  หมู 10  บานซับใหญ 

 รานซับใหญรวมวัสดุ  สถานที่ตั้ง เลขที่ 5  หมู 12  บานซับใหญ 
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 18.รานบริการสินเชื่อ  จํานวน  3  แหง 

 รานศรสีวัสดิ์ลิซซิ่ง  สถานท่ีตั้ง  หมู 1  บานซับใหญ 
 รานชัยฤทธิ์ลิซซิ่ง  สถานที่ตั้ง   หมู 1  บานซับใหญ 

 รานเมืองไทยลิซซิ่ง สถานที่ตั้ง  หมู 1  บานซับใหญ 
 19.รานจําหนายมอรเตอรไซด  จาํนวน   1  แหง 

 รานมดแดงมอรเตอรไซด  สถานท่ีตั้ง   หมู 1  บานซับใหญ 

6.5 การทองเท่ียว 
1) เขาจอมดอย บานหนองใหญ หมู 7 เปนสถานที่ทองเที่ยงเชิงนิเวศนท่ีมีความอุดมสมบูรณทางธรรมชาต ิ 

พันธุไมหลากหลายและมีแหลงน้ําซับที่ไหลอยูตลอดป  มีจุดชมวิวทีส่วยงามมากกวา 10 แหง  มีการขุดพบซากสัตวดึกดําบรรพ  ไดแก 
การพบฟอสซิลหอยลานป  และฟอสซิลไดโนเสาร  เหมาะสาํหรับคนที่ชอบการผจญภัย  นักเดินปา  คนที่ชอบความทาทาย  เนื่องจาก
การเดินทางข้ึนเขาเปนระยะทางหลายกิโลเมตร  เมื่อขึ้นไปบนจุดสูงสุดของเขาจอมดอยแลวเปนจุดชมวิว  นอกจากนี้ยังมีกอนหินท่ี
เกิดขึ้นจากธรรมชาติ เมื่อเกิดการผุกรอนจะกลายเปนหินท่ีมีลักษณะเหมือนสัตวหรือเหมือนสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามแตผูพบเห็นจะจินตนาการ  
ซึ่งมีความสวยงามมาก  คนที่รักธรรมชาติจะชื่นชอบสถานท่ีทองเที่ยวแหงนี ้

2) วัดปาอนุรักษ (ถ้ําเทพนิมิต) บานซับใหญพัฒนา หมู 10  มีการขดุคนพบซากเครื่องมือเครื่องใชที่คนโบราณ
ใชในการลาสัตว  และเปนสถานทีท่ี่มีความอุดมสมบรูณของพรรณไมธรรมชาต ิ

3) วัดสวนพุทธอุทยานเฉลิมพระเกียรต ิบานซับใหญพัฒนา หมู 10  เปนสถานที่ปฏิบัติธรรมและศึกษา
ธรรมชาตริวมทั้งพันธุไมพืชสมุนไพร  มีความสมบูรณของปาซึ่งดูแลโดยพระมหาสยาม  โสภณสีโล 

4) ปาชุมชนบานซับใหญพัฒนา  บานซับใหญพัฒนา หมู 10  เปนผืนปาที่อุดมสมบูรณในตําบลซับใหญที่มี
พรรณไมหลากหลาย  เปนแหลงอาหาร  พืชสมุนไพรของคนในชุมชน  และเปนแหลงเรียนรูทางนิเวศนเปนอยางด ี

5) นํ้าตกทุงกระถิน บานซับหาง หมู 9  ซึ่งมีพื้นที่ติดกับเขตองคการบรหิารสวนตําบลตะโกทอง เหมาะสาํหรับผู
ที่ช่ืนชอบความงามตามธรรมชาติ  เปนสถานที่พักผอนในวันหยุดสุดสัปดาหและเปนแหลงทองเที่ยวเชงิอนุรักษ 

6) ทุงกังหันลม ตั้งอยู หมูที่ 5,6,9 และ หมูที่ 11 ตําบลซับใหญ เปนกังหันที่ใชผลิตไฟฟาดวยพลังงานลม  
ขนาดสูง 120 เมตร ซึ่งติดตั้งแลวเสร็จประมาณ 30 ตน 
 

6.6 อุตสาหกรรม 
การอุตสาหกรรม เปนอุตสาหกรรมในครัวเรือนหรืออุตสาหกรรมขนาดเล็ก อุตสาหกรรมในครัวเรือนที่สามารถทํา

รายไดแกประชาชน คือ การแปรรูปผลผลิตการเกษตร เชน ขนมจนี ปลารา หมูสม มันแหง พริกแหง หนอไมดอง และการทําอาหาร
สําเรจ็รูป และมีอูซอมรถ พนสี รวมทั้งมีรานคาวัสดุกอสรางบางประเภท   โดยไมมีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ 

6.7 การพาณิชยและกลุมอาชีพ 
                   -สถานประกอบการดานพาณิชยกรรม 

1. สถานีบริการน้ํามัน จํานวน  3  แหง 

 ปมน้ํามัน ภ.ซับใหญบริการ โดยนางภูชาลี เลาหะนาคีวงศ สถานที่ตัง้ บานเลขที่ 201 หมู 1  บานซับใหญ 

 ปมน้ํามันศิริวงศ โดยนางตุ  ประดบัวงษ สถานทีต่ั้ง บานเลขท่ี 264 หมู 12  บานโนนจําปาพัฒนา 
 ปมน้ํามันนางจุรี เวกสันเทียะ สถานที่ตั้ง บานเลขที่ 13  หมู 13  บานเขาดินวนา 

3. ตลาดนดั จํานวน  3  แหง 
 บานซับใหญ  สถานที่ตั้ง หมู 1  มีพื้นท่ีรวม  3  ไร 

 คลองถม บานซับใหญ  สถานที่ตั้ง  หมู 1  มีพื้นท่ีรวม  4  ไร 
 บานโนนสะอาด  สถานที่ตั้ง หมู 3  มีพื้นท่ีรวม  3  ไร 

4. สถานรับซื้อพืชผลทางการเกษตร จํานวน  6  แหง 

 ลานมันสิทธิชัยพืชผล  สถานที่ตั้ง หมู 1  บานซับใหญ  
 หจก. ตนคูณ  สถานที่ตั้ง เลขท่ี 80 หมู 1  บานซับใหญ  
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 ลานมัน 11  สถานที่ตั้ง บานโนนสะอาด หมู 3  มีพื้นท่ีรวม  3  ไร 
 ลานมันทรัพยธาดา  สถานที่ตั้ง เลขท่ี 339 หมู 6  บานบุฉนวน 

 ทรัพยรุงเรืองพืชผล  สถานที่ตั้ง หมู 6  บานบุฉนวน  
 ฅนซับใหญ  สถานที่ตั้ง หมู 13  บานเขาดินวนา   

 
ตาราง   แสดงการรวมกลุมอาชีพและสภาพเงินทุนของชุมชนตําบลซับใหญ 
 

ที ่ ชื่อกลุม/องคกร 
ทีต่ั้ง 

(หมูบาน) 
จํานวนสมาชิก 

(ราย) 
เงินทนุหมนุเวียน 

(บาท) 
หนวยงานที่ใหการ

สนับสนุน 

1 กลุมแมบานเกษตรกรซับใหญ 1 36 10,000 - อบต.ซับใหญ 
2 กลุมแมบานเกษตรกรซับใหญ 6 18 - - อบต.ซับใหญ 
3 กลุมแมบานเกษตรกรซับใหญ 7 16 15,000 - อบต.ซับใหญ 
4 กลุมแมบานเกษตรกรซับใหญ 10 18 10,000 - อบจ.ชัยภูมิ 
5 กลุมวิสาหกิจชุมชนเฟอรนิเจอรรากไมบานซับใหญ 1 11 - - อบจ.ชัยภูมิ 
6 กลุมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปพริกบานหนองใหญ 7 9 100,000 - อปท. 
7 กลุมเศรษฐกิจชุมชนผูปลูกพริก 3 35 100,000 - อบจ.ชัยภูมิ 
8 กลุมเลี้ยงหมอนไหม 3    
9 กลุมเศรษฐกิจชุมชนผูปลูกพริก 11 50 100,000 - อปท. 

10 กลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมเกษตรพืชผลบานบุฉนวน 6 11 -  
11 กลุมเลี้ยงโคพันธุพื้นบาน 3 20 100,000 - อบจ.ชัยภูมิ 
12 กลุมวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโคซับเจริญสุข 5 14 700,000 - สปก. 
13 กลุมวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโคบานซับใหญพัฒนา 10 12 250,000 - SML 
14 กลุมสงเสริมอาชีพเลี้ยงสุกร 1 30 14,000 - รัฐบาล 
15 กลุมสงเสริมอาชีพเลี้ยงสุกร 3 22 60,000 - อบจ.ชัยภูมิ 
16 กลุมสงเสริมอาชีพเลี้ยงสุกร 10 12 10,000 - อบจ.ชัยภูมิ 
17 กลุมกองทุนประมง 1 50 10,763 - กรมประมง 
18 กลุมกองทุนผูเลี้ยงไก 1 60 100,000 - อบต.ซับใหญ 
19 กลุมกองทุนขาวสาร 1 40 10,000 - อบต.ซับใหญ 
20 กลุมวิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบานวังขื่อ 4 15 -  
21 กลุมกองทุนปุย 1 65 100,000 - อภป. 
22 กลุมกองทนุปุย 3 29 100,000 - อบจ.ชัยภูมิ 
23 กลุมกองทุนปุย 10 40 100,000 - อบจ.ชัยภูมิ 
24 กลุมวิสาหกิจชุมชนบานซับหางสามัคคีธรรม 9 8 -  
25 กลุมวิสาหกิจชุมชนตลุกคูณพัฒนา 8 22 -  
26 กลุมวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงสัตวบานบุฉนวน 6 10 -  
27 กลุมวิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพยีงบานเขาดินวนา 13 12 1,000,000 - ออมสิน 
28 กลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมปลูกพืชบานตลุกคูณ 8 7 -  
29 กลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมปลูกพืชไรบานหนองใหญ 7 11 -  
30 กลุมวิสาหกิจชุมชนปลูกปายูคาลิปตัส 1 9 -   
31 กลุมวิสาหกิจชุมชนบานบุฉนวนเศรษฐกิจพอเพียง 6 11 -  
32 กลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมมันสาํปะหลังบานหนองใหญ 7 7 -  
33 กลุมหินทรายบานตะเกียง 10 10 -  

รวม  720 2,889,763  
ที่มา : สวนสวัสดิการสังคม องคการบรหิารสวนตําบลซับใหญ  จังหวัดชัยภูมิ  ณ วันที่  1  พฤษภาคม  2559 
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6.8 แรงงาน 
  พื้นที่ตําบลซับใหญ เปนพื้นที่เกษตรกรรม แรงงานสวนมากมีอาชีพรับจางทําการเกษตร และรับจางตามราน
จําหนายสินคา เมื่อถึงฤดูแลงก็จะยายเขาไปขายแรงงานในพื้นที่ตางจังหวัดและกรุงเทพมหานคร จากการสํารวจขอมูลพื้นฐานพบวา  
ประชากรวัยแรงงานอายรุะหวาง  17 – ๖๐  ป คาแรงในพื้นที่ต่ํากวาระดับจังหวัด   
 

 
 7.1 ขอมลูพื้นฐานของหมูบาน 

               ตาราง สรุปขอมลูพืน้ฐานของหมูบาน 
 

หมูที ่ ชื่อหมูบาน  
จํานวน

เกษตรกร 
(ครัวเรือน) 

จํานวนพืน้ที่ทําการเกษตร (ไร) 
รวมพืน้ที่ทํา

การเกษตร(ไร) ทําไร ทํานา ทําสวน 

1 ซับใหญ 73 2,500 150 - 2,650 
2 วังพง 127 2,570 300 30 2,900 
3 โนนสะอาด 140 3,240 200 45 3,485 
4 วังขื่อ  105 2,800 200 - 3,000 
5 ซับเจริญสุข 127 3,400 110 5 3,515 
6 บุฉนวน 183 4,720 200 87 5,007 
7 หนองใหญ 130 3,010 206 270 3,486 
8 ตลุกคูณ 110 2,050 100 35 2,188 
9 ซับหาง 130 4,750 300 400 5,450 

10 ซับใหญพัฒนา 150 3,000 350 150 3,500 
11 หนองบัว 44 1,525 100 40 1,665 
12 โนนจําปาพัฒนา 32 820 100 16 936 
13 เขาดินวนา 75 1,820 220 73 2,113 
14 ซับจาน 45 1,314 30 22 1,366 

รวม 1,471 37,519 2,566 1,176 41,261 
ที่มา : สํานักงานเกษตรอําเภอซับใหญ  จังหวัดชัยภูมิ  ณ วันที่  1 พฤษภาคม  2559   
        
 7.2 ขอมลูดานการเกษตร 
 ตาราง   แสดงอาชีพประชาชนในพื้นที่ตามประเภทการเกษตร แยกเปนจํานวนครัวเรือนแตละหมูบาน 

หมูที ่ มันสําปะหลัง ออย ขาว ขาวโพด พริก ไมผล พืชผัก ยางพารา ยูคาลิปตัส อื่นๆ 
1 63 - 10 - - - - - 3 - 
2 70 3 50 3 - - - 1 - - 
3 85 50 50 50 - - - - - 13 
4 80 - 25 - - - - - - - 
5 80 - 12 - - 1 - - 3 - 
6 132 7 40 20 - 6 - 4 - - 
7 70 11 29 7 125 - 4 4 - - 
8 80 10 15 5 - - - - - 4 
9 95 100 50 100 - - 120 - 5 - 

10 150 - 40 - - 20 - 4 2 - 
11 32 - 9 2 - - - 1 - - 
12 27 10 10 - - 1 - 1 - - 

7. เศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา) 
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หมูที ่ มันสําปะหลัง ออย ขาว ขาวโพด พริก ไมผล พืชผัก ยางพารา ยูคาลิปตัส อื่นๆ 
13 65 10 30 10 - 1 1 1 - - 
14 45 3 10 - - - - - - - 
รวม 1,074 194 380 197 125 29 127 16 13 18 

ที่มา : สํานักงานเกษตรอําเภอซับใหญ  จังหวัดชัยภูมิ   ณ วันที ่ 1   พฤษภาคม  2559  
 

 7.3 ขอมลูดานแหลงนํ้าทางการเกษตร 
 

  จํานวนของแหลงนํ้า  แยกเปนราย   หมูบาน 
ประเภทของ 

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

ม.
11 

ม.
12 

ม.
13 

ม.
14 

แหลงนํ้าธรรมชาต ิ                             
1.แมนํ้า - - - - - - - - - - - - - - 

2.หวย/ลําธาร 1 1 4 1 2 1 1 1 3 2 2 - - - 

3.คลอง - - - - - - - - - - - - - - 

4.หนองนํ้า/บึง - - - - - - - - - - - - - - 

5.นํ้าตก - - - - - - - - - - - - - - 

6.อื่นๆ                              

แหลงนํ้าท่ีมนุษยสรางขึ้น                           

1.แกมลิง                             

2.อางเก็บนํ้า 1 - - 1 - - - - - 1 - - - - 

3.ฝาย - - - - - - - - - - - - - - 

4.สระ 7 4 4 7 2 2 3 3 5 15 4 2 3 4 

5.คลองชลประทาน  - - - - - - - - - - - - - - 

6.อื่นๆ                              
 
 7.4 ขอมลูดานแหลงนํ้ากินน้ําใช (หรือน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค) 

  จํานวนของแหลงนํ้ากิน  นํ้าใช  แยกเปนรายหมูบาน  

ประเภทของแหลงนํ้า ม.1 
ม.
2 

ม.
3 

ม.
4 

ม.
5 

ม.
6 

ม.
7 

ม.
8 

ม.
9 

ม.
10 

ม.
11 

ม.
12 

ม.
13 

ม.
14 

1.บอบาดาลสาธารณะ 3 7 6 5 7 4 6 3 5 4 3 1 4 3 

2.บอน้ําตื้นสาธารณะ  4 2 4  5  2  6  3  3 5 5  3  1  2 2  

3.ประปาหมูบาน 4 2 4 3 3 6  - 3 6 3  - 2 2 1 
(ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น)                             

4.ระบบประปา  - -  - - - - - - - - - - - - 
(การประปาสวนภมูิภาค)                             

5.แหลงน้ําธรรมชาต ิ  - - - - - -  1 - - 1  - - -  1 

6.อื่นๆ (ระบุ)                             

  6.1 ประปาหมูบาน 1  -  -  -  -  1 3  -  -  - 1  -  -  - 

(บริหารโดยกรรมการหมูบาน)                           
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 8.1 การนับถือศาสนา 
ประชากรในเขตพื้นท่ีองคการบริหารสวนตาํบลซับใหญ  มีผูนับถือศาสนาครสิต  จํานวน  10 คน  นอกนั้นนับถือ

ศาสนาพุทธ  โดยมสีํานักสงฆ  จํานวน  17  แหง  และวัด  จํานวน  4  แหง  รวมทั้งสิ้นจํานวน  21  แหง  ดังนี้ 

ตารางที่  7  แสดงรายชื่อวัดและสํานักสงฆภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลซับใหญ 

ลําดับ
ที ่

ชื่อสํานักสงฆ/วัด สถานที่ต้ัง พื้นที่วัด (ไร) 
จํานวนพระสงฆ 

(รูป) 
       วัด  

1 วัดพายพัซับใหญ บานโนนสะอาด  หมู 3 300 4 
2 วัดชัยคุณาราม บานตลุกคณู  หมู 8 12 1 
3 วัดซับหางสามัคคีธรรม บานซับหาง  หมู 9 40 3 
4 วัดซับใหญพัฒนา  บานซับใหญพัฒนา  หมู 10 6.5 3 
5 วัดซับใหญสังฆาราม บานซับใหญ   หมู 1 14 2 

   สํานักสงฆ 
1 สํานักสงฆปาชัยพัฒนาราม บานวังพง  หมู 2 103 3 
2 สํานักสงฆโนนสะอาด บานโนนสะอาด  หมู 3 17 2 
3 สํานักสงฆสามัคคีธรรม บานวังขื่อ  หมู 4 12 1 
4 สํานักสงฆบานวังขื่อ บานวังขื่อ  หมู 4 3 1 
5 สํานักสงฆปาซับทอง บานซับเจรญิสุข  หมู 5 100 1 
6 สํานักสงฆบานซับเจริญสุข บานซับเจรญิสุข  หมู 5 24 1 
7 ศูนยปฏิบัติธรรมเขานอย บานซับเจริญสุข  หมู 5 (คุมกลาง) 20 1 
8 สํานักสงฆบุฉนวน บานบุฉนวน   หมู 6 16 3 
9 สํานักสงฆบานหนองใหญ บานหนองใหญ  หมู 7 6 4 

10 สํานักสงฆบัวแกวพุทธาวาส บานหนองใหญ  หมู 7 6 2 
11 สํานักสงฆคุมปะรัมชาง บานซับหาง คุมปะรัมชาง  หมู 9 35 1 
12 สํานักสงฆปาอนรุักษ (ถ้ําเทพนิมิตร) บานซับใหญพัฒนา  หมู 10 30 2 
13 สํานักสงฆสวนพุทธอุทยานเฉลิมพระเกียรต ิ บานซับใหญพัฒนา  หมู 10 150 1 
14 สํานักสงฆหนองบัวทอง บานหนองบัว  หมู 11 10 1 
15 สํานักสงฆเขาดินวนา บานเขาดินวนา  หมู 13 85 1 
16 สํานักสงฆซบัจานวนาราม บานซับจาน  หมู 14 10 3 

รวม   999.5 41 
ที่มา : จากการสํารวจขอมูลพื้นทีว่ัดและสํานักสงฆตําบลซับใหญ อําเภอซับใหญ จังหวัดชยัภูมิ   ณ  วันที ่ 1  พฤษภาคม  2559 

 8.2 ประเพณีและงานประจําป 
 ประเพณีทองถิ่นท่ีสําคัญ 

    1) ประเพณีทําบญุตักบาตรวันขึ้นปใหม เดือน มกราคม ของทุกปกิจกรรมสังเขป  ประชาชนรวมทําบุญตักบาตร        
    2) ประเพณีงานประเพณีสงกรานต  เดือน เมษายน ของทุกปกิจกรรมสังเขป  งานประเพณีวันกตญัู                              
        รดน้ําดําหัวผูสูงอายุ   

8.ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
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     3) ประเพณีงานประเพณีเกี่ยวกับศาสนา กจิกรรมสังเขป  ถวายเทียนพรรษาทุกวัด ประเพณีบญุกฐิน  ประเพณ ี
      ประจําปบุญผะเหวด (เทศนมหาชาต)ิ  งานประเพณีบญุเบิกบาน    
     4) ประเพณีงานประเพณีลอยกระทง ประมาณเดือน พฤศจิกายน ของทุกปกิจกรรมสังเขป  ประกวดกระทง และ 
                           ประกวดนางนพมาศ 

     8.3 ภูมิปญญาทองถิ่นและภาษาถิ่น 
ประชาชนในพ้ืนที่อําเภอซับใหญ    สวนใหญอพยพยายถิ่นมาจากตางถ่ิน  เชน  อําเภอบัวใหญ   อําเภอดานขุนทด  
จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดบรุีรัมย  ซึ่งสวนใหญจะอาศยัอยูในตําบลซับใหญ      

     8.4 สินคาพื้นเมืองและของที่ระลกึ 

ที ่ ชื่อผลิตภณัฑ ชื่อกลุม/ผูผลติ 
ที่อยู 

ประเภทผลติภณัฑ 
ประเภท

ผูประกอบการ หมูที่ ตําบล 
1 กลุมถักกระเปา 

บานหนองใหญ 
กลุมถักกระเปาบานหนองใหญ 7 ซับใหญ ของใช กลุมผูผลติชุมชน 

2 พริกปน กลุมแปรรูปพริกบานหนองใหญ 7 ซับใหญ อาหาร กลุมผูผลติชุมชน 
3 พริกปลาราบอง กลุมแปรรูปพริกบานหนองใหญ, บาน

ซับจาน 
7,14 ซับใหญ อาหาร กลุมผูผลติชุมชน 

4 กลุมทอเสื่อกก บานซับใหญพัฒนา 10 ซับใหญ ของใช กลุมผูผลติชุมชน 
5 หมวกใบลาน กลุมสานหมวกใบลาน 1 ซับใหญ ของใช กลุมผูผลติชุมชน 
6 ตุกตาจาก

กะลามะพราว 
กลุมตุกตาจากกะลามะพราว 10 ซับใหญ ของใช กลุมผูผลติชุมชน 

7 ผลิตภณัฑ
หนอไมดอง 

กลุมแปรรูปหนอไมบานหนองใหญ, 
บานซับจาน 

7,14 ซับใหญ อาหาร กลุมผูผลติชุมชน 

 

 
 

 9.1 นํ้า 
ตาราง แหลงนํ้าธรรมชาติ 

ลําดับ แหลงนํ้า ไหลผานหมูบาน ประเภท กวาง 
(ม.) 

ยาว 
(ม.) 

ลึก 
(ม.) 

ความจ ุ
(ลบ.ม.) 

1 อางเก็บนํ้า ปอบิด หมู 10 อางเก็บนํ้า 100 250 4 100,000 
2 อางเก็บนํ้า พันธนิธิ หมู 1 อางเก็บนํ้า 250 250 8 500,000 
3 ฝายกั้นนํ้า นิวซีแลนด หมู 4 ฝายกั้นนํ้า 60 200 3 36,000 
4 ฝายกั้นนํ้า บานวังพง หมู 2 ฝายกั้นนํ้า 120 200 3 72,000 
5 ลําหวยจอมแกว ม.2-ม.3-ม.5-ม.6-ม.7-ม.8-

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

6 ลําหวยลํากระจวน หมู 10 ลําหวย 20 16,000 2 640,000 
7 ล้ําหวยสมปอย หมู 4 ลําหวย 15 1,000 2 30,000 
8 ลําหวยบักโกรกหรือ

ลําหวยวังเตย 
หมู 3 ลําหวย 10 1,000 2 20,000 

9 ลําหวยซับแร หมู 9 ลําหวย 12 12,000 2 288,000 
10 ลําหวยหนองโภชน ม.5-ม.14-อางเก็บนํ้าวังขื่อ ลําหวย 5 12,000 2 120,000 
11 ลําหวยตะเภา หมู 3 ลําหวย 10 500 2 5,000 

ที่มา : กองชาง องคการบริหารสวนตําบลซับใหญ อําเภอซับใหญ จังหวัดชัยภูม ิ ณ  วันที ่ 1  พฤษภาคม  2559 

9. ทรัพยากรธรรมชาติ 
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 9.2 ปาไม 
                       พื้นท่ีองคการบริหารสวนตําบลซับใหญมีพื้นท่ีปาไมที่มีความอุดมสมบูรณมาก  เปนแหลงอาหารสําหรับชาวบานใน
รูปพืช  และสัตว  บางสวนถูกบุกรุกจากคนในชุมชนเอง   โดยการตัดไมเพื่อทําการแผวถางเพื่อปรับพื้นที่สําหรับทําการเกษตร  และนํา
ไมมาทําฟนและถานหุงตม ซึ่งหนวยงานที่เกี่ยวของไดกําหนดมาตรการปองกัน และใหความรูแกชาวบานตลอดมา  พื้นที่สวนใหญ 
ตั้งอยูในเขตปาสงวนแหงชาตินายางกลัก เปนเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม (สปก.4-01) สําหรับเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน เชน โฉนด
ที่ดิน (น.ส.4) หนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส.3 ก. และ น.ส.3.)  และหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง (น.ส.ล.)   มีเพียงบางสวน 
และมีพื้นท่ีปาชุมชนในพ้ืนที่ จํานวน 5 หมูบาน ไดแก ปาชุมชนบานวังพง หมูที่ 2, ปาชุมชนบานวังขื่อ หมูที่ 4, ปาชุมชนบานบุฉนวน 
หมูที่ 6 , ปาชุมชนบานเขาดินวนา หมูที่ 13 และปาชุมชนบานซับใหญพัฒนา  หมูที่ 10  เปนปาผืนใหญที่สมบูรณในตําบลซับใหญ             
ที่มีพรรณไมหลากหลาย เปนแหลงอาหาร พืชสมุนไพรของคนในชุมชนและเปนแหลงเรียนรูทางนิเวศนเปนอยางดี และสวนพุทธ
อุทยานเฉลิมพระเกียรติ   ตั้งอยูที่ บานซับใหญพัฒนา หมูที่ 10 เปนสถานที่ปฏิบัติธรรม และศึกษาธรรมชาติ รวมทั้งมีพันธุพืช
สมุนไพร มีความสมบูรณของปา  ซึ่งดูแลโดย พระมหาสยาม  โสภณสีโล 

 9.3 ภูเขา 
          เขานางรัก เขากรด และ เขาจอมดอย ตั้งอยูบานหนองใหญ  หมูที่  7  ตําบลซับใหญ   เปนสถานที่ทองเที่ยวเชิง

นิเวศนท่ีมีความสมบูรณทางธรรมชาติ  พันธุไมหลากหลายและมีแหลงน้ําซับที่ไหลอยูตลอดป  มีจุดชมวิวที่สวยงามมากกวา 10 แหง 
มีการขุดคนพบซากสัตวดึกดําบรรพ   ไดแก  การพบฟอส-ซิลหอยลานป     และฟอสซิลไดโนเสาร  เหมาะสําหรับคนที่ชอบการผจญ
ภัย  นักเดินปา  คนที่ชอบความทาทาย  เนื่องจากตองเดินทางขึ้นเขาเปนระยะทางหลายกิโลเมตร  เมื่อขึ้นไปบนจุดสูงสุดของเขาจอม
ดอยแลวจะเปนจุดชุมวิว   นอกจากนี้  ยังมีกอนหินท่ีเกิดขึ้นจากธรรมชาติ   เมื่อเกิดการผุกรอนจะกลายเปนหินท่ีมีลักษณะเหมือนสัตว  
หรือเหมือนสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามแตผูพบเห็นจะจินตนาการ  ซึ่งมีความสวยงามมาก  คนที่รักธรรมชาติ จะชืน่ชอบสถานท่ีทองเที่ยวแหงน้ี 

 9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
ในพ้ืนทีอ่งคการบริหารสวนตําบลซับใหญสวนมากเปนพื้นที่สําหรับเพาะปลูก ที่อยูอาศัย  และมีพื้นที่ทํากินอยูใน

เขตปาสงวนแหงชาตินายางกลัก ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่  ก็ไดแก  ดิน  น้ํา  ตนไม  อากาศที่ไมมีมลพิษ ปญหาคือ เนื่องพื้นที่เปน
พื้นที่ราบสูง ลาดชัน มีภูมิอากาศแหงแลง ไมสามารถกักเก็บน้ําไวใชในฤดูแลงไดตลอดป ทําใหตองประสบปญหาภัยแลงซ้ําซากทุกป 
การทําการเกษตรตองอาศัยน้ําดิบจากน้ําฝน  ปญหาคือมีแหลงนํ้าใชในการเกษตรไมเพียงพอ   
 
 
 
 
 

-------------------------- 
 
 
 
 



๒๓ 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ.2561 - 2564 

องคการบริหารสวนตําบลซับใหญ อาํเภอซับใหญ จังหวัดชยัภูม ิ    งานนโยบายและแผน 

 
สวนที่ 2 

สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2557 – 2560) 
 

๑.  สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณทีไ่ดรบั  และการเบิกจายงบประมาณ  ในปงบประมาณ   
     พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 

๑.๑ สรุปสถานการณพัฒนา  การตั้งงบประมาณ  การเบิกจายงบประมาณ 
      จากขอมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ขององคการบริหารสวนตําบลซับใหญ หรือ

ภาษาอังกฤษเรียกวา Electronic local Administive Accounting System (e-LAAS) สรุปการตั้งงบประมาณ และรายรับรายจาย
จริงขององคการบริหารสวนตําบลซับใหญ รายละเอียด ดังนี ้

 
ปงบประมาณ ประมาณการ รายรับจริง – รายจายจริง 

รายรับ รายจาย รายรับ รายจาย 
2557 23,900,000.00 23,900,000.00 35,525,612.74 30,446,551.93 
2558 26,200,000.00 26,200,000.00 35,152,155.12 32,465,336.32 
2559 27,300,000.00 27,281,150.00 36,162,207.95 33,580,203.15 
2560 38,480,000.00 38,480,000.00   

 
๑.2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณงานและเชิงคุณภาพ 
      1.2.1 เชิงปริมาณ 

แผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕7 – ๒๕59) 
จํานวนโครงการ 

ยุทธศาสตร จํานวนโครงการที่
ปรากฎอยูในแผน

จํานวนโครงการที่ได
ปฏิบัติ

1.โครงสรางพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ 30 20

2. การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสงเสริมคุณภาพชีวิต 33 11

3. การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 31 14

4. การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 32 21
5. การพัฒนาการทองเที่ยว การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

13 4

รวม 139 70  
 

สรุป  จํานวนโครงการที่กําหนดไวในแผนพัฒนาสามป เฉพาะป 2557 กําหนดไว 139 โครงการ ปฏิบัติไดจริง 70 โครงการ 
       คิดเปนรอยละ 50.35 
 

 

 

 



๒๔ 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ.2561 - 2564 

องคการบริหารสวนตําบลซับใหญ อาํเภอซับใหญ จังหวัดชยัภูม ิ    งานนโยบายและแผน 

 

แผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕๖๐) 
จํานวนโครงการ 

ยุทธศาสตร จํานวนโครงการที่
ปรากฎอยูในแผน

จํานวนโครงการที่ได
ปฏิบัติ

1.โครงสรางพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ 46 15

2. การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสงเสริมคุณภาพชีวิต 34 9

3. การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 32 13

4. การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 58 36
5. การพัฒนาการทองเที่ยว การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

15 4

รวม 185 77  

สรุป  จํานวนโครงการที่กําหนดไวในแผนพัฒนาสามป เฉพาะป 2558 กําหนดไว 185 โครงการ ปฏิบัติไดจริง 77 โครงการ 
       คิดเปนรอยละ 41.62 
 

แผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕9 – ๒๕๖1) 
จํานวนโครงการ 

ยุทธศาสตร จํานวนโครงการที่
ปรากฎอยูในแผน

จํานวนโครงการที่ได
ปฏิบัติ

1.โครงสรางพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ 40 16

2. การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสงเสริมคุณภาพชีวิต 39 12

3. การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 33 16

4. การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 47 29
5. การพัฒนาการทองเที่ยว การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

16 3

รวม 175 76  
 

สรุป  จํานวนโครงการที่กําหนดไวในแผนพัฒนาสามป เฉพาะป 2559 กําหนดไว 175 โครงการ ปฏิบัติไดจริง 76 โครงการ 
       คิดเปนรอยละ 43.42 

 



๒๕ 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ.2561 - 2564 

องคการบริหารสวนตําบลซับใหญ อาํเภอซับใหญ จังหวัดชยัภูม ิ    งานนโยบายและแผน 

แผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ.2560-2562) 
จํานวนโครงการ 

ยุทธศาสตร จํานวนโครงการที่
ปรากฎอยูในแผน

จํานวนโครงการที่ได
ปฏิบัติ

1.โครงสรางพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ 25

2. การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสงเสริมคุณภาพชีวิต 44

3. การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 31

4. การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 50
5. การพัฒนาการทองเที่ยว การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

18

รวม 168  
 

 

          1.2.1 เชิงคุณภาพ 
                       -การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ป 2557 -2559 

               1) การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและบรกิารสาธารณะ 
       เขตพื้นที่ขององคการบริหารสวนตําบลซับใหญยังมีความตองการดานโครงสรางพื้นฐานและบริการ

สาธารณะอยูมาก  แมการประเมนิประสิทธิผลในเชิงปริมาณจะเปนที่นาพอใจของประชาชนหากแตในเชิงคุณภาพยังไมดีเทาท่ีควร 
เนื่องจากปญหาและอุปสรรคในเรือ่งของงบประมาณในการดาํเนินการมีนอย หากแตพื้นท่ีในความรับผิดชอบมีมากถึง 14 หมูบาน 
คิดเปน 102 ตารางกิโลเมตร จึงถือไดวายังไมประสบความสําเร็จนกัจําเปนตองหางบประมาณนอกเพื่อสนับสนุนการพัฒนาในดานนี ้

    -เสนทางภายในหมูบานและเชือ่มตอระหวางหมูบานยังมีความไมสะดวกเทาที่ควร เปนอุปสรรคในการ 
คมนาคมและขนสงสินคาทางการเกษตร  โดยเฉพาะในฤดูฝน 

    -แหลงน้ําที่ใชในการเก็บกักน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคยังมีนอยและแหลงนํ้าเดิมที่มีอยูกย็ังตองการงบประมาณ 
ในการขุดลอก บํารุงรักษา  ดานการเกษตรยังตองพ่ึงพาน้ําฝนตามธรรมชาตเิปนสวนใหญ 

    -ระบบประปาภายในหมูบานยงัตองการงบประมาณในการขยายเขตใหทั่วถึงและงบประมาณในการ 
บํารุงรักษาและซอมแซมใหมีสภาพใชงานไดดี 

             -น้ําประปาไมสะอาดเทาที่ควร ยังเปนปญหาที่ยังตองมีการแกไข จําเปนตองมีงบประมาณการจัดทําระบบ 
กรองน้ําใหครอบคลมุทุกพ้ืนที่ และงบประมาณสําหรับบาํรุงรักษาและซอมแซมใหมสีภาพใชงานได 

             -การกอสรางอาคาร สาธารณูปโภคตางๆ ยังมีความจําเปนสําหรับประชาชนในพื้นท่ีเพื่อใชในกิจกรรม 
ของหมูบาน พรอมทั้งตองการงบประมาณในการบํารุงรักษาและซอมแซม 

            -ระบบไฟฟาสาธารณะยงัมีความตองการในการใหขยายเขตการใหบริการไฟฟา และเพิ่มเติมไฟฟาสองสวาง 
ภายในหมูบาน  เพื่อความสะดวกและความปลอดภัยในชีวิตและทรพัยสิน  และเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน/หมูบานที่เพิ่มขึ้น 

  -ระบบโทรศัพทสาธารณะไมครอบคลุมทุกพ้ืนที ่ 
           -ปายสัญญาณจราจรภายในหมูบานและระหวางหมูบานยงัไมเพียงพอ อีกทั้งยังชํารุดและเสยีหายตามกาลเวลา  

ยังมิไดรับการซอมแซมแตยังสามารถใชการได 
               2) การพัฒนาการสรางความเขมแข็งของชมุชน และสงเสรมิคุณภาพชีวิต 

       -การพัฒนาดานการสงเสริมอาชีพแกเกษตรกรโดยตรงไมไดเนนในการดําเนินการใหเปนรูปธรรม มิไดมีการ
จัดสรรงบประมาณดานนีไ้วมากนกั เนื่องจากมีงบประมาณนอกเสรมิ เชน งบดานเศรษฐกิจชุมชน เปนตน  

       -ดานการสงเสรมิกิจการปศุสตัวไดมีการใหการสนับสนุนการฉดีวัคซีนปองกันโรคพิษสุขบา    โดยรวมกับ  
ปศุสัตวอําเภอซับใหญในการดําเนนิการออกใหบริการตามหมูบาน 



๒๖ 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ.2561 - 2564 

องคการบริหารสวนตําบลซับใหญ อาํเภอซับใหญ จังหวัดชยัภูม ิ    งานนโยบายและแผน 

- การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสาธารณสุข ไดดําเนินการอดุหนุนสาธารณสุขมูลฐานท้ัง 14 หมูบาน ใหการ
สนับสนุนการดําเนินงานของ อสม. พรอมทั้งจัดซื้อวัสดสุารเคมเีพื่อดาํเนินการกําจดัยุงลายรวมกับสาธารณสุขอําเภอซับใหญ เพื่อ
ควบคุมโรคไขเลือดออกมิใหระบาดในพื้นที ่ จัดหนวยเคลื่อนท่ีบริการฉีดยุงลายตามหมูบาน   

-   การกีฬาและนันทนาการ เชน การจัดซื้ออุปกรณกีฬาเพื่อสงเสริมและสนบัสนุนกีฬาทุกหมูบาน สนับสนุนงบประมาณ
การแขงขันกีฬาโซนของโรงเรยีนในกลุมซับใหญ   เขารวมการแขงขนักีฬาตานยาเสพติดประจํา อบต. กฬีา อบต.สัมพันธอําเภอ               
ซับใหญ   สนับสนุนการจัดการแขงขันกีฬาประจําจังหวัดชัยภูม ิ

- การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด เชน การจัดการแขงขันกีฬาประจําตําบลตานยาเสพตดิ  การออกประชาคมให
ความรูเกี่ยวกับยาเสพติดทุกหมูบาน  การรวมสนับสนุนกิจกรรมรณรงคตอตานยาเสพติด 

- ดานสังคม มีการสนับสนุนงบประมาณในการจัดสรรเบี้ยยังชีพใหแกผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส ผูพิการ และผูตดิเชื้อเอดส  
การสงเคราะหผูยากไรไมมีที่อยูอาศัยชวยเหลือซอมแซมบานผูยากไร   

- การปองกันและบรรเทาสาธารณภยั ชวยเหลือราษฎรผูประสบวาตภยั อัคคีภัย ผูประสบภัยแลงในตําบล โครงการ
รณรงคปองกันอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหมและสงกรานต 

งานดานการสรางความเขมแข็งของชุมชนและสงเสริมคณุภาพชีวิตมคีอนขางมาก  สามารถตอบสนองความตองการของ
ประชาชนในพ้ืนที่ไดระดับหนึ่งและคาดวาตอไปในอนาคตจะสงเสรมิดานนี้ใหมีความเขมแข็งมากขึ้น 

3. การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น 
ในปที่ผานมาไดมีการจัดงบประมาณทางดานนี้เพื่อการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นใหได

มาตรฐาน เชน  
- การพัฒนาและใหการสนับสนุนศนูยพัฒนาเด็กเล็ก ทั้งในเรื่องวัสดุอปุกรณ สื่อการเรียนการสอน ครผููดูแลเด็ก อาหาร

เสรมิ(นม)โรงเรียน  อาหารกลางวนั พรอมทั้งตอเติมอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหไดมาตรฐาน 
- มอบทุนการศึกษาแกผูเรียนดีแตดอยโอกาสขาดแคลนทุนทรัพย สนบัสนุนกิจกรรมวันเด็กแหงชาต ิ
- การสนับสนุนงบประมาณใหแกโรงเรียนในเขตองคการบริหารสวนตาํบลในสวนที่ขาดเหลือ รวมถึงอาหารเสริม(นม)

โรงเรียน และอาหารกลางวัน สนับสนุนการจดักิจกรรมวันเด็กแหงชาติ วันภาษาไทย การเขาคายพุทธบุตรเพื่อสงเสรมิคุณธรรมและ
จริยธรรมแกเด็กและเยาวชน 

- สนับสนุนวัฒนธรรมอันดีงามในการจัดงานทําบุญตักบาตรในวันข้ึนปใหม   จัดงานประจําปรดน้ําดําหัวผูสูงอายุเนื่อง
ในประเพณสีงกรานต  ถวายเทียนพรรษาทุกวัด เนื่องในวันเขาพรรษา  สนับสนุนงานประเพณเีดือนสีบ่ญุพระเวสสันดร  และผูบวชชี
พราหมณปฏิบัติธรรม ยุทธศาสตรนี้สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนในพื้นท่ีไดดีระดับหนึ่ง และจะพยายามดําเนินการ
ในดานนี้ใหดียิ่งๆ ขึ้นไป 

4. การพัฒนาดานการบริหารกิจการบานเมืองท่ีด ี
- การสงเสริมการมสีวนรวมของประชาชนนั้น  ถือไดวามีการพัฒนาในดานนี้ไดดี  เนื่องจากองคการบรหิารสวนตําบล

ซับใหญใหความสําคัญในดานนี้มาก การสงเสริมและพัฒนาประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตรยิทรงเปนประมุข  มีการจัดทํา
แผนพัฒนาสามปโดยการออกประชาคมหมูบาน และจัดประชาคมระดับตําบล  สรางการมสีวนรวมของประชาชนในพ้ืนที่รับทราบถึง
ปญหาและความตองการของประชาชนโดยตรง 

- ดานการพัฒนาบุคลากร ไดสนบัสนุนใหผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภา อบต. พนักงานสวนตําบล พนักงานจางไดรับ
การอบรม   และเพิ่มพูนความรูอยางสม่ําเสมอ และมีการประชุมช้ีแจงพรอมทั้งรับฟงปญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานเปนประจาํ 

การสงเสริมใหประชาชนไดมีสวนรวมจะสังเกตไดจากการเปดใหประชาชนทกุคนมีสวนในการเขามารวมแสดงความ
คิดเห็น เขารวมรับฟงการประชุมสภาทองถ่ิน และมสีวนในการจัดซื้อจัดจาง เพื่อแสดงความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดทุก
เวลา ขอขอมูลในดานตางๆ ได 

5. การพัฒนาดานการทองเท่ียว การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม องคการบริหารสวนตําบลซบัใหญไดพยายามเรงดําเนินการในดานนี้  แตหากยัง

ติดขัดในเรื่องของงบประมาณ สวนในเรื่องของการพัฒนาแหลงทองเที่ยวนั้นอยูระหวางการดําเนินการเนื่องจากตองใชงบประมาณ
คอนขางสูง เรื่องของการปลูกจิตสาํนึกใหประชาชนและเยาวชนอนุรกัษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมยังมไิดดําเนินการอยาง
เปนรูปธรรมเทาที่ควร เรื่องของการจัดเก็บขยะใหถูกวิธีไดดําเนินการบางพื้นที่ยังไมทั่วถึง จึงตองเรงดาํเนินการทางดานนีแ้ละปลูก
จิตสํานึกของประชาชนในพื้นท่ีตอไปในอนาคต 
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ.2561 - 2564 

องคการบริหารสวนตําบลซับใหญ อาํเภอซับใหญ จังหวัดชยัภูม ิ    งานนโยบายและแผน 

2. ผลที่ไดรบัจากการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.2557 – 2560 

    2.1 ผลที่ไดรับหรือผลสําคญั  
ตามที่องคการบริหารสวนตําบลซับใหญไดดําเนินงานตางๆ ตั้งแตมีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐  เพื่อแกไขปญหา

ใหกับประชาชน และพัฒนาองคกรใหเกิดความมั่งคงในการพัฒนาเพื่อใหความเปนอยูของประชาชนดีขึ้น  ซึ่งผลจากการดําเนินงาน
ขององคการบริหารสวนตําบลไดรับผลสําคัญ ดังน้ี 

๑.  ประชาชนมีน้ําประปาใชรอยละ 90  
๒.  ประชาชนมีไฟฟาใชทุกครัวเรอืน 
๓.  ประชาชนมีถนนใชในการสญัจรไปมาไดสะดวก 
๔.  ประชาชนไดรับการชวยเหลือทันทีเมื่อเกิดสาธารณภัยในพ้ืนที ่
5. ไมมีการเกิดอาชญากรรมในพ้ืนที่   
๖.  ผูสูงอายุ  ผูพิการ  ผูปวยเอดส  ไดรบัเบี้ยยังชีพทุกคน 
7. ไมมีเกิดอาญชญากรรมการในพื้นที ่
8. ปญหาโรคไขเลือดออกลดลง 
9. มีถังขยะรองรับขยะในหมูบาน มีวิธีการจัดการขยะที่ถูกตอง 
10. ประชาชนไดรับความรูเกี่ยวกบัการสาธารณสุข 
11. ประชาชนไดรับความรูเกี่ยวกบัการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยภัย 
๑2. ประชาชนไดมีสวนรวมในการดําเนินงานตางๆ ขององคการบรหิารสวนตําบล 

   2.2 ผลกระทบ 
 ผลของการพัฒนาปงบประมาณ พ.ศ.2557 - 2560 ตามที่กลาวขางตน พอสรุปไดวา ประสบผลสําเร็จเปนที่นาพอใจใน
หลายๆ เรื่อง แตในขณะเดียวกัน ก็ยังมีปญหาอีกหลายประการ เชน ปญหาดานสังคม และความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ
และ สิ่งแวดลอม หรืออยูในสภาพที่เรียกวา เศรษฐกิจดี สังคมมีปญหา และการพัฒนาไมยั่งยืน ซึ่งสงผลกระทบตอการพัฒนาประเทศ 
ในระยะยาว และกระทบตอคณุภาพชีวิตของคนในทองถิ่น โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมผูดอยโอกาส ที่ไมสามารถปรับตัวไดทันกับการ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งเปนไปอยางรวดเร็วในยุคโลกาภิวัฒน  การกอสรางถนนเพิ่มขึ้นในเขตองคการบริหารสวนตําบล  ทําใหการระบาย
น้ําไดชาเกดิน้ําทวมขังในบางจุด  การพัฒนาเจรญิขึ้นทําใหการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพิม่ขึ้นไปดวย  สงผลใหเกิดขยะสะสมใน
ปริมาณมาก เนื่องจากประชาชนยงัไมรูจักวิธีจดัการขยะที่ถูกวิธ ีสงใหเกิดโรคระบาด เชน  ไขเลือดออก  โรคมือ เทา ปาก  เปนตน 

  

๓. สรุปปญหาอุปสรรคการดําเนินงานที่ผานมาและแนวทางแกไข ปงบประมาณ พ.ศ.2557-2560 
1. งบประมาณไมเพยีงพอในการดําเนินงาน ไดรับการจัดสรรงบประมาณรายรับบางประเภทและเงินอุดหนุนท่ัวไปจาก

รัฐบาลนอยกวาปทีผ่านมา  ซึ่งไมไดรับตามที่ตั้งประมาณการรายรับไวในงบประมาณรายจายประจําป  ทําใหไมสามารถ

ดําเนินการโครงการไดทั้งหมด 
2. ขาดบุคลากรที่มคีวามรู ความชํานาญเฉพาะดานในการดําเนินงาน 
3. วัสดุ อุปกรณในการดําเนินการมีไมเพียงพอ 
4. สภาพพื้นท่ีไมเหมาะสมในการดําเนินการบางโครงการ 
5. ขาดการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลขาวสารการดําเนนิงานขององคการบริหารสวนตําบล 
6. สภาพแวดลอมไมเหมาะสมในการดําเนินงานทําใหเปนอุปสรรคในการปฏิบัติงาน    
7. ความเขาใจใน กฎหมาย ระเบยีบ ขอบังคับตางๆ ของผูบริหาร และผูปฏิบัติงานไมสอดคลองกันทําใหเกิดอุปสรรคใน

การปฏิบัติงาน 
8. ประชาชนเขามามีสวนรวมในการประชาคมนอย  ทําใหทราบปญหาและความตองการของประชาชนไมทั่วถึง 
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แนวทางการแกไข 
1)  การดําเนินงานของขององคการบริหารสวนตําบลซบัใหญ ควรจะใหเปนไปตามแผนพัฒนาสามป กลาวคือควรจะ

พิจารณาโครงการ/กิจกรรม  ท่ีบรรจุในแผนพัฒนาสามปมาพิจารณาดําเนินการ  
2) ไมควรบรรจุโครงการ/กิจกรรม ท่ีไมอยูในอํานาจหนาท่ี  ในแผนพัฒนาสามป   
3) ไมควรบรรจุโครงการ/กิจกรรมในแผนมากเกินกวาสถานะการคลงัขององคการบริหารสวนตาํบล 
4) ควรพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่สามารถดําเนินการไดในปงบประมาณนั้น   
5) ควรพิจารณาดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนไดรับความเดือดรอนมากที่สดุ  เชน  การแกไขปญหาเรื่อง

น้ําประปา  แหลงน้ําเพื่อการเกษตร 
6) ควรจัดใหมีสถานท่ีในการใหบรกิารประชาชนอยางพอเพียง  เชน  มีจุดบริการและเกาอี้เพียงพอ  สะดวก  สะอาด  

และมเีจาหนาที่คอยใหคําแนะนําที่ดี    
7)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น  เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวก  รวดเร็วและถูกตอง  ในการ

บริการขององคการบริหารสวนตําบล 
 

 
…………………………. 
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๒๙

สวนที ่3  ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

 
 1.1 แผนยุทธศาสตรชาต ิ20 ป 
  วิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

 
*การมีความมั่นคงปลอดภัย จากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและนอกประเทศ            
ทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปจเจกบุคคลและมีความมั่นคงในทุกมิติ               
ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และการเมือง 
*ประเทศ มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มสีถาบันชาต ิศาสนา พระมหากษัตริยที่เขมแข็งเปน
ศูนยกลางและเปนที่ยึดเหนี่ยวจติใจของประชาชน ระบบการเมืองท่ีมั่นคงเปนกลไกที่นําไปสูการ
บริหารประเทศทีต่อเนื่องและโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล 
*สังคม มีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกาํลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชน มีความ
เขมแข็ง ครอบครัวมีความอบอุน 
*ประชาชน มีความมั่นคงในชีวิต มีงานและมรีายไดที่มั่นคงพอเพียงกํากับการดํารงชีวิต มีที่อยูอาศัย
และความปลอดภัยในชีวิตและทรพัยสิน 
*ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม มีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ํา 
 

           
 *ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเน่ือง ยกระดับเปนประเทศในกลุมประเทศรายได

สูงความเหลื่อมล้ําของการพัฒนาลดลง ประชากรไดรับผลประโยชนจากการพัฒนาอยางเทาเทียมกัน
มากขึ้น 

 *เศรษฐกิจมีความสามารถในการแขงขันสูง สามารถสรางรายไดจากภายในและนอกประเทศ สราง
ฐานเศรษฐกิจและสังคมแหงอนาคต และเปนจุดสําคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคม
ขนสง การผลิต การคา การลงทุน และการทําธรุกิจ มีบทบาทสําคัญในระดับภมูิภาคและระดบัโลก 
เกิดสายสัมพันธทางเศรษฐกิจและการคาอยางมีพลัง 

 *ความสามารถในทุนทีจ่ะสามารถสรางการพัฒนาตอเน่ือง ไดแก ทุนมนุษย ทุนทางปญญา ทุนทาง
การเงิน ทุนที่เปนเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

    
 *การพัฒนาท่ีสามารถสรางความเจริญ รายได และคณุภาพชีวิตของประชาชนใหเพิ่มขึ้นอยาง

ตอเนื่อง ซึ่งเปนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไมใชทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไมสรางมลภาวะตอ
สิ่งแวดลอมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยยีวยาของระบบนิเวศน 

 *การผลิตและการบริโภคเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และสอดคลองกับกฎระเบียบของประชาคมโลก 
ซึ่งเปนท่ียอมรับรวมกัน ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีคุณภาพดีขึ้น              
คนมีความรับผิดชอบตอสังคม มีความเอื้ออาทร เสยีสละเพื่อผลประโยชนสวนรวม 

 *มุงประโยชนสวนรวมอยางยั่งยนื ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนทุกภาคสวน เพือ่
การพัฒนาในทุกระดับอยางสมดลุ มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 

 *ประชาชนทุกภาคสวนในสังคม ยึดถือและปฏิบัติงานตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ความยั่งยืน 

ความมั่งคั่ง 

ความมั่นคง 

1. ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค 
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 1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 
  หลักการสําคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
การพัฒนาประเทศในระยะแผนพฒันาฯ ฉบับท่ี ๑๒ จะมุงบรรลุเปาหมายในระยะ ๕ ปที่จะสามารถตอยอดในระยะตอไป 
เพื่อใหบรรลเุปาหมายการพัฒนาระยะยาวตามยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ปโดยมหีลักการสําคญัของแผนฯ ดังนี ้

1. ยึด “หลักปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียง” ตอเนื่องมาตั้งแตแผนพฒันาฯ ฉบับท่ี ๙ เพื่อใหเกิด 
บรูณาการการพัฒนาในทุกมติิอยางสมเหตสุมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุมกันและการบริหารจดัการความเสี่ยงท่ีดี
ซึ่งเปนเงื่อนไขจําเปนสําหรับการพฒันาท่ียั่งยืนซึ่งมุงเนนการพัฒนาคนใหมีความเปนคนท่ีสมบรูณ สังคมไทยเปนสังคมคณุภาพ 
มีทีย่ืนและเปดโอกาสใหกับทุกคนในสังคมไดดําเนินชีวิตที่ดมีีความสขุและอยูรวมกันอยางสมานฉันท ในขณะที่ระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศก็เจรญิเติบโตอยางตอเนื่อง มีคุณภาพ และมีเสถียรภาพ การกระจายความมั่งคั่งอยางทั่วถึงและเปนธรรม เปนการ
เติบโตทีไ่มทําลายสิ่งแวดลอม ความหลากหลายทางชีวภาพ ชุมชนวีถีชีวิต คานิยม ประเพณีและวัฒนธรรม 

๒. ยึด “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” มุงสรางคณุภาพชีวิตและสขุภาวะที่ดีสาํหรับคนไทย พัฒนาคนใหมี 
ความเปนคนที่สมบูรณมีวินัย ใฝรู มีความรู มีทักษะ มีความคดิสรางสรรค มีทัศนคติที่ดรีับผดิชอบตอสงัคม มีจริยธรรมและ
คุณธรรม พัฒนาคนทุกชวงวัยและเตรียมความพรอมเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางมีคุณภาพ รวมถึงการสรางคนใหใชประโยชนและ
อยูกับสิ่งแวดลอมอยางเกื้อกูล อนรุักษ ฟนฟู ใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสม 

๓. ยึด “วิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป” มาเปนกรอบของวิสัยทัศนประเทศไทยในแผนพัฒนาฯ  
ฉบับท่ี ๑๒ วิสยัทัศน “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปนคติพจนประจําชาติวา “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยที่วิสัยทัศนดังกลาวตองสนองตอบตอผลประโยชน
แหงชาติ อันไดแก การมเีอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแหงเขตอํานาจรัฐ การดาํรงอยูอยางมั่นคง ยัง่ยืนของสถาบันหลักของ
ชาติ การดํารงอยูอยางมั่นคงของชาติและประชาชนจากภยัคุกคามทกุรูปแบบ การอยูรวมกันในชาติอยางสันติสุขเปนปกแผน               
มีความมั่นคงทางสังคมทามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย ความเจริญเติบโตของชาติ ความ
เปนธรรมและความอยูดมีีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรพัยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม ความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร
และน้ํา ความสามารถในการรักษาผลประโยชนของชาติภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมระหวางประเทศและการอยู
รวมกันอยางสันตปิระสานสอดคลองกันดานความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอยางมีเกียรติและศักดิ์ศรี
ประเทศไทยไมเปนภาระของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจทีด่อยกวา 

๔. ยึด “เปาหมายอนาคตประเทศไทยป ๒๕๗๙” ที่เปนเปาหมายในยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป มาเปนกรอบ 
ในการกําหนดเปาหมายที่จะบรรลใุน ๕ ปแรกและเปาหมายในระดบัยอยลงมา ควบคูกับกรอบเปาหมายที่ยั่งยืน (SDGs) ทั้งนี้ 
เปาหมายประเทศไทยในป ๒๕๗๙ ซึ่งเปนยอมรับรวมกันนั้นพิจารณาจากมิตติางๆ ทั้งประเด็นและลักษณะของการพัฒนา 
ลักษณะฐานการผลติและบริการสาํคัญของประเทศ ลักษณะของคนไทยและสังคมไทยที่พึงปรารถนา และกลุมเปาหมายใน
สังคมไทย โดยกําหนดไวดังนี้ “เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอยางมั่นคงและยั่งยืนบนฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน สังคมไทย
เปนสังคมที่เปนธรรมมีความเหลื่อมล้ํานอย คนไทยเปนมนุษยที่สมบรูณ เปนพลเมืองท่ีมีวินัย ตื่นรูและเรียนรูไดดวยตนเองตลอด
ชีวิต มีสุขภาพรางกายและจิตใจท่ีสมบูรณ มีความเจริญเติบโตทางจิตวิญญาณ มีจติสาธารณะและทําประโยชนตอสวนรวม  
มีความเปนพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน และพลเมืองโลก ประเทศไทยมีบทบาทที่สําคัญในเวทนีานาชาติ ระบบเศรษฐกิจ
ตั้งอยูบนฐานของการใชนวัตกรรมนําดิจิตลั สามารถแขงขันในการผลิตไดและคาขายเปน มีความเปนสังคมประกอบการ มีฐาน
การผลิตและบริการที่มีคณุภาพและรูปแบบที่โดดเดนเปนท่ีตองการในตลาดโลก เปนฐานการผลิตและบริการทีส่ําคัญ เชน การ
ใหบริการคณุภาพท้ังดานการเงิน ระบบโลจสิติกส บริการดานสุขภาพ และทองเที่ยวคุณภาพ เปนครัวโลกของอาหารคณุภาพ
และปลอดภัย เปนฐานอุตสาหกรรมและบริการอัจฉริยะที่เปนอุตสาหกรรมแหงอนาคตที่ใชนวัตกรรม ทุนมนุษยทักษะสูงและ 
เทคโนโลยีอัจฉรยิะ มาตอยอดฐานการผลิตและบริการที่มีศักยภาพในปจจุบันและพัฒนาฐานการผลิตและบริการใหมๆ  เพื่อนํา 
ประเทศไทยไปสูการมีระบบเศรษฐกิจ สังคม และประชาชนที่มีความเปนอัจฉริยะ” 
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๕. ยึด “หลักการนําไปสูการปฏบิัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจังใน ๕ ปที่ตอยอดไปสู 
ผลสัมฤทธิ์ที่เปนเปาหมายระยะยาว” จากการทีแ่ผนพัฒนาฯ เปนกลไกเชื่อมตอในลําดับแรกที่จะกํากับและสงตอแนวทางการ
พัฒนาและเปาหมายในยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ปใหเกิดการปฏิบตัิในทุกระดับและในแตละดานอยางสอดคลองกัน แผนพฒันาฯ 
ฉบับท่ี ๑๒ จึงใหความสําคัญกับการใชกลไกประชารัฐที่เปนการรวมพลังขับเคลื่อนจากท้ังภาครัฐ เอกชน และประชาชน โดยมี
การกําหนดประเด็นบูรณาการของการพัฒนาท่ีมีลําดับความสาํคัญสูง และการกาํหนดในระดับแผนงาน/โครงการสําคัญที่จะ
ตอบสนองตอเปาหมายการพัฒนาได อยางแทจริง รวมทั้งการกําหนดเปาหมายและตัวชีว้ัดที่มีความครอบคลุมหลากหลายมิติ
มากกวาในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ีผานๆ มา ในการกําหนดเปาหมายไดคํานึงถึงความสอดคลองกับเปาหมายระยะยาวของ
ยุทธศาสตรชาติและการเปนกรอบกํากับเปาหมายและตัวช้ีวัดในระดบัยอยลงมาที่จะตองถูกสงตอและกํากับใหสามารถ 
ดําเนินการใหเกิดขึ้นอยางมผีลสัมฤทธิ์ภายใตกรอบการจัดสรรงบประมาณ การตดิตามและประเมินผลการใชจายเงิน
งบประมาณแผนดินและการตดิตามประเมินผลการปฏิบัตริาชการรวมทั้งการพัฒนาระบบราชการที่สอดคลองเปนสาระเดียวกัน
หรือเสริมหนุนซึ่งกันและกัน แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ จึงกําหนดประเด็นบรูณาการเพือ่การพัฒนาเพื่อเปนแนวทางสําคัญ 

          
  ยุทธศาสตรที่ ๑ : การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

๑. วัตถุประสงค 
๑.๑ เพื่อปรับเปลี่ยนใหคนในสังคมไทยมีคานิยมตามบรรทัดฐานท่ีดทีางสังคม 
๑.๒ เพื่อเตรยีมคนในสังคมไทยใหมีทักษะในการดํารงชีวิตสําหรับโลกศตวรรษท่ี ๒๑ 
๑.๓ เพื่อสงเสริมใหคนไทยมสีุขภาวะที่ดีตลอดชวงชีวิต 
๑.๔ เพื่อเสรมิสรางสถาบันทางสังคมใหมีความเขมแข็งเอื้อตอการพฒันาคนและประเทศ 

        ๒. เปาหมายและตัวช้ีวัด 
๒.๑ เปาหมายการพัฒนา 
      ๒.๑.๑ คนไทยสวนใหญมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทดัฐานที่ดีของสังคมเพิ่มขึ้น 
      ๒.๑.๒ คนในสังคมไทยทุกชวงวัยมีทักษะ ความรู และความสามารถเพิ่มขึ้น 
      ๒.๑.๓ คนไทยไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรยีนรูดวย 

   ตนเองอยางตอเนื่อง 
      ๒.๑.๔ คนไทยมีสุขภาวะที่ดขีึ้น 
      ๒.๑.๕ สถาบันทางสังคมมีความเขมแข็งและมีสวนรวมในการพฒันาประเทศเพิ่มขึ้น 

   โดยเฉพาะสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา ชุมชน สื่อมวลชน  
   และภาคเอกชน 

ยุทธศาสตรที่ ๒ : การสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
๑. วัตถุประสงค 
  ๑.๑ เพื่อขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมใหแกกลุมประชากรรอยละ ๔๐ ที่มีรายได 

ต่ําสุด 
  ๑.๒ เพื่อใหคนไทยทุกคนเขาถึงบริการทางสังคมทีม่ีคุณภาพไดอยางท่ัวถึง 

    ๑.๓ เพื่อสรางความเขมแข็งใหชุมชน 
๒. เปาหมายและตัวชี้วัด 
    เปาหมายที่ ๑ ลดปญหาความเหลื่อมล้าํดานรายไดของกลุมคนทีม่ีฐานะทางเศรษฐกิจสังคม 

          ที่แตกตางกัน และแกไขปญหาความยากจน 
    ตัวชี้วัด ๑.๑ รายไดเฉลี่ยตอหัวของกลุมประชากรรอยละ ๔๐ ที่มรีายไดต่ําสุด เพิ่มขึ้น 
                    ไมต่ํากวารอยละ ๑๕ ตอป 
     ตัวชี้วัด ๑.๒ คาสัมประสิทธ์ิความไมเสมอภาค (Gini Coefficient) ดานรายไดลดลง 
                    เหลือ ๐.๔๑ เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 
     ตัวชี้วัด ๑.๓ การถือครองสินทรัพยทางการเงินของกลุมประชากรรอยละ ๔๐ ที่มีรายไดต่ําสุด 

        เพิ่มขึ้น 

ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 
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ตัวชี้วัด ๑.๔ สัดสวนประชากรที่อยูใตเสนความยากจนลดลงเหลือรอยละ ๖.๕ ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ 
ตัวชี้วัด ๑.๕ สัดสวนหนี้สินตอรายไดทั้งหมดของครัวเรือนของกลุมครัวเรือนท่ียากจนทีสุ่ด ลดลง 

ยุทธศาสตรที่ ๓ : การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกจิและแขงขนัไดอยางยั่งยืน 
๑. วัตถุประสงค 
     ๑.๑ สรางความเข็มแข็งใหเศรษฐกิจขยายตัวอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน ดังนี ้
           ๑.๑.๑ เพื่อสรางความเขมแข็งของแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจใหสนับสนุนเปาหมาย 

        การเพิ่มรายไดตอหัว 
           ๑.๑.๒ เพื่อเพิ่มศักยภาพของฐานการผลติและฐานรายไดเดมิและสรางฐานการผลิต 

        และรายไดใหม 
๑.๑.๓ เพื่อสนับสนุนการกระจายการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ 
         การแบงปนผลประโยชนอยางเปนธรรม และสนับสนุนเศรษฐกิจท่ีเปนมิตร 
         กับสิ่งแวดลอม 
๑.๑.๔ เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ สรางความเขมแข็งและรกัษาวินัย 
         ทางการเงิน การคลัง และการพัฒนาเครื่องมือทางการเงินท่ีสนับสนุน 
         การระดมทุนท่ีมีประสิทธิภาพ 

2. เปาหมายและตัวชี้วัด 
    ๒.๑ เศรษฐกิจขยายตัวอยางมเีสถียรภาพและยั่งยืน 

เปาหมายที่ ๑ เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ ๕ โดยมรีายไดตอหัว 
เปน ๘,๒๐๐ ดอลลาร สรอ. ในป ๒๕๖๔ ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๒    
และสดัสวนรายไดสุทธิของรัฐบาลตอมูลวาผลติภณัฑมวลรวมในประเทศ 
เปนรอยละ ๑๙.๐ 
ตัวชี้วัด ๑.๑ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
ตัวชี้วัด ๑.๒ รายไดตอหัวและรายไดสุทธิของรัฐบาลตอมลูวาผลิตภณัฑ 
มวลรวมในประเทศ 

เปาหมายที่ ๒ การขยายตัวของการลงทุนภาวะรัฐและเอกชนเฉลีย่ไมต่ํากวารอยละ ๑๐ 
      และ ๗.๕ ตอป ตามลําดับ 
      ตัวชี้วัด ๒.๑ อัตราการขยายตัวของการลงทุนภาวะรัฐและเอกชน 

เปาหมายที่ ๓ มูลวาและปริมาณการสงออกขยายตัวเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ ๔.๐ 
     ตัวชี้วัด ๓.๑ อัตราการขยายตวัของมูลวาและปริมาณการสงออก 

เปาหมายที่ ๔ ผลิตภาพการผลิตของปจจัยการผลิตโดยรวมเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไมต่ํากวา 
     รอยละ ๒.๕ ตอปและผลิตภาพการผลติของปจจัยแรงงานเพิ่มขึน้ 
     เฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ ๒.๕ ตอป 
     ตัวชี้วัด ๔.๑ ผลติภาพการผลติของปจจัยการผลิต 
     ตัวชี้วัด ๔.๒ ผลติภาพการผลติของปจจัยแรงงาน 

เปาหมายที่ ๕ กรอบอัตราเงินเฟอระยะปานกลางอยูท่ีรอยละ ๒.๕ ± ๑.๕  
     หนี้สาธารณะคงคาง ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ไมเกินรอยละ ๕๕  
     ของ GDP และดลุบัญชีเดินสะพัดขาดดลุไมเกินรอยละ ๒ ตอ GDP 
     ตัวชี้วัด ๕.๑ อัตราเงินเฟอ 
     ตัวชี้วัด ๕.๒ หนี้สาธารณะ 
     ตัวชี้วัด ๕.๓ ดุลบญัชีเดินสะพดั 

เปาหมายที่ ๖ การลงทุนจากความรวมมือภาวะรัฐและภาวะเอกชน (Public Private 
      Partnership: PPP) ในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเฉลีย่ปละ ๔๗,๐๐๐  
      ลานบาท 
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ตัวชี้วัด ๖.๑ แหลงทุน PPP ในการพัฒนาโครงการโครงสรางพ้ืนฐาน 
   ดานคมนาคมขนสง 

เปาหมายที่ ๗ ประชาชนและผูประกอบการเขาสูระบบภาษีมากขึ้น 
ตัวชี้วัด ๗.๑ จํานวนการยื่นแบบเพื่อชําระภาษีประชาชนและผูประกอบการ 
               ที่เขาขายตองเสียภาษีเพิ่มขึน้ 

เปาหมายที่ ๘ อันดับความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของประเทศโดย IMD 
เลื่อนข้ึนไปอยูในกลุม ๑ ใน ๒๕ ของประเทศแรกท่ีไดรับการจัดอันดบั
ทั้งหมด 
ตัวชี้วัด ๘.๑ อันดับความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของประเทศ 
                โดย IMD 

 
ยุทธศาสตรที่ ๔ : การเตบิโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 

๑. วัตถุประสงค 
     ๑.๑ รักษา ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและมีการใชประโยชนอยางยั่งยืนและเปนธรรม 

                 ๑.๒ สรางความมั่นคงดานน้ําของประเทศ และบริหารจัดการทรัพยากรน้าํทั้งระบบ 
ใหมีประสิทธิภาพ 

     ๑.๓ บริหารจัดการสิ่งแวดลอม และลดมลพิษใหมีคณุภาพดีขึ้น 
     ๑.๔ พัฒนาขีดความสามารถในการลดกาซเรือนกระจกและการปรับตัวเพื่อลดผลกระทบ 
           จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการรับมือกับภยัพิบัต ิ
๒. เปาหมายและตัวชี้วัด 
    เปาหมายที่ ๑ การรักษา และฟนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มพื้นท่ีปาไมเปนรอยละ ๔๐ 

ของพ้ืนที่ประเทศ แบงเปนพื้นท่ีปาเพื่อการอนุรักษรอยละ ๒๕ และพ้ืนที่ปา
เศรษฐกิจ รอยละ ๑๕ พื้นท่ีปาชายเลนเพิม่จาก ๑.๕๓ ลานไร เปน ๑.๕๘ ลาน
ไร มีการแกไขปญหาการบุกรุกที่ดนิของรัฐ และลดการสูญเสียความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 
ตัวชี้วัด ๑.๑ สัดสวนพ้ืนที่ปาไมของประเทศ พ้ืนที่ปลูกและฟนฟูปา พื้นท่ีปา 
                ชายเลน 
ตัวชี้วัด ๑.๒ แผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ (โครงการ One Map) ทั่วประเทศ 
ตัวชี้วัด ๑.๓ จํานวนชนิดพันธุของสิ่งมีชีวิตที่ใกลสญูพันธุหรืออยูในภาวะ 
                ถูกคุกคาม 

    เปาหมายที่ ๒ สรางความมั่นคง และบริหารจัดการทรัพยากรน้ําทั้งระบบใหมีประสิทธิภาพ 
บริหารจดัการน้ําในระดับลุมน้ําใหมีความสมดลุระหวางความตองการใชนํ้า 
ทุกกิจกรรมกับปริมาณน้ําตนทุน เพิ่มพื้นที่ชลประทานปละ ๓๕๐,๐๐๐ ไร 
ควบคูกับการเพิ่มประสิทธิภาพการใชนํ้าทั้งภาคการผลิตและการบรโิภค ปองกัน
และลดความเสียหายจากอุทกภยัและภยัแลง 
ตัวชี้วัด ๒.๑ จํานวนหมูบานมีน้าํสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค 
ตัวชี้วัด ๒.๒ แผนบริหารจดัการทรัพยากรน้ําของ ๒๕ ลุมน้ํา 
ตัวชี้วัด ๒.๓ พื้นท่ีชลประทาน 
ตัวชี้วัด ๒.๔ ประสิทธิภาพการใชน้ําทั้งภาคการผลิตและการบรโิภค 
ตัวชี้วัด ๒.๕ ปริมาณความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแลง 
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  ยุทธศาสตรที่ ๕ : การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูความมั่งคั่งและยั่งยืน 
๑. วัตถุประสงค 

๑.๑ เพื่อเสรมิสรางความมั่นคงภายใน และปองกันปญหาภัยคุกคามท่ีเปนอุปสรรค 
      ตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมของชาติ 

    ๑.๒ เพื่อสรางความพรอมและผนึกกําลังของทุกภาคสวน ใหมีขดีความสามารถ 
          ในการบริหารจัดการดานความมั่นคง และมีศักยภาพในการปองกันและแกไข 
          สถานการณที่เกดิจากภัยคุกคามทั้งภัยทางทหารและภยัคุกคามอื่นๆ 
    ๑.๓ เพื่อสรางความสอดคลองระหวางนโยบายดานความมั่นคงใหสนับสนุน 
          เสถียรภาพและการเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ 
          สิ่งแวดลอมใหสามารถพฒันาไปในทิศทางเดียวกันไดอยางมีประสิทธิภาพ 
    ๑.๔ เพื่อเสริมสรางความรวมมอืดานความมั่นคงกับมติรประเทศ ในการสนับสนุน 
         การรักษาความสงบสุขและผลประโยชนของชาติ 
๒. เปาหมายและตัวชี้วัด 
    เปาหมายภาพรวมคือผลประโยชนของชาติวาดวยความมั่นคง มัง่คั่ง ยั่งยืน 
    เปาหมายที่ ๑ ปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริยใหเปนสถาบันหลักของประเทศ 

          ตัวชี้วัด ๑.๑ กิจกรรมเทิดพระเกียรติและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย 
          ตัวชี้วัด ๑.๒ คดีการลวงละเมิดสถาบัน 

ยุทธศาสตรที่ ๖ : การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทจุริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน   
          สังคมไทย 
๑. วัตถุประสงค 
     ๑.๑ เพือ่พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สิ่งอํานวยความสะดวกดานการคมนาคมขนสงและการคา 
           รวมทั้งมีกลไกกํากับ ดูแล การประกอบกิจการขนสงที่มีประสิทธิภาพและโปรงใสให   
           สามารถสนับสนุนการเพิม่ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศจากการพัฒนา     
           โครงขายการขนสง และยกระดับคุณภาพชีวิตใหกับประชาชน 
     ๑.๒ เพื่อสรางความมั่นคงทางพลังงาน เพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน และสงเสริมการใช 
           พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด ตลอดจนขยายโอกาสทางธุรกิจในภูมภิาคอาเซยีน   
           จากการพัฒนาดานพลังงาน 
    ๑.๓ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขยายการใหบริการดานโครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัลอยางท่ัวถึง 
          ทั้งประเทศ ในราคาที่เหมาะสมเปนธรรม และสงเสริมธรุกิจดิจิทัลใหม และนวัตกรรม     
          รวมทั้งพัฒนาระบบความปลอดภัยทางไซเบอรใหมีความมั่นคง และคุมครองสิทธ ิ
          สวนบุคคลใหแกผูใชบริการ 
    ๑.๔ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและขยายการใหบริการโครงสรางพื้นฐานดานน้ําประปาทั้งในเชิง 
          ปริมาณและคุณภาพใหครอบคลุมทั่วประเทศ ลดอัตราน้ําสญูเสยีในระบบประปา และ    
          กลไกการบริหารจัดการการประกอบกิจการน้ําประปาในภาพรวมของประเทศ 
    ๑.๕ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมตอเนื่องที่เกิดจากลงทุนดานโครงสรางพ้ืนฐาน เพื่อลดการนําเขา 
          จากตางประเทศ และสรางโอกาสทางเศรษฐกิจใหกับประเทศ 
๒. เปาหมายและตัวชี้วัด 
    เปาหมายที่ ๑ การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกสในภาพรวม มเีปาหมาย  
                      ลดความเขมการใชพลังงาน (Energy Intensity: EI) อยูที่ ๑๒.๘๓ พันตัน   
                      เทียบเทาน้ํามันดิบ/พันลานบาท ในป ๒๕๖๔ รวมทั้งมีเปาหมายในการลด 
           ตนทุนโลจิสติกสของประเทศไทยเปนรอยละ ๑๒ ของผลิตภณัฑมวลรวม
           ในประเทศในป ๒๕๖๔ โดยในสวนของตนทุนคาขนสงสินคาจะลดใหต่ํากวา
           รอยละ ๗ ของผลติภณัฑมวลรวมในประเทศ 
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     ตัวชี้วัด ๑.๑ สัดสวนการใชพลงังานขั้นสุดทายตอผลิตภัณฑมวลรวม  
           ภายในประเทศ 
     ตัวชี้วัด ๑.๒ สัดสวนตนทุนโลจสิติกสตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ 
เปาหมายที่ ๒ การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานระบบคมนาคมขนสง มีเปาหมาย เพิม่ปริมาณ 
            การขนสงสินคาทางรางจากรอยละ ๒ เปนไมนอยกวารอยละ ๔ และปริมาณการ
       ขนสงสินคาทางน้ําเพิ่มขึ้นจากรอยละ ๑๕ เปนไมนอยกวารอยละ ๑๙ มีปริมาณ
       ผูใชระบบขนสงสาธารณะในเขตเมืองเพิ่มขึ้น โดยในเขตกรุงเทพมหานครและ
       ปริมณฑลเพิม่ขึ้นจากรอยละ ๕ เปนไมนอยกวารอยละ ๓๐ และทาอากาศยาน 
       ในกรุงเทพมหานครและทาอากาศยานในภูมภิาคมีขดีสามารถในการรองรับ     
       ปริมาณผูโดยสารเพิม่ขึ้นเปน ๑๐๐ และ ๔๒ ลานคนตอป ตามลําดับ 
       ตัวชี้วัด ๒.๑ สัดสวนปริมาณการขนสงสินคาทางรางและทางน้าํตอปริมาณการ
                      ขนสงสินคาทั้งหมดภายในประเทศ 
                  ตัวชี้วัด ๒.๒ สัดสวนของผูใชระบบขนสงสาธารณะ (รถไฟฟา เรือ รถไฟ  
                                  รถโดยสารสาธารณะ รถตู โดยสาร และ รถโดยสารดวนพิเศษ 
             (BRT)) ตอปริมาณการเดนิทางในเขตกรุงเทพมหานครและ 
            ปริมณฑล 
        ตัวชี้วัด ๒.๓ ความสามารถในการรองรับปรมิาณผูโดยสารโดยรวมของทา 
             อากาศยานสุวรรณภูมิ ทาอากาศยานดอนเมือง และทาอากาศยาน
             ภูมิภาค 
 เปาหมายที่ ๓ การพัฒนาระบบโลจิสติกส ประเทศไทยมีความสามารถในการแขงขันดาน 
                   โลจิสติกสและประสิทธิภาพในการอํานวยความสะดวกทางการคาอยูในอันดับ 
        ดีขึ้นภายในป ๒๕๖๔ และบุคลากรดานโลจิสติกสไดรับการพฒันาใหมีผลติภาพ
        สูงขึ้น รวมทั้งมีปริมาณการขนสงสินคาผานเขา-ออก ณ ดานการคาชายแดน 
        สําคัญที่เชื่อมตอกับโครงขายทางเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ ๕ ตอป 
        ตัวชี้วัด ๓.๑ อันดับดัชนีความสามารถในการแขงขันดานโลจสิติกส และ    
                       ประสิทธิภาพการอํานวยความสะดวกทางการคา 
        ตัวชี้วัด ๓.๒ สดัสวนรายไดของธุรกิจโลจสิติกสตอจํานวนบุคลากรดานโลจสิติกส 
        ตัวชี้วัด ๓.๓ ปรมิาณสินคาที่ผานเขา-ออก ณ ดานการคาชายแดนที่สําคัญ 
เปาหมายที่ ๔ การพัฒนาดานพลังงาน มีเปาหมายเพิ่มสดัสวนการใชพลังงานทดแทนตอปริมาณ 
       การใชพลังงานขั้นสุดทายเปนรอยละ ๑๗.๓๔ ในป ๒๕๖๔ และลดการพึ่งพากาซ 
       ธรรมชาติในการผลติไฟฟาใหเหลือรอยละ ๔๗ ในป ๒๕๖๔ 
       ตัวชี้วัด ๔.๑ สัดสวนการใชพลังงานทดแทนตอปริมาณการใชพลังงานข้ันสุดทาย 
                  ตัวชี้วัด ๔.๒ สัดสวนการใชกาซธรรมชาติในการผลิตไฟฟา 
เปาหมายที่ ๕ การพัฒนาเศรษฐกจิดิจิทัล มเีปาหมายที่จะขยายโครงขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูง 
       ใหไดรอยละ ๘๕ ของหมูบานทั่วประเทศ และมีผูประกอบการธุรกิจดิจิทัลรายใหม 
       เพิ่มขึ้นจํานวนไมนอยกวา ๑,๐๐๐ ราย รวมทั้งหนวยงานภาครฐัมีระบบความ
       มั่นคงปลอดภัยทางไซเบอรในการรับมือภัยคุกคามทางออนไลนอยางนอย 
       รอยละ ๘๐ ของหนวยงานภาครัฐทั้งหมดเมื่อสิ้นสุดแผนฯ 
       ตัวชี้วัด ๕.๑ อันดับความพรอมใชของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
     (Network ReadinessIndex: NRI) 
       ตัวชี้วัด ๕.๒ จํานวนหมูบานที่มีอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเขาถึง 
                  ตัวชี้วัด ๕.๓ จํานวนผูประกอบการธุรกิจดิจิทัล 
       ตัวช้ีวัด ๕.๔ จํานวนเหตลุะเมิดความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรที่เกิดขึ้นในประเทศ 
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เปาหมายที่ ๖ การพัฒนาดานสาธารณูปการ (น้ําประปา) มีเปาหมายขยายกําลังการผลิต 
       น้ําประปาและกระจายโครงขายการใหบริการน้ําประปาครอบคลุมพื้นท่ีบริการ 
       ในเขตนครหลวง รอยละ ๑๐๐ ภายในป ๒๕๖๑ ในเขตภูมภิาค/เทศบาล ให
       ครอบคลุมรอยละ ๘๐ เมื่อสิน้สุดแผนฯ และจัดหาน้าํสะอาดหรือกอสรางระบบ
       ประปาหมูบานใหครอบคลุมทุกหมูบานเมื่อสิ้นสุดแผนฯ ลดอัตราน้ําสญูเสียระบบ
       สงและจําหนายน้ําในเขตนครหลวงใหมีความสญูเสยีนอยกวารอยละ ๒๐ และเขต
       ภูมิภาค/เทศบาลใหมีความสญูเสยีนอยกวารอยละ ๒๕ ภายในป ๒๕๖๔ รวมทั้งม ี  
                  การจัดตั้งองคกรกาํกับดูแลกิจการประปาท่ีเปนเอกภาพ และมีกฎหมายรองรับ 
       การดําเนินงานอยางเปนรูปธรรมใหแลวเสร็จภายในป ๒๕๖๒ 
       ตัวชี้วัด ๖.๑ สัดสวนประชากรที่ไดรับบริการน้ําประปาที่เพิ่มใหมตอประชากร 
            ทั้งหมด 
      ตัวชี้วัด ๖.๒ สัดสวนหมูบานทีไ่ดรับบริการน้าํสะอาดเพิ่มใหมตอจํานวนหมูบาน 
           ทั่วประเทศ 
      ตัวชี้วัด ๖.๓ รอยละของอัตราน้ําสูญเสียทีล่ดลงไดและระดับความสําเร็จตาม 
           แผนปฏิบัติการลดน้ําสูญเสีย 
      ตัวชี้วัด ๖.๔ มีองคกรกํากับดแูลการประกอบกิจการประปา 
 

ยุทธศาสตรที่ ๗ : การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจสิติกส 
                     ๑. วัตถุประสงค 

๑.๑ เพือ่พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สิ่งอํานวยความสะดวกดานการคมนาคมขนสงและ 
      การคารวมทั้งมีกลไกกํากับ ดแูล การประกอบกิจการขนสงที่มปีระสิทธิภาพและ  
      โปรงใสใหสามารถสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
      จากการพัฒนาโครงขายการขนสง และยกระดับคณุภาพชีวิตใหกับประชาชน 

๑.๒ เพื่อสรางความมั่นคงทางพลังงาน เพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน และสงเสริม 
      การใชพลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด ตลอดจนขยายโอกาสทางธุรกิจใน 
      ภูมิภาคอาเซียนจากการพัฒนาดานพลังงาน 
๑.๓ เพื่อเพิม่ประสิทธิภาพและขยายการใหบริการดานโครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัล 
      อยางทั่วถึงทั้งประเทศ ในราคาที่เหมาะสมเปนธรรม และสงเสริมธุรกิจดิจิทัลใหม  
      และนวัตกรรม รวมทั้งพัฒนาระบบความปลอดภัยทางไซเบอรใหมีความมั่นคง  
      และคุมครองสิทธิสวนบุคคลใหแกผูใชบริการ 

   ๑.๔ เพื่อพัฒนาประสิทธภิาพและขยายการใหบริการโครงสรางพื้นฐานดานน้ําประปา 
      ทั้งในเชิงปริมาณและคณุภาพใหครอบคลุมทั่วประเทศ ลดอัตราน้ําสญูเสียในระบบ 
      ประปา และกลไกการบริหารจัดการการประกอบกิจการน้ําประปาในภาพรวมของ 
      ประเทศ 
๑.๕ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมตอเนือ่งที่เกิดจากลงทุนดานโครงสรางพื้นฐาน เพือ่ 
      ลดการนําเขาจากตางประเทศ และสรางโอกาสทางเศรษฐกิจใหกับประเทศ 

       ๒. เปาหมายและตัวช้ีวัด 
           เปาหมายที่ ๑ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจสิติกสในภาพรวม มเีปาหมาย  

     ลดความเขมการใชพลังงาน (Energy Intensity: EI) อยูที่ ๑๒.๘๓  
     พันตันเทียบเทานํ้ามันดิบ/พันลานบาท ในป ๒๕๖๔ รวมทั้งมีเปาหมาย 
     ในการลดตนทุนโลจสิติกสของประเทศไทยเปนรอยละ ๑๒ ของ 
     ผลิตภณัฑมวลรวมในประเทศในป ๒๕๖๔ โดยในสวนของตนทนุคาขนสง 
     สินคาจะลดใหต่ํากวารอยละ ๗ ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ 
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๓๗

     ตัวชี้วัด ๑.๑ สัดสวนการใชพลังงานขั้นสุดทายตอผลติภณัฑมวลรวม 
                     ภายในประเทศ 
     ตัวชี้วัด ๑.๒ สัดสวนตนทุนโลจิสติกสตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ 

เปาหมายที่ ๒ การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานระบบคมนาคมขนสง มีเปาหมาย 
      เพิ่มปริมาณการขนสงสินคาทางรางจากรอยละ ๒ เปนไมนอยกวา 
      รอยละ ๔ และปริมาณการขนสงสินคาทางนํ้าเพิ่มขึ้นจากรอยละ ๑๕  
      เปนไมนอยกวารอยละ ๑๙ มปีริมาณผูใชระบบขนสงสาธารณะในเขต 
      เมืองเพิ่มขึ้น โดยในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลเพิม่ขึ้นจาก 
      รอยละ ๕ เปนไมนอยกวารอยละ ๓๐ และทาอากาศยานใน 
      กรุงเทพมหานครและทาอากาศยานในภูมภิาคมีขีดสามารถในการ 
      รองรับปริมาณผูโดยสารเพิ่มขึ้นเปน ๑๐๐ และ ๔๒ ลานคนตอป  
      ตามลําดับ 
      ตัวชี้วัด ๒.๑ สัดสวนปริมาณการขนสงสินคาทางรางและทางน้าํตอ 
                      ปริมาณการขนสงสินคาทั้งหมดภายในประเทศ 
      ตัวชี้วัด ๒.๒ สัดสวนของผูใชระบบขนสงสาธารณะ (รถไฟฟา เรือ รถไฟ  
                     รถโดยสารสาธารณะ รถตู โดยสาร และ รถโดยสารดวน 
                     พิเศษ (BRT)) ตอปริมาณการเดินทางในเขต 
                      กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
      ตัวชี้วัด ๒.๓ ความสามารถในการรองรับปรมิาณผูโดยสารโดยรวมของ 

         ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ทาอากาศยานดอนเมือง และ 
         ทาอากาศยานภูมิภาค 

เปาหมายที่ ๓ การพัฒนาระบบโลจิสติกส ประเทศไทยมคีวามสามารถในการแขงขัน 
      ดานโลจิสติกสและประสิทธิภาพในการอํานวยความสะดวกทางการคา 
      อยูในอันดับดีขึ้นภายในป ๒๕๖๔ และบุคลากร ดานโลจสิติกสไดรับการ 
      พัฒนาใหมีผลิตภาพสูงขึ้น รวมทั้งมีปริมาณการขนสงสินคาผานเขา-ออก  
      ณ ดานการคาชายแดนสําคญัที่เชื่อมตอกับโครงขายทางเฉลี่ยไมนอยกวา 
      รอยละ ๕ ตอป 
      ตัวชี้วัด ๓.๑ อันดับดัชนีความสามารถในการแขงขันดานโลจสิติกส และ 
                     ประสิทธิภาพการอํานวยความสะดวกทางการคา 
      ตัวชี้วัด ๓.๒ สัดสวนรายไดของธุรกิจโลจสิติกสตอจํานวนบุคลากร 

          ดานโลจิสติกส 
ตัวชี้วัด ๓.๓ ปริมาณสินคาที่ผานเขา-ออก ณ ดานการคาชายแดนทีส่ําคัญ 

        เปาหมายที่ ๔ การพัฒนาดานพลังงาน มีเปาหมายเพิ่มสดัสวนการใชพลังงานทดแทนตอ 
ปริมาณการใชพลังงานขั้นสุดทายเปนรอยละ ๑๗.๓๔ ในป ๒๕๖๔ และ 
ลดการพึ่งพากาซธรรมชาติในการผลิตไฟฟาใหเหลือรอยละ ๔๗ ในป ๒๕๖๔ 
ตัวชี้วัด ๔.๑ สัดสวนการใชพลังงานทดแทนตอปริมาณการใชพลังงาน 
ขั้นสุดทาย 
ตัวชี้วัด ๔.๒ สัดสวนการใชกาซธรรมชาติในการผลติไฟฟา 

      เปาหมายที่ ๕ การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล มีเปาหมายทีจ่ะขยายโครงขายอินเทอรเน็ต 
ความเร็วสูงใหไดรอยละ ๘๕ ของหมูบานท่ัวประเทศ และมีผูประกอบการ
ธุรกิจดิจิทัลรายใหมเพิ่มขึ้นจํานวนไมนอยกวา ๑,๐๐๐ ราย รวมทั้งหนวยงาน
ภาครัฐมรีะบบความมั่นคงปลอดภยัทางไซเบอรในการรับมือภัยคุกคามทาง 
ออนไลนอยางนอยรอยละ ๘๐ ของหนวยงานภาครัฐทั้งหมดเมื่อสิ้นสุดแผนฯ 
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ตัวชี้วัด ๕.๑ อันดับความพรอมใชของเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
(Network ReadinessIndex: NRI) 
ตัวชี้วัด ๕.๒ จํานวนหมูบานที่มีอนิเทอรเน็ตความเร็วสูงเขาถึง 
ตัวชี้วัด ๕.๓ จํานวนผูประกอบการธุรกิจดิจิทลั 
ตัวชี้วัด ๕.๔ จํานวนเหตลุะเมิดความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรที่เกิดขึน้ใน 
                ประเทศ 

      เปาหมายที่ ๖ การพัฒนาดานสาธารณูปการ (น้ําประปา) มีเปาหมายขยายกําลังการผลิต 
น้ําประปาและกระจายโครงขายการใหบริการน้ําประปาครอบคลุมพ้ืนที ่
บริการในเขตนครหลวง รอยละ ๑๐๐ ภายในป ๒๕๖๑ ในเขตภมูิภาค/
เทศบาล ใหครอบคลุมรอยละ ๘๐ เมื่อสิ้นสดุแผนฯ และจัดหาน้ําสะอาดหรือ 
กอสรางระบบประปาหมูบานใหครอบคลุมทุกหมูบานเมื่อสิ้นสดุแผนฯ ลด

 อัตราน้ําสญูเสียระบบสงและจําหนายน้ําในเขตนครหลวงใหมีความสูญเสีย 
นอยกวารอยละ ๒๐ และเขตภมูิภาค/เทศบาลใหมีความสญูเสยีนอยกวา 
รอยละ ๒๕ ภายในป ๒๕๖๔ รวมทั้งมีการจัดตั้งองคกรกํากับดูแลกจิการ 
ประปาที่เปนเอกภาพ และมกีฎหมายรองรับการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม 
ใหแลวเสร็จภายในป ๒๕๖๒ 
ตัวชี้วัด ๖.๑ สัดสวนประชากรที่ไดรับบริการน้ําประปาที่เพิ่มใหมตอ 

    ประชากรทั้งหมด 
ตัวชี้วัด ๖.๒ สัดสวนหมูบานทีไ่ดรบับริการน้ําสะอาดเพิ่มใหมตอจํานวน 

    หมูบานทั่วประเทศ 
ตัวชี้วัด ๖.๓ รอยละของอัตราน้ําสญูเสยีที่ลดลงไดและระดับความสําเร็จ 

    ตามแผนปฏิบตัิการลดน้ําสูญเสีย 
ตัวชี้วัด ๖.๔ มีองคกรกํากับดูแลการประกอบกิจการประปา 

ยุทธศาสตรที่ ๘ : การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม                       
           ๑. วตัถุประสงค 

           ๑.๑  เพื่อสรางความเขมแข็งและยกระดับความสามารถดานวิทยาศาสตรและ 
เทคโนโลย ีขั้นกาวหนา ใหสนับสนุนการสรางมูลคาของสาขาการผลิตและ
บริการเปาหมาย 

             ๑.๒ เพื่อสรางโอกาสการเขาถึงและนําเทคโนโลยีไปใชใหกับเกษตรกรรายยอย  
           วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

              ๑.๓ เพื่อพัฒนานวัตกรรมทีมุ่งเนนการลดความเหลื่อมล้ําและยกระดับคณุภาพชีวิต 
           ของประชาชนผูสูงอายุผูดอยโอกาสทางสังคม และคุณภาพสิ่งแวดลอม 

              ๑.๔ เพื่อบูรณาการระบบบรหิารจัดการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และ 
            นวัตกรรม ใหสามารถดาํเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน 

                     ๒. เปาหมายและตัวชี้วัด 
                         ๒.๑ เปาหมาย 
                         เปาหมายที่ ๑ เพิ่มอันดับความสามารถการแขงขันโครงสรางพื้นฐานดานวิทยาศาสตร 

       และดานเทคโนโลยี จัดโดย IMD (International Institute of   
       Management   Development) ใหอยูในลําดับ ๑ ใน ๓๐  

                   ตัวชี้วัด ๑.๑ อนัดบัความสามารถ การแขงขันโครงสรางพื้นฐานดาน 
           วิทยาศาสตร โดย IMD 

             ตัวชี้วัด ๑.๒ อันดับความสามารถการแขงขันโครงสรางพ้ืนฐาน 
           ดานเทคโนโลยโีดย IMD 
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   เปาหมายที่ ๒ เพิ่มสดัสวนคาใชจายการลงทุนเพื่อการวิจยัและพัฒนาสูรอยละ ๑.๕  
       ของ GDP และมีสดัสวนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนตอ 
        ภาครัฐเปน ๗๐:๓๐ โดยมสีดัสวนการลงทุนวิจัยและพัฒนาใน 
        อุตสาหกรรมยุทธศาสตรและเปาหมาย ของประเทศ : งานวิจยัพื้นฐาน 
        เพื่อสราง/สะสมองคความรู: ระบบโครงสรางพ้ืนฐาน บุคลากร และ 
        ระบบมาตรฐาน เปน ๕๕ : ๒๕ : ๒๐ 

               ตัวชี้วัด ๒.๑ คาใชจายการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาตอ GDP 
                   ตัวชี้วัด ๒.๒ สัดสวนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน 

ตอภาครัฐ 
              ตัวชี้วัด ๒.๓ สดัสวนการลงทุนวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรม 

           ยุทธศาสตรและเปาหมายของประเทศ : งานวิจัยพื้นฐาน 
เพื่อสราง/สะสมองคความรู:ระบบโครงสรางพื้นฐาน  

บุคลากร และระบบมาตรฐาน 
เปาหมายที่ ๓ เพิ่มจํานวนบุคลากรดานการวจิัยและพัฒนาเปน ๒๕ คนตอประชากร  

      ๑๐,๐๐๐ คน 
                   ตัวชี้วัด ๓.๑ บุคลากรดานการวิจัยและพัฒนาตอประชากร  

           ๑๐,๐๐๐ คน 
           เปาหมายที่ ๔ เพิ่มโอกาสการเขาถึงและใชประโยชนผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพรอมใช 

     ของเกษตรกรรายยอย วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและ 
     ขนาดยอม 

         ตัวชี้วัด ๔.๑ ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพรอมใชที่ถูกนําไปใชในการสราง 
        มูลคาการผลติใหกับเกษตรกรรายยอย วิสาหกิจชุมชน และ 
        วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

           เปาหมายที่ ๕ เพิ่มจํานวนนวัตกรรมทางสังคมและนวัตกรรมสําหรบัผูสูงอายุและ 
     ผูพิการที่ผลิตไดเองภายในประเทศ 

                                    ตัวชี้วัด ๕.๑ นวัตกรรมทางสงัคมและนวตักรรมสาํหรบัผูสูงอายุและ 
         ผูพิการที่ผลิตไดเองภายในประเทศ 

 
ยุทธศาสตรที่ ๙ : การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
           ๑. วตัถุประสงค 
     ๑.๑ เพื่อกระจายความเจรญิและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสูภมูิภาคอยางทั่วถึงมากขึ้น 
     ๑.๒ เพื่อพัฒนาเมืองศูนยกลางของจังหวัดใหเปนเมืองนาอยูสําหรับคนทุกกลุม 
     ๑.๓ เพื่อพัฒนาและฟนฟูพื้นท่ีฐานเศรษฐกิจหลักใหขยายตัวอยางเปนมิตรตอ 
           สิ่งแวดลอม และเพิม่คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 
     ๑.๔ เพื่อพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจใหมใหสนับสนุนการเพิม่ขีดความสามารถในการ 
           แขงขันและการพัฒนาในพื้นที่อยางยั่งยืน 
            ๒. เปาหมายและตัวชี้วัด 
     เปาหมายที่ ๑ ลดชองวางรายไดระหวางภาคและมีการกระจายรายไดที่เปนธรรม 
           มากขึ้น 
           ตัวชี้วัด ๑.๑ ผลิตภณัฑภาคตอหัวระหวางภาค 
           ตัวชี้วัด ๑.๒ สัมประสิทธิ์การกระจายรายไดระดับภาค 
    เปาหมายที่ ๒ เพิม่จํานวนเมืองศูนยกลางของจังหวัดเปนเมืองนาอยูสําหรับคนทุก

            กลุมในสังคม ตัวชี้วัด เมืองศูนยกลางของจังหวัดที่ไดรับการพฒันา 
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๔๐

           เปนเมืองนาอยู 
  เปาหมายที่ ๓ พื้นท่ีฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตที่มีประสิทธภิาพสูงและเปนมติร

          ตอสิ่งแวดลอม 
         ตัวชี้วัด ๓.๑ คาเฉลี่ยสารอินทรียระเหยงายในพื้นที่อุตสาหกรรมหลัก 
              บริเวณมาบตาพดุไมเกินเกณฑมาตรฐาน 
         ตัวชี้วัด ๓.๒ ขอรองเรียนของประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบจากการ

               ประกอบการในพ้ืนที ่
  เปาหมายที่ ๔ เพิ่มมลูคาการลงทุนในพื้นท่ีเศรษฐกิจใหมบริเวณชายแดนรอยละ ๒๐ 
         ตัวช้ีวัด ๔.๑ มูลคาการลงทุนในพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
         ตัวชี้วัด ๔.๒ สถานประกอบการที่จดทะเบยีนในพ้ืนที่เศรษฐกจิใหม 

 
ยุทธศาสตรที่ ๑๐ : ความรวมมือระหวางประเทศเพื่อการพัฒนา 
   ๑. วัตถุประสงค 
       ๑.๑ เพื่อใชประโยชนจากจุดเดนของทําเลที่ตั้งของประเทศไทยที่เปนจุดเชื่อมโยง 
   สําคัญของแนวระเบียงเศรษฐกิจตางๆ ใหเกิดประโยชนอยางเตม็ศักยภาพ 
   ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทย 
        ๑.๒ เพื่อขยายโอกาสดานการคาการลงทุนระหวางประเทศ และยกระดับให

    ประเทศเปนฐานการผลติและการลงทุนท่ีมีศักยภาพและโดดเดน 
        ๑.๓ เพื่อเพิ่มบทบาทของไทยในเวทีโลกดวยการสงเสริมบทบาทท่ีสรางสรรค 
   ของไทยในกรอบความรวมมือตางๆ รวมทั้งการสนับสนุนการขับเคลือ่น 
   การพัฒนาภายใตกรอบเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable  

    Development Goals: SDGs) 
  ๒. เปาหมายและตัวชีว้ัด 
      ๒.๑ เครือขายการเชื่อมโยงตามแนวระเบยีงเศรษฐกิจที่ครอบคลมุและมีการใช

             ประโยชนไดเต็มศักยภาพ 
 
        ตัวชี้วัด ๑ ความสําเร็จของไทยในการผลักดันใหเกิดโครงขายความเชื่อมโยง 

                      ทางดานโลจิสติกสที่ครอบคลุมทางบก ทางราง ทางน้ําทางอากาศ 
           ภายในภูมิภาค เพื่ออํานวยความสะดวก ลด ระยะเวลาและตนทุน
           ในการขนสง 

        ตัวชี้วัด ๒ ความสําเร็จของการดําเนินงานภายใตความตกลงวาดวยการขนสง
              ขามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง (Cross Border Transport 
              Agreement: CBTA) ณ ดานชายแดนระหวางไทยกับประเทศ 

             เพื่อนบาน 
             ๒.๒ ระบบหวงโซมลูคาในอนุภูมิภาคและภมูิภาคอาเซียนเพิ่มขึ้น 
        ตัวชี้วัด ๑ ดัชนียอยความสามารถในการบริหารจัดการ ณ พรมแดนของ 
          ประเทศไทย ในดัชนกีารอํานวยความสะดวกทางการคา 
          (Enabling Trade Index) 
        ตัวชี้วัด ๒ มูลคาสินคาขั้นกลางท่ีผานดานชายแดนระหวางประเทศ 
          ตัวชี้วัด ๓ มูลคาการคาการลงทุนระหวางไทยกับประเทศในภมูภิาค 
        ตัวชี้วัด ๔ มูลคาการบริการของผูประกอบการไทยในประเทศในภูมิภาค 
  ๒.๓ ประเทศไทยเปนฐานเศรษฐกิจ การคาและการลงทุนท่ีสําคัญในภูมิภาค 
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องคการบริหารสวนตําบลซับใหญ อาํเภอซับใหญ จังหวัดชยัภูม ิ  งานนโยบายและแผน 

๔๑

        อนุภูมิภาค อาเซียนและเอเชยี รวมทั้งมีการพัฒนาสวนขยายจากแนวระเบียง
         เศรษฐกิจในอนุภูมิภาคใหครอบคลุมภมูิภาคอาเซียน เอเชียตะวันออก และ 

        เอเชียใต 
        ตัวชีว้ัด ๑ ปริมาณการขนสงสินคาและบริการเพิ่มขึ้น 
        ตัวชี้วัด ๒ มูลคาการคาชายแดนระหวางไทยกับประเทศในภูมภิาค 
        ตัวชี้วัด ๓ มูลคาการลงทุนของผูประกอบการไทยในประเทศในภูมิภาค 
        ตัวชี้วัด ๔ กฎหมายและระเบยีบตางๆ ไดรับการปรับปรุงใหเอื้อตอการเปน 

           ศูนยกลางการผลิต การลงทุน และบริการ 
           ๒.๔ ประเทศไทยเปนหุนสวนการพัฒนาท่ีสําคัญทั้งในทุกระดับ 
       ตัวชี้วัด ๑ มูลคาการใหความชวยเหลือของไทยในอนุภูมภิาคและภมูิภาค 
       ตัวชี้วัด ๒ ความสําเรจ็ของโครงการพัฒนารวมกันระหวางไทยกับประเทศ 
         ในภูมิภาค 
      ตัวชี้วัด ๓ ความกาวหนาในการดําเนินการใหเปนไปตามเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 

 
 1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

        
             ยุทธศาสตรการพัฒนา 
  (๑) เพิ่มศักยภาพการแขงขันดานเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิต       การเกษตร  
การพัฒนาศักยภาพการประกอบการดานอุตสาหกรรม  อุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยว  การตั้งองคกรรวมภาครัฐและ
เอกชนระดับพื้นที่เพื่อสงเสริมอํานวยความสะดวกดานการคาการลงทุน และสงเสริมความรวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศ
เพื่อนบาน 
  (๒) สรางคนใหมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาคนใหมีสุขภาวะดีทั้งรางกาย จิตใจและสติปญญา  รอบรู   เทาทันการ
เปลี่ยนแปลง  สามารถดํารงชีพไดอยางมีคุณภาพ 
  (๓) สรางสังคมและเศรษฐกิจฐานรากใหเขมแข็ง เพื่อสรางความมั่นคงดานอาหาร  แกไขปญหาความยากจน 
หนี้สิน และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแลครอบครัว    ไดอยางอบอุน 
  (๔) ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมบูรณ โดยเรงอนุรักษและฟนฟูพื้นที่ปาไมใหได ๑๕.๙ 
ลานไร หรือรอยละ ๒๕ ของพื้นที่ภาค  ปองกันการรุกพื้นที่ชุมน้ํา พัฒนาแหลงน้ําและระบบชลประทาน ฟนฟูดิน ยับยั้งการ
แพรกระจายดินเค็ม และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโดยสงเสริมทําเกษตรอินทรีย 

                  
  กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ๑ ประกอบดวย นครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย  สุรินทร  มุงเนนการ
พัฒนาระบบชลประทานใหเต็มศักยภาพ  การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) พัฒนาการทองเที่ยว
ทั้งการทองเที่ยวเชิงนิเวศนและอารยธรรมขอมดวยการสรางคุณคาเพิ่ม และพัฒนาเสนทาง 

 
วิสัยทัศน “เศรษฐกิจกาวหนา สังคมและสิ่งแวดลอมมีคุณภาพอยางยั่งยืน” 

   1. ตําแหนงการพัฒนา (Positioning) ของจังหวัดชัยภูม ิ 
    1.1 เปนฐานการผลติและศูนยกลางสินคาเกษตรที่เขมแข็งและยัง่ยืน 

                            1.2 เปนแหลงทองเที่ยวเชิงธรรมชาตแิละวฒันธรรมที่มีชื่อเสียง  
                            1.3 เปนเมืองแหงความสมบรูณทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ด ี
      1.4 เปนเมืองที่สังคมมีคณุภาพ มั่นคง และปลอดภัย  
 
 

ยุทธศาสาตรการพัฒนาจังหวัดชัยภูม ิ

ทิศทางการพัฒนากลุมจังหวัดและจังหวัด 

ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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3. พันธกิจ  
    3.1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจมหภาค 
    3.2 สงเสริมพัฒนาการทองเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม 
    3.3 อนุรักษ ฟนฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
    3.4 พัฒนาสังคม คณุภาพชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. เปาหมาย  
    4.1 เศรษฐกิจจังหวดักาวหนา เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง (เศรษฐกิจดี) 
    4.2 สังคมมคีวามมั่นคงปลอดภัย ประชาชนมีคณุภาพชีวิต (สังคมดี)  
    4.3 ทรัพยากรธรรมชาตสิมบรูณ สิ่งแวดลอมปลอดภัย (สิ่งแวดลอมดี)  
5. ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดชัยภูม ิ

5.1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน 
5.2 การบริหารจัดการการทองเที่ยวสูมาตรฐานสากล 
5.3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวมอยางยั่งยืน 
5.4 การพัฒนาสังคมและคณุภาพชีวิตใหมั่นคง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  6. เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
6.1 ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้นและกระจายอยางเหมาะสม 
6.2 สถานที่ทองเที่ยวมีความสมบรูณและมมีาตรฐาน 
6.3 ทรัพยากรธรรมชาตมิีความอดุมสมบูรณและมสีิ่งแวดลอมที่ด ี
6.4 ประชาชนดํารงชีวิตอยางมีคณุภาพ มั่นคง และปลอดภัย 

  7. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ยุทธศาสตรที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยนื 
      เปาประสงค ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้นและกระจายอยางเหมาะสม 
      ตัวชี้วัด   

1. รอยละทีเ่พิ่มขึ้นของผลติภณัฑมวลรวม 
2. อัตราการขยายตัวของ GPP ภาคเกษตร 
3. อัตราการขยายตัวของ GPP ภาคอุตาหกรรม 
4. รายไดของครัวเรือนแผนเกณฑ จปฐ. 

ยุทธศาสตรที่ 2 การบริหารจัดการการทองเที่ยวสูมาตรฐานสากล 
      เปาประสงค สถานท่ีทองเที่ยวมีความสมบูรณและมีมาตรฐาน 
      ตัวชี้วัด   

1. รายไดจากการทองเที่ยวที่เพิ่มข้ึน 
2. รอยละของนักทองเที่ยวที่เพิ่มข้ึน 
3. รอยละของแหลงทองเที่ยวที่ไดมาตรฐาน 
4. ความพึงพอใจของนักทองเที่ยว 

ยุทธศาสตรที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวมอยางยั่งยืน 
      เปาประสงค ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณและมีสิ่งแวดลอมที่ด ี
      ตัวชี้วัด   

1. ทรัพยากรธรรมชาตมิีความอุดมสมบูรณเพิ่มขึ้นอยางยั่งยืน 
2. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมอยางมีสวนรวม 
3. ระดับความสําเร็จในการผลิตและการบริหารจัดการพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นอยางมีสวนรวม 
4. ระดับความสําเร็จในการบริหารจดัการภยัพิบัติที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาต ิ
5. เพิ่มพื้นท่ีชลประทาน 
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๔๓

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาสังคมและคณุภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
      เปาประสงค ประชาชนดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพ มั่นคง และปลอดภัย 
      ตัวชี้วัด   

1. ดัชนีมวลรวมความสุขของประชาชน 
2. อัตราการเกิดคดีอาชญากรรม 
3. อัตราการเกิดอุบัตเิหต ุ
4. อัตราผูเสพ ผูติดยาเสพติด 
5. สัดสวนจํานวนแหลงเรียนรูชุมชนตอหมูบาน 
6. อัตราปวยของผูปวยรายใหม เบาหวาน ความดันโลหิตสูง 
7. อัตราการออกกลางคืนของนักเรียน 
8. อัตราการมีงานทําและมีอาชีพ 
9. อัตราการดูแลและคุมครองผูประสบปญหาทางสังคม 

 
 1.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด 

   
วิสัยทัศน “เปนศูนยกลางการทองเที่ยวเชิงอนุรักษธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม เปนแหลง
ผลิตพลังงานทดแทนสําคัญ และเปนสังคมคุณภาพที่พรอมกาวสูประชาคมอาเซียน” 

   พันธกิจ 
1. สงเสริมการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภมูิปญญาทองถิ่น 
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูที่ดีของประชาชน 
3. พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถภาคการเกษตร 
4. พัฒนาศักยภาพดานการทองเที่ยว 
5. สงเสริมการอนุรักษและใชพลังงานอยางมีคุณคา 
6. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพื่อเพิม่ขีดความสามารถและรองรับการเจริญเติบโตของจังหวัด 
7. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
8. บริหารจัดการบานเมืองท่ีดี มีประสิทธิภาพ 
เปาประสงคหลกั 
1. เด็ก เยาวชน และประชาชนของจังหวัดชัยภูมิไดรับการศึกษาที่มคีุณภาพ 
2. ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม และภมูิปญญาทองถ่ินไดรับการสืบสานคุณคา 
3. ประชาชนมีคณุภาพชีวิตทีด่ีครอบครัวอบอุน ชุมชนเขมแข็ง 
4. เกษตรกรมรีายไดสูงขึ้น 
5. การทองเที่ยวของจังหวัดชัยภูมไิดรับความนิยมเพิ่มสูงขึ้น 
6. เปนแหลงสรางพลังงานทดแทนท่ีใหญที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
7. ประชาชนมสีวนรวมในการอนุรักษและใชพลังงานอยางมีคณุคา 
8. มีระบบโลจิสติกสทีร่องรับการเปนศนูยกลางทางการตลาดและเช่ือมโยงประเทศสูประชาคม 
    อาเซียน 
9. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับการอนุรักษและฟนฟ ู
10. มีการบริหารจัดการบานเมอืงที่ดี 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดชัยภูม ิ
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ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนา 
จากการวิเคราะหวิสัยทัศน พันธกิจ สามารถนาํมากาํหนดประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาใน
ภาพรวมดังนี ้

ยุทธศาสตรที1่ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
1. เด็ก เยาวชน และประชาชนสามารถเขาถึงและไดรับการศึกษาทีม่ีคุณภาพมากขึ้น 
2. ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม และภมูิปญญาทองถ่ินไดรับการสืบสานคุณคา 

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนใหเขมแข็งและยั่งยืน 
    เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

1. ปญหาการเจ็บปวยดวยโรคพื้นฐานท่ัวไปของประชาชนในจังหวัดลดลง 
2. รายไดตอครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น 

3. ปญหาดานยาเสพตดิและอาชญากรรมลดลง 
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถดานการเกษตร 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
1. สินคาการเกษตรหลักมีผลผลิตตอไรสูงขึ้น 
2. สินคาการเกษตรที่เปนความหวังในอนาคตมีผลผลติตอไรสูงขึ้น 
3. รายไดภาคเกษตรตอครัวเรือนเกษตรกรที่เขารวมโครงการเพิม่มากขึ้น 

ยุทธศาสตรที ่4 การพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยว 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
1. นักทองเที่ยวเดินทางเขามาสูจงัหวัดชัยภูมิมากขึ้น 
2. รายไดจากการทองเที่ยวเพิ่มสูงขึ้น 

ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการอนุรักษและใชพลังงานอยางมีคุณคา 
    เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

1. ชุมชนพึ่งพาตนเองดานพลังงานทดแทนของชุมชนไดมากขึ้น 
2. ทองถ่ินมีรายไดจากการผลิตและจําหนายพลังงานทดแทน 
 3. ชุมชนใหความตระหนักและรวมมือกันใชพลังงานอยางประหยดัและมีคุณคา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาด 
           และการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
1.มีมูลคาการคาสูงในเขตการพัฒนาพิเศษของจังหวัดชัยภูม ิ

ยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวม และยั่งยืน 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
1. มีพื้นท่ีปาไมเพิ่มขึ้น 
2. ปริมาณน้ําเพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้น 
3. ปญหาปริมาณขยะชุมชนลดลง 

ยุทธศาสตรที ่8 การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีมีประสิทธภิาพ 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
1. ประชาชนมีความพึงพอใจตอผลงานการใหบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
2. บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีขีดความสามารถสูงในการใหบริการ 
3. ภาคประชาชนมีสวนรวมสูงในการบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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 1.5 อื่นๆ (ความสัมพันธ/สอดคลองกับ THAILAND 4.0) 
        กระบวนทัศนในการพัฒนา 

1. เปลี่ยนจากการผลิตสินคาโภคภัณฑ ไปสูสินคาเชิงนวัตกรรม 
2. เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนดวยอตุสาหกรรม ไปสูการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลย ี
3. เปลี่ยนจากภาคผลติสินคา ไปสูภาคบริการมากขึ้น 
กลุมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมกลุมเปาหมาย ไดแก 

  กลุมที่ 1 กลุมอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ 
  กลุมที่ 2 สาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีการแพทย 
  กลุมที่ 3 กลุมเครื่องมืออุปกรณอจัฉริยะ หุนยนต และระบบเครื่องกลทีใ่ชในระบบอิเล็กทรอนิกสควบคุม 
  กลุมที่ 4 กลุมดิจิทลั เทคโนโลยีอนัเทอรเน็ตที่เชื่อมตอและฝงอุปกรณตางๆ  
  กลุมที่ 5 กลุมอุตสาหกรรมสรางสรรค วัฒนธรรม และบริการทีม่ีมลูคาสูง (จดหมายขาวรัฐบาลเพื่อ 

ประชาชน, 2559) 
  แนวคิด “ประเทศไทย 4.0” 

     1) “Strength from Withinn” คือ การสรางความเขมแข็งจากภายใน 
     2) “Connect to the World” คือ เมื่อภายในประเทศเขมแขง็แลว ก็ตองเชื่อมโยงเศรษฐกิจ 
         ภายในกับเศรษฐกิจโลก 

  กลไกขับเคลื่อนไทยแลนด 4.0 
Strength from Within หรือการสรางความเขมแข็งจากภายใน มีกลไกในการขับเคลื่อนหลัก 
อยู 3 ตัว คือ 
1) การยกระดับนวัตกรรม  (Innovation Driven Proposition) ของทุกภาคสวนในประเทศ 
2) การสรางสังคมที่มีจติวิญญาณของความเปนผูประกอบการ (Entrepreneur Driven- 

Proposition) 
3) การสรางความเขมแข็งของชุมชนและเครือขาย  (Community Driven Proposition) 

 

 
 2.1 วิสัยทัศนการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลซับใหญ (Vision) 

“ซับใหญนาอยู มกีารบริหารจัดการที่ดี สงเสริมคณุภาพชีวิตอยางยั่งยืน” 

 2.2 ยุทธศาสตร 
ยุทธศาสตรที่ 1 ดานโครงสรางพื้น ฐานและบริการสาธารณะ 
ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการสรางความเขมแข็งของชุมชน และสง เสรมิคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม  และภูมิปญญาทองถิ่น 
ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการบริการกจิการบานเมืองท่ีดี 
ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาการทองเที่ยว การบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 2.3 เปาประสงค 
๑. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและบริการสาธารณะอยางทั่วถึง 

 ๒. ประชาชนมีอาชีพและมีรายไดพอเพียง สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได 
 ๓. สนับสนุนการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 

2. ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 



แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ.2561 - 2564   

 
 

องคการบริหารสวนตําบลซับใหญ อาํเภอซับใหญ จังหวัดชยัภูม ิ  งานนโยบายและแผน 

๔๖

4. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และการปฏิบตัิงานขององคการบริหารสวนตําบล โดยมจีุดมุงหมาย
สูงสุดในการตอบสนองความตองการและแกไขปญหาความเดือนรอนของประชาชน เพิ่มชองทางในการรับรูขอมูลขาวสารที่
ทันสมัยของประชาชน 

5. สิ่งแวดลอมไมเปนมลพิษ  

 2.4 ตัวชี้วัด  
                   เกณฑตัวชี้วัดดานประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิ 
                   (1) ประสิทธิภาพดานการจดัเก็บรายได  
                   (2) ประสิทธิภาพดานการบริหารแผนงานและงบประมาณ  
                   (3) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลดานงานบุคคล  
                   (4) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลดานการบริการ 

      เกณฑตัวชี้วัดดานธรรมาภิบาล  
                   (1) หลักนิติธรรม  
                   (2) หลักคณุธรรม  
                   (3) หลักความโปรงใส  
                   (4) การมสีวนรวมของประชาชน  
                   (5) หลักความรับผิดชอบ  
                   (6) ความคุมคา 

 2.5 คาเปาหมาย 
       1) ดานโครงสรางพื้น ฐานและบริการสาธารณะ 
      2) ดานการสรางความเขมแข็งของชุมชน และสง เสริมคณุภาพชีวิต 
       3) ดานการศึกษา ศาสนาวฒันธรรม  และภูมิปญญาทองถ่ิน 

                   4) ดานการบริการกิจการบานเมืองท่ีด ี
                   5) การพัฒนาการทองเที่ยว การบริหารจดัการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 2.6 กลยุทธ 
ยุทธศาสตรที่ 1  ดานโครงสรางพื้น ฐานและบริการสาธารณะ 

1.1 ดานการพัฒนาการคมนาคม 
1.2 ดานการพัฒนาแหลงน้ํา 
1.3 ดานการพัฒนาระบบไฟฟาสาธารณะ 
1.4 ดานการพัฒนาบริการดานพื้นฐานอื่นๆ 
1.5 ดานการพัฒนาระบบประปา เพื่ออุปโภค บริโภค 
1.6 ดานการพัฒนาระบบจราจร 

ยุทธศาสตรที่ 2  การสรางความเขมแข็งของชุมชน และสงเสรมิคุณภาพชีวิต 
   2.1 ดานการพัฒนา สงเสริมอาชีพใหแกประชาชน 

2.2 ดานการพัฒนา สงเสรมิดานการเกษตรและปศุสตัว 
2.3 ดานการพัฒนาคณุภาพและมาตรฐานสาธารณสุข 
2.4 ดานการพัฒนา การสงเสริมกฬีา และนันทนาการ 
2.5 ดานการพัฒนา ดานการปองกัน และแกไขปญหายาเสพตดิ 
2.6 ดานการพัฒนาสงเสริมสวสัดกิารสังคม 
2.7 ดานการพัฒนา ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภยั 
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      ยุทธศาสตรที่ 3  การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภมูิปญญาทองถิ่น 
3.1 ดานการพัฒนา การจดัการศึกษา และการเรียนรู 
3.2 ดานการพัฒนา ดานการสงเสรมิกจิกรรมทางศาสนา 
3.3 ดานการพัฒนา การอนรุักษ ฟนฟู และสงเสรมิวัฒนธรรมประเพณ ีและภมูิปญญา

ทองถ่ิน 
       ยุทธศาสตรที่ 4 การบริหารกิจการบานเมืองท่ีด ี

4.1 ดานการพัฒนา บุคลากรและองคกรใหมีประสิทธิภาพ 
4.2 ดานการพัฒนา ดานการมสีวนรวมของประชาชน 
4.3 ดานการพัฒนาองคกรและสํานักงานใหมีมาตรฐาน 
4.4 ดานการพัฒนา การสรางความพรอมของตําบลเขาสูประชาคมอาเซียน 

       ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาการทองเที่ยว การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดลอม 
5.1 ดานการพัฒนามลพิษและการกําจดัขยะมลูฝอย 
5.2 ดานการพัฒนา การปรับปรุงภมูิทศันสถานที ่
5.3 ดานการพัฒนา การบําบัด ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

    5.4 ดานการพัฒนาสงเสริมการทองเทีย่ว 

 2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร 
         จุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) ขององคการบริหารสวนตําบลซับใหญ 

          การกําหนดตําแหนงจุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning)ขององคการบริหารสวนตําบลซับใหญ  กําหนดตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว 5797 ลงวันท่ี 10 ตุลาคม 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
แผลประสานแผนพัฒนาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามระเบียบกระมรวงมหาดไทยวา
ดวยการจดัทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559  ไดมีการกําหนดตําแหนงจุดยืนทาง
ยุทธศาสตร (Positioning) ของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนลาง ควรเนนการพัฒนาระบบชลประทานใหเต็ม
ศักยภาพ สงเสริมภาคการเกษตร พัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศนและอารยธรรมขอมดวยการสรางคณุคาเพิ่ม และพัฒนา
เสนทาง 

 2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 
        1)  การพัฒนาความเชื่อมโยงดานการขนสงและระบบโลจิสติกสภายใตกรอบความรวมมือในอนุภูมิภาคตางๆ 

       2) การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันระดับอนุภูมิภาค 
        3) การปรับปรุงและเสริมสรางความเขมแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศตั้งแตระดับชุมชนทองถิ่น 
       4) การอนุรักษฟนฟูและสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
        5) การปรับกระบวนทัศนการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพื่อเตรียมพรอมไปสูการเปนเศรษฐกิจและสังคม
คารบอนต่ําและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
        6) การเตรียมความพรอมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาต ิ
        7) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีประสิทธิภาพโปรงใสและเปน
ธรรมอยางบูรณาการ 
 
 
 
 
 

  
 

3. การวิเคราะหเพื่อพัฒนาทองถิ่น 



แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ.2561 - 2564   

 
 

องคการบริหารสวนตําบลซับใหญ อาํเภอซับใหญ จังหวัดชยัภูม ิ  งานนโยบายและแผน 

๔๘

 3.1 การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคปกครองสวนทองถิ่น 
ผลการวิเคราะหปญหาและความตองการของประชาชนในทองถิน่ตามประเดน็การพัฒนาทองถิ่น 

ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมศักยภาพ (SWOT) ขององคการบริหารสวนตาํบลซับใหญ 
การวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) องคการบริหารสวนตําบลซับใหญ 

 

จุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness) 
S1 มีคําสั่งแบงโครงสรางขององคการบริหารสวนตําบลซับใหญ ชัดเจน 

คลอบคลุมอํานาจหนาที่ตามภารกิจ และ สามารถเปลีย่นแปลง
ปรับปรุงไดตามภารกิจที่ไดรับเพิ่มขึ้นหรอืถายโอน 

W1 บุคลากรองคการบริหารสวนตําบลยังขาดแคลนไมเพียงพอตอ
การบริหารงาน  

W2 ความตองการ และคาดหวังของประชาชนมีสูงตอองคการปริหารสวน
ตําบลในการแกไขปญหาความเดือดรอนแตองคการบริหารสวนตาํบล
ตอบสนองไดนอย 

S2 มีแผนพัฒนาที่ชัดเจน และมกีารบรูณาการจัดทําแผน การทํางาน 
รวมกับหนวยงาน หรือสวนราชการอื่น 

S3 มีคําสั่งแบงงานหรือการมอบอาํนาจการบริหารงานตามลําดับชั้น W3 คนในทองถิ่นมีปญหาหนี้สินอันเกีย่วเนือ่งกับการประกอบอาชีพหรือ
การดํารงชีวิตประจาํวันในอัตราสูง 

S4 ผูบริหารทองถิ่นกําหนดนโยบายไดเองภายใตกรอบของกฎหมาย 

W4  พื้นที่ตําบลมีรถโดยสารประจําทางสัญจรผานนอยทําใหการเดินทาง
ไมสะดวก สวนใหญประชาชนจะใชรถสวนตัว  S5  มีขอบัญญัติงบประมาณรายจายเปนของตนเองซ่ึงเปนเครื่องมือใน

การตอบสนองความตองการของประชาชนในตําบล  
W5 มีระเบียบ/กฎหมายใหมๆ จํานวนมากทาํใหทําใหการปฏิบัตขิอง

บุคลากรไมทันตอเหตุการณ S6 สภาองคการบริหารสวนตําบลสามารถออกขอบัญญัติไดเอง ภายใต
กรอบกฎหมาย W6 บุคลากรมนีอย ทําใหตองรับผิดชอบงานหลายอยาง เกิดการทํางาน

ไมมีความตอเนื่อง และประสบการณในการทํางานนอย S7 สามารถจัดกรอบอัตรากาํลังไดเองตามภารกิจและกาํลังงบประมาณ 

S8 ผูบริหารและฝายนิติบัญญัติมาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรง
ทําใหเขาใจปญหาความเดือดรอน และความตองการของประชาชน
อยางแทจริง 

W7 ขาดแคลนน้ําใชอุปโภค บริโภค และเพือ่การเกษตรในฤดแูลง 

W8 การแพรระบาดของยาเสพติด เชน ยาบา 

S9 มีรายไดจากการจัดเก็บรายไดเปนของตนเอง ทําใหคลองตัวในการ
บริหารงาน 

W9 การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทาํแผน และความไมเขาใจสิทธิ
ในการแสดงออกความคิดเห็น 

S10 มีเครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงาน W10 ประชาชนยังมีระบบความคิด หรือการประกอบอาชีพแบบเดิมๆ เชน 
การปลูกพืชเชิงเดียว ฯลฯ 

S11 มีพื้นที่ขนาดตําบลขนาดกลางงายตอการบริหาร และดูแลอยางทัว่ถึง W11 ปญหาลักขโมยและความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสินโดยเฉพาะ
ในชวงฤดูแลง 

S12 เปนหนวยงานที่มีความใกลชิดกับประชาชนมากที่สุด และสามารถ
แกไขปญหาไดอยางรวดเร็ว 

W12 งบประมาณคอนขางนอย ทําใหตอบสนองตอความตองการของ
ประชาชนยังครอบคลุมไมไดเพียงพอ 

S13 สภาพของพื้นดิน มีคุณภาพคอนขางสมบูรณเหมาะกับการปลูกพืชได
ทุกชนิด 

W13 ระบบขอมูลไมเปนปจจุบัน หรือไมครบถวนครอบคลุมในทุกดาน 

S14 กลุมองคกรภาคประชาชนที่เขมแข็ง และมีการทํางานในระบบของ
เครือขาย 

W14 ขาดการอนุรกัษในขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมปิญญาทองถิ่น 

S15 มีการจัดสงบุคลากรเขารับการฝกอบรมอยางตอเนื่อง W15 เยาวชนขาดความตระหนกัในการเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมทาง
ศาสนา  

S16 มีระบบสื่อสารและระบบสารสนเทศที่เหมาะสม W16 ประชาชนขาดความตระหนักในการดูแลและบํารุงรักษาสิ่งแวดลอม
และทรัพยากรธรรมชาต ิ

 จุดแข็ง (Strength)  จุดออน (Weakness) 



แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ.2561 - 2564   

 
 

องคการบริหารสวนตําบลซับใหญ อาํเภอซับใหญ จังหวัดชยัภูม ิ  งานนโยบายและแผน 

๔๙

S17 ผูนํา ผูบริหาร สนบัสนุนแนวคิดและกําหนดนโยบายการพัฒนาใน
ดานการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 

W17 อาชีพหลกัของคนในชุมชนสวนใหญทําการเกษตร ตองอาศยัแหลงน้ํา
จากธรรมชาติซึ่งบางครั้งไมเพียงพอ 

S18 มีกลไกการบริหารราชการ ประชาคม ภาคประชาชนในทุกหมูบาน   

 

โอกาส (Opportunity) ภยัคุกคาม (Threat) 
O1 มีแนวโนมไดรับการถายโอนภารกิจเพิ่มมากขึ้นตามแผน

กฎหมายกระจายอํานาจฯ 
T1 อํานาจหนาหนาที่ตามแผนกระจายอาํนาจฯ บางภารกจิยังไมมีความชัดเจน 

O2 แนวโนมของรายไดที่ไดรับจัดสรรมากขึน้ ตามลําดับแผน
กระจายอํานาจฯ และการจัดเก็บรายไดเองขององคการ
บริหารสวนตําบล 

T2 การใหความอิสระองคการบริหารสวนตาํบลจากสวนกลางยังไมเต็มที่ ยัง
ตองอยูภายใตการกํากบั ควบคุมดูแลจาก สวนภูมิภาค 

O3 สามารถหาแรงงานไดงาย ราคาถูก จากประเทศเพื่อน
บาน  

T3  การจัดสรรงบประมาณจากรัฐยังไมเพียงพอกับภารกิจที่ถายโอนใหกบั
ทองถิ่น  

O4 กฎหมายกระจายอํานาจฯ เอือ้ตอการบริหารงานของ
องคการบริหารสวนตําบล T4 ภาคเกษตรกรรมมีปญหาหนี้สิน ขาดทุน คุณภาพต่ํา ผลผลิตทางเกษตรสวน

ใหญมีราคาตกต่ํา  O5 ความกาวหนาดานเทคโนโลยีทาํใหมีความสะดวกคลองตัว 
และมีประสิทธภิาพในการทํางานมากขึน้ T5 น้ํามันมีราคาแพงอยางตอเนื่อง สงผลใหตนทุนการผลิตสูงขึ้น 

O6 ประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคีกันดี มีความขัดแยง
ทางการเมือง ทางความคิดเห็นนอย T6 การอพยพแรงงานของคนในพื้นที่ เนื่องจากแหลงงานรองรับไมเพียงพอ 

O7 มีวัด สามารถพัฒนาเสริมสรางความพรอมใหเปนแหลง
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของเยาวชน และประชาชนใน
ตําบล 

T7 ประชาชนไมใหความสําคัญในการศึกษาของ บุตร – หลาน ใหไดรับ
การศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

O8 มีสถานศึกษาอยูในพื้นที่ ตั้งแต เด็กกอนวัยเรียน ถึง 
ระดับมัธยม และมีศูนยการเรียนรูนอกระบบ ซึง่มีความ
พรอม มีศักยภาพในการจัดการศึกษาอยางทั่วถึง 

T8 ภัยธรรมชาติเนื่องจากพื้นทีข่องตําบลมลีักษณะแหลงตนน้ํา ฤดูฝนมีน้าํทวม
ในบางพื้นที่ ฤดูแลงมีภยัแลงขาดน้ําเพือ่การอุปโภคบริโภค 

O9 มีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพชุมชนครอบคลุมทั้งพื้นที่
อยางเพียงพอ รวมถึงการใหบริการฟรีในเร่ืองรับสงผูปวย
ฉุกเฉิน หรือตามแพทยนัด 

T9 ความไมมั่นคงทางการเมืองระดับชาติมีผลตอการจัดสรรงบประมาณของ
องคการบริหารสวนตําบล 

O10 การแกไขปญหาความยากจนและปญหายาเสพติดตาม
นโยบายรัฐบาล จังหวัด และอําเภอสอดคลองกับนโยบาย
และยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบล 

T10 ผลจากการถายโอนภารกจิทําใหมีงาน/หนาที่เพิ่มขึ้นแตไมมีบุคลากรมา
รองรับ 

T11 สภาวการณทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองสงผลตอการ
พัฒนาทองถิ่น 

O11 นําขอมูลจาการจัดทาํเวทีประชาคม  
จัดทําโครงการ/กิจกรรมหรือสนับสนุนดานตาง ๆ เพื่อ
ตอบสนองความตองการของหมูบาน 

T12 ประชาชนไมสนใจ ขาดจิตสาํนึกในการมีสวนรวมในการพัฒนาพื้นที่ และ
ไมใหความสําคัญกับการมีสวนรวมในกจิกรรมของทองถิ่นและของภาครัฐ 

O12 มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมทางสงัคมอยูเย็นเปนสุข
รวมกันใชสันติวิธีเปนแนวทางในการแกไขปญหา 

T13 ขาดความรูความเขาใจเรือ่งประชาคมอาเซียน 

O13 มีความเขมแข็งทางการเมืองในระดับทองถิ่นทําใหการ
บริหารจัดการมีความตอเนื่อง 

  

 

 

3.2 การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกที่เกี่ยวของ 
      ดานเศรษฐกิจ(Economic) 
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องคการบริหารสวนตําบลซับใหญ อาํเภอซับใหญ จังหวัดชยัภูม ิ  งานนโยบายและแผน 

๕๐

๑.  มีพื้นท่ี ท่ีเหมาะสมกับการทําการเกษตร โดยเฉพาะการปลูกพืชเศรษฐกิจ ไดแกยางพารา และปาลมน้ํามัน 
 ๒.  พื้นท่ีเหมาะสมในการลงทุนสําหรับการรับซื้อและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
 ๓.  มีสภาพอากาศเหมาะสมแกการทําเกษตร 
 ๔.  มีหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงชนะเลิศระดับจังหวดั 
 ๕.  มีกลุมสายใยรักแหงครอบครัว 
 ๖.  สามารถพัฒนาวัด ใหเปนแหลงทองเที่ยวและสถานที่พักผอนในชุมชนได 

     ดานเทคโนโลยี(Technological) 
 ๗.  มีแผนแมบทให องคกรปกครองสวนทองถ่ิน นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในองคกรเพื่อปฏิบัติงาน 
 ๘.  มีอินเตอรเน็ตความเรว็สูง และระบบเชื่อมตอภายในองคกร 
 ๙.  มีเว็บไซต  ขององคกร เพื่อเปนชองทางของการติดตอสื่อสารและประชาสัมพันธขาวสารตางๆ 

    ดานกฎหมาย(Law) 
 ๑๐. มีพระราชบัญญัติ กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ เพื่อพัฒนาการกระจายอํานาจใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นอยางตอเนื่อง 
 ๑๑. มีระบบการเบิกจายเงิน GFMIS ทําใหการจัดสรรเงินมีความคลองตัวขึ้น 

    ดานการเมือง(Politics) 
  ๑๒. ประชาชนมีสวนรวมทางการเมือง และการปฏิบัติงานของทองถ่ินมาก 
 ๑๓. นโยบายของรัฐ ใหความสําคัญกับทองถิ่นคอนขางมาก 

  ดานสงัคม(Social) 
 ๑๔. ในพ้ืนที่สวนใหญยังเปนสังคมที่พ่ึงพาอาศัยกัน 
 ๑๕. มีกลุม องคกรทางสังคมที่เขมแข็งหลายกลุม 

ตางประเทศหรือโลกาภิวัฒน(Global or Globalization) 
 ๑6. สามารถรับรูขอมูลขาวสารตางๆ ในโลกไดอยางรวดเร็ว 
 17. การมีชองทางการติดตอสื่อสารไดหลายชองทาง 

 
ปญหาอุปสรรคหรือขอจํากัด (Threats: T) 

ดานเศรษฐกิจ(Economic) 
๑.  ราคาผลผลิตทางการเกษตร ไมแนนอนข้ึนอยูกับนายทุนและกลไกทางการตลาด 
๒.  ราคาน้ํามันในทองตลาดสูง สงผลใหราคาสินคาสูงขึ้น ตนทุนการผลิตสูงข้ึน 
๓.  คาครองชีพสูงขึ้น 
๔.  ขาดแคลนแรงงานดานการเกษตร 
๕.  การคมนาคมไมสะดวก 
๖.  พื้นท่ีทํากิน ไมมีเอกสารสิทธิ ์
๗.  เกษตรกรขาดความรู ทักษะ ในการประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 
๘.  ขาดการรวมกลุมในการประกอบอาชีพ 
๙.  การบริการทางดานโครงสรางพื้นฐาน เชนไฟฟา ประปา ยังไมครอบคลุมทั้งพื้นท่ี 

ดานเทคโนโลยี(Technological) 
๑๐. เกษตรกรไมไดใชเครื่องจักร เครื่องมือที่เหมาะสมในการประกอบอาชีพ 
๑๑. ประชาชนสวนใหญ ยังไมไดใชระบบสารสนเทศ หรือใชไมเปน 
 
 
 
 

ดานกฎหมาย(Law) 
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๕๑

๑๒. ระเบียบการเบิกจายเงิน/ระเบียบพัสดุ ไมมีความยืดหยุน ทําใหการแกไขปญหาบางครั้งเกิดความลาชา 
๑๓. ระเบียบ บางอยางมีการแกไขและเปลี่ยนแปลงบอย 

ดานการเมือง(Politics) 
๑๔. มีความขัดแยงทางการเมืองในระดับชาติ สูง 
๑๕. มีการชุมนุมประทวงบอย 
๑๖. ในระดับทองถิ่นเมื่อมีการเลือกตั้ง จะมีการขัดแยงและแบงพรรคแบงพวก 
๑๗. รัฐบาลเปลี่ยนแปลงบอย สงผลใหนโยบายทีม่ีตอทองถิ่นไมมีความแนนอน 

ดานสังคม(Social) 
๑๘. การเคารพผูใหญ ผูอาวุโสกวา ลดลง 
๑๙. มีแรงงานตางดาวในพ้ืนที ่
๒๐. มีปญหายาเสพติด 
๒๑. มีปญหาสุขภาพ อนามัย 
๒๒. ประชาชน มีคานิยมที่ฟุมเฟอย 
๒๓. เยาวชน มีคูครองกอนวัยอันควร ในอนาคต อาจมีปญหาครอบครัวได 
๒๔. ยังมีเยาวชน บางสวนไมจบการศึกษาภาคบังคับ 
๒๕. มีอบายมุข เพิ่มมากขึ้นในพื้นที ่

ตางประเทศหรือโลกาภิวัฒน(Global or Globalization) 
๒6. เยาวชน รับกระแสวัฒนธรรมตางชาติ เกินความพอดี 
27. เกิดการเลียนแบบพฤติกรรมจากสื่อ 
28. สื่อบางชนิดไมสรางสรรค/การนําเสนอขาวสารเพียงดานเดียว 

 
 
 
 
 
 
 

……………………….. 
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3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

โครงสรางความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ขององคการบรหิารสวนตําบลซับใหญ พ.ศ.2561-2564 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ของจังหวัด

ชัยภูม ิ

 
 

ยุทธศาสตร
ชาติ 20 ป 

 
แผนพัฒนา   
เศรษฐกิจ 
ฉบับที่ 12 

 
ยุทธศาสตร

กลุม
จังหวัด 

ยุทธศาสตรที่ 1 
การเสริมสราง
และพัฒนา
ศักยภาพทุน

มนุษย 

ยุทธศาสตรที่ 2 
การสรางความ
เปนลดความ
เลื่อมล้ําใน

สังคม 

ยุทธศาสตรที่ 3 
การสรางความ
เขมแข็งทาง

เศรษฐกิจและ
แขงขันไดอยาง

ยั่งยืน 

ยุทธศาสตรที่ 4 
การสรางความ
เขมแข็งทาง

เศรษฐกิจและ
แขงขันไดอยาง

ยั่งยืน 

ยุทธศาสตรที่ 5 
การสรางความ
ความม่ันคง

แหงชาติเพื่อการ
พัฒนาสูความม่ัง

คั่งและยั่งยืน 

ยุทธศาสตรที่ 6 
การบริหาร

จัดการในภาครัฐ 
การปองกันการ
ทุจริตประพฤติ             

มิชอบและ               
ธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตรที่ 7 
การพัฒนา
โครงสราง

พื้นฐานและ
ระบบโลจิสติกส 

ยุทธศาสตรที่ 8 
การพัฒนา

วิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี วิจัย 
และนวัตกรรม 

ยุทธศาสตรที่ 9 
การพัฒนาภาค 
เมือง และพื้นที่

เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตรที่ 10 
ความรวมมือ

ระหวางประเทศ
เพื่อการพัฒนา 

 
ความมั่นคง 

 
ความยั่งยืน ความมั่งคั่ง 

ยุทธศาสตรที่ 1 
เพิ่มศักยภาพการแขงขันดาน

เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตรที่ 2 
สรางคนใหมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตรที่ 3 
สรางสังคมและเศรษฐกิจฐาน

รากใหเขมแข็ง 

ยุทธศาสตรที่ 4 
ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรที่ 1 
การสรางความเขมแข็งทาง
เศรษฐกิจฐานรากและการ

แขงขันอยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตรที่ 2 
การบริหารจัดการการทองเที่ยว

สูมาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตรที่ 3 
การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แบบมีสวนรวมอยางยั่งยืน 

แบบ ยท. 01 

ยุทธศาสตรที่ 4 
การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให
มั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
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ตอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
องคการ

บริหารสวน
ตําบล 

ซับใหญ 

ยุทธศาสตรที่ 1 
ดานโครงสรางพื้น ฐานและ
บริการสาธารณะ 

ยุทธศาสตรที่ 2 
ดานการสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน และสงเสริมคุณภาพชีวิต 

 

ยุทธศาสตรที่ 3 
ดานการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม  และภูมิปญญา
ทองถ่ิน 

 

ยุทธศาสตรที่ 4 
ดานการบริการกิจการ
บานเมืองที่ดี 

ยุทธศาสตรที่ 5 
การพัฒนาการทองเที่ยว การ
บริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ขององคกร
ปกครอง

สวน
ทองถิ่นใน
เขตจังหวัด

 
ยุทธศาสตรที ่1 
การพัฒนาคน
และสังคมที่มี
คุณภาพ 

 

 
ยุทธศาสตรที ่2 
การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
ความเปนอยูของ
ประชาชนให
เขมแข็งและ
ยั่งยืน 

 

 
ยุทธศาสตรที ่3 
การพัฒนา
ศักยภาพและขีด
ความสามารถ
ดานการเกษตร 

 

 
ยุทธศาสตรที ่4 
การพัฒนา
ศักยภาพการ
ทองเที่ยว 

 

 
ยุทธศาสตรที ่5 
การสงเสริมการ
อนุรักษและใช
พลังงานอยางมี
คุณคา 

 

 
ยุทธศาสตรที ่6 
การพัฒนา
โครงการสราง
พื้นฐานเพื่อ
รองรับการเปน
ศูนยกลางทาง
การตลาด 

 

 
ยุทธศาสตรที ่7 
การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดลอมแบบ
มีสวนรวม 

 

 
ยุทธศาสตรที ่8 
การบริหาร
จัดการบานเมือง
ที่ดีมี
ประสิทธิภาพ 

 

เปาประสงค 
1.พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
และบริการสาธารณะอยาง
ทั่วถึง 

เปาประสงค 
2. ประชาชนมีอาชีพและมี
รายไดพอเพียง สามารถเลี้ยง
ตนเองและครอบครัวได 

เปาประสงค 
3. สนับสนุนการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

เปาประสงค 
4. เพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการ การปฏิบัติงาน
ขององคการบริหารสวนตําบล 

เปาประสงค 
5. สิ่งแวดลอมไมเปนมลพิษ 
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งานบริหารทั่วไป     
     
1. โครงการจัดการเลือกตั้งของ อบต.     
2. โครงการวันทองถ่ินไทย    
3. โครงการออกแบบและพัฒนาเวปไซต   
4. โครงการฝกอบรมบุคลากรทองถ่ิน   
5. คาใชจายใหไดมาซึ่งบริการ   
6. คาใชในการรับรองและพิธีการ 
7. คาบํารุงหรือซอมแซม 
8. สนับสนุนการจดัตั้งกองทุนสวัสดิการผูบริหาร/ 
   สมาชิกสภา อบต./พนักงาน/พนักงานจาง 
9. โครงการออกแบบและพัฒนาเวปไซต 
10. คาใชจายสาธารณูปโภค 
11. จดัซื้อวัสดุสํานักงาน 
12. โครงการหลักธรรมนําชีวิต 
13. ครงการจางเหมาเอกชนเปนผูดําเนินการเก็บขยะมูลฝอย 
14. จดัทําหรือปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษีหรือทะเบยีน
ทรัพยสิน 
15. โครงการความรวมมือการชําภาษีทองถ่ินธนาคาร 
16. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 
17. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษ ี
 

1. โครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมคัรปองกันภัยฝายพลเรือน 
2. โครงการเตรียมความพรอมและเพิ่มศักยภาพการปองกัน
อัคคีภัย 
3. โครงการ 1 ตําบล 1 ทีมกูภัย 
4. โครงการณรงคปองกันและลดอุบัติทางถนนชวงเทศกาล
สําคัญ 
5. โครงการฝกอบรมการปฐมพยาบาลและชวยเหลือ
ปฏิบัติการทางการแพทยขั้นพื้นท่ี 
6. โครงการบริการทางการแพทยฉุกเฉิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตอ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนงาน 

 
1. บริหารงานทั่วไป 

ผลผลิต/ 
โครงการ 

 

2. รักษาความสงบภายใน 
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๕๕ 

ตอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาใหแกเด็กนักเรยีนผูดอยโอกาส 
2. โครงการกอสรางศูนยพัฒนาเดก็ 
3. โครงการซอมแซม ปรับปรุง อาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
4. โครงการจัดสรางสนามเด็กเลน 
5. โครงการจัดหาเครื่องเลนสนามเด็กเลน 
6. โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพและวาสาร 
7. โครงการวันเด็กแหงชาต ิ
8. โครงการจัดกิจกรรมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
9. โครงการจางงานนักเรียน นักศกึษา ชวงปดภาคเรียน 
10. โครงการเยาวชนตนแบบ 
11. โครงการพัฒนาความเปนเลิศทางวิชาการ 
12. โครงการสาธารณสุขเพื่อเด็กปฐมวัย 
13. โครงการสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
14. โครงการประเมินศูนยพัฒนาเด็กเล็กนาอยู 
15. โครงการอินเตอรตาํบล 
16. กอสรางโรงอาหารศูนยพัฒนาเด็ก 
17. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา 
18. โครงการอาหารเสรมิ (นม) 
18. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน 
19. อุดหนุนคาตอบแทนครูพี่ลี้ยงระดับปฐมวัย 
20. วสัดุกอสราง 
21. คาบํารุงรักษาและซอมแซม 
 

1. โครงการสงเสรมิสุขภาพประชาชน 
2. โครงการคัดแยกขยะ ลดมลพิษ เพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม 
3. โครงการควบคุมและปองกันโรคติดตอในทองถิ่น 
4. โครงการความปลอดภยัดานอาหารและงานคุมครองผูบริโภค 
5. โครงการสนับสนุนวัคซีนปองกนัโรคพิษสุนัขบาและยาคุมกําเนดิ 
6. โครงการจัดซื้อวสัดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 
8. โครงการจัดซื้อวสัดสุารเคมีเพือ่กําจัดยุงลาย 
9. โครงการจัดซื้อท่ีดินสําหรับใชฝงกลบขยะมลูฝอยประจํา อบต. 
10. โครงการกอสรางบอฝงกลบขยะแบบประยุกต 
11. โครงการปรับบอฝงกลบขยะ 
12. กอสรางเตาเผาขยะแบบมาตรฐานประจํา อบต. 
13. โครงการบริหารจัดการขยะมลูฝอย 
14. โครงการจดัซื้อรถเก็บขยะประจําองคการบรหิารสวนตําบล 

 
3. การศกึษา 

 
4. สาธารณสขุ 

 
แผนงาน 

ผลผลิต/ 
โครงการ 
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๕๖ 

ตอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนงาน 5. สังคมสังเคราะห 

1. โครงการสงเคราะหผูดอยโอกาสและผูยากไร 
2. โครงการสงเสรมิทักษะการประกอบอาชีพ 
3. โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานตและ
วันผสูงอาย ุ
4. โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว 
5. โครงการสงเสรมิสวสัดิการสังคม 
6. โครงการตานภัยหนาว 
7. โครงการปรับปรุงซอมแซมบานผูยากไร 
ผูดอยโอกาส 
8. วัสดุกอสราง 
 

ผลผลิต/ 
โครงการ 

6. เคหะและชุมชน 

1. โครงการสํารวจตรวจสอบแนวเขตที่ดิน
สาธารณะ 
2. โครงการซอมแซมไฟฟาสาธารณะภายในเขต
ตําบล             ซับใหญ 
3. โครงการติดตั้งกลองวงจรปด 
4. กอสรางอาคารบริการนักทองเที่ยว ศูนย
จําหนายสินคา OTOP 
5. วัสดุไฟฟาและวิทย ุ
6. วสัดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 
7. อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคบําเหน็จณรงค 
เพื่อขยายเขตจําหนายไฟฟาและตดิตั้งหมอแปลง
ใหกับประปาหมูบาน บานซับใหญ ม.1, บานวัง
พง ม.2 และ บานซับเจรญิสุข ม.5 

7. ความเขมแข็งของ
ชุมชน 

1. โครงการซับใหญนาอยู 
2. โครงการกีฬาตานยาเสพติด 
3. โครงการจัดทําแผนพัฒนา 
4. โครงการจัดเก็บขอมูลพื้นฐาน อบต.ซับใหญ 
5. โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
6. โครงการของดีตําบลซับใหญ 
7. โครงการสงเสรมิประชาธิปไตยสรางความ
สมานฉันท 
8. โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
9. โครงการควบคุมไฟปาและหมอกควัน 
10. อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอซับใหญ 
โครงการแกไขปญหายาเสพติดแบบบูรณาการ 
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๕๗ 

ตอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนงาน 

8. ศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ 

 

1. โครงการจัดการแขงขันกีฬา อบต.สัมพันธ
อําเภอซับใหญ 
2. โครงการจัดซื้ออุปกรณกีฬาทุกหมูบาน 
3. โครงการสงเสรมิรวบรวมและพัฒนาภูมิปญญา
ทองถ่ิน 
4. โครงการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรม 
5. โครงการวัด/ชุมชน ปลอดสรุา ปลอดอบายมุข 
6. โครงการธรรมยาตรา 
5. โครงการของดีบานฉัน 
6. โครงการสํารวจรากเหงาทางวัฒนธรรมทองถ่ิน 
7. โครงการอนุรักษ ฟนฟูศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน 
8. โครงการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
 

ผลผลิต/ 
โครงการ 

9. อุตสาหกรรม 
และการโยธา 

1. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก ทุกหมูบาน 
2. โครงการกอสรางถนนยกรองพูนดิน ลงลูกรัง ทุกหมูบาน 
3. โครงการซอมแซมถนนลูกรัง ทุกหมูบาน 
4. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเขาพื้นท่ีการเกษตรทุกหมูบาน 
5. โครงการกอสรางถนนลูกรัง ทุกหมูบาน 
6. โครงการกอสรางคอนกรีตเสรมิเหล็กเขาซอยในหมูบาน ทุกหมูบาน 
7. โครงการวางทอ คสล.ระบายน้าํลงลําหวยจอมแกว 
8. โครงการกอสรางรองระบายน้าํ คสล. ทุกหมูบาน 
9. โครงการกอสรางกอลอดคอนกรีตทรงเหลี่ยม ทุกหมูบาน 
10. โครงการลงหินคลุกถนนเชื่อมระหวางหมูบาน 
11. โครงการติดตั้งเสียงตามสายภายในหมูบาน ทุกหมูบาน 
12. โครงการกอซุมประตูทางเขาหมูบาน 
13. โครงการกอสรางปายทางเขา อบต.ซับใหญ (แบบกังหันลม) 
14. โครงการกอสรางโรงเรือนทําปุยชีวภาพ 
15. โครงการกอสรางและปรับปรงุตลาด ประจํา อบต.ซบัใหญ 
16. อุดหนุนการไฟฟาบําเหน็จณรงคเพื่อขยายเขตระบบจาํหนายไฟฟาและติดตั้งหมอแปลง ใหกับ
ครัวเรือน ระบบประปาหมูบาน และศูนยจาํหนายสินคา OTOP 
17. โครงการกอสรางระบบกรองน้ําประปาหมูบาน ทุกหมูบาน 
18. โครงการกอสรางระบบประปาหอถังสูง 
19. โครงการวางทอประปา เพื่อขยายเขตประปาหมูบาน 
20. โครงการขดุเจาะบอบาดาล 
21. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาประปาหมูบาน 
22. โครงการปรับปรุงหอถังสูง 
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๕๘ 

ตอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1. โครงการของดีตําบลซับใหญ 
2. โครงการสงเสรมิคุณภาพชีวิตเกษตรตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
3. โครงการสงเสรมิการเรียนรูและเพิ่มทักษะการประกอบอาชีพ 
4. เกษตรอินทรียวิถีชุมชนตําบลซบัใหญ 
5. โครงการอบรมการแปรรูปผลผลิตการเกษตร 
6. โครงการอบรมการใชเครื่องตรวจวัดธาตุอาหารดิน 
7. โครงการจัดทําแผนพัฒนาการเกษตร 
8. โครงการสงเสรมิอาชีพการเลีย้งสัตว 
9. การจดัตั้งศูนยกระจายวัคซีนและรับแจงการเกิดโรคระบาดในสัตว 
10. โครงการอบรมใหความรูดานสหกรณ 
11. โครงการปรับปรุงภมูิทัศนและพัฒนาสถานท่ีทองเที่ยว 
12. โครงการจดัสรางสวนสาธารณะประจํา อบต. 
13. โครงการปรับปรุงภมูิทัศนภายในเขตพื้นท่ีตําบลซับใหญ 
14. โครงการอนรุักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
15. โครงการอนรุักษพันธุกรรมพชือันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ 
16. โครงการปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรต ิ
17. โครงการทําแนวกันไฟรอบปาชุมชน 
18. โครงการคืนความสมบูรณใหผืนปา 
19. โครงการอบรมเยาวชนในการดูแลรักษาปา 
20. โครงการควบคุมไฟปาและหมอกควัน 
21. โครงการสงเสริมพัฒนาพลังงานทดแทน 
22. โครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเขาจอมดอย 
13. โครงการพัฒนาสถานที่ทองเที่ยวและเสนทางสถานที่ทองเที่ยว 
14. โครงการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 

 
แผนงาน 

ผลผลิต/ 
โครงการ 

10. การเกษตร 11. งบกลาง 

1. เงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพคนชรา 
2. เงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพคนพิการ 
3. เงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 
4. เงินสํารองจาย  
5. เงินสมทบบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) 
6. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 
7. อุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่นหรือพ้ืนที ่
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องคการบริหารสวนตําบลซับใหญ อาํเภอซับใหญ จังหวัดชยัภูม ิ  งานนโยบายและแผน 

๕๙

แบบ ยท.02 

 
3.4 แผนผังยุทธศาสตร (Strategic map) 

    

  
  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลซับใหญ 

                      Strategy Map 
 

วิสัยทัศน 
(Vision) 

 

  
            ซับใหญนาอยู มีการบริหารจัดการทีด่ี สงเสริมคุณภาพชีวิตอยางยั่งยืน 

 

 
 

      ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบรหิารสวนตําบลซับใหญ 

ยุทธศาสตร 
(strategic) 

 ยุทธศาสตรที่ 1 

 ยุทธศาสตรดาน
โครงสรางพื้นฐาน
และบริการสาธารณะ 

ยุทธศาสตรที่ 2 

ยุทธศาสตรการสราง
ความเขมแข็งของ
ชุมชน และสงเสริม
คุณภาพ 

ยุทธศาสตรที่ 3 

ยุทธศาสตร
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

ยุทธศาสตรที่ 4 

ยุทธศาสตรการ
บริหารจัดการ
บานเมืองที่ด ี

ยุทธศาสตรที่ 5 

ยุทธศาสตรการพัฒนาการ
ทองเที่ยว การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

 
 

 

เปาประสงค 
(Mission) 

 1. การพัฒนาให
เปนเมืองนาอยู 
พัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน ระบบการ     
คมนาคม พัฒนา
แหลงน้ํา พฒันา
ระบบไฟฟา
สาธารณะ ระบบ
ประปาเพื่อการ
อุปโภคบริโภค จัด
ใหมีบริการ
สาธารณะแก
ประชาชนอยาง
ทั่วถึง 

2. สงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพทางเศรษฐกิจ 
และการประกอบอาชีพของ
ประชาชน ใหสามารถ
พึ่งตนเองได และมีสวนรวม
ในการพัฒนาชุมชนทองถิ่น 
และสังคมสวนรวม ชุมชนมี
ความสงบเรียบรอย
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพยสิน 
 

3. การอนุรักษ
และสงเสริม
วัฒนธรรมอันดี
งาม ตลอดจน
ภูมิปญญาดั้งเดิม
ของชุมชน และ
สงเสริมทางดาน
การศึกษา        
กาวไกล 
 

4. พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ
ที่ดี กาวทัน
เทคโนโลยีและการ
สื่อสาร  เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
การใหบริการ
ประชาชน 

5.  การบรหิาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิง่แวดลอม
อยางยั่งยืน จัดหาน้ํา
ใหเพียงพอแกความ
ตองการ พรอมทั้ง
สงเสริมสุขภาพและ
อนามัยในชุมชน 

 
 

   

คาเปาหมาย 

(Goals) 

 1. พัฒนาโครงสราง
พื้นฐานและบริการ
สาธารณะอยาง
ทั่วถึง 

2. ประชาชนมี
อาชีพและมี
รายไดพอเพียง 
สามารถเลี้ยง
ตนเองและ
ครอบครัวได 

3. สนับสนุน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรม           
และภูมิปญญา
ทองถิ่น 

4. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
และการปฏิบัติงานขององคการบริหาร
สวนตําบล โดยมีจุดมุงหมายสูงสุดในการ
ตอบสนองความตองการและแกไขปญหา
ความเดือดรอนของประชาชน เพิ่ม
ชองทางในการรับรูขอมูลขาวสารที่
ทันสมัยของประชาชน 

5. 
สิ่งแวดลอม
ไมเปน
มลพิษ  
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องคการบริหารสวนตําบลซับใหญ อาํเภอซับใหญ จังหวัดชยัภูม ิ  งานนโยบายและแผน 

๖๐

 

กุลยุทธ 
( Strategy) 

 ดานโครงสรางพื้นฐาน
และบริการสาธารณะ 
๑.การพัฒนาดานการ
คมนาคม   
๒.การพัฒนาแหลงน้ํา 
๓.การพัฒนาระบบไฟฟา
สาธารณะ 
๔.การพัฒนาระบบบริการ
พื้นฐานอื่นๆ 
๕.การพัฒนาระบบ
ประปา เพื่ออุปโภค 
บริโภค 
6. การพัฒนาระบบ
จราจร 
 

ดานการสรางความ
เขมแข็งของชุมชน และ
สงเสริมคุณภาพชีวิต 
1. การสงเสริมอาชีพ
ใหแกประชาชน 
2. การสงเสริมดาน
การเกษตรและปศุสัตว 
3. การพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานสาธารณสุข 
4. การสงเสริมกีฬา และ
นันทนาการ 
6.การสงเสริมสวัสดิการ
สังคม 
7.การปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
 

การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และภูมิปญญา
ทองถ่ิน 
1. การจัดการศึกษาและ
การเรียนรู 
2. การสงเสริมกิจกรรม
ทางศาสนา 
3. การอนุรักษ ฟนฟู และ
สงเสริมวัฒนธรรม
ประเพณี และภูมิปญญา
ทองถ่ิน 
 

การบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดี 
1. การพัฒนาบุคลากร 
และองคกรใหมี
ประสิทธิภาพ 
2. การสงเสริมการมีสวน
รวมของประชาชน 
3. การพัฒนาองคกรและ
สํานักงานใหมีมาตรฐาน 
4. .สงเสริมและสนับสนุน
การใหความรูเพื่อเตรียม
ความพรอมสูประชาคม
อาเซียน (AEC) 
 

การพัฒนาการ
ทองเที่ยวการบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 
1. ดานมลพิษ และการ
กําจัดขยะมูลฝอย 
2. ดานการปรับปรุง
ภูมิทัศนสถานที่ 
3. ดานการบําบัด 
ฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม 
4. สงเสริมการ
ทองเที่ยว 

 
 
 

ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

แผนงาน 

 ๑.การพัฒนา
ดานการ
คมนาคม   
 

๒.การพัฒนา
แหลงน้ํา 

๓.การพัฒนา
ระบบไฟฟา
สาธารณะ 

๔.การพัฒนา
ระบบบริการ
พื้นฐานอื่นๆ  

๕.การพัฒนา
ระบบประปา 
เพื่ออุปโภค 
บริโภค 

 

6. การพัฒนา
ระบบจราจร 

 

ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเขมแขง็ของชุมชน และสงเสริมคุณภาพชีวิต 
 
 

แผนงาน 

 1. การ
สงเสริม
อาชีพใหแก
ประชาชน 

2. การ
สงเสริมดาน
การเกษตร
และปศุสัตว 

3. การพัฒนา
คุณภาพและ
มาตรฐาน
สาธารณสุข 

4. การ
สงเสริมกีฬา 
และ
นันทนาการ 

5. การ
ปองกันและ
แกปญหายา
เสพติด 

6.การ
สงเสริม
สวัสดิการ
สังคม 

 

7.การ
ปองกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย 

 

ยุทธศาสตรที่ 3 การศึกษา ศาสนา วฒันธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น 

แผนงาน 

 1. การจัดการศึกษาและการ
เรียนรู 
 

2. การสงเสริมกิจกรรมทาง
ศาสนา 

3. การอนุรักษ ฟนฟู และสงเสริม
วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปญญา
ทองถิ่น 

 
 

ยุทธศาสตรที่ 4 การบริหารจัดการบานเมืองที่ด ี

แผนงาน 

 1. การพัฒนาบุคลากร 
และองคกรใหมี
ประสิทธิภาพ 

2. การสงเสริมการมี
สวนรวมของประชาชน 

3. การพัฒนาองคกรและ
สํานักงานใหมีมาตรฐาน 

4. .สงเสริมและสนับสนุน
การใหความรูเพื่อเตรียม
ความพรอมสูประชาคม
อาเซียน (AEC) 
 

 

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาการทองเทีย่วการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

แผนงาน 

 1. ดานมลพิษ และการ
กําจัดขยะมูลฝอย 

 

2. ดานการปรับปรุงภูมิทัศน
สถานที่ 

3. ดานการบาํบัด ฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม 

 

4. สงเสริมการ
ทองเที่ยว 
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3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร

ความเช่ือมโยง ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวช้ีวัด ความกาวหนา กุลยุทธ ผลผลิต/ หนวยงาน หนวย
กับยุทธศาสตร อปท.ในเขต อปท. ผลผลิต/ 2561 2562 2563 2564 ของเปาหมาย โครงการ รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด จังหวัด โครงการ หลัก
1) การสรางความ 1) การพัฒนาคนและสังคม 2)การสรางความเขมแข็ง 2) ประชาชนมีอาชีพ ระดับคุณภาพ 57 55 53 53 218 การสรางความ สงเสริมการ กองสวัสดิการ- สํานักงานปลัด

เขมแข็งทางเศรษฐกิจ ที่มีคุณภาพ ของชุมชน และสงเสริม และมีรายไดพอเพียง ชีวิตของ เขมแข็งของ ประกอบอาชีพ สังคม
ฐานราก คุณภาพชีวิต สามารถเลี้ยงตนเอง ประชาชนใน ชุมชน และ สรางรายได

2) การพัฒนาคุณภาพชีวิต และครอบครัวได พื้นที่ดีขึ้น สงสริม ลดรายจาย
และความเปนอยูของ คุณภาพชีวิต
ประชาชนใหเขมแข็งและ 3) การศึกษา ศาสนา 3) สนับสนุนการศึกษา ระดับคุณภาพ 27 27 27 27 108 การศึกษา สงเสริมการ กองการศึกษา สํานักงานปลัด

ยั่งยืน วัฒนธรรม และภูมิปญญา ศาสนา วัฒนธรรม ชีวิตของ ศาสนา ศึกษาดานตางๆ

ทองถิ่น และภูมิปญญาทองถิ่น ประชาชนใน วัฒนธรรม
พื้นที่ดีขึ้น และภูมิปญญาทองถิ่น

คุณภาพชีวิต
2) การบริหาร 3) การพัฒนาศักยภาพ 5) การพัฒนาการทอง 5) สิ่งแวดลอมไมเปน ระดับคุณภาพ 19 21 19 22 81 การสรางความ สงเสริมการ กองสวัสดิการ- สํานักงานปลัด

จัดการทองเที่ยว และขีดความสามารถ เที่ยว การบริหารจัดการ มลพิษ สิ่งแวดลอม เขมแข็งของ ประกอบอาชีพ สังคม
สูมาตรฐานสากล ดานการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ และคุณภาพ ชุมชน และ สรางรายได กองสงเสริม
3) การบริหารจัดการ 4) การพัฒนาศักยภาพ และสิ่งแวดลอม ชีวิตพื้นที่ดีขึ้น สงสริม ลดรายจาย การเกษตร
ทรัพยากรธรรมชาติ การทองเที่ยว คุณภาพชีวิต
และสิ่งแวดลอม 5) การสงเสริมการอนรุกษ
แบบมีสวนรวม และใชพลังงานอยางมีคุณคา
อยางยั่งยืน 5) การสงเสริมการอนรุกษ
4) การพัฒนาสังคม 7) การบริหารจัดการ
และคุณภาพชีวิตให ทรัพยากรธรรมชาติและ
มั่นคงตามหลัก สิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวม
ปรัชญาของ
เศราฐกิจพอเพียง
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ความเช่ือมโยง ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวช้ีวัด ความกาวหนา กุลยุทธ ผลผลิต/ หนวยงาน หนวย
กับยุทธศาสตร อปท.ในเขต อปท. ผลผลิต/ 2561 2562 2563 2564 ของเปาหมาย โครงการ รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด จังหวัด โครงการ หลัก
1) การสรางความ 6) การพัฒนาโครงสราง 1) ดานโครงสรางพื้นฐาน 1) พัฒนาโครงสราง โครงสราง 167 175 179 177 698 โครงสรางพื้นฐาน การกอสราง กองชาง สํานักงานปลัด

เขมแข็งทางเศรษฐกิจ พื้นฐานเพื่อรองรับการเปน และบริการสาธารณะ พื้นฐานและบริการ พื้นฐานมี และบริการ โครงการตางๆ กองคลัง

ฐานราก ศูนยกลางทางการตลาด สาธารณะอยางทั่วถึง จํานวนเพิ่มขึ้น สาธารณะ

4) การพัฒนาสังคม 8) การบริหารจัดการ 4) การบริหารจัดการ 4) เพิ่มประสิทธิภาพ ระดับการ 52 54 53 54 213 การบริหารจัดการ พัฒนาระบบ สํานักงานปลัด ทุกสวน

และคุณภาพชีวิตให บานเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ บานเมืองที่ดี ในการบริหารจัดการ ปฏิบัติงานมี บานเมืองที่ดี งานใน อบต. ราชการใน

มั่นคงตามหลัก การปฏิบัติงานของ ประสิทธิภาพ อบต.

ปรัชญาของ องคการบริหารสวนตําบล เพ่ิมข้ึน
เศราฐกิจพอเพียง
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สวนท่ี 4 การนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปสูการปฏิบัติ
1. ยุทธศสาสตรการพัฒนาและแผนงาน

ท่ี ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน หนวงงาน หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก สนับสนุน

1 ดานโครงสรางพ้ืนฐานและ 1) การพัฒนาการคมนาคม อุตสาหกรรมและการโยธา กองชาง สป., กองคลัง
บริการสาธารณะ 2) การพัฒนาแหลงนํ้า อุตสาหกรรมและการโยธา กองชาง สป., กองคลัง

3) การพัฒนาระบบไฟฟาสาธารณะ อุตสาหกรรมและการโยธา กองชาง สป., กองคลัง
4)การพัฒนาบริการดานอ่ืนๆ อุตสาหกรรมและการโยธา, กองชาง สป., กองคลัง

เคหะและชุมชน
5)การพัฒนาระบบนํ้าประปา อุตสาหกรรมและการโยธา กองชาง สป., กองคลัง
    เพ่ือการอุปโภคบริโภค

2 การสรางความเขมแข็ง 1)การสงเสริมอาชีพใหกับประชาชน แผนงานสังคมสงเคราะห กองสวัสดิการสังคม กองสงเสริมการเกษตร

ของชุมชน และสงเสริม
คุณภาพชีวิต 2)การสงเสริมดานการเกษตรและ แผนงานการเกษตร กองสงเสริมการเกษตร กองสงเสริมการเกษตร

    ปศุสัตว
3) การพัฒนาคุณภาพและ แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุข
มาตรฐานสาธารณสุข และสิ่งแวดลอม
4) การสงเสริมกีฬาและนันทนาการ แผนงานศาสนา วัฒนธรรม กองการศึกษา สป., กองคลัง

และนันทนาการ
5) การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด แผนงานเสริมสรางความ สํานักงานปลัด

เขมแข็งของชุมชน
6) การสงเสริมสวัสดิการสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห กองสวัสดิการสังคม

7) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย แผนงานเสริมสรางความ สํานักงานปลัด
เขมแข็งของชุมชน

3 การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม1) การจัดการศึกษาและการเรียนรู แผนงานการศึกษา กองการศึกษา สป., กองคลัง
และภูมิปญญาทองถ่ิน 2) การสงเสริมกิจกรรมทางศาสนา แผนงานการศึกษา ศาสนาและ

3) การอนุรักษ ฟนฟู และสงเสริม แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม
   วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน

4 ยุทธศาสตรการบริหาร 1) การพัฒนา บุคลากรและองคกรใหมี แผนงานบริหารงานท่ัวไป สํานักงานปลัด ทุกสวนราชการ
กิจการบานเมืองท่ีดี ประสิทธิภาพ ใน อบต.

2) การพัฒนา ดานการมีสวนรวม แผนงานบริหารงานท่ัวไป สํานักงานปลัด "
ของประชาชน
3) การพัฒนาองคกรและสํานักงาน แผนงานบริหารงานท่ัวไป สํานักงานปลัด "
ใหมีมาตรฐาน
4) การพัฒนา การสรางความพรอม แผนงานบริหารงานท่ัวไป สํานักงานปลัด "
ของตําบลเขาสูประชาคมอาเซียน
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ท่ี ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน หนวงงาน หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก สนับสนุน

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาการ 1) การพัฒนามลพิษและการ แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุข สํานักงานปลัด
ทองเท่ียว การบริหารจัดการกําจัดขยะมูลฝอย และสิ่งแวดลอม
ทรัพยากรธรรมชาติ 2) การพัฒนา การปรับปรุงภูมิทัศน แผนงานการเกษตร กองสงเสริมการเกษตร สํานักงานปลัด
และสิ่งแวดลอม สถานท่ี

3) การพัฒนา การบําบัด ฟนฟู แผนงานการเกษตร กองสงเสริมการเกษตร สํานักงานปลัด
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4) การพัฒนาสงเสริมการทองเท่ียว แผนงานการเกษตร กองสงเสริมการเกษตร สํานักงานปลัด



แบบ ผ. ๐๗

 

ยุทธศาสตร จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1) ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน และบริการสาธารณะ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 26 4,450,000.00 23 2,100,000.00 25 4,200,000.00 24 4,100,000.00 98 14,850,000.00 
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 169 385,151,000.00 180 395,901,000.00 183 395,451,000.00 184 395,871,000.00 716 1,572,374,000.00 

รวม 195 389,601,000.00 203 398,001,000.00 208 399,651,000.00 208 399,971,000.00 814 1,587,224,000.00 

2) ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งของชุมชน และสงเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน  - - 1 500,000.00 1 500,000.00  - - 2 1,000,000.00 
2.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 8 370,000.00 8 370,000.00 8 370,000.00 8 370,000.00 32 1,480,000.00 
2.3 แผนงานสาธารณะสุข 6 220,000.00 6 220,000.00 5 200,000.00 5 200,000.00 22 840,000.00 
2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห 9 740,000.00 9 720,000.00 9 720,000.00 9 720,000.00 36 2,900,000.00 
2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 9 740,000.00 9 760,000.00 9 760,000.00 9 760,000.00 36 3,020,000.00 
2.6 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 8 260,000.00 8 260,000.00 8 260,000.00 8 260,000.00 32 1,040,000.00 
2.7 แผนงานการเกษตร 12 405,000.00 12 405,000.00 12 405,000.00 12 405,000.00 48 1,620,000.00 
2.8 แผนงานงบกลาง 5 10,070,000.00 5 10,170,000.00 5 11,270,000.00 5 11,370,000.00 20 42,880,000.00 

รวม 57 10,735,000.00 58 10,835,000.00 57 11,935,000.00 56 12,035,000.00 228 45,540,000.00 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

ป 2561 ป 2562 ป 2563 รวม 4 ปป 2564

องคการบริหารสวนตําบลซับใหญ  อําเภอซับใหญ  จังหวัดชัยภูมิ



แบบ ผ. ๐๗

ยุทธศาสตร จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ป 2561 ป 2562 ป 2563 รวม 4 ปป 2564

3) ยุทธศาสตรการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
3.1 แผนงานการศึกษา 24 7,073,000.00 23 7,173,000.00 23 7,273,000.00 23 7,373,000.00 93 28,892,000.00 
3.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 5 10,110,000.00 5 10,210,000.00 5 11,310,000.00 5 11,410,000.00 20 43,040,000.00 
3.3 แผนงานเคหะและชุมชน 3 280,000.00 3 180,000.00 3 280,000.00 3 11,370,000.00 12 12,110,000.00 

รวม 32 17,463,000.00 31 17,563,000.00 31 18,863,000.00 31 30,153,000.00 125 84,042,000.00 

4) ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี
4.1 แผนงานบริหารท่ัวไป 17 4,620,000.00 18 7,120,000.00 18 5,834,000.00 18 7,120,000.00 71 24,694,000.00 
4.2 แผนงานบริหารท่ัวไป (บริหารงานคลัง) 9 520,000.00 9 520,000.00 9 520,000.00 9 520,000.00 36 2,080,000.00 
4.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน 3 2,530,000.00 3 2,530,000.00 3 2,530,000.00 3 2,530,000.00 12 10,120,000.00 
4.4 แผนงานการศึกษา 1 20,000.00 1 20,000.00 1 20,000.00 2 1,820,000.00 5 1,880,000.00 
4.5 แผนงานรักษาความเขมแข็งของชุมชน 12 285,000.00 13 435,000.00 14 935,000.00 13 1,820,000.00 52 3,475,000.00 
4.6 แผนงานเคหะและชุมชน 6 1,910,000.00 6 15,130,000.00 4 1,550,000.00 2 800,000.00 18 19,390,000.00 
4.7 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1 50,000.00 1 50,000.00 1 50,000.00 1 50,000.00 4 200,000.00 
4.8 แผนงานงบกลาง 2 330,000.00 2 330,000.00 2 330,000.00 2 330,000.00 8 1,320,000.00 

รวม 51 10,265,000.00 53 26,135,000.00 52 11,769,000.00 50 14,990,000.00 206 63,159,000.00 

5) ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเท่ียว การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
5.1 แผนงานสาธารณะสุข 5 60,000.00 5 910,000.00 5 1,060,000.00 6 1,560,000.00 21 3,590,000.00 
5.2 แผนงานการเกษตร 17 4,540,000.00 17 4,740,000.00 16 4,570,000.00 17 4,770,000.00 67 18,620,000.00 

รวม 22 4,600,000.00 22 5,650,000.00 21 5,630,000.00 23 6,330,000.00 88 22,210,000.00 

รวมท้ังสิ้น 357 432,664,000.00 367 458,184,000.00 369 447,848,000.00 368 463,479,000.00 1,093 1,802,175,000.00 



แบบ ผ. ๐๗

 

ยุทธศาสตร จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1) ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน และบริการสาธารณะ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 26 4,450,000.00 23 2,100,000.00 25 4,200,000.00 24 4,100,000.00 98 14,850,000.00 
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 169 385,151,000.00 180 395,901,000.00 183 395,451,000.00 184 395,871,000.00 716 1,572,374,000.00 

รวม 195 389,601,000.00 203 398,001,000.00 208 399,651,000.00 208 399,971,000.00 814 1,587,224,000.00 

2) ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งของชุมชน และสงเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน  - - 1 500,000.00 1 500,000.00  - - 2 1,000,000.00 
2.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 8 370,000.00 8 370,000.00 8 370,000.00 8 370,000.00 32 1,480,000.00 
2.3 แผนงานสาธารณะสุข 6 220,000.00 6 220,000.00 5 200,000.00 5 200,000.00 22 840,000.00 
2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห 9 740,000.00 9 720,000.00 9 720,000.00 9 720,000.00 36 2,900,000.00 
2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 9 740,000.00 9 760,000.00 9 760,000.00 9 760,000.00 36 3,020,000.00 
2.6 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 8 260,000.00 8 260,000.00 8 260,000.00 8 260,000.00 32 1,040,000.00 
2.7 แผนงานการเกษตร 12 405,000.00 12 405,000.00 12 405,000.00 12 405,000.00 48 1,620,000.00 
2.8 แผนงานงบกลาง 5 10,070,000.00 5 10,170,000.00 5 11,270,000.00 5 11,370,000.00 20 42,880,000.00 

รวม 57 10,735,000.00 58 10,835,000.00 57 11,935,000.00 56 12,035,000.00 228 45,540,000.00 

65

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

ป 2561 ป 2562 ป 2563 รวม 4 ปป 2564

องคการบริหารสวนตําบลซับใหญ  อําเภอซับใหญ  จังหวัดชัยภูมิ



แบบ ผ. ๐๗

ยุทธศาสตร จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ป 2561 ป 2562 ป 2563 รวม 4 ปป 2564

3) ยุทธศาสตรการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
3.1 แผนงานการศึกษา 24 7,073,000.00 23 7,173,000.00 23 7,273,000.00 23 7,373,000.00 93 28,892,000.00 
3.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 5 10,110,000.00 5 10,210,000.00 5 11,310,000.00 5 11,410,000.00 20 43,040,000.00 
3.3 แผนงานเคหะและชุมชน 3 280,000.00 3 180,000.00 3 280,000.00 3 11,370,000.00 12 12,110,000.00 

รวม 32 17,463,000.00 31 17,563,000.00 31 18,863,000.00 31 30,153,000.00 125 84,042,000.00 

4) ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี
4.1 แผนงานบริหารท่ัวไป 17 4,620,000.00 18 7,120,000.00 18 5,834,000.00 18 7,120,000.00 71 24,694,000.00 
4.2 แผนงานบริหารท่ัวไป (บริหารงานคลัง) 9 520,000.00 9 520,000.00 9 520,000.00 9 520,000.00 36 2,080,000.00 
4.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน 3 2,530,000.00 3 2,530,000.00 3 2,530,000.00 3 2,530,000.00 12 10,120,000.00 
4.4 แผนงานการศึกษา 1 20,000.00 1 20,000.00 1 20,000.00 2 1,820,000.00 5 1,880,000.00 
4.5 แผนงานรักษาความเขมแข็งของชุมชน 12 285,000.00 13 435,000.00 14 935,000.00 13 1,820,000.00 52 3,475,000.00 
4.6 แผนงานเคหะและชุมชน 6 1,910,000.00 6 15,130,000.00 4 1,550,000.00 2 800,000.00 18 19,390,000.00 
4.7 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1 50,000.00 1 50,000.00 1 50,000.00 1 50,000.00 4 200,000.00 
4.8 แผนงานงบกลาง 2 330,000.00 2 330,000.00 2 330,000.00 2 330,000.00 8 1,320,000.00 

รวม 51 10,265,000.00 53 26,135,000.00 52 11,769,000.00 50 14,990,000.00 206 63,159,000.00 

5) ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเท่ียว การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
5.1 แผนงานสาธารณะสุข 5 60,000.00 5 910,000.00 5 1,060,000.00 6 1,560,000.00 21 3,590,000.00 
5.2 แผนงานการเกษตร 17 4,540,000.00 17 4,740,000.00 16 4,570,000.00 17 4,770,000.00 67 18,620,000.00 

รวม 22 4,600,000.00 22 5,650,000.00 21 5,630,000.00 23 6,330,000.00 88 22,210,000.00 

รวมท้ังสิ้น 357 432,664,000.00 367 458,184,000.00 369 447,848,000.00 368 463,479,000.00 1,093 1,802,175,000.00 
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แบบ ผ. ๐๑

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 และ 2
 - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4,5,6 และ 7

1 ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐานและบริการสาธารณะ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 เพื่อซอมแซมไฟฟาสองสวาง ปรับปรุงไฟฟาสองสวางภายใน 50,000 50,000 50,000 50,000 ไฟฟาสองสวาง ประชาชนมีความปลอดภัยในการ กองชาง
สาธารณะใหใชการไดปกติ หมูบาน บานซับใหญ ม.1 ใชงานได สัญจรไปมาในเวลากลางคืน

(ตามแบบ อบต.ซับใหญกําหนด) รอยละ 80

2 เพื่อใหประชาชนมีไฟฟา ขยายเขตไฟฟาสองสวางภายใน 100,000 100,000 100,000 100,000 ไฟฟาสองสวาง ประชาชนมีความปลอดภัยในการ กองชาง
สองสวางในการสัญจรไปมา หมูบาน บานวังพง ม.2 ใชงานได สัญจรไปมาในเวลากลางคืน
ในเวลางคืน (ตามแบบ อบต.ซับใหญกําหนด) รอยละ 80

3 เพื่อใหประชาชนมีไฟฟา ขยายเขตไฟฟาสองสวางภายใน 100,000 100,000 100,000 100,000 มีไฟฟา ประชาชนมีไฟฟาใชอยางทั่วถึง กองชาง
สองสวางในการสัญจรไปมา หมูบาน บานโนนสะอาด ม.3 สองสวาง ครบทุกครัวเรือน
ในเวลางคืน (ตามแบบ อบต.ซับใหญกําหนด) อยางทั่วถึง

รอยละ 80

4 เพื่อความสะดวกในการเลน ติดตั้งไฟฟาสปอรตไลทสนาม 100,000 100,000 100,000 100,000 มีไฟฟา สนามกีฬามีไฟสองสวาง กองชาง
กีฬาของนักเรียนและเยาวชน กีฬาโรงเรียน สองสวาง ในการเลนกีฬาเวลากลางคืน

(ตามแบบ อบต.ซับใหญกําหนด) สนามกีฬา
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รอยละ 80

ติดตั้งไฟฟาสปอรตไลทสนามกีฬา
โรงเรียนบานโนนสะอาด  ม.3

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.2561- 2564)

องคการบริหารสวนตําบลซับใหญ อําเภอซับใหญ จังหวัดชัยภูมิ

บานโนนสะอาด  ม.3

บานซับใหญ ม.1

ขยายเขตไฟฟาสองสวางภายในหมูบาน

ซอมแซมไฟฟาสองสวางภายในหมูบาน

บานโนนสะอาด ม.3
ขยายเขตไฟฟาสองสวางภายในหมูบาน

บานวังพง ม.2

บานวังพง ม.2

บานซับใหญ ม.1



แบบ ผ. ๐๑

เปาหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 เพื่อใหประชาชนมีไฟฟา ติดตั้งไฟฟาสองสวางภายใน 100,000 100,000 100,000 100,000 ไฟฟาสองสวาง ประชาชนมีความปลอดภัยในการ กองชาง
สองสวางในการสัญจรไปมา หมูบาน บานวังข่ือ ม.4 อยางทั่วถึง สัญจรไปมาในเวลากลางคืน
ในเวลางคืน (ตามแบบ อบต.ซับใหญกําหนด) รอยละ 80

บานซับเจริญสุข ม.5
6 เพื่อใหประชาชนมีไฟฟา ขยายเขตไฟฟาสองสวางภายใน 100,000 100,000 100,000 100,000 มีไฟฟาใข ประชาชนมีความปลอดภัยในการ กองชาง

สองสวางในการสัญจรไปมา หมูบาน อยางทั่วถึง สัญจรไปมาในเวลากลางคืน
ในเวลางคืน (ตามแบบ อบต.ซับใหญกําหนด) รอยละ 80

7 เพื่อใหประชาชนมีไฟฟา ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําภายใน 100,000 100,000 100,000 100,000 มีไฟฟาใข ประชาชนมีไฟฟาใชอยางทั่วถึง กองชาง
สองสวางในการสัญจรไปมา หมูบาน อยางทั่วถึง ครบทุกครัวเรือน
ในเวลางคืน (ตามแบบ อบต.ซับใหญกําหนด) รอยละ 80

8 เพื่อใหประชาชนมีไฟฟา ขยายเขตไฟฟาสองสวางภายใน 100,000 100,000 100,000 100,000 มีไฟฟาสองสวาง ประชาชนมีความปลอดภัยในการ กองชาง
สองสวางในการสัญจรไปมา หมูบาน บานหนองใหญ ม.7 อยางทั่วถึง สัญจรไปมาในเวลากลางคืน
ในเวลางคืน (ตามแบบ อบต.ซับใหญกําหนด) รอยละ 80

9 เพื่อใหประชาชนไดมีไฟฟาใช ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําภายใน 100,000 100,000 100,000 100,000 มีไฟฟาใข ประชาชนมีไฟฟาใชอยางทั่วถึง กองชาง
อยางท่ัวถึง หมูบาน บานหนองใหญ ม.7 อยางทั่วถึง ครบทุกครัวเรือน

(ตามแบบ อบต.ซับใหญกําหนด) รอยละ 80

10 เพื่อใหประชาชนมีไฟฟา ขยายเขตไฟฟาสองสวางภายใน 100,000 100,000 100,000 100,000 มีไฟฟาสองสวาง ประชาชนมีความปลอดภัยในการ กองชาง
สองสวางในการสัญจรไปมา หมูบาน บานตลุกคูณ  ม.8 อยางทั่วถึง สัญจรไปมาในเวลากลางคืน
ในเวลางคืน (ตามแบบ อบต.ซับใหญกําหนด) รอยละ 80
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ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา

ขยายเขตไฟฟาสองสวางภายในหมูบาน

หมูบาน บานซับเจริญสุข  ม.5

บานหนองใหญ  ม.7

บานบุฉนวน  ม.6

ติดตั้งไฟฟาสองสวางภายในหมูบาน

บานตลุกคูณ ม.8
ขยายเขตไฟฟาสองสวางภายในหมูบาน

บานตลุกคูณ  ม.8

บานหนองใหญ ม.7

ขยายเขตไฟฟาสองสวางภายใน

บานวังขื่อ ม.4

บานวังข่ือ  ม.4

บานบุฉนวน ม.6

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําภายในหมูบาน
บานหนองใหญ  ม.7

บานซับหาง ม.9



แบบ ผ. ๐๑

เปาหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
11 เพื่อใหประชาชนมีไฟฟา ขยายเขตไฟฟาสองสวางภายใน 100,000 100,000 100,000 100,000 มีไฟฟาสองสวาง ประชาชนมีความปลอดภัยในการ กองชาง

สองสวางในการสัญจรไปมา หมูบาน บานซับหาง ม.9 อยางทั่วถึง สัญจรไปมาในเวลากลางคืน
ในเวลางคืน (ตามแบบ อบต.ซับใหญกําหนด) รอยละ 80

12 เพื่อใหประชาชนไดมีไฟฟาใช ขยายเขตไฟฟาสองสวางภายใน 100,000 100,000 100,000 100,000 มีไฟฟาใข ประชาชนมีไฟฟาใชอยางทั่วถึง กองชาง
อยางท่ัวถึง หมูบาน อยางทั่วถึง ครบทุกครัวเรือน

(ตามแบบ อบต.ซับใหญกําหนด) รอยละ 80

13 เพื่อใหประชาชนมีไฟฟา ขยายเขตไฟฟาสองสวางภายใน 100,000 100,000 100,000 100,000 มีไฟฟาสองสวาง ประชาชนมีความปลอดภัยในการ กองชาง
สองสวางในการสัญจรไปมา หมูบาน บานซับใหญพัฒนา ม.10 อยางทั่วถึง สัญจรไปมาในเวลากลางคืน
ในเวลางคืน (ตามแบบ อบต.ซับใหญกําหนด) รอยละ 80

14 เพื่อใหประชาชนไดมีไฟฟาใช ปรับปรุงไฟฟาสองสวางภายใน 100,000 100,000 100,000 100,000 มีไฟฟาใข ประชาชนมีไฟฟาใชอยางทั่วถึง กองชาง
อยางท่ัวถึง หมูบาน บานซับหาง ม.9 อยางทั่วถึง ครบทุกครัวเรือน

(ตามแบบ อบต.ซับใหญกําหนด) รอยละ 80

15 เพื่อซอมแซมไฟฟาสองสวาง ซอมแซมไฟฟาสองสวางภายใน 50,000 50,000 50,000 50,000 มีไฟฟาสองสวาง ประชาชนมีความปลอดภัยในการ กองชาง
สาธารณะใหใชการไดปกติ หมูบาน บานหนองบัว ม.11 อยางทั่วถึง สัญจรไปมาในเวลากลางคืน

(ตามแบบ อบต.ซับใหญกําหนด) รอยละ 80

16 เพื่อใหประชาชนมีไฟฟา ขยายเขตไฟฟาสองสวางภายใน 100,000 100,000 100,000 100,000 มีไฟฟาสองสวาง ประชาชนมีความปลอดภัยในการ กองชาง
สองสวางในการสัญจรไปมา หมูบาน บานหนองบัว ม.11 อยางทั่วถึง สัญจรไปมาในเวลากลางคืน
ในเวลางคืน (ตามแบบ อบต.ซับใหญกําหนด) รอยละ 80

17 เพื่อใหประชาชนมีไฟฟา ติดตั้งไฟฟาสองสวางภายใน 100,000 100,000 100,000 100,000 มีไฟฟาสองสวาง ประชาชนมีความปลอดภัยในการ กองชาง
สองสวางในการสัญจรไปมา หมูบาน บานโนนจําปาพัฒนา ม.12 อยางทั่วถึง สัญจรไปมาในเวลากลางคืน
ในเวลางคืน (ตามแบบ อบต.ซับใหญกําหนด) รอยละ 80

18 ขยายเขตฟาแรงต่ําภายในหมูบาน เพื่อใหประชาชนไดมีไฟฟาใช ปรับปรุงไฟฟาสองสวางภายใน 100,000 100,000 100,000 100,000 มีไฟฟาใข ประชาชนมีไฟฟาใชอยางทั่วถึง กองชาง
บานโนนจําปาพัฒนา ม.12 อยางท่ัวถึง หมูบาน บานซับหาง ม.9 อยางทั่วถึง ครบทุกครัวเรือน

ขยายเขตไฟฟาสองสวางภายในหมูบาน

บานซับใหญพัฒนา ม.10

บานหนองบัว ม.11

ขยายเขตไฟฟาสองสวางภายในหมูบาน

บานหนองบัว ม.11

บานโนนจําปาพัฒนา ม.12

บานโนนจําปาพัฒนา  ม.12

ซอมแซมไฟฟาสองสวางภายในหมูบาน

บานซับหาง ม.9

บานหนองบัว ม.11

บานซับใหญพัฒนา  ม.10

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําภายในหมูบาน
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ขยายเขตไฟฟาสองสวางภายในหมูบาน

ติดตั้งไฟฟาสองสวางภายในหมูบาน

บานซับหาง ม.9

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําภายในหมูบาน
บานซับใหญพัฒนา ม.10



แบบ ผ. ๐๑

เปาหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
(ตามแบบ อบต.ซับใหญกําหนด) รอยละ 80

19 ติดตั้งไฟฟาสองสวางสนามกีฬา เพื่อใหไฟฟาสองสวางในการ ติดตั้งไฟฟาสองสวางรอบสนาม  -  - 100,000  - มีไฟฟา ประชาชนมีความปลอดภัย กองชาง
ภายในหมูบาน บานโนนจําปาพัฒนา เลนกีฬาเวลากลางคืน กีฬาหมูบาน สองสวาง ในการเลนกีฬาเวลากลางคืน
ม.12 (ตามแบบ อบต.ซับใหญกําหนด) รอยละ 80

20 เพื่อใหประชาชนมีไฟฟา ติดตั้งไฟฟาสองสวางภายใน 100,000 100,000 100,000 100,000 มีไฟฟาสองสวาง ประชาชนมีความปลอดภัยในการ กองชาง
สองสวางในการสัญจรไปมา หมูบาน บานซับจาน ม.14 อยางทั่วถึง สัญจรไปมาในเวลากลางคืน
ในเวลางคืน (ตามแบบ อบต.ซับใหญกําหนด) รอยละ 80

21 เพื่อใหประชาชนมีไฟฟา ติดตั้งไฟฟาสองสวางภายใน 100,000 100,000 100,000 100,000 มีไฟฟาใข ประชาชนมีความปลอดภัยในการ กองชาง
สองสวางในการสัญจรไปมา หมูบาน บานซับจาน ม.14 อยางทั่วถึง สัญจรไปมาในเวลากลางคืน
ในเวลางคืน (ตามแบบ อบต.ซับใหญกําหนด) รอยละ 80

22 สํารวจตรวจสอบแนวเขตท่ีดิน เพื่อจัดแนวเขตและปองกันการ พื้นท่ีท่ีทําการสํารวจในเขต 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละของ ประชาชนรูเขตท่ีสาธารณะ กองชาง
สาธารณะ บุกรุกท่ีสาธารณะ ตําบลซับใหญ พื้นท่ีท่ี และปองกันการบุกรุกท่ีดิน

ทําการสํารวจ สาธารณะ
23 เพื่อซอมแซมไฟฟาสองสวาง ปรับปรุงไฟฟาสาธารณะภายใน 100,000 100,000 100,000 100,000 ไฟฟาสองสวาง ประชาชนมีความปลอดภัยในการ กองชาง

สาธารณะใหใชการไดปกติ ตําบลซับใหญ ไดรับการซอมแซม สัญจรไปมาในเวลากลางคืน
(ตามแบบ อบต.ซับใหญกําหนด) รอยละ 70

24 ติดตั้งกลองวงจรปด เพื่อปองกันและเฝาระวังภัย ติดตั้งกลองวงจรปดตามจุดเสี่ยง  -  - 2,000,000 2,000,000 สามารถปองกัน ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต กองชาง
ตางๆท่ีอาจเกิดข้ึนในเขตตําบล ตางๆ ภายในตําบล อันตรายจากจุดเส่ียง และทรัพยสินมากข้ึน 
ซับใหญ ไดรอยละ 70

รวม  -  - 2,100,000 2,100,000 4,200,000 4,100,000  -  -  -

บานเขาดินวนา ม.13

โครงการพัฒนาตําบลซับใหญ

บานซับจาน  ม.14

บานซัเขาดินวนา ม.13

ติดตั้งไฟฟาสองสวางภายในหมูบาน
บานซับจาน ม.14

ติดตั้งไฟฟาสองสวางภายในหมูบาน

70

     24    โครงการ

ตําบลซับใหญ 
ซอมแซมไฟฟาสาธารณะภายในเขต



แบบ ผ. ๐๑

 - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4,5,6 และ 7
1 ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐานและบริการสาธารณะ

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ยกรองพูนดินถนนลูกรังบดอัด เพื่อความสะดวกในการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 550 ม. 100,000 100,000 100,000 100,000 มีถนนสําหรับ ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง
สายบานนายคําตัน - ทางเขาวัด และลําเรียงพืชผลทางการเกษตร หนาเฉลี่ย 0.10 ม. พรอมลงลูกรัง การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา
ซับใหญสังฆาราม ตอจากจุดเดิม  ปริมาณลูกรังไมนอยกวา 275 ลบ.ม. ท่ีสะดวกขึ้น และลดอุบัติเหตุทางถนนได
บานซับใหญ หมู 1 (ตามแบบ อบต.ซับใหญ กําหนด) รอยละ 70

2 เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับ ถนน คสล. ขนาดกวาง 4 ม. 100,000 100,000 100,000 100,000 มีถนนสําหรับ ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง
ใชในการคมนาคมไดอยาง ยาว 44 ม.หนาเฉล่ีย 0.15 ม. การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็ว หรือมีปริมาตรคอนกรีตไมนอยกวา 176 ตร.ม. ท่ีสะดวกขึ้น และลดอุบัติเหตุทางถนนได

พรอมลงลูกรัง ไหลทางกวางเฉล่ีย รอยละ 70

ขางละ 0.50 ม. 
(ตามแบบ อบต.ซับใหญ กําหนด)

3 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับ ถนน คสล. ขนาดกวาง 4 ม. 100,000 100,000 100,000 100,000 มีถนนสําหรับ ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง
บานซับใหญ ม.1 ใชในการคมนาคมไดอยาง ยาว 44 ม.หนาเฉล่ีย 0.15 ม. การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา
สายทางเขาวัดซับใหญสังฆาราม สะดวกรวดเร็ว หรือมีปริมาตรคอนกรีตไมนอยกวา 176 ตร.ม. ท่ีสะดวกขึ้น และลดอุบัติเหตุทางถนนได
ถึงบานนายคําตัน พรอมลงลูกรัง ไหลทางกวางเฉล่ีย รอยละ 70

ขางละ 0.50 ม. 
(ตามแบบ อบต.ซับใหญกําหนด) 71

โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561- 2564)

องคการบริหารสวนตําบลซับใหญ อําเภอซับใหญ จังหวัดชัยภูมิ

บานซับใหญ  ม. 1  ตอจากจุดเดิม
ไปวัดซับใหญสังฆาราม

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 และ 2

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บานซับใหญ ม.1



แบบ ผ. ๐๑

เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
โครงการ

4 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับ ถนน คสล. ขนาดกวาง 4 ม. 100,000 100,000 100,000 100,000 มีถนนสําหรับ ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง
ภายในหมูบาน บานซับใหญ ม.1 ใชในการคมนาคมไดอยาง ยาว 44 ม.หนาเฉล่ีย 0.15 ม. การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว หรือมีปริมาตรคอนกรีตไมนอยกวา 176 ตร.ม. ท่ีสะดวกขึ้น และลดอุบัติเหตุทางถนนได
พรอมลงลูกรัง ไหลทางกวางเฉล่ีย รอยละ 70
ขางละ 0.50 ม. 
(ตามแบบ อบต.ซับใหญกําหนด)

5 เพื่อสะดวกในการคมนาคมและ กวาง 5 ม.  ยาว 1,800 ม. 100,000 100,000 100,000 100,000 มีถนนสําหรับ ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง
ขนสงพืชผลทางการเกษตร หนาเฉล่ีย 0.10 ม. หรือมีปริมาณ การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา

ลูกรังไมนอยกวา 900 ลบ.ม. ท่ีสะดวกขึ้น และลดอุบัติเหตุทางถนนได
(ตามแบบ อบต.ซับใหญกําหนด) รอยละ 70

6 เพื่อสะดวกในการคมนาคมและ กวาง 5 ม.  ยาว 1,800 ม. 100,000 100,000 100,000 100,000 มีถนนสําหรับ ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง
ขนสงพืชผลทางการเกษตร หนาเฉล่ีย 0.10 ม. หรือมีปริมาณ การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา

ม. 1 ลูกรังไมนอยกวา 900 ลบ.ม. ท่ีสะดวกขึ้น และลดอุบัติเหตุทางถนนได
(ตามแบบ อบต.ซับใหญกําหนด) รอยละ 70

7 เพื่อใหน้ําสามารถไหลได กอสรางบลอกคอนเวิรส 400,000 400,000 400,000 400,000 น้ําทวมขัง ประชาชนไดรับการแกไข กองชาง
ทางเขาคุมซับบอน บานซับใหญ สะดวกลดปญหาทวมขัง จํานวน 2 ชวง ขนาด 2.4x2.4 ม. ในชุมชนลดลง ปญหาน้ําทวมขังและทรัพยสิน
ม.1 ยาว 6 ม. พรอมดินกลบหลังทอ รอยละ 90 เสียหาย

ไมนอยกวา 0.50 ม.พรอมเกล่ีย
ปรับแตงผิวจราใหเรียบรอย
(ตามแบบ อบต.ซับใหญ กําหนด)

8 เพื่อระบายน้ําใหสะดวก รวดเร็ว สรางรองระบายน้ํา คสล.ภาย 500,000 500,000 500,000 500,000 ลดปญหา ประชาชนไดรับการแกไข กองชาง
บานซับใหญ ม. 1 ปองกันน้ําทวมขัง ในเขตชุมชน ขนาดกวาง 30 ซม. น้ําทวมขัง ปญหาน้ําทวมขัง

ลึก 50 ซม. ยาว 250  ม. พรอมฝาปด ในพื้นท่ี
(ตามแบบ อบต.ซับใหญ กําหนด) รอยละ 80

9 กอสรางระบบน้ําประปาหอถังสูง เพื่อใหประชาชนไดใชน้ําสะอาด กอสรางหอถัง ขนาดกวางเฉล่ีย 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน ประชาชนมีน้ําสะอาดเพื่อใช กองชาง
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โครงการซอมแซมถนนลูกรัง

กอสรางรองระบายน้ํา คสล.

กอสรางบลอกคอนเวิรสเสริมเหล็ก

รอบอางเก็บนํ้าพันธนิธิ บานซับใหญ 

โครงการซอมแซมถนนลูกรังภายใน
หมูบานทุกซอย บานซับใหญ ม. 1



แบบ ผ. ๐๑

เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
โครงการ

พรอมอุปกรณ บานซับใหญ ม.1 ในการอุปโภค บริโภค 2.5 ม.ยาว 2.5 ม. หรือพื้นท่ีกอสราง มีน้ําสะอาด ในการอุปโภค บริโภค เพียงพอ

 ไมนอยกวา 6.25 ตร.ม.พรอมระบบประปาใหเรียบรอย ในการอุปโภค

(ตามแบบ อบต.ซับใหญกําหนด) บริโภครอยละ 90

10 กอสรางระบบประปาหมูบาน เพื่อใหประชาชนไดใชน้ําสะอาด กอสรางหอถัง ขนาดกวางเฉล่ีย 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีน้ํา ประชาชนมีน้ําสะอาดเพื่อใช กองชาง
(คุมซับบอน) บานซับใหญ ม.1 ในการอุปโภค บริโภค 2.5 ม.ยาว 2.5 ม. หรือพื้นท่ีกอสราง สะอาดอุปโภค ในการอุปโภค บริโภค เพียงพอ

ไมนอยกวา 6.25 ตร.ม.พรอมระบบประปาใหเรียบรอย บริโภครอยละ 90

(ตามแบบ อบต.ซับใหญกําหนด) 
11 เพื่อใหประชาชนไดใชน้ําสะอาด ขุดเจาะบอบาดาล ความลึก 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีน้ํา ประชาชนมีน้ําสะอาดเพื่อใช กองชาง

ม.1 ในการอุปโภค บริโภค ไมนอยกวา 45 ม. หรือจนกวา สะอาดอุปโภค ในการอุปโภค บริโภค เพียงพอ

จะไดน้ําอุปโภคบริโภค พรอมติดตั้ง บริโภครอยละ 90

เคร่ืองสูบน้ําและอุปกรณไฟฟาใหเรียบรอย
(ตามแบบ อบต.ซับใหญกําหนด)

12 โครงการติดตั้งเสียงตามสาย เพ่ือเผยแพรขาวสารใหประชาชน ติดตั้งเคร่ืองขยายเสียง ขนาด 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน ประชาชนไดรับขาวสาร กองชาง
ทราบอยางท่ัวถึง 1,000 w. เดินสายยาวรวม 1,200 ม. ไดรับขอมูล อยางท่ัวถึง

 -ลําโพงฮอนปากลอมทาย (ลูกลายอยูใน) 12 ตัว ขาวสารเพิ่มขึ้น

 -ไมโครโฟน 2 ตัว รอยละ 90

 -เคร่ืองเลน DVD จํานวน 1 เคร่ือง
(ตามแบบ อบต.ซับใหญกําหนด)

13 เพื่อกักเก็บน้ําไวใชการอุปโภค ระยะทางประมาณ 500 ม. 200,000 200,000 200,000 200,000 ปริมาณนํ้า ประชาชนมีน้ําในการอุปโภค กองชาง
รอบสระ บานซับใหญ หมู 1 บริโภค กวาง 15 ม. ลึก 5 ม. ท่ีกักเก็บ และบริโภคอยางเพียงพอ

(ตามแบบ อบต.ซับใหญ กําหนด) เพิ่มข้ึน 

รอยละ 80

73

14 ขุดลอกอางเก็บน้ําพันธนิธิ เพื่อกักเก็บน้ําไวใชการอุปโภค ขุดลอกขางอาง ขนาดกวาง 5.5 ม. 200,000 200,000 200,000 200,000 ปริมาณนํ้า ประชาชนมีน้ําในการอุปโภค กองชาง

เจาะบอบาดาล บานซับใหญ

ภายในหมูบาน บานซับใหญ หมู 1

ขุดลอกสระนํ้าซับกลาง และเสริมคันดิน



แบบ ผ. ๐๑

เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
โครงการ

บานซับใหญ ม.1 บริโภค ยาว 251 ม. ลึก 4 ม. ท่ีกักเก็บ และบริโภคอยางเพียงพอ
ปริมาณดินขุด 5,522 ลบ.ม. เพิ่มข้ึน 

รอยละ 80

15 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับ ถนน คสล. ขนาดกวาง 4 ม. 100,000 100,000 100,000 100,000 มีถนนสําหรับ ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง
ภายในหมูบาน บานวังพง หมู 2 ใชในการคมนาคมไดอยาง ยาว 44 ม.หนาเฉล่ีย 0.15 ม. การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว หรือมีปริมาตรคอนกรีตไมนอยกวา 176 ตร.ม. ท่ีสะดวกขึ้น และลดอุบัติเหตุทางถนนได
พรอมลงลูกรัง ไหลทางกวางเฉล่ีย รอยละ 70

ขางละ 0.50 ม. 
(ตามแบบ อบต.ซับใหญ กําหนด)

16 เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับ กวาง 5 ม.  ยาว 1,800 ม. 100,000 100,000 100,000 100,000 มีถนนสําหรับ ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง
เกษตร บานวังพง ม. 2 ใชในการคมนาคมและขนสง หนาเฉล่ีย 0.10 ม. หรือมีปริมาณ การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา

พืชผลทางการเกษตร ลูกรังไมนอยกวา 900 ลบ.ม. ท่ีสะดวกขึ้น และลดอุบัติเหตุทางถนนได
(ตามแบบ อบต.ซับใหญกําหนด) รอยละ 70

17 เพื่อระบายน้ําใหสะดวก รวดเร็ว สรางรองระบายน้ํา คสล.ภาย 500,000 500,000 500,000 500,000 ลดปญหา ประชาชนไดรับการแกไข กองชาง
บานวังพง ม. 2 ปองกันน้ําทวมขัง ในเขตชุมชน ขนาดกวาง 30 ซม. น้ําทวมขัง ปญหาน้ําทวมขัง

ลึก 50 ซม. ยาว 250  ม. พรอมฝาปด ในพื้นท่ี

(ตามแบบ อบต.ซับใหญ กําหนด) รอยละ 80

18 ซอมแซมเสียงตามสาย เพ่ือเผยแพรขาวสารใหประชาชน ติดตั้งเคร่ืองขยายเสียง ขนาด  - 100,000 100,000 100,000 ประชาชน ประชาชนไดรับขาวสาร กองชาง
บานวังพง หมู 2 ทราบอยางท่ัวถึง 1,000 w. เดินสายยาวรวม 1,200 ม. ไดรับขอมูล อยางท่ัวถึง

 -ลําโพงฮอนปากลอมทาย (ลูกลายอยูใน) 12 ตัว ขาวสารเพิ่มขึ้น
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บานวังพง ม.2

กอสรางรองระบายน้ํา คสล.

ซอมแซมถนนลูกรังเขาพื้นท่ีการ



แบบ ผ. ๐๑

เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
โครงการ

 -ไมโครโฟน 2 ตัว รอยละ 90

 -เคร่ืองเลน DVD จํานวน 1 เคร่ือง
(ตามแบบ อบต.ซับใหญกําหนด)

19 กอสรางลานกีฬาเอนกประสงค เพื่อสงเสริมใหประชาชนไดเลน ขนาดกวาง 20 ม. ยาว 30 ม. 100,000 100,000 100,000 100,000 มีสถานท่ี ประชาชนมีการเลนกีฬาและ กองชาง
บานวังพง หมู 2 กีฬาและออกกําลังกาย หนา 0.05 เมตร หรือพื้นท่ีคอนกรีต ออกกําลังกาย ออกกําลังกาย และมีสุขภาพดี

เสริมเหล็กไมนอยกวา 600 ตร.ม.และลงดินลูกรังไหลคอนกรีตส่ีขาง ขาวสารเพิ่มขึ้น

กวางเฉล่ีย 0.50 ม. (ตามแบบ อบต.ซับใหญ กําหนด) รอยละ 90

20 กอสรางซุมประตูทางเขาหมูบาน เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนภายใน ขนาดกวาง 6 ม. สูง 6 ม. 100,000 100,000 100,000 100,000 การกําหนด สามารถกําหนดขอบเขตหมูบาน กองชาง
บานวังพง หมู 2 หมูบาน และสงเสริมการทองเท่ียว (ตามแบบ อบต.ซับใหญกําหนด) เขตหมูบาน ชัดเจน มีความสวยงาม 

มีความชัดเจน สะดวกตอนักทองเท่ียว
รอยละ 80 และผูใชเสนทาง

21 เพื่อกักเก็บน้ําไวใชการอุปโภค ขนาดกวาง 12 ม. ยาว 200 ม. 100,000 100,000 100,000 100,000 ปริมาณนํ้า ประชาชนมีน้ําในการอุปโภค กองชาง
บานวังพง หมู 2 บริโภค ลึก 3 ม. ปริมาณดินขุด ท่ีกักเก็บ และบริโภคอยางเพียงพอ

2,900 ลบ.ม. เพิ่มข้ึน 

(ตามแบบ อบต.ซับใหญ กําหนด) รอยละ 80

22 กอสรางฝายน้ําลนลําหวยจอมแกว เพื่อกักเก็บน้ําไวใชการอุปโภค ขนาดกวาง 8 ม. กนคลองกวาง 100,000.0 1,000,000 100,000 100,000 ปริมาณนํ้า ประชาชนมีน้ําในการอุปโภค กองชาง
บานวังพง หมู 2 บริโภค 6 ม.ลึก 2.5 ม. ยาว 500 ม. ท่ีกักเก็บ และบริโภคอยางเพียงพอ

ปริมาณดินขุดไมนอยกวา 3,100 ลบ.ม. เพิ่มข้ึน 

(ตามแบบ อบต.ซับใหญ กําหนด) รอยละ 80

23 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับ ถนน คสล. ขนาดกวาง 4 ม. 52,000 52,000 52,000 52,000 มีถนนสําหรับ ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง
ภายในหมูบาน บานโนนสะอาด ใชในการคมนาคมไดอยาง ยาว 23 ม.หนาเฉล่ีย 0.15 ม. การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา
ม.3 สะดวกรวดเร็ว หรือมีปริมาตรคอนกรีตไมนอยกวา 92 ตร.ม. ท่ีสะดวกขึ้น และลดอุบัติเหตุทางถนนได
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บานโนนสะอาด ม.3

ขุดลอกสระน้ําภายในหมูบาน



แบบ ผ. ๐๑

เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
โครงการ

พรอมลงลูกรัง ไหลทางกวางเฉล่ีย รอยละ 70

ขางละ 0.50 ม. 
(ตามแบบ อบต.ซับใหญ กําหนด)

24 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับ ถนน คสล. ขนาดกวาง 4 ม. 100,000 100,000 100,000 100,000 มีถนนสําหรับ ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง
ใชในการคมนาคมไดอยาง ยาว 44 ม.หนาเฉล่ีย 0.15 ม. การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา

ม.3 เสนไปพื้นท่ีทําการเกษตร สะดวกรวดเร็ว หรือมีปริมาตรคอนกรีตไมนอยกวา 176 ตร.ม. ท่ีสะดวกขึ้น และลดอุบัติเหตุทางถนนได
พรอมลงลูกรัง ไหลทางกวางเฉล่ีย รอยละ 70

ขางละ 0.50 ม. 
(ตามแบบ อบต.ซับใหญ กําหนด)

25 เพื่อความสะดวกในการคมนาคม กวาง 5 ม.  ยาว 1,800 ม. 100,000 100,000 100,000 100,000 มีถนนสําหรับ ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง
บานโนนสะอาด ม.3 และขนสงพืชผลทางการเกษตร หนาเฉล่ีย 0.10 ม. หรือมีปริมาณ การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา

ลูกรังไมนอยกวา 900 ลบ.ม. ท่ีสะดวกขึ้น และลดอุบัติเหตุทางถนนได
(ตามแบบ อบต.ซับใหญกําหนด) รอยละ 70

26 ซอมแซมถนนลูกรังบดอัดภายใน เพื่อสะดวกในการคมนาคมและ กวาง 5 ม.  ยาว 1,800 ม. 100,000 100,000 100,000 100,000 มีถนนสําหรับ ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง
หมูบาน บานโนนสะอาด ม.3 ขนสงพืชผลทางการเกษตร หนาเฉล่ีย 0.10 ม. หรือมีปริมาณ การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา

ลูกรังไมนอยกวา 900 ลบ.ม.  ท่ีสะดวกขึ้น และลดอุบัติเหตุทางถนนได
(ตามแบบ อบต.ซับใหญกําหนด) รอยละ 70

27 ซอมแซมถนนลูกรังสายวัดพายัพ เพ่ือใหประชาชนมีถนนไวใชขนสง กวาง 5 ม.  ยาว 1,800 ม. 100,000 100,000 100,000 100,000 มีถนนสําหรับ ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง
 - หวยคลองเดื่อ พืชผลทางการเกษตร และในการ หนาเฉล่ีย 0.10 ม. หรือมีปริมาณ การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา
บานโนนสะอาด ม 3 คมนาคม ลูกรังไมนอยกวา 900 ลบ.ม. ท่ีสะดวกขึ้น และลดอุบัติเหตุทางถนนได

(ตามแบบ อบต.ซับใหญกําหนด) รอยละ 70

28 ซอมแซมถนนลูกรังสาย ใชในการคมนาคมไดอยาง กวาง 5 ม.  ยาว 3,600 ม. 200,000 200,000 200,000 200,000 มีถนนสําหรับ ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

ภายในหมูบาน บานโนนสะอาด 

กอสรางถนนลูกรังสายไร นายบุญธรรม
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แบบ ผ. ๐๑

เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
โครงการ

สะดวกรวดเร็ว หนาเฉล่ีย 0.10 ม. หรือมีปริมาณ การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา
จอมแกว บานโนนสะอาด ม. 3 ลูกรังไมนอยกวา 1,800 ลบ.ม. ท่ีสะดวกขึ้น และลดอุบัติเหตุทางถนนได

(ตามแบบ อบต.ซับใหญกําหนด) รอยละ 70

29 เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับ กวาง 5 ม.  ยาว 3,600 ม. 200,000 200,000 200,000 200,000 มีถนนสําหรับ ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง
บานโนนสะอาด ม 3 - บานวังข่ือ ใชในการคมนาคมไดอยาง หนาเฉล่ีย 0.10 ม. หรือมีปริมาณ การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา
ม. 4 สะดวกรวดเร็ว ลูกรังไมนอยกวา 1,800 ลบ.ม. ท่ีสะดวกขึ้น และลดอุบัติเหตุทางถนนได

(ตามแบบ อบต.ซับใหญกําหนด) รอยละ 70

30 วางทอ คสล.ระบายน้ําลงหวย เพื่อระบายน้ําใหสะดวก รวดเร็ว บริเวณคลองจอมแกวพาดผาน 200,000 200,000 200,000 200,000 ลดปญหา น้ําสามารถไหลไดสะดวก กองชาง
จอมแกว บานโนนสะอาด ม. 3 ปองกันน้ําทวมขัง ตัดกับถนนลาดยางสายโนนสะอาด น้ําทวมขัง ลดปญหาน้ําทวมขัง

 - บานตลุกคูณ บริเวณไรนา จํานวน 3 จุด ในพื้นท่ี

(ตามแบบ อบต.ซับใหญกําหนด) รอยละ 80

31 เพื่อใหประชาชนไดใชน้ําสะอาด ปรับปรุงระบบไฟฟาประปาโดย 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีน้ํา ประชาชนมีน้ําสะอาดเพื่อใช กองชาง
บานโนนสะอาด ม.3 ในการอุปโภค บริโภค เดินสายไฟไปโรงสูบยาวไมนอยกวา 600 ม. สะอาดอุปโภค ในการอุปโภค บริโภค เพียงพอ

และเดินลูกลอยจากโรงสูบไปหอถัง ยาวไมนอยกวา บริโภครอยละ 90

1,500 ม.(ตามแบบ อบต.ซับใหญกําหนด)

32 เพื่อจัดเก็บน้ําไวใชการอุปโภค ขุดลอกขางสระ ขนาดกวาง 10 ม. 200,000 200,000 200,000 200,000 ปริมาณนํ้า ประชาชนมีน้ําในการอุปโภค กองชาง
รอบสระ บานโนนสะอาด หมู 3 บริโภค ยาว 92 ม.ลึก 3 ม. ปริมาณดินขุด ท่ีกักเก็บ และบริโภคอยางเพียงพอ
(วัดพายัพซับใหญ) 2,760 ลบ.ม. เพิ่มข้ึน 

(ตามแบบ อบต.ซับใหญ กําหนด) รอยละ 80

33 ขุดลอกลําหวยจอมแกวตอนบน เพื่อจัดเก็บน้ําไวใชการอุปโภค ขนาดกวาง 14 ม.ยาว 300 ม. 200,000 200,000 200,000 200,000 ปริมาณนํ้า ประชาชนมีน้ําในการอุปโภค
บานโนนสะอาด หมู 3 บริโภค ลึก 3 ม. ปริมาณดินขุด 5,700 ลบ.ม. ท่ีกักเก็บ และบริโภคอยางเพียงพอ
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ปรับปรุงระบบไฟฟาประปาหมูบาน

ซอมแซมถนนลูกรังระหวางหมูบาน

ขุดสระนํ้าขนาดใหญ และเสริมคันดิน

คุมมะเหล่ือมงามถึงคลองหวย



แบบ ผ. ๐๑

เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
โครงการ

ตามแบบ อบต.ซับใหญ กําหนด) เพิ่มข้ึน 

รอยละ 80

34 กอสรางลานกีฬาประจําหมูบาน เพื่อสงเสริมใหประชาชนไดเลน ขนาดกวาง 20 ม. ยาว 30 ม.  - 100,000 100,000 100,000 มีสถานท่ี ประชาชนมีการเลนกีฬาและ กองชาง
บานโนนสะอาด หมู 3 กีฬาและออกกําลังกาย หนา 0.05 เมตร หรือพื้นท่ีคอนกรีต ออกกําลังกาย ออกกําลังกาย และมีสุขภาพดี

เสริมเหล็กไมนอยกวา 600 ตร.ม.และลงดินลูกรังไหลคอนกรีตส่ีขาง และเลนกีฬา

กวางเฉล่ีย 0.50 ม. (ตามแบบ อบต.ซับใหญ กําหนด) เพิ่มข้ึน
รอยละ 20

35 ติดตั้งเสียงตามสาย เพ่ือเผยแพรขาวสารใหประชาชน ติดตั้งเคร่ืองขยายเสียง ขนาด 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน ประชาชนไดรับขาวสาร กองชาง
ภายในหมูบาน บานวังข่ือ หมู 4 ทราบอยางท่ัวถึง 1,000 w. เดินสายยาวรวม 1,200 ม. ไดรับขอมูล อยางท่ัวถึง

 -ลําโพงฮอนปากลอมทาย (ลูกลายอยูใน) 12 ตัว ขาวสารเพิ่มขึ้น

 -ไมโครโฟน 2 ตัว รอยละ 90

 -เคร่ืองเลน DVD จํานวน 1 เคร่ือง
(ตามแบบ อบต.ซับใหญกําหนด)

36 ปรับปรุงถนนลูกรังใหเปนถนน เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับ ถนนกวาง 5 ม. ยาว 1,500 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนสําหรับ ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง
หินคลุกบดอัดแนน บานวังข่ือ ใชในการคมนาคมไดอยาง หนา 01.10 ม. หรือมีปริมาณ การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา
หมู 4 สะดวกรวดเร็ว หินคลุกไมนอยกวา 750 ลบ.ม. ท่ีสะดวกขึ้น และลดอุบัติเหตุทางถนนได

พรอมบดอัดแนน รอยละ 70

(ตามแบบ อบต.ซับใหญกําหนด)
37 ขยายเขตประปาหมูบาน เสนไปบาน เพื่อใหประชาชนไดใชน้ําสะอาด ขยายเขตประปาโดยการวางทอ 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีน้ํา ประชาชนมีน้ําสะอาดเพื่อใช กองชาง

นายประนอม  บานวังข่ือ หมู 4 ในการอุปโภค บริโภค PVC ขนาด Ø 2นิ้ว ช้ัน 8.5 สะอาดอุปโภค ในการอุปโภค บริโภค เพียงพอ

บานวังขื่อ ม.4
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แบบ ผ. ๐๑

เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
โครงการ

(ตามแบบ อบต.ซับใหญกําหนด) บริโภครอยละ 80

38 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับ ถนน คสล. ขนาดกวาง 4 ม. 100,000 100,000 100,000 100,000 มีถนนสําหรับ ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง
ภายในหมูบาน บานวังข่ือ ม.4 ใชในการคมนาคมไดอยาง ยาว 44 ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม. หรือมีพื้นท่ี การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว คอนกรีตไมนอยกวา 176 ตร.ม. พรอมลงลูกรังไหลทาง ท่ีสะดวกขึ้น และลดอุบัติเหตุทางถนนได
กวางเฉล่ียขางละ 0.50 ม. (ตามแบบ อบต.ซับใหญกําหนด) รอยละ 70

39 กอสรางบลอกคอนเวิรสเสริมเหล็ก เพื่อใหน้ําสามารถไหลได กอสรางบลอกคอนเวิรส 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนมีน้ํา ประชาชนไดรับการแกไข กองชาง
บานวังข่ือ หมู 4 สะดวกลดปญหาทวมขัง จํานวน 2 ชวง ขนาด 2.4x2.4 ม. สะอาดอุปโภค ปญหาน้ําทวมขังและทรัพยสิน

ยาว 6 ม. พรอมดินกลบหลังทอ บริโภครอยละ 90 เสียหาย
ไมนอยกวา 0.50 ม.พรอมเกล่ีย
ปรับแตงผิวจราใหเรียบรอย
(ตามแบบ อบต.ซับใหญ กําหนด)

40 ขุดลอกหนาฝายนิวซีแลนด เพื่อจัดเก็บน้ําไวใชการอุปโภค ขนาดกวาง 14 ม.ยาว 300 ม. 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมีน้ํา ประชาชนมีน้ําสะอาดเพื่อใช กองชาง
บานวังข่ือ หมู 4 บริโภค ลึก 3 ม. ปริมาณดินขุด 5,700 ลบ.ม. สะอาดอุปโภค ในการอุปโภค บริโภค เพียงพอ

ตามแบบ อบต.ซับใหญ กําหนด) บริโภครอยละ 90

41 กอสรางลานกีฬาเอนกประสงค เพื่อสงเสริมใหประชาชนไดเลน ขนาดกวาง 20 ม. ยาว 30 ม. 100,000 100,000 100,000 100,000 มีสถานท่ี ประชาชนมีการเลนกีฬาและ กองชาง
บานวังข่ือ ม. 4 กีฬาและออกกําลังกาย หนา 0.05 เมตร หรือพื้นท่ีคอนกรีต ออกกําลังกาย ออกกําลังกาย และมีสุขภาพดี

เสริมเหล็กไมนอยกวา 600 ตร.ม.และลงดินลูกรังไหลคอนกรีตส่ีขาง และเลนกีฬา

กวางเฉล่ีย 0.50 ม. (ตามแบบ อบต.ซับใหญ กําหนด) เพ่ิมขึ้นรอยละ 20

42 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อสะดวกในการคมนาคมและ ถนน คสล. ขนาดกวาง 4 ม. 100,000 100,000 100,000 100,000 มีถนนสําหรับ ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง
ขนสงพืชผลทางการเกษตร ยาว 44 ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม. หรือมีพื้นท่ี การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา

ม. 5 คอนกรีตไมนอยกวา 176 ตร.ม. พรอมลงลูกรังไหลทาง ท่ีสะดวกขึ้น และลดอุบัติเหตุทางถนนได
ภายในหมูบาน บานซับเจริญสุข

บานซับเจริญสุข ม.5
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แบบ ผ. ๐๑

เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
โครงการ

กวางเฉล่ียขางละ 0.50 ม. รอยละ 70

 (ตามแบบ อบต.ซับใหญกําหนด)
43 เพื่อความสะดวกในการคมนาคม กวาง 5 ม.  ยาว 3,600 ม. 200,000 200,000 200,000 200,000 มีถนนสําหรับ ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

และขนสงพืชผลทางการเกษตร หนาเฉล่ีย 0.10 ม. หรือมีปริมาณ การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา
ลูกรังไมนอยกวา 1,800 ลบ.ม. ท่ีสะดวกขึ้น และลดอุบัติเหตุทางถนนได
(ตามแบบ อบต.ซับใหญกําหนด) รอยละ 70

44 กอสรางถนนลูกรังไปสระน้ําคุม เพื่อความสะดวกในการคมนาคม กวาง 5 ม.  ยาว 1,800 ม. 100,000 100,000 100,000 100,000 มีถนนสําหรับ ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง
กลางบาน บานซับเจริญสุข ม. 5 และขนสงพืชผลทางการเกษตร หนาเฉล่ีย 0.10 ม. หรือมีปริมาณ การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา

ลูกรังไมนอยกวา 900 ลบ.ม. ท่ีสะดวกขึ้น และลดอุบัติเหตุทางถนนได
(ตามแบบ อบต.ซับใหญกําหนด) รอยละ 70

45 ขยายเขตประปาหมูบาน เพื่อใหประชาชนไดใชน้ําสะอาด ขยายเขตประปาโดยการวางทอ 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีน้ํา ประชาชนมีน้ําสะอาดเพื่อใช กองชาง
บานซับเจริญสุข ม.5 ในการอุปโภค บริโภค PVC ขนาด Ø 2นิ้ว ช้ัน 8.5 สะอาดอุปโภค ในการอุปโภค บริโภค เพียงพอ

(ตามแบบ อบต.ซับใหญกําหนด) บริโภค

รอยละ 90

46 เพื่อใหประชาชนไดใชน้ําสะอาด ขุดเจาะบอบาดาล ความลึก 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีน้ํา ประชาชนมีน้ําสะอาดเพื่อใช กองชาง
ในการอุปโภค บริโภค ไมนอยกวา 45 ม. หรือจนกวาจะไดน้ําอุปโภคบริโภค อุปโภคบริโภค ในการอุปโภค บริโภค เพียงพอ

ติดตั้งเคร่ืองสูบน้ําและอุปกรณไฟฟาใหเรียบรอย รอยละ 90

(ตามแบบ อบต.ซับใหญกําหนด)

47 เพื่อใหน้ําสามารถไหลได ปรับปรุงภูมิทัศนโดยวางทอ 300,000 300,000 300,000 300,000 หมูบาน ทําใหหมูบาน/ชุมชนสวยงาม กองชาง
สะดวกลดปญหาทวมขัง และจัดทํารองระบายน้ํา นาอยูข้ึน เปนระเบียบเรียบรอยมากขึ้น

รองน้ํา บานซับเจริญสุข ม.5 รอยละ 80

80

กอสรางถนนลูกรังภายในหมูบาน
บานซับเจริญสุข ม. 5

เจาะบอบาดาล บานซับเจริญสุข ม.5

โดยวางทอ คุมวัด คุมกลาง, จัดทํา
ปรับปรุงภูมิทัศนภายในหมูบาน



แบบ ผ. ๐๑

เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
โครงการ

48 โครงการติดตั้งเสียงตามสาย เพ่ือเผยแพรขาวสารใหประชาชน ติดตั้งเคร่ืองขยายเสียง ขนาด 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน ประชาชนไดรับขาวสาร กองชาง
บานซับเจริญสุข ม. 5 ทราบอยางท่ัวถึง 1,000 w. เดินสายยาวรวม 1,200 ม. ไดรับขอมูล อยางท่ัวถึง

 -ลําโพงฮอนปากลอมทาย (ลูกลายอยูใน) 12 ตัว ขาวสาร

 -ไมโครโฟน 2 ตัว เพ่ิมข้ึน

 -เคร่ืองเลน DVD จํานวน 1 เคร่ือง รอยละ 90

(ตามแบบ อบต.ซับใหญกําหนด)
49 กอสรางซุมประตูทางเขาหมูบาน เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนภายใน ขนาดกวาง 6 ม. สูง 6 ม. 150,000 150,000 150,000 150,000 การกําหนด สามารถกําหนดขอบเขตหมูบาน กองชาง

บานซับเจริญสุข หมู 5 หมูบาน และสงเสริมการทองเท่ียว (ตามแบบ อบต.ซับใหญกําหนด) เขตหมูบาน ชัดเจน มีความสวยงาม 
มีความชัดเจน สะดวกตอนักทองเท่ียว
รอยละ 80 และผูใชเสนทาง

50 เพื่อจัดเก็บน้ําไวใชการอุปโภค ขุกลอกขางสระ ขนาดกวาง 8 ม. 100,000 100,000 100,000 100,000 ปริมาณนํ้า ประชาชนมีน้ําในการอุปโภค กองชาง
บานซับเจริญสุข หมู 5 บริโภค ยาว 115 ม. ลึก 3 ม. ปริมาณ ท่ีกักเก็บ และบริโภคอยางเพียงพอ

ดินขุด 2,760 ลบ.ม. เพิ่มข้ึน 

(ตามแบบ อบต.ซับใหญ กําหนด) รอยละ 80

51 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับ ถนน คสล. ขนาดกวาง 4 ม. 100,000 100,000 100,000 100,000 มีถนนสําหรับ ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง
ภายในหมูบาน บานบุฉนวน ใชในการคมนาคมไดอยาง ยาว 44 ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม. หรือมีพื้นท่ี การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา
ม.6 จํานวน 3 ซอย สะดวกรวดเร็ว คอนกรีตไมนอยกวา 176 ตร.ม. พรอมลง ท่ีสะดวกขึ้น และลดอุบัติเหตุทางถนนได

ลูกรังไหลทาง กวางเฉล่ียขางละ 0.50 ม. รอยละ 70

จํานวน 3 ซอย
(ตามแบบ อบต.ซับใหญ กําหนด)

52 ยกรองพูนดินถนนลูกรังเสนใหม เพื่อความสะดวกในการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 550 ม. 100,000 100,000 100,000 100,000 มีถนนสําหรับ ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง
เสนบานบุฉนวน ม. 6 - เขา และลําเรียงพืชผลทางการเกษตร หนาเฉลี่ย 0.10 ม. พรอมลงลูกรัง การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา
จอมแกว บานหนองใหญ ม.7 ปริมาณลูกรังไมนอยกวา 275 ลบ.ม. ท่ีสะดวกขึ้น และลดอุบัติเหตุทางถนนได

81

ขุดลอกสระน้ําภายในหมูบาน

บานบุฉนวน ม.6



แบบ ผ. ๐๑

เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
โครงการ

(ตามแบบ อบต.ซับใหญ กําหนด) รอยละ 70

53 เพื่อความสะดวกในการคมนาคม กวาง 5 ม.  ยาว 1,800 ม. 100,000 100,000 100,000 100,000 มีถนนสําหรับ ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง
และขนสงพืชผลทางการเกษตร หนาเฉล่ีย 0.10 ม. หรือมีปริมาณ การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา

ลูกรังไมนอยกวา 900 ลบ.ม. ท่ีสะดวกขึ้น และลดอุบัติเหตุทางถนนได
(ตามแบบ อบต.ซับใหญกําหนด) รอยละ 70

54 ขยายเขตประปาหมูบาน เพื่อใหประชาชนไดใชน้ําสะอาด ขยายเขตประปาโดยการวางทอ 60,000 60,000 60,000 60,000 ประชาชนมีน้ํา ประชาชนมีน้ําสะอาดเพื่อใช กองชาง
บานบุฉนวน ม.6 (คุมปะรัมชาง) ในการอุปโภค บริโภค PVC ขนาด Ø 2นิ้ว ช้ัน 8.5 สะอาดอุปโภค ในการอุปโภค บริโภค เพียงพอ

(ตามแบบ อบต.ซับใหญกําหนด) บริโภค

รอยละ 90

55 ซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบาน เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับ กวาง 5 ม.  ยาว 1,800 ม. 100,000 100,000 100,000 100,000 มีถนนสําหรับ ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง
บานบุฉนวน ม.6 ใชในการคมนาคมและขนสง หนาเฉล่ีย 0.10 ม. หรือมีปริมาณ การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา

พืชผลทางการเกษตร ลูกรังไมนอยกวา 900 ลบ.ม. ท่ีสะดวกขึ้น และลดอุบัติเหตุทางถนนได
(ตามแบบ อบต.ซับใหญกําหนด) รอยละ 70
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56 เพื่อใหน้ําสามารถไหลไดสะดวก บลอกคอนเวิรสเสริมเหล็ก 300,000 300,000 300,000 300,000 ปญหานํ้าทวมขัง ประชาชนไดรับการแกไข กองชาง
บานบุฉนวน ม.6 ลดปญหาการทวมขัง จํานวน 2 จุด ลดลง ปญหาน้ําทวมและความ

จุดท่ี 1 คุมโนนสําราญ รอยละ 80 เสียหายของทรัพยสินและ
จุดท่ี 2 คุมตะวันออก ผลผลิตทางการเกษตร
(ตามแบบ อบต.ซับใหญ กําหนด)

เพื่อจัดเก็บน้ําไวใชการอุปโภค ขนาดกวาง 41  ม. 100,000 100,000 100,000 100,000 ปริมาณน้ําที่ ประชาชนมีน้ําในการอุปโภค กองชาง
บานบุฉนวน ม.6 บริโภค ยาว 112 ม. ลึก 3 ม. ปริมาณ กักเก็บเพ่ิมข้ึน และบริโภคอยางเพียงพอ

ดินขุด 2,776 ลบ.ม. รอยละ 80

57 กอสรางโรงเรือนทําปุยชีวภาพ เพื่อใชผลิตปุยชีวภาพเพื่อใชใน ขนาดกวาง 6 ม.ยาว 12 ม.  - 150,000 150,000 150,000 มีการใชปุย ประชาชนลดการใชปุยเคมี กองชาง
บานบุฉนวน ม.6 ดานการเกษตร สูง 5 ม. ชีววภาพเพิ่มข้ึน และใชปุยชีวภาพเพิ่มข้ึน

(ตามแบบ อบต.ซับใหญ กําหนด) รอยละ 30 ทําใหมีสุขภาพแข็งแรง

บานบุฉนวน หมู 6

กอสรางบลอกคอนเวิรสเสริมเหล็ก

กอสรางถนนลูกรังเขาพ้ืนที่การเกษตร

ขุดลอกสระน้ําภายในหมูบาน



แบบ ผ. ๐๑

เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
โครงการ

58 เพื่อใหมีไฟฟาสองสวางใช ติดตั้งแผลงโซลาเซลส พรอม 100,000 100,000 100,000 100,000 มีไฟฟาใช ประชาชนมีความปลอดภัยในการ กองชาง
บานหนองใหญ หมู 7 และลดรายจายครัวเรือน แบตเตอรีสํารองไฟฟา เพ่ิมข้ึน สัญจรไปมาในเวลากลางคืน

(ตามแบบ อบต.ซับใหญกําหนด) รอยละ 80

59 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับ ถนน คสล. ขนาดกวาง 4 ม. 100,000 100,000 100,000 100,000 มีถนนสําหรับ ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง
ภายในหมูบาน บานหนองใหญ ใชในการคมนาคมไดอยาง ยาว 88 ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม. หรือมีพื้นท่ี การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา
ม.7 สะดวกรวดเร็ว คอนกรีตไมนอยกวา 176 ตร.ม. พรอมลงลูกรัง ท่ีสะดวกขึ้น และลดอุบัติเหตุทางถนนได

ไหลทางกวางเฉล่ียขางละ 0.50 ม. รอยละ 70

(ตามแบบ อบต.ซับใหญกําหนด)

60 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อสะดวกในการคมนาคมและ ถนน คสล. ขนาดกวาง 4 ม. 200,000 200,000 200,000 200,000 มีถนนสําหรับ ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง
ภายในหมูบาน เสนเขาจอมดอย ขนสงพืชผลทางการเกษตร ยาว 88 ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม. หรือมีพื้นท่ี การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา
บานหนองใหญ หมู 7 คอนกรีตไมนอยกวา 176 ตร.ม. พรอมลงลูกรัง ท่ีสะดวกขึ้น และลดอุบัติเหตุทางถนนได

ไหลทางกวางเฉล่ียขางละ 0.50 ม. รอยละ 70

(ตามแบบ อบต.ซับใหญกําหนด)
61 เพื่อความสะดวกในการคมนาคม กวาง 5 ม.  ยาว 1,800 ม. 100,000 100,000 100,000 100,000 มีถนนสําหรับ ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

บานหนองใหญ หมู 7 และขนสงพืชผลทางการเกษตร หนาเฉล่ีย 0.10 ม. หรือมีปริมาณ การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา
ลูกรังไมนอยกวา 900 ลบ.ม. ท่ีสะดวกขึ้น และลดอุบัติเหตุทางถนนได
(ตามแบบ อบต.ซับใหญกําหนด) รอยละ 70

62 เพื่อสะดวกในการคมนาคมและ ซอมแซมถนนลาดยางจุดท่ีชํารุด 100,000 100,000 100,000 100,000 มีถนนสําหรับ ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง
บานหนองใหญ ม.7 ขนสงพืชผลทางการเกษตร บานหนองใหญ ม.7 การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา

(ตามแบบ อบต.ซับใหญ กําหนด)  ท่ีสะดวกขึ้น และลดอุบัติเหตุทางถนนได
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บานหนองใหญ ม.7

ซอมแซมถนนลาดยางภายในหมูบาน

ติดต้ังพลังงานแสงอาทิตย(โซลาเซลส)

กอสรางถนนลูกรังเขาพ้ืนที่การเกษตร



แบบ ผ. ๐๑

เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
โครงการ

รอยละ 70

63 เพื่อใหประชาชนไดใชน้ําสะอาด ขุดเจาะบอบาดาล ความลึก  - 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีน้ํา ประชาชนมีน้ําสะอาดเพื่อใช กองชาง
ในการอุปโภค บริโภค ไมนอยกวา 45 ม. หรือจนกวาจะได สะอาดอุปโภค ในการอุปโภค บริโภค เพียงพอ

น้ําอุปโภคบริโภคติดตั้งเคร่ืองสูบน้ํา บริโภครอยละ 90

และอุปกรณไฟฟาพรอมใหเรียบรอย
(ตามแบบ อบต.ซับใหญกําหนด)

64 ขุดลอกลําหวยจอมแกว เพื่อเก็บน้ําไวใชในการเกษตร กวาง 14 ม. ยาว 150 ม. 100,000 100,000 100,000 100,000 ปริมาณนํ้า ประชาชนไดใชน้ําเพื่อการ กองชาง
บานหนองใหญ ม.7 การอุปโภค บริโภค ลึก 3 ม. ปริมาณดินขุด ท่ีกักเก็บ เกษตร และอุปโภค บริโภค

2,850 ลบ.ม. เพิ่มข้ึน เพียงพอ
(ตามแบบ อบต.ซับใหญกําหนด)

65 ขุดลอกบอสาธารณประโยชน เพื่อเก็บน้ําไวใชในการเกษตร ขุกลอกขางสระ ขนาดกวาง 8 ม. 100,000 100,000 100,000 100,000 ปริมาณนํ้า ประชาชนไดใชน้ําเพื่อการ กองชาง
บานหนองใหญ ม.7 การอุปโภค บริโภค ยาว 115 ม. ลึก 3 ม. ปริมาณ ท่ีกักเก็บ เกษตร และอุปโภค บริโภค

ดินขุด 2,760 ลบ.ม. เพิ่มข้ึน เพียงพอ
(ตามแบบ อบต.ซับใหญ กําหนด)

66 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อสะดวกในการคมนาคมและ ถนน คสล. ขนาดกวาง 4 ม. 100,000 100,000 100,000 100,000 มีถนนสําหรับ ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง
ขนสงพืชผลทางการเกษตร ยาว 44 ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม. หรือมีพื้นท่ี การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา

คอนกรีตไมนอยกวา 176 ตร.ม. พรอมลงลูกรังไหลทาง ท่ีสะดวกขึ้น และลดอุบัติเหตุทางถนนได
กวางเฉล่ียขางละ 0.50 ม. (ตามแบบ อบต.ซับใหญกําหนด) รอยละ 70

67 เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับ กวาง 5 ม.  ยาว 1,800 ม. 100,000 100,000 100,000 100,000 มีถนนสําหรับ ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง
เกษตร บานตลุกคูณ ม. 8 ใชในการคมนาคมและขนสง หนาเฉล่ีย 0.10 ม. หรือมีปริมาณ การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา

พืชผลทางการเกษตร ลูกรังไมนอยกวา 900 ลบ.ม. ท่ีสะดวกขึ้น และลดอุบัติเหตุทางถนนได
(ตามแบบ อบต.ซับใหญกําหนด) รอยละ 70
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ซอมแซมถนนลูกรังเขาพื้นท่ีการ

เจาะบอบาดาล บานหนองใหญ ม.7

ภายในหมูบาน บานตลุกคูณ ม. 8

บานตลุกคูณ ม.8



แบบ ผ. ๐๑

เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
โครงการ

68 เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับ กวาง 5 ม.  ยาว 1,800 ม. 100,000 100,000 100,000 100,000 มีถนนสําหรับ ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง
 -  ทุงกระถิน ใชในการคมนาคมและขนสง หนาเฉล่ีย 0.10 ม. หรือมีปริมาณ การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา

พืชผลทางการเกษตร ลูกรังไมนอยกวา 900 ลบ.ม. ท่ีสะดวกขึ้น และลดอุบัติเหตุทางถนนได
(ตามแบบ อบต.ซับใหญกําหนด) รอยละ 70

69 ยกรองพูนดินถนนลูกรังบดอัด เพื่อสะดวกในการคมนาคมและ กวาง 5 ม. ยาว 1,100 ม.  - 200,000 150,000 150,000 มีถนนสําหรับ ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง
บานตลุกคูณ ม.8 ขนสงพืชผลทางการเกษตร หนาเฉลี่ย 0.10 ม. พรอมลงลูกรัง การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา

ปริมาณลูกรังไมนอยกวา 550 ลบ.ม.  ท่ีสะดวกขึ้น และลดอุบัติเหตุทางถนนได
(ตามแบบ อบต.ซับใหญ กําหนด) รอยละ 70

70 เพื่อความสะดวกในการคมนาคม กวาง 5 ม.  ยาว 1,800 ม. 100,000 100,000 100,000 100,000 มีถนนสําหรับ ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง
และขนสงพืชผลทางการเกษตร หนาเฉล่ีย 0.10 ม. หรือมีปริมาณ การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา

ลูกรังไมนอยกวา 900 ลบ.ม. ท่ีสะดวกขึ้น และลดอุบัติเหตุทางถนนได
(ตามแบบ อบต.ซับใหญกําหนด) รอยละ 70

71 เพื่อใหประชาชนไดใชน้ําสะอาด ติดตั้งเคร่ืองกรองน้ําขนาด 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน ประชาชนมีน้ําสะอาดเพื่อใช กองชาง
ในการอุปโภค บริโภค ถังกรองเหล็กขนาด Ø 1.50 ม. มีน้ําสะอาด ในการอุปโภค บริโภค เพียงพอ

พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุด ในการอุปโภค

 - กรวดทรายกรองน้ํา,สารกรองคารบอน,สารกองแมงกานิส บริโภค

 - แทนฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.80x1.80 ม. รอยละ 90

(ตามแบบ อบต.ซับใหญกําหนด)
72 เพื่อใหประชาชนไดใชน้ําสะอาด ซอมแซมหอถัง ขนาดกวางเฉล่ีย 120,000 120,000 120,000 120,000 ประชาชนมีน้ํา ประชาชนมีน้ําสะอาดเพื่อใช กองชาง

บานตลุกคูณ ม.8 ในการอุปโภค บริโภค 2.5 ม.ยาว 2.5 ม.และขุดเจาะบอบาดาล ความลึก สะอาดอุปโภค ในการอุปโภค บริโภค เพียงพอ

ไมนอยกวา 45 ม.หรือจนกวาจะไดน้ําอุปโภคบริโภค บริโภครอยละ 90
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ปรับปรุงหอถังและเจาะบอบาดาล

(คุมมะพราวหวาน) บานตลุกคูณ ม.8 

กอสรางถนนลูกรังเขาพ้ืนที่การเกษตร

กอสรางระบบกรองนํ้าประปาหมูบาน

บานตลุกคูณ หมู 8

กอสรางถนนลูกรัง สายตลุกคูณ ม.8



แบบ ผ. ๐๑

เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
โครงการ

พรอมติดตั้งเคร่ืองสูบน้ําและอุปกรณไฟฟา และติดตั้งปายโครงการ
(ตามแบบ อบต.ซับใหญกําหนด) พิกัดท่ีตั้ง N 15.59139 E 101.60382

73 ติดตั้งเสียงตามสาย เพ่ือเผยแพรขาวสารใหประชาชน ติดตั้งเคร่ืองขยายเสียง ขนาด  - 100,000 100,000 100,000 ประชาชน ประชาชนไดรับขาวสาร กองชาง
ภายในหมูบาน บานตลุกคูณ ทราบอยางท่ัวถึง 1,000 w. เดินสายยาวรวม 1,200 ม. ไดรับขอมูล อยางท่ัวถึง
หมู 8  -ลําโพงฮอนปากลอมทาย (ลูกลายอยูใน) 12 ตัว ขาวสาร

 -ไมโครโฟน 2 ตัว เพ่ิมข้ึน

 -เคร่ืองเลน DVD จํานวน 1 เคร่ือง รอยละ 90

(ตามแบบ อบต.ซับใหญกําหนด)

74 ยกรองพูนดินลูกรังบดอัด เสนคุม เพื่อความสะดวกในการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 550 ม. 100,000 100,000 100,000 100,000 มีถนนสําหรับ ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง
และลําเรียงพืชผลทางการเกษตร หนาเฉลี่ย 0.10 ม. พรอมลงลูกรัง การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา

ม.9 ปริมาณลูกรังไมนอยกวา 275 ลบ.ม. ท่ีสะดวกขึ้น และลดอุบัติเหตุทางถนนได
(ตามแบบ อบต.ซับใหญ กําหนด) รอยละ 70

75 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อสะดวกในการคมนาคมและ ถนน คสล. ขนาดกวาง 4 ม. 100,000 100,000 100,000 100,000 มีถนนสําหรับ ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง
ขนสงพืชผลทางการเกษตร ยาว 44 ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม. หรือมีพื้นท่ี การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา

คอนกรีตไมนอยกวา 176 ตร.ม. พรอมลงลูกรัง ท่ีสะดวกขึ้น และลดอุบัติเหตุทางถนนได
ไหลทางกวางเฉล่ียขางละ 0.50 ม. รอยละ 70

(ตามแบบ อบต.ซับใหญกําหนด)
76 เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับ ถนน คสล. ขนาดกวาง 4 ม. 100,000 100,000 100,000 100,000 มีถนนสําหรับ ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

86

ภายในหมูบาน บานซับหาง หมู 9

ปะรัมชางไปทุงกระถิน บานซับหาง

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บานซับหาง ม.9



แบบ ผ. ๐๑

เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
โครงการ

ใชในการคมนาคมไดอยาง ยาว 44 ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม. หรือมีพื้นท่ี การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 176 ตร.ม. พรอมลงลูกรังไหลทาง ท่ีสะดวกขึ้น และลดอุบัติเหตุทางถนนได

กวางเฉล่ียขางละ 0.50 ม. (ตามแบบ อบต.ซับใหญกําหนด) รอยละ 70

77 เพื่อความสะดวกในการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 550 ม. 100,000 100,000 100,000 100,000 มีถนนสําหรับ ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง
และขนสงพืชผลทางการเกษตร หนาเฉลี่ย 0.10 ม. พรอมลงลูกรัง การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา

ปริมาณลูกรังไมนอยกวา 275 ลบ.ม. ท่ีสะดวกขึ้น และลดอุบัติเหตุทางถนนได
(ตามแบบ อบต.ซับใหญ กําหนด) รอยละ 70

78 เพื่อความสะดวกในการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 550 ม. 100,000 100,000 100,000 100,000 มีถนนสําหรับ ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง
สาย 3 แยกบานนายแถม และขนสงพืชผลทางการเกษตร หนาเฉลี่ย 0.10 ม. พรอมลงลูกรัง การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา

ปริมาณลูกรังไมนอยกวา 275 ลบ.ม. ท่ีสะดวกขึ้น และลดอุบัติเหตุทางถนนได
(ตามแบบ อบต.ซับใหญ กําหนด) รอยละ 70

79 เพื่อความสะดวกในการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 550 ม. 100,000 100,000 100,000 100,000 มีถนนสําหรับ ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง
สาย 3 แยกวัดซับหาง ม.9 และขนสงพืชผลทางการเกษตร หนาเฉลี่ย 0.10 ม. พรอมลงลูกรัง การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา

ปริมาณลูกรังไมนอยกวา 275 ลบ.ม. ท่ีสะดวกขึ้น และลดอุบัติเหตุทางถนนได
(ตามแบบ อบต.ซับใหญ กําหนด) รอยละ 70

80 กอสรางระบบน้ําประปาหอถังสูง เพื่อใหประชาชนไดใชน้ําสะอาด กอสรางหอถัง ขนาดกวางเฉล่ีย 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน ประชาชนมีน้ําสะอาดเพื่อใช กองชาง
บาดาล บานซับหาง ม.9 ในการอุปโภค บริโภค 2.5 ม.ยาว 2.5 ม. หรือพื้นท่ีกอสราง มีน้ําสะอาด ในการอุปโภค บริโภค เพียงพอ

 ไมนอยกวา 6.25 ตร.ม.พรอมระบบประปาใหเรียบรอย ในการอุปโภค

(ตามแบบ อบต.ซับใหญกําหนด) บริโภค

รอยละ 90

81 ขยายเขตประปาหมูบาน เพื่อใหประชาชนไดใชน้ําสะอาด ขยายเขตประปาโดยการวางทอ 70,000 70,000 70,000 70,000 ประชาชนมีน้ํา ประชาชนมีน้ําสะอาดเพื่อใช กองชาง
บานซับหาง ม.9 ในการอุปโภค บริโภค PVC ขนาด Ø 2นิ้ว ช้ัน 8.5 สะอาดอุปโภค ในการอุปโภค บริโภค เพียงพอ

ยาวรวม 1,000 ม. บริโภครอยละ 90

ซอยหนาบาน อบต.งาม กล่ินศรี 

บานซับหาง ม.9 - บานบุฉนวน ม. 6

คุมซับหาง - คุมปะรัมชาง ม.9
ยกรองพูนดินถนนลูกรังบดอัด

ถึงวัด บานซับหาง หมู 9

ยกรองพูนดินถนนลูกรังบดอัด

 - บานทุงกระถิน

ยกรองพูนดินถนนลูกรังบดอัด

87



แบบ ผ. ๐๑

เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
โครงการ

(ตามแบบ อบต.ซับใหญกําหนด)
82 เพื่อใหประชาชนทราบพื้นท่ี กอสรางร้ัวโดยรอบพื้นท่ีใน 100,000 100,000 100,000 100,000 มีแนวเขต มีร้ัวแสดงแนวเขตพื้นท่ี กองชาง

เขตท่ีสาธารณะ สาธารณะท่ีเปนสัดสวน เขตพื้นท่ีสาธารณะหมูบาน พื้นท่ีสาธารณะ สาธารณะของหมูบาน
บานซับหาง ม.9 มีแนวเขตระบุชัดเจน หมูบาน

(ตามแบบ อบต.ซับใหญกําหนด) เพ่ิมข้ึน

รอยละ 20

83 กอสรางลานกีฬาเอนกประสงค เพื่อสงเสริมใหประชาชนไดเลน ขนาดกวาง 20 ม. ยาว 30 ม. 100,000 100,000 100,000 100,000 มีสถานท่ี ประชาชนมีการเลนกีฬาและ กองชาง
บานซับหาง ม.9 กีฬาและออกกําลังกาย หนา 0.05 เมตร หรือพื้นท่ีคอนกรีต ออกกําลังกาย ออกกําลังกาย และมีสุขภาพดี

เสริมเหล็กไมนอยกวา 600 ตร.ม.และลงดินลูกรังไหลคอนกรีตส่ีขาง และเลนกีฬา

กวางเฉล่ีย 0.50 ม. (ตามแบบ อบต.ซับใหญ กําหนด) เพิ่มข้ึน
รอยละ 20

84 ติดตั้งเสียงตามสายภายในหมูบาน เพื่อเผยแพรขาวสารใหประชาชน ติดตั้งเคร่ืองขยายเสียง ขนาด 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน ประชาชนไดรับขาวสาร กองชาง
บานซัหาง ม.9 ทราบอยางท่ัวถึง 1,000 w. เดินสายยาวรวม 1,200 ม. ไดรับขอมูล อยางท่ัวถึง

 -ลําโพงฮอนปากลอมทาย (ลูกลายอยูใน) 12 ตัว ขาวสารเพิ่มขึ้น

 -ไมโครโฟน 2 ตัว รอยละ 90
 -เคร่ืองเลน DVD จํานวน 1 เคร่ือง
(ตามแบบ อบต.ซับใหญกําหนด)

85 เพื่อใหประชาชนมีสถานท่ี บานซับหาง หมู 9 100,000 100,000 100,000 100,000 มีอาคารให มีอาคารสําหรับทํากิจกรรม กองชาง
บานซับหาง ม.9 สําหรับประกอบกิจกรรมภายใน (ตามแบบ อบต.ซับใหญกําหนด) บริการ และบริการประชาชนในพ้ืนที่

หมูบาน ประชาชน มีความสะดวกในการจัดประชุม

เพ่ิมข้ึน ตางๆ ของหมูบาน
รอยละ 20

กอสรางศาลาเอนกประสงค

กอสรางร้ัวกั้นรอบแนว
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แบบ ผ. ๐๑

เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
โครงการ

86 เพื่อจัดเก็บน้ําไวใชการอุปโภค บานซับหาง หมู 9 200,000 200,000 200,000 200,000 ปริมาณนํ้า ประชาชนมีน้ําในการอุปโภค กองชาง
บานซับหาง หมู 9 บริโภค (ตามแบบ อบต.ซับใหญ กําหนด) ท่ีกักเก็บ และบริโภคอยางเพียงพอ

เพิ่มข้ึน 

รอยละ 80

87 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับ ถนน คสล. ขนาดกวาง 4 ม. 100,000 100,000 100,000 100,000 มีถนนสําหรับ ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง
ใชในการคมนาคมไดอยาง ยาว 44 ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม. หรือมีพื้นท่ี การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา

ม.10 สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 176 ตร.ม. พรอมลงลูกรังไหลทาง ท่ีสะดวกขึ้น และลดอุบัติเหตุทางถนนได
กวางเฉล่ียขางละ 0.50 ม. (ตามแบบ อบต.ซับใหญกําหนด) รอยละ 70

88 เพื่อใหประชาชนมีถนนไวใช กวาง 5 ม.  ยาว 1,800 ม. 100,000 100,000 100,000 100,000 มีถนนสําหรับ ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง
ขนสงพืชผลทางการเกษตร หนาเฉล่ีย 0.10 ม. หรือมีปริมาณ การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา

เขายายหอม และในการคมนาคม ลูกรังไมนอยกวา 900 ลบ.ม. ท่ีสะดวกขึ้น และลดอุบัติเหตุทางถนนได
(ตามแบบ อบต.ซับใหญกําหนด) รอยละ 70

89 เพื่อระบายน้ําใหสะดวก รวดเร็ว ทอลอดคอนกรีตทรงเหล่ียม 250,000 250,000 250,000 250,000 ลดปญหา ประชาชนไดรับการแกไข กองชาง
ปองกันน้ําทวมขัง แบบ 2 ชองทาง 1 จุด น้ําทวมขัง ปญหาน้ําทวมขังและทรัพยสิน

เขายายหอม (ตามแบบ อบต.ซับใหญกําหนด) ในพื้นท่ี เสียหาย
รอยละ 80

90 เพื่อความสะดวกในการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 550 ม. 100,000 100,000 100,000 100,000 มีถนนสําหรับ ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง
และขนสงพืชผลทางการเกษตร หนาเฉลี่ย 0.10 ม. พรอมลงลูกรัง การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา

จากไรนายชาญ - ไรนายคําตา ปริมาณลูกรังไมนอยกวา 275 ลบ.ม. ท่ีสะดวกขึ้น และลดอุบัติเหตุทางถนนได
(ตามแบบ อบต.ซับใหญ กําหนด) รอยละ 70

91 กอสรางถนนลูกรังบดอัดภายใน เพื่อความสะดวกในการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 550 ม. 100,000 100,000 100,000 100,000 มีถนนสําหรับ ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

89

ภายในหมูบาน บานซับใหญพัฒนา

สายสระน้ําแมกองแกว ม.10 - เสน

บานซับใหญพัฒนา ม.10

ขุดลอกสระน้ําภายในหมูบาน

กอสรางทอลอดคอนกรีตทรงเหล่ียม

ทําการเกษตร บานซับใหญพัฒนา
ยกรองพูนดินถนนลูกรังทางเขาพื้นท่ี

บานซับใหญพัฒนา - พระพุทธบาท 
กอสรางถนนลูกรังสาย ทาง ม. 10



แบบ ผ. ๐๑

เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
โครงการ

และขนสงพืชผลทางการเกษตร หนาเฉลี่ย 0.10 ม. พรอมลงลูกรัง การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา
ปริมาณลูกรังไมนอยกวา 275 ลบ.ม. ท่ีสะดวกขึ้น และลดอุบัติเหตุทางถนนได
(ตามแบบ อบต.ซับใหญ กําหนด) รอยละ 70

92 เพื่อความสะดวกในการคมนาคม กวาง 5 ม.  ยาว 1,800 ม. 100,000 100,000 100,000 100,000 มีถนนสําหรับ ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง
และขนสงพืชผลทางการเกษตร หนาเฉล่ีย 0.10 ม. หรือมีปริมาณ การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา

ลูกรังไมนอยกวา 900 ลบ.ม. ท่ีสะดวกขึ้น และลดอุบัติเหตุทางถนนได
(ตามแบบ อบต.ซับใหญกําหนด) รอยละ 70

93 เพื่อใหประชาชนไดใชน้ําสะอาด ขุดเจาะบอบาดาล ความลึก 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีน้ํา ประชาชนมีน้ําสะอาดเพื่อใช กองชาง
หมู 10 ในการอุปโภค บริโภค ไมนอยกวา 45 ม. หรือจนกวาจะไดน้ําอุปโภคบริโภค สะอาดอุปโภค ในการอุปโภค บริโภค เพียงพอ

ติดตั้งเคร่ืองสูบน้ําและอุปกรณไฟฟาใหเรียบรอย บริโภครอยละ 90

(ตามแบบ อบต.ซับใหญกําหนด)
94 โครงการขยายเสียงตามสาย เพ่ือเผยแพรขาวสารใหประชาชน ติดตั้งเคร่ืองขยายเสียง ขนาด  -  - 100,000 100,000 ประชาชน ประชาชนไดรับขาวสาร กองชาง

บานซับใหญพัฒนา หมู 10 ทราบอยางท่ัวถึง 1,000 w. เดินสายยาวรวม 1,200 ม. ไดรับขอมูล อยางท่ัวถึง
 -ลําโพงฮอนปากลอมทาย (ลูกลายอยูใน) 12 ตัว ขาวสาร

 -ไมโครโฟน 2 ตัว เพ่ิมข้ึน

 -เคร่ืองเลน DVD จํานวน 1 เคร่ือง รอยละ 90

(ตามแบบ อบต.ซับใหญกําหนด)
95 เพื่อความสะดวก ถูกสุขลักษณะ จํานวน  1  แหง - - 300,000 300,000 มีสถานท่ี ประชาชนไดจับจายสินคา กองชาง

เปนระเบียบเรียบรอย (ตามแบบ อบต.ซับใหญกําหนด) สําหรับจําหนาย จากตลาดท่ีไดมาตรฐาน
สินคาท่ีถูก ถูกสุขลักษณะ 
สุขลักษณะ

เพิ่มข้ึน

กอสรางปรับปรุง ตลาดประจํา

บานซับใหญพัฒนา ม.10
กอสรางถนนลูกรังเขาพ้ืนที่การเกษตร

อบต. บานซับใหญพัฒนา ม.10

เจาะบอบาดาล บานซับใหญพัฒนา

หมูบาน บานซับใหญพัฒนา ม.10
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แบบ ผ. ๐๑

เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
โครงการ

รอยละ 10

96 เพื่อจัดเก็บน้ําไวใชการอุปโภค ขนาดกวาง 41 ม. ยาว 112 ม. 100,000 100,000 100,000 100,000 ปริมาณนํ้า ประชาชนมีน้ําในการอุปโภค กองชาง
บานซับใหญพัฒนา หมู 10 บริโภค ลึก 3 ม. ปริมาณดินขุด ท่ีกักเก็บ และบริโภคอยางเพียงพอ

2,776 ลบ.ม. เพิ่มข้ึน 

รอยละ 80

97 เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับ ถนน คสล. ขนาดกวาง 4 ม. 100,000 100,000 100,000 100,000 มีถนนสําหรับ ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง
ใชในการคมนาคมไดอยาง ยาว 44 ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม. หรือมีพื้นท่ี การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 176 ตร.ม. พรอมลงลูกรังไหลทาง ท่ีสะดวกขึ้น และลดอุบัติเหตุทางถนนได

กวางเฉล่ียขางละ 0.50 ม. (ตามแบบ อบต.ซับใหญกําหนด) รอยละ 70

98 เพื่อความสะดวกในการคมนาคม กวาง 5 ม.  ยาว 1,800 ม. 100,000 100,000 100,000 100,000 มีถนนสําหรับ ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง
และขนสงพืชผลทางการเกษตร หนาเฉล่ีย 0.10 ม. หรือมีปริมาณ การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา

ลูกรังไมนอยกวา 900 ลบ.ม. ท่ีสะดวกขึ้น และลดอุบัติเหตุทางถนนได
(ตามแบบ อบต.ซับใหญกําหนด) รอยละ 70

99 กอสรางถนนลูกรังเขาพื้นท่ี เพื่อความสะดวกในการคมนาคม กวาง 5 ม.  ยาว 1,800 ม. 100,000 100,000 100,000 100,000 มีถนนสําหรับ ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง
การเกษตร บานหนองบัว ม.11 และขนสงพืชผลทางการเกษตร หนาเฉล่ีย 0.10 ม. หรือมีปริมาณ การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา

ลูกรังไมนอยกวา 900 ลบ.ม. ท่ีสะดวกขึ้น และลดอุบัติเหตุทางถนนได
(ตามแบบ อบต.ซับใหญกําหนด) รอยละ 70

100 เพื่อใหราษฎรมีน้ําไวใชในการ กวาง 14 ม. ยาว 150 ม. 100,000 100,000 100,000 100,000 ปริมาณนํ้า ประชาชนมีน้ําในการอุปโภค กองชาง
บานหนองบัว  ม. 11 อุปโภค บริโภค และการเกษตร ลึก 3 ม. ปริมาณดินขุด ท่ีกักเก็บ และบริโภคอยางเพียงพอ

2,850 ลบ.ม. เพิ่มข้ึน 

(ตามแบบ อบต.ซับใหญกําหนด) รอยละ 80

101 ติดตั้งเสียงตามสายภายในหมูบาน เพื่อเผยแพรขาวสารใหประชาชน ติดตั้งเคร่ืองขยายเสียง ขนาด  - 100,000  -  - ประชาชน ประชาชนไดรับขาวสาร กองชาง
บานหนองบัว ม.11 ทราบอยางท่ัวถึง 1,000 w. เดินสายยาวรวม 1,200 ม. ไดรับขอมูล อยางท่ัวถึง

 -ลําโพงฮอนปากลอมทาย (ลูกลายอยูใน) 12 ตัว ขาวสาร
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ขุดลอกคลองภายในหมูบาน

บานหนองบัว ม.11

หมูบาน บานหนองบัว ม.11

เขาซอยในหมูบาน ทุกซอย

ขุดลอกสระน้ําภายในหมูบาน

บานหนองบัว ม.11

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ซอมแซมถนนลูกรังภายใน



แบบ ผ. ๐๑

เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
โครงการ

 -ไมโครโฟน 2 ตัว เพิ่มข้ึน
 -เคร่ืองเลน DVD จํานวน 1 เคร่ือง รอยละ 90
(ตามแบบ อบต.ซับใหญกําหนด)

102 ขยายเขตประปาหมูบาน เพื่อใหประชาชนไดใชน้ําสะอาด ขยายเขตประปาโดยการวางทอ 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีน้ํา ประชาชนมีน้ําสะอาดเพื่อใช กองชาง
บานหนองบัว ม.11 ในการอุปโภค บริโภค PVC ขนาด Ø 2นิ้ว ช้ัน 8.5 สะอาดอุปโภค ในการอุปโภค บริโภค เพียงพอ

(ตามแบบ อบต.ซับใหญกําหนด) บริโภค

รอยละ 90

103 กอสรางลานกีฬาเอนกประสงค เพื่อสงเสริมใหประชาชนไดเลน ขนาดกวาง 20 ม. ยาว 30 ม. 100,000 100,000 100,000 100,000 มีสถานท่ี ประชาชนมีการเลนกีฬาและ กองชาง
บานหนองบัว ม. 11 กีฬาและออกกําลังกาย หนา 0.05 เมตร หรือพื้นท่ีคอนกรีต ออกกําลังกาย ออกกําลังกาย และมีสุขภาพดี

เสริมเหล็กไมนอยกวา 600 ตร.ม.และลงดินลูกรังไหลคอนกรีตส่ีขาง และเลนกีฬา

กวางเฉล่ีย 0.50 ม. (ตามแบบ อบต.ซับใหญ กําหนด) เพิ่มข้ึน
รอยละ 20

104 เพื่อใหประชาชนทราบพื้นท่ี กอสรางร้ัวโดยรอบพื้นท่ีใน 100,000  -  -  - มีแนวเขต มีร้ัวแสดงแนวเขตพื้นท่ี กองชาง
เขตท่ีสาธารณะ สาธารณะท่ีเปนสัดสวน เขตพื้นท่ีสาธารณะหมูบาน พื้นท่ีสาธารณะ สาธารณะของหมูบาน
บานโนนจําปาพัฒนา ม.12 มีแนวเขตระบุชัดเจน หมูบาน

(ตามแบบ อบต.ซับใหญกําหนด) เพิ่มข้ึน
รอยละ 20

105 เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับ ถนน คสล. ขนาดกวาง 4 ม. 100,000 100,000 100,000 100,000 มีถนนสําหรับ ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง
ใชในการคมนาคมไดอยาง ยาว 44 ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม. หรือมีพื้นท่ี การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 176 ตร.ม. พรอมลงลูกรังไหลทาง ท่ีสะดวกขึ้น และลดอุบัติเหตุทางถนนได

กวางเฉล่ียขางละ 0.50 ม. (ตามแบบ อบต.ซับใหญกําหนด) รอยละ 70

106 เพื่อความสะดวกในการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 550 ม. 100,000 100,000 100,000 100,000 มีถนนสําหรับ ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง
และลําเรียงพืชผลทางการเกษตร หนาเฉลี่ย 0.10 ม. พรอมลงลูกรัง การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา
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ยกรองพูนดินถนนลูกรังภายใน

บานโนนจําปาพัฒนา ม.12

หมูบาน บานโนนจําปาพัฒนา

โครงการกอสรางร้ัวกั้นรอบแนว

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เขาซอยในหมูบาน 
บานโนนจําปาพัฒนา ม.12



แบบ ผ. ๐๑

เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
โครงการ

ม.12 ปริมาณลูกรังไมนอยกวา 275 ลบ.ม. ท่ีสะดวกขึ้น และลดอุบัติเหตุทางถนนได
(ตามแบบ อบต.ซับใหญ กําหนด) รอยละ 70

107 ซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบาน เพื่อความสะดวกในการคมนาคม กวาง 5 ม.  ยาว 1,800 ม. 100,000 100,000 100,000 100,000 มีถนนสําหรับ ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง
บานโนนจําปาพัฒนา ม.12 และขนสงพืชผลทางการเกษตร หนาเฉล่ีย 0.10 ม. หรือมีปริมาณ การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา

ลูกรังไมนอยกวา 900 ลบ.ม. ท่ีสะดวกขึ้น และลดอุบัติเหตุทางถนนได
(ตามแบบ อบต.ซับใหญกําหนด) รอยละ 70

108 เพื่อใหประชาชนมีสถานท่ี บานโนนจําปาพัฒนา ม.12  -  - 100,000 100,000 มีอาคารให มีอาคารสําหรับทํากิจกรรม กองชาง
สําหรับประกอบกิจกรรมภายใน บริการ และบริการประชาชนในพ้ืนที่
หมูบาน (ตามแบบ อบต.ซับใหญกําหนด) ประชาชน มีความสะดวกในการจัดประชุม

เพิ่มข้ึน ตางๆ ของหมูบาน
รอยละ 20

109 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับ ถนน คสล. ขนาดกวาง 4 ม. 100,000 100,000 100,000 100,000 มีถนนสําหรับ ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง
ใชในการคมนาคมไดอยาง ยาว 44 ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม. หรือมีพื้นท่ี การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็ว คอนกรีตไมนอยกวา 176 ตร.ม. พรอมลงลูกรังไหลทาง ท่ีสะดวกขึ้น และลดอุบัติเหตุทางถนนได

กวางเฉล่ียขางละ 0.50 ม. (ตามแบบ อบต.ซับใหญกําหนด) รอยละ 70

110 กอสรางถนนบดอัดสายนอก เพื่อความสะดวกในการคมนาคม กวาง 6 ม. ยาว 3,000 ม. 200,000 200,000 200,000 200,000 มีถนนสําหรับ ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง
บานเขาดินวนา ม.13 และขนสงพืชผลทางการเกษตร หนาเฉล่ีย 0.20 ม.หรือปริมาณ การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา

ดินบดอัดไมนอยกวา 3,600 ลบ.ม. ท่ีสะดวกขึ้น และการขนสงพืชผลทางการ
(ตามแบบ อบต.ซับใหญกําหนด) รอยละ 70 เกษตรออกสูตลาด

111 ซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบาน เพื่อความสะดวกในการคมนาคม กวาง 5 ม.  ยาว 1,800 ม. 100,000 100,000 100,000 100,000 มีถนนสําหรับ ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง
บานเขาดินวนา ม.13 และขนสงพืชผลทางการเกษตร หนาเฉล่ีย 0.10 ม. หรือมีปริมาณ การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา

ลูกรังไมนอยกวา 900 ลบ.ม. ท่ีสะดวกขึ้น และการขนสงพืชผลทางการ
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บานเขาดินวนา ม.13

โครงการตอเติมศาลาประชาคม
หมูบาน บานโนนจําปาพัฒนา ม.12

ภายในหมูบาน บานเขาดินวนา ม.13



แบบ ผ. ๐๑

เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
โครงการ

(ตามแบบ อบต.ซับใหญกําหนด) รอยละ 70 เกษตรออกสูตลาด

112 เพื่อใหประชาชนไดใชน้ําสะอาด ขุดเจาะบอบาดาล ความลึก 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีน้ํา ประชาชนมีน้ําสะอาดเพื่อใช กองชาง
หมู 13 ในการอุปโภค บริโภค ไมนอยกวา 45 ม. หรือจนกวาจะไดน้ําอุปโภคบริโภค สะอาดอุปโภค ในการอุปโภค บริโภค เพียงพอ

ติดตั้งเคร่ืองสูบน้ําและอุปกรณไฟฟาใหเรียบรอย บริโภครอยละ 90

(ตามแบบ อบต.ซับใหญกําหนด)
113 เพื่อจัดเก็บน้ําไวใชการอุปโภค ขนาดกวาง 5.5 ม. ยาว 170 ม. 100,000 100,000 100,000 100,000 ปริมาณนํ้า ประชาชนมีน้ําในการอุปโภค กองชาง

บานเขาดินวนา ม.13 บริโภค ลึก 3 ม. ปริมาณดินขุด 2,805 ลบ.ม. ท่ีกักเก็บ และบริโภคอยางเพียงพอ
(ตามแบบ อบต.ซับใหญกําหนด) เพิ่มข้ึน 

รอยละ 80

114 ติดตั้งเสียงตามสายภายใน เพื่อเผยแพรขาวสารใหประชาชน ซอมแซมเสียงตามสายจุดท่ีชํารุด 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน ประชาชนไดรับขาวสาร กองชาง
หมูบาน บานเขาดินวนา ม.13 ทราบอยางท่ัวถึง ใหใชการได ไดรับขอมูล อยางท่ัวถึง

(ตามแบบ อบต.ซับใหญกําหนด) ขาวสารเพิ่มขึ้น

รอยละ 90

115 เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับ ถนน คสล. ขนาดกวาง 4 ม. 100,000 100,000 100,000 100,000 มีถนนสําหรับ ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง
ใชในการคมนาคมไดอยาง ยาว 44 ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม. หรือมีพื้นท่ี การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็ว คอนกรีตไมนอยกวา 176 ตร.ม. พรอมลงลูกรังไหลทาง ท่ีสะดวกขึ้น และลดอุบัติเหตุทางถนนได

กวางเฉล่ียขางละ 0.50 ม. (ตามแบบ อบต.ซับใหญกําหนด) รอยละ 70

116 เพื่อความสะดวกในการคมนาคม กวาง 5 ม.  ยาว 1,800 ม. 100,000 100,000 100,000 100,000 มีถนนสําหรับ ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง
และขนสงพืชผลทางการเกษตร หนาเฉล่ีย 0.10 ม. หรือมีปริมาณ การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา

ลูกรังไมนอยกวา 900 ลบ.ม. ท่ีสะดวกขึ้น และลดอุบัติเหตุทางถนนได
(ตามแบบ อบต.ซับใหญกําหนด) รอยละ 70
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ซอมแซมถนนลูกรังรอบสระน้ํา

ไปสายน้ําซับ บานซับจาน ม.14

เจาะบอบาดาล บานเขาดินวนา

ขุดลอกสระน้ําภายในหมูบาน

บานซับจาน ม.14
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สาธารณะ บานซับจาน ม.14



แบบ ผ. ๐๑

เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
โครงการ

117 เพื่อความสะดวกในการคมนาคม กวาง 5 ม.  ยาว 1,800 ม. 200,000 200,000 200,000 200,000 มีถนนสําหรับ ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง
และขนสงพืชผลทางการเกษตร หนาเฉล่ีย 0.10 ม. หรือมีปริมาณ การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา

ลูกรังไมนอยกวา 900 ลบ.ม. ท่ีสะดวกขึ้น และลดอุบัติเหตุทางถนนได
(ตามแบบ อบต.ซับใหญกําหนด) รอยละ 70

118 เพื่อความสะดวกในการคมนาคม กวาง 8 ม.  ยาว 1,000 ม.  - 400,000 400,000 400,000 มีถนนสําหรับ ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง
และขนสงพืชผลทางการเกษตร แยกจากทางหมูบานไปทางทิศเหนือ การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา

เสนท่ี 1 ทางตัดใหม วางทอขนาด 1.00 ม. 1 จุด ท่ีสะดวกขึ้น และลดอุบัติเหตุทางถนนได
(ตามแบบ อบต.ซับใหญกําหนด) รอยละ 70

119 เพื่อความสะดวกในการคมนาคม กวาง 8 ม.  ยาว 1,100 ม.  - 400,000 400,000 400,000 มีถนนสําหรับ ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง
และขนสงพืชผลทางการเกษตร แยกจากทางหมูบานไปทางทิศใต การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา

เสนท่ี 2 ทางตัดใหม วางทอขนาด 0.60 ม. 1 จุด ท่ีสะดวกขึ้น และลดอุบัติเหตุทางถนนได
(ตามแบบ อบต.ซับใหญกําหนด) รอยละ 70

120 ติดตั้งเสียงตามสาย เพื่อเผยแพรขาวสารใหประชาชน ซอมแซมเสียงตามสายจุดท่ีชํารุด  -  - 100,000 100,000 ประชาชน ประชาชนไดรับขาวสาร กองชาง
ภายในหมูบาน บานซับจาน ทราบอยางท่ัวถึง ใหใชการได ไดรับขอมูล อยางท่ัวถึง
หมู 14 (ตามแบบ อบต.ซับใหญกําหนด) ขาวสารเพิ่มขึ้น

121 เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับ ถนน คสล. ขนาดกวาง 4 ม. 200,000 200,000 200,000 20,000 มีถนนสําหรับ ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง
ใชในการคมนาคมไดอยาง ยาว 44 ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม. หรือมีพื้นท่ี การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา

หมู 14 สะดวกรวดเร็ว คอนกรีตไมนอยกวา 176 ตร.ม. พรอมลงลูกรังไหลทาง ท่ีสะดวกขึ้น และลดอุบัติเหตุทางถนนได
กวางเฉล่ียขางละ 0.50 ม. (ตามแบบ อบต.ซับใหญกําหนด) รอยละ 70

122 เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับ ถนน คสล. ขนาดกวาง 4 ม. 300,000 300,000 300,000 300,000 มีถนนสําหรับ ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง
ใชในการคมนาคมไดอยาง ยาว 44 ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม. หรือมีพื้นท่ี การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา

ม.14 สะดวกรวดเร็ว คอนกรีตไมนอยกวา 176 ตร.ม. พรอมลงลูกรังไหลทาง ท่ีสะดวกขึ้น และลดอุบัติเหตุทางถนนได
กวางเฉล่ียขางละ 0.50 ม. (ตามแบบ อบต.ซับใหญกําหนด) รอยละ 70

ยกรองพูนดินถนนลูกรังบดอัด

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ยกรองพูนดินถนนลูกรังบดอัด

บานซับจาน ม.14

ยกรองพูนดินถนนลูกรังภายใน
หมูบาน บานซับจาน ม.14

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ไปสายบานซับจาน - บานวังข่ือ 

บานซับจาน ม.14
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ไปสายนซับจาน - บานโนนจําปาพัฒนา



แบบ ผ. ๐๑

เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
โครงการ

123 ขยายเขตประปาหมูบาน เพื่อใหประชาชนไดใชน้ําสะอาด ขยายเขตประปาโดยการวางทอ 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีน้ํา ประชาชนมีน้ําสะอาดเพื่อใช กองชาง
บานซับจาน ม.14 ในการอุปโภค บริโภค PVC ขนาด Ø 2นิ้ว ช้ัน 8.5 สะอาดอุปโภค ในการอุปโภค บริโภค เพียงพอ

(ตามแบบ อบต.ซับใหญกําหนด) บริโภค

รอยละ 90

124 เพื่อความสะดวกในการคมนาคม ระยะทาง 2,500 ม. กวาง 4 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนสําหรับ ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง
 - บานวังข่ือ ม.4 และขนสงพืชผลทางการเกษตร เฉล่ียขางละ 0.15 ม. การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา

(ตามแบบ อบต.ซับใหญกําหนด) ท่ีสะดวกขึ้น และลดอุบัติเหตุทางถนนได
รอยละ 70

125 ลงหินคลุกถนนเช่ือมระหวาง เพื่อความสะดวกในการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 1,500 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนสําหรับ ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง
หมูบานทุกหมูบาน และขนสงพืชผลทางการเกษตร หนา 0.10 ม. หรือมีปริมาณ การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา

หินคลุกไมนอยกวา 750 ลบ.ม. ท่ีสะดวกขึ้น และลดอุบัติเหตุทางถนนได
(ตามแบบ อบต.ซับใหญกําหนด) รอยละ 70

127 เพื่อประชาสัมพันธบอกแนวเขต ปายประชาสัมพันธ 150,000 150,000 150,000 150,000 การกําหนด สามารถกําหนดขอบเขตหมูบาน กองชาง
(แบบกังหันลม) และสงเสริมการทองเท่ียว (ตามแบบ อบต.ซับใหญกําหนด) เขตหมูบาน ชัดเจน มีความสวยงาม 

มีความชัดเจน สะดวกตอนักทองเท่ียว
รอยละ 80 และผูใชเสนทาง

รวม  -  - 16,152,000 18,602,000 18,152,000 17,972,000  -  -  -        127     โครงการ

กอสรางปายทางเขา อบต.ซับใหญ

โครงการพัฒนาตําบลซับใหญ
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กอสรางถนนลูกรัง สายหนาอําเภอ



แบบ ผ. ๐๑

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4
 - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 และ 3

2 ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งของชุมชน และสงเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1  - เพ่ือใหผูมีภาระพ่ึงพิงในชุมชน กลุมผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดวยโอกาส  - 500,000 500,000  - กิจกรรมได คุณภาพชีวิตของผูมีภาวะ กองสวัสดิการ

ไดรับการดูแลชวยเหลือครบครัน ผูท่ีมีภาวะพึ่งพิงในชุมชน ดําเนินการ พึ่งพิงดีข้ึน  - สังคม
 - เปนศูนยเครื่องมือสนับสนุน รอยละ 100 รพ.ซับใหญ
การดูแลผูปวยในชุมชน

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.2561- 2564)

องคการบริหารสวนตําบลซับใหญ อําเภอซับใหญ จังหวัดชัยภูมิ

พึ่งพิง
กอสรางศูนยดูแลผูปวยภาวะ



แบบ ผ. ๐๑

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4
 - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 และ 3

2 ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งของชุมชน และสงเสริมคุณภาพชีวิต
2.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

เปาหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 1.เพ่ือเปนคาใชจายการฝกอบรม จํานวน  1  ครั้ง/ป 50,000    50,000    50,000    50,000    ผูเขารวม สมาชิก อปพร.มีประสิทธิภาพ สํานักงานปลัด

ทบทวนอปพร. โครงการ ในการปฏิบัติงานปองกันและ
2.เพื่อเปนคาตอบแทน จนท.อปพร./ตํารวจบาน รอยละ 80 บรรเทาสาธารณภัยอยางมี
3.เพื่อเปนจัดซื้อวัสดุอุปกรณสําหรับใชในงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน 
4.เพื่อจัดตั้งศูนย อปพร.ยอยประจําหมูบานเพื่อสรางเครือขายการประสานงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
5.เพื่อสนับสนุนการดําเนินการของศูนย อปพร.อบต.ซับใหญ

2 1.เพ่ือสนับสนุนการฝกแผนการ จํานวน  1  คร้ัง/ป 30,000    30,000    30,000    30,000    ผูเขารวม ลดการสูญเสียอันเนื่องจาก สํานักงานปลัด

ปองกันอัคคีภัยใหกับ อปพร. และตํารวจบาน โครงการ เหตุอัคคีภัย 
2.เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รอยละ 80

3 1.เพื่อใหการดําเนินการเรื่องการ ทีมกูภัย อบต. 50,000    50,000    50,000    50,000    ผูเขารวม การกูภัยเปนไปอยางมี สํานักงานปลัด

กูภัยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โครงการ ประสิทธิภาพ ลดการสูญเสีย
2.เพื่อสนับสนุนบุคลากรดานการกูภัยใหไดรับการฝกอบรมทบทวนอยูเสมอ รอยละ 80

โครงการ 1 ตําบล 1 ทีมกูภัย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.2561- 2564)

องคการบริหารสวนตําบลซับใหญ อําเภอซับใหญ จังหวัดชัยภูมิ
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เตรียมความพรอมและเพิ่มศักยภาพ

เพิ่มศักยภาพอาสาสมัครปองกันภัย
ฝายพลเรือน

การปองกันอัคคีภัย



แบบ ผ. ๐๑

เปาหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 เพื่อเตรียมความพรอมในการ ปละ 2 ครั้ง 20,000    20,000    20,000    20,000    ลดการ ลดการสูญเสียชีวิตและ สํานักงานปลัด

ทองถนนชวงเทศกาลสําคัญ อํานวยความสะดวกใหกับผูใชรถ พรอมท้ังประชาสัมพันธ สูญเสียจาก ทรัพยสินของประชาชน
การปองกัน แกไขปญหา และลดอุบัติเหตุทางทองถนนถนน อุบัติเหตุ
ในชวงเทศกาลปใหม  เทศกาลสงกรานต รอยละ 80

5 เพ่ือใหบริการประชาชนที่ประสบ จัดอบรม ปละ 1 ครั้ง 20,000    20,000    20,000    20,000    ผูเขารวม ประชาชนไดรับการชวยเหลือ สํานักงานปลัด

ภัยหรือผูปวยในพื้นท่ีทันทีเม่ือ โครงการ อยางทันทวงที ลดการสูญเสีย
ไดรับการรองขอข้ันพื้นฐานอยาง รอยละ 80 ชีวิตได
ถูกวิธี

6 บริการทางการแพทยฉุกเฉิน 1.เพื่อใหบริการประชาชนผู - จัดตั้งหนวยกูชีพพรอมใหบริการ 200,000 200,000 200,000 200,000 ผูประสบภัย ประชาชนไดรับการชวยเหลือ สํานักงานปลัด

(EMS) ประสบอุบัติเหตุและผูปวยฉุกเฉิน ประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง ท่ีไดรับการ อยางทันทวงที ลดการสูญเสีย
ข้ันตนกอนนําสงโรงพยาบาล ชวยเหลือ ชีวิตได
2.เพื่อสรางหลักประกันถึงความปลอดภัยเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน รอยละ 100

3.เพื่อชวยลดภาระคาใชจายในการรับ - สง ผูปวยฉุกเฉิน
4.เพื่อเปนคาตอบแทนเจาหนาท่ีผูปฏิบัติหนาท่ีหนวยกูชีพ

รวม  -  - 370,000 370,000 370,000 370,000  -  -  -        6         โครงการ

100

ฝกอบรมการปฐมพยาบาลและชวย
ปฏิบัติการทางการแพทยข้ันพื้นฐาน

รณรงคปองกันและแกไขอุบัติเหตุบน



แบบ ผ. ๐๑

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4
 - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 และ 3

2 ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งของชุมชน และสงเสริมคุณภาพชีวิต
2.3 แผนงานสาธารณสุข

เปาหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการ เพื่อจัดซื้อวัสดุการแพทย เชน ปละ 1 ครั้ง 10,000 10,000 10,000 10,000 มีวัสดุการ มีเวชภัณฑเอาไวใชในการ กองสาธารณสุข

แพทย เวชภัณฑ สําลี ผาพันแผล  แพทยในการ ปฏิบัติงานอยางเพียงพอ และส่ิงแวดลอม

น้ํายาตรวจสารเสพติด คลอรีน ปฏิบัติงาน

สารสม และวัสดุอื่นๆท่ีเกี่ยวของ เพิ่มข้ึน
กับวิทยาศาสตรการแพทย รอยละ 50

2 ปองกันโรคพิษสุนัขบา 1.เพื่อเปนการกระตุนใหประชาชน ทุกครัวเรือนในตําบลซับใหญ 50,000 50,000 50,000 50,000 สุนัข-แมว  -ลดการเกิดโรคพิษสุนัขบา กองสงเสริม
นําสุนัขและแมวท่ีอยูในความ ไดรับการฉีด ในสุนัขและแมว การเกษตร
ดูแลของเกษตรกรไปรับการฉีด วัคซีน  -ประชาชนมีความปลอดภัย สนง.ปศุสัตว
วัคซีนใหมากท่ีสุด รอยละ 90 จากโรคพิษสุนัขบา
2.เพื่อทําใหสุนัขและแมวมีภูมิคุมกันตอโรคพิษสุนัขบา
3.เพื่อลดอัตราการเกิดโรคพิษสุนัขบาในสัตว
4.เพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคพิษสุนัขบาของประชาชนจากการถูกสุนัขกัด
5.เพื่อลดจํานวนการเกิดของสุนัขและแมว
6.เพื่อรณรงคการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.2561- 2564)

องคการบริหารสวนตําบลซับใหญ อําเภอซับใหญ จังหวัดชัยภูมิ
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แบบ ผ. ๐๑

เปาหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 จัดซื้อวัสดุสารเคมีเพื่อกําจัดยุงลาย 1.เพื่อลดอัตราการปวยเปนโรค จัดซื้อสารเคมีกําจัดยุงลาย 100,000 100,000 100,000 100,000 โรคไข จํานวนผูปวยโรคไขเลือดออก สํานักงานปลัด

ไขเลือดออก ทําลายแหลงเพาะ อยางนอย  1 ครั้ง/ป เลือดออก ลดลง รพ.ซับใหญ

พันธุยุง และรณรงคใหความรูแก ลดลง รพ.สต. บุฉนวน

ประชาชนในการเฝาระวังและปองกันโรคไขเลือดออก รอยละ 70

2.เพื่อสนับสนุนการดําเนินการกําจัด ควบคุมโรคไขเลือดออก
4 สงเสริมดูแลสุขภาพเบ้ืองตนของ 1.เพื่อสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ อยางนอย 1 โครงการ 20,000 20,000 20,000 20,000 ผูเขารวม ประชาชนสามารถนําความรุ กองสาธารณสุข

ประชาชน ประชาชนท่ัวไป โครงการ ไปปฏิบัติใหเกิดประโยชน และส่ิงแวดลอม

2.สนับสนุนแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือก ไมนอยกวา แกชุมชนได รพ.ซับใหญ

3. อบรมใหความรูดานการจัดทําแผนสุขภาพ รอยละ 80 รพ.สต.บุฉนวน

4.รณรงคใหความรูเรื่องสุขภาพ จัดนิทรรศการดานสาธารณสุข
ดานการสงเสริมสุขภาพตางๆ

5 ควบคุมและปองกันโรคติดตอใน อบรมใหความรูดานการควบคุม ภายในตําบลซับใหญ 20,000 20,000 20,000 20,000 ลดการเกิด ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง กองสาธารณสุข

ทองถ่ิน โรคติดตอในทองถ่ิน โรคระบาด ปราศจากโรคภัย และส่ิงแวดลอม

ในพื้นท่ี รพ.ซับใหญ

รอยละ 60 รพ.สต.บุฉนวน

6 ความปลอดภัยดานอาหารและ อบรมใหความรูดานอาหารและ ผูเขาอบรม 14 หมูบานๆ ละ 20,000 20,000  -  - ผูเขารวม ประชาชนมีความรูดานอาหาร กองสาธารณสุข

งานคุมครองผูบริโภค งานคุมครองผูบริโภค 5 คน รวม 70 คน โครงการ อยางถูกตองและถูกหลัก และส่ิงแวดลอม

ไมนอยกวา โภชนาการ
รอยละ 80

รวม  -  - 220,000 220,000 200,000 200,000  -  -  -          6        โครงการ
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แบบ ผ. ๐๑

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4
 - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 และ 3

2 ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งของชุมชน และสงเสริมคุณภาพชีวิต
2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห

เปาหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 1.เพ่ือเปนคาใชจายในการพัฒนา ทุกกลุมอาชีพ 70,000 70,000 70,000 70,000 ผูเขารวม ผูรวมโครงการมีรายไดเพิ่มข้ึน กองสวัสดิ-

องคความรูและสงเสริมอาชีพ โครงการ จากการเรียนรูและเพิ่มทักษะ การสังคม
ดานการเกษตรตางๆ ไมนอยกวา การประกอบอาชีพ 
2.เพื่อฝกอบรมอาชีพแกกลุมอาชีพตางๆ รอยละ 80

3.เพื่อจัดตั้งกลุมอาชีพตางๆ 
4.เพื่ออบรมพัฒนาฝมือแรงงานกลุมอาชีพตางๆ
5.เพื่อสนับสนุนพัฒนาผลิตภัณฑกลุมอาชีพ
6.เพื่อแนะนําสงเสริมกลุมอาชีพ

2 สงเสริมสวัสดิการสังคม 1.เพื่ออุดหนุนและสงเสริม อยางนอย 1 โครงการ 40,000 40,000 40,000 40,000 รอยละของ ประชาชนมีชีวิตความเปนอยู กองสวัสดิ-
สวัสดิการชุมชน และอื่นๆ ผูเขารวม ท่ีดีข้ึน รอยละ 90 สังคม
2.เพื่อสนับสนุนโครงการประกันชีวิตชุมชน โครงการ

3.เพื่อจัดซื้อรถตุกๆรับสงนักเรียนซับหาง,ทุงกระถิน,เขาดินวนา,ตลุกคูณ-ซับใหญ
3 เพื่อสนับสนุนกิจกรรมรวมถึง จัดกิจกรรมงานประเพณีวัน 100,000  100,000  100,000  100,000  ประชาชน รักษาประเพณีอันดีงามและ กองสวัสดิการ

และวันผูสูงอายุ (วันกตัญูผูสูงอายุ) การจัดซื้อวัสดุ อุปกรณตางๆ สงกรานต และวันผูสูงอายุ มีสวนรวม แสดงความกตัญูตอ สังคม
ท่ีเกี่ยวของงานประเพณีวัน ในการอนุรักษ ผูสูงอายุ

สงกรานตและวันผูสูงอายุ ประเพณี 

รอยละ 80

สงเสริมทักษะการประกอบอาชีพ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.2561- 2564)

องคการบริหารสวนตําบลซับใหญ อําเภอซับใหญ จังหวัดชัยภูมิ

โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต
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แบบ ผ. ๐๑

เปาหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 โครงการธรรมยาตรา เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทาง จัดกิจกรรม 1 ครั้ง/ป 200,000  200,000  200,000  200,000  ผูเขารวม ผูเขาอบรมมีขวัญและกําลังใจ กองสวัสดิการ

ศาสนา สงเสริมกําลังใจอันดี โครงการ ทํานุบํารุงพระศาสนา สังคม
ของประชาชน รอยละ 80

5 เพื่อเปนคาใชจายในการสงเคราะห ทุกหมูบาน 40,000 40,000 40,000 40,000 ผูดอยโอกาส ประชาชนมีชีวิตความเปนอยู กองสวัสดิ-
เด็กดอยโอกาส และผูยากไรถูก และผูยากไร ท่ีดีข้ึน การสังคม
ทอดท้ิง ชวยเหลือราษฎร เยาวชน ไดรับการ

สังคมท่ีไดรับความเดือดรอน สงเสริมและสนับสนุน สงเคราะห

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชรา คนพิการ รอยละ 60

และผูดอยโอกาส
6 ตานภัยหนาว เพ่ือสงเคราะหผูยากไร ที่ประสบ จัดซื้อผาหม เครื่องกันหนาวแก 200,000 200,000 200,000 200,000 ผูดอยโอกาส ประชาชนมีชีวิตความเปนอยู กองสวัสดิ-

ภัยหนาว ประชาชนผูยากไรทุกหมูบาน ไดรับการ ท่ีดีข้ึน การสังคม
สงเคราะห

รอยละ 60

7 โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว 1.เพื่อสงเสริมภาวะผูนําแกสตรี ประชาชาชน กลุมสตรีทุกหมูบาน  20,000 20,000 20,000 20,000 ผูเขารวม ผูเขารับการอบรมมีทักษะ กองสวัสดิ-
ในชุมชนในดานตางๆ บุคลากร/พนง.สวนทองถ่ิน โครงการ ในการประกอบอาชีพ การสังคม
2.สงเสริมพัฒนาความรูใหแกประชาชน บุคลากร/พนักงานสวนทองถ่ิน รอยละ 80

3.เพื่อใหความรูในการพัฒนาครอบครัว
4.เพื่อสนับสนุนกิจกรรม สรางความเขมแข็ง พัฒนาบทบาทสตรี 
และกิจกรรมตางๆ ท่ีเกี่ยวของ ฯลฯ

รวม  -  - 670,000 670,000 670,000 670,000  -  -  -
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สงเคราะหผูดอยโอกาสและผูยากไร

         7       โครงการ



แบบ ผ. ๐๑

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4
 - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 และ 3

2 ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งของชุมชน และสงเสริมคุณภาพชีวิต
2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

เปาหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 1.เพื่อสงเสริม สนับสนุนและ ประชาชนในพื้นท่ีตําบลซับใหญ 50,000 50,000 50,000 50,000 ผูเขารวม ประชาชนมีรายไดเพิ่ม สํานักงานปลัด

ประชาสัมพันธสินคาทางการเกษตรสินคา OTOP โครงการ ข้ึนจากการจําหนายสินคา กองสวัสดิ-
2.เพื่อเผยแพรของดีในเขตตําบลซับใหญ ไมนอยกวา ทางการเกษตรและสินคา OTOP การสังคม
3.เพื่อรักษาวัฒนธรรมประเพณีของตําบลซับใหญ รอยละ 60 กองสงเสริม

การเกษตร
2 สนับสนุนสินคา OTOP ประจํา 1.เพื่อสงเสริมเอกลักษณของทองถิ่น ประชาชนในพื้นท่ีตําบลซับใหญ 20,000 20,000 20,000 20,000 ผูเขารวม ประชาชนมีรายไดเพิ่ม กองสวัสดิ-

ตําบล เพิ่มรายไดแกประชาชน โครงการ ข้ึนจากการจําหนายสินคา การสังคม
2.ประกวดผลิตภัณฑ OTOP ไมนอยกวา ทางการเกษตรและสินคา OTOP 

รอยละ 60

3 รานคาชุมชน เพื่อมีสถานที่ขายสินคาของชุมชน จัดตั้งรานคาชุมชนทุกหมูบาน 50,000 50,000 50,000 50,000 มีสถานท่ี ประชาชนมีรายไดเพิ่ม กองสวัสดิ-
จําหนาย ข้ึนจากการจําหนายสินคา การสังคม

สินคาเพ่ิมขึ้น ทางการเกษตรและสินคา OTOP 

รอยละ 20

4 กีฬาตานยาเสพติด 1.เพ่ือสรางความสามัคคีระหวาง ประชาชนในพื้นท่ีตําบลซับใหญ 250,000 250,000 250,000 250,000 ผูเขารวม จํานวนผูเสพยาเสพติด สํานักงานปลัด

หมูบาน เสริมสรางสุขภาพ จํานวน 14 หมูบาน โครงการ ลดลง ประชาชนมีการออก กองการศึกษาฯ

อนามัยหางไกลยาเสพติด ไมนอยกวา กําลังกายเพ่ิมข้ึน ลดปญหาทาง

2.เพื่อสนับสนุนกีฬาหมูบานตานยาเสพติด รอยละ 80 สังคม

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.2561- 2564)
รายละเอียดโครงการพัฒนา
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ของดีตําบลซับใหญ

องคการบริหารสวนตําบลซับใหญ อําเภอซับใหญ จังหวัดชัยภูมิ



แบบ ผ. ๐๑

เปาหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 ซับใหญชุมชนนาอยู 1.เพื่อสนับสนุนตามโครงการ อยางนอยปละ 1 ครั้ง 50,000 50,000 50,000 50,000 ผูเขารวม ปญหาอาชญากรรมและ สํานักงานปลัด

ซับใหญชุมชนเขมแข็ง (4 ปลอด 5 ปรับ) โครงการ ยาเสพติดในพื้นท่ีลดลง
2.เพื่อรณรงคหมูบานปลอดยาเสพติด  ไมนอยกวา

รวมท้ังจัดกิจกรรมเกี่ยวกับยาเสพติด รอยละ 80

เชน กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก  
3.เพื่อจัดตั้งศูนยตอตานยาเสพติดประจําตําบล

6 เพ่ือดําเนินการปองกันและปราบ จัดอบรมอยางนอย  1 รุน/ป 100,000 100,000 100,000 100,000 ผูเขารวม จํานวนผูเสพยาเสพติดในพื้นท่ี สํานักงานปลัด

ปรามยาเสพติด โครงการ ลดลง
ไมนอยกวา

รอยละ 80

7 กอสรางโรงสีชุมชน เพ่ือมีโรงสีชุมชนเปนศูนยกลาง โรงสี 1 แหง ในตําบลซับใหญ 200,000 200,000 200,000 200,000 มีสถานท่ี ประชาชน กองสวัสดิ-
ของหมูบานในการสีขาว จําหนาย การสังคม

สินคาเพ่ิมขึ้น

รอยละ 20

รวม  -  - 720,000 720,000 720,000 720,000  -  -  -
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ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด

    7      โครงการ



แบบ ผ. ๐๑

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4
 - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 และ 3

2 ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งของชุมชน และสงเสริมคุณภาพชีวิต
2.6 แผนศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

เปาหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ของดีบานฉัน เพื่อสงเสริมใหประชาชน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 20,000    20,000    20,000    20,000    ประชาชนรวม ประชาชนมีสวนรวมอนุรักษ กองการศึกษาฯ

อนุรักษวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน สินคา อนุรักษวัฒนธรรม และสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี
ของตําบล OTOP ของตําบล ประเพณีของ อันดีงาม 

ตําบล รอยละ 70

2 1.เพื่อสงเสริมอนุรักษวัฒนธรรม อนุรักษวัฒนธรรมหนึ่งตําบล 20,000    20,000    20,000    20,000    ประชาชนรวม วัฒนธรรมทองถ่ินไดรับการ กองการศึกษาฯ

2.เพื่อสํารวจรากเหงาทาง หนึ่งวัฒนธรรม และอนุรักษ อนุรักษวัฒนธรรม อนุรักษมิใหสูญหาย 
วัฒนธรรมทองถ่ิน ภูมิปญญาทองถ่ิน ประเพณีของ

ตําบล รอยละ 70

3 1.เพื่อจัดซื้อเครื่องดนตรีไทย ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นตําบลซับใหญ 40,000    40,000    40,000    40,000    ประชาชนรวม ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินไดรับ กองการศึกษาฯ

ดนตรีสากล แกโรงเรียน และหมูบาน อนุรักษวัฒนธรรม การอนุรักษไวไมใหสูญหาย
2.เพื่อประกวดการละเลนดนตรีไทย ดนตรีสากล นาฏศิลป ของทองถ่ิน ประเพณีของ

3.เพื่ออนุรักษ สงเสริมสศิลปวัฒนธรรมหมูบาน ตําบล รอยละ 70

อนุรักษ ฟนฟูศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น

สํารวจรากเหงาทางวัฒนธรรม
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ทองถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.2561- 2564)

องคการบริหารสวนตําบลซับใหญ อําเภอซับใหญ จังหวัดชัยภูมิ



แบบ ผ. ๐๑

เปาหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 1.เพื่อสงเสริมอนุรักษและพัฒนา จัดอบรม หรือจัดนิทรรศการ 30,000    30,000    30,000    30,000    ประชาชนรวม ภูมิปญญาทองถ่ินไดรับการ กองการศึกษาฯ

ภูมิปญญาทองถ่ินมิใหสูญหาย อยางนอยปละ 1 ครั้ง สงเสริมและ อนุรักษมิใหสูญหาย
2.เพื่ออนุรักษภูมิปญญาทองถ่ิน พัฒนาภูมิปญญา

 เชน การจักสาน เปนตน ทองถิน เพิ่มขึ้น

รอยละ 60

5 จัดซื้ออุปกรณกีฬาทุกหมูบาน 1.เพื่อสงเสริมและสนับสนุน จัดซื้ออุปกรณกีฬาสนับสนุน 70,000    70,000    70,000    70,000    มีวัสดุ ประชาชนมีสุขภาพรางกาย กองการศึกษาฯ

เยาวชน ประชาชนใหเลนกีฬา ใหทุกหมูบาน อุปกรณกีฬา แข็งแรง 
ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพอนามัยท่ีดึ เพิ่มข้ึน
สรางความสามัคคี แกไขปญหายาเสพติด รอยละ 70

2.เพื่อสนับสนุนเครื่องออกกําลังกายสาธารณะประจําหมูบาน
3.เพื่อใหประชาชนและเยาวชนมีนิสัยรักการออกกําลังกาย ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน

6 แขงขันกีฬา อบต.สัมพันธ อําเภอ 1.เพื่อสรางความรักความสามัคคี ผูบริหาร,สมาชิก อบต. ขาราชการ 30,000    150,000  30,000    150,000  ผูเขารวม ประชาชนและขาราชการ กองการศึกษาฯ

ซับใหญ สงเสริมการออกกําลังกาย พนักงานสวนตําบล,กํานัน, โครงการ มีความรักสามัคคีและรักการ สนง.ทองถิ่น

ผูใหญบาน,ประชาชนท่ัวไป ไมนอยกวา เลนกีฬา อําเภอซับใหญ

รอยละ 80

7 เพื่อใหเด็กไดรับการพัฒนาดาน เด็กเล็กใน ศพด. 6 ศูนย 30,000    30,000    30,000    30,000    ผูเขารวม เด็กมีพัฒนาการสมวัยและ กองการศึกษาฯ

เด็กเล็ก รางกาย อารมณ และสติปญญา โครงการ มีสุขภาพแข็งแรง
มีระเบียบวินัย สรางความสามัคคี ไมนอยกวา

และสงเสริมการทํากิจกรรมรวมกับผูอื่น รอยละ 80

รวม  -  - 240,000 360,000 240,000 360,000  -  -  -

การแขงขันกีฬาศูนยพัฒนา
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สงเสริมรวบรวมและพัฒนา
ภูมิปญญาทองถ่ิน

    7       โครงการ



แบบ ผ. ๐๑

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4
 - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 และ 3

2 ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งของชุมชน และสงเสริมคุณภาพชีวิต
2.7 แผนงานการเกษตร

เปาหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 สงเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว 1.เพ่ือสงเสริมอาชีพการเล้ียงสัตว สงเสริมเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว 50,000 50,000 50,000 50,000 ผูเขารวม เกษตรกรสามารถนํา กองสงเสริม

ใหญ เชน โค กระบือ และอาชีพ ในเขตตําบลซับใหญ โครงการ ความรูไปปฏิบัติและสรางรายได การเกษตร
การเล้ียงสัตวเล็ก สุกร ไก เปด ฯลฯ ไมนอยกวา แกครอบครัวเพิ่มข้ึน สนง.ปศุสัตว
2.เพื่อจัดตั้งตลาดนัดโค กระบือ รอยละ 80

3.เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร และเพิ่มรายไดใหแกเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว
4.เพื่อจัดตั้งกองทุนบํารุงสัตวเลี้ยง โค กระบือ
5.เพื่อฝกอบรมใหความรูแกเกษตรกรผูเลี้ยงโค กระบือ
6.เพื่อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ เวชภัณฑ  ตางๆ 
7.เพื่อเพิ่มรายไดใหแกเกษตรกร เสริมอาชีพแกประชาชน

2 1. เพื่อรับแจงเหตุโรคระบาดในสัตว จัดตั้งศูนยกระจายวัคซีน 1 แหง 50,000 50,000 50,000 50,000 มีสถานที่  -มีศูนยกระจายวัคซีนในพื้นท่ี กองสงเสริม
การเกิดโรคระบาดในสัตว 2. เพื่อเฝาระวัง ควบคุม ปองกัน กระจาย ตําบล ทําใหเกษตรกรไดรับ การเกษตร

   และกําจัดโรคระบาดสัตวสูสัตวและสัตวสูคน วัคซีนและ การชวยเหลือในทันที เม่ือเกิด สนง.ปศุสัตว
3. เพื่อชวยเกษตรกรดานปสุสัตวกรณีเกิดโรคระบาดในสัตว บริการ โรคระบาดในสัตว
4. เพื่อเปนศูนยกระจายวัคซีนและศูนยเรียนรใหแกเกษตรกร เกษตร  -มีขอมูลเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว
5. เพื่อรวบรวมขอมูลและข้ึนทะเบียนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวในพื้นท่ี ท่ีเปนปจจุบัน

 -เกษตรกรมีแหลงศึกษาความรู

ดานการเลี้ยงสัตว

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.2561- 2564)

องคการบริหารสวนตําบลซับใหญ อําเภอซับใหญ จังหวัดชัยภูมิ

จัดตั้งศูนยกระจายวัคซีนและรับแจง
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แบบ ผ. ๐๑

เปาหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร เพื่อสงเสริมและพัฒนาชีพดาน จัดอบรมเกษตรกร จํานวน 1 ครั้ง 30,000 30,000 30,000 30,000 ผูเขารวม ประชาชนสามารถนํา สํานักงานปลัด

ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง การเกษตรใหแกเกษตรตามแนว ผูรับการอบรม จํานวน 100 คน โครงการ ความรูไปปฏิบัติและสรางรายได กองสงเสริม
ทางเศรษฐกิจพอเพียง ไมนอยกวา แกครอบครัวเพิ่มข้ึน การเกษตร

รอยละ 80

4 1.เพื่อสงเสริมและพัฒนาความรู กลุมเกษตรกรในตําบลซับใหญ 30,000 30,000 30,000 30,000 ผูเขารวม เกษตรกรสามารถนํา สํานักงานปลัด

สําหรับประชาชน การปลูกมันสําปะหลัง ขาว ขาวโพด พริก ฯลฯ โครงการ ความรูไปปฏิบัติและสรางรายได กองสงเสริม
2.เพื่อสนับสนุนเมล็ดพันธุพืชแกเกษตรกร ไมนอยกวา แกครอบครัวเพิ่มข้ึน การเกษตร

3.เพื่อสงเสริมการปลูกและแปรรูปผลิตภัณฑ รอยละ 80

ทางการเกษตร เชน พริก หนอไม ผลิตภัณฑกองหญา เปนตน
4.เพื่อสงเสริมการผลิตขาวพันธุดีและปลอดสารพิษ
5.เพื่อจัดซื้อปจจัยทางการผลิตแกเกษตรกรท่ีขาดแคลน
6.เพื่อสงเสริมการทําเกษตรทฤษฎีใหม ตามแนวพระราชดําริ
7.สงเสริมการประกอบอาชีพผลิตปุยอินทรียตางๆ 
8.เพื่อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ เวชภัณฑ ตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการเกษตร 

5 อบรมใหความรูดานการสหกรณ เพื่อสงเสริมใหความรูดานการ จัดอบรม  1 ครั้ง/ป 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนมี ประชาชนไดรับความรูดาน สํานักงานปลัด

สหกรณืแกผูนําชุมชนและ ความรูเกี่ยว การสหกรณเพิ่มข้ึน กองสงเสริม

กลุมอาชีพตางๆในชุมชน กับสหกรณ การเกษตร
รอยละ 50

6 เกษตรอินทรียวิถีตําบลซับใหญ เพื่อสนับสนุนโครงการ อบรมเกษตรกร 14 หมูบานๆ ละ 20,000 20,000 20,000 20,000 ผูเขารวม ประชาชนสามารถนํา  กองสงเสริม

1.สงเสริมอาชีพในกลุมแมบาน 10 คน รวม 140 คน โครงการ ความรูไปปฏิบัติและสรางรายได การเกษตร
เกษตรกร/กลุมเยาวชนเกษตรกร ไมนอยกวา แกครอบครัวเพิ่มข้ึน  สนง.เกษตรอําเภอ

วิสาหกิจชุมชน รอยละ 80 สภาเกษตร
2.หมูบานเกษตรอินทรีย/เกษตรพอเพียง จังหวัดชัยภูมิ

หมูบานผลิตพืชปลอดภัย (GAP)

สงเสริมอาชีพดานการเกษตร

110



แบบ ผ. ๐๑

เปาหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
7 สนับสนุนศูนยบริการและถายทอด เพื่อการดําเนินงานดานการสง จํานวน  1 ครั้ง/ป 30,000 30,000 30,000 30,000 ผูเขารวม ผูเขารับบริการท่ีศูนยฯ สามารถนํา สํานักงานปลัด

เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล เสริมการเกษตรประจําตําบล โครงการ ความรูไปปฏิบัติและสรางรายได สํานักงานปลัด

ไมนอยกวา แกครอบครัวเพิ่มข้ึน กองสงเสริม
รอยละ 80 การเกษตร

8 เพื่อสงเสริม และอนุรักษพันธุ กลุมเกษตรกรผูเลี้ยงไกพื้นเมือง 30,000 30,000 30,000 30,000 เกษตรกร เกษตรกรสามารถสรางรายได สํานักงานปลัด

(ไกชน) บานซับเจริญสุข ม.5 ไกพื้นเมือง (ไกชน) (ไกชน) บานซับเจริญสุข ม.5 ไมนอยกวา และไดอนุรักษพันธุไกพื้นเมือง กองสงเสริม
รอยละ 80 ใหคงอยู การเกษตร

สนง.ปศุสัตว
อําเภอซับใหญ

9 1.เพ่ือเพ่ิมรายไดและแกไขปญหา อบรมเกษตรกรจํานวน 14 หมูบาน 20,000 20,000 20,000 20,000 เกษตรกร เกษตรกรสามารถสรางรายได สํานักงานปลัด

ความยากจนของเกษตรกร หมูบานละ 10 คนรวม 140 คน ไมนอยกวา และไดอนุรักษพันธุไกพื้นเมือง กองสงเสริม
2.เสริมสรางองคความรูการ รอยละ 80 ใหคงอยู การเกษตร

แปรรูปผลผลิตการเกษตร สนง.ปศุสัตว
อําเภอซับใหญ

10 1.เพื่อใหความรูเรื่องการตรวจวัด อบรมผูนําหมูบานและเกษตรกร 70,000 70,000 70,000 70,000 เกษตรกร เกษตรกรสามารถสรางรายได สํานักงานปลัด

อาหารดิน ธาตุอาหารพืชในดิน จํานวน 14 หมูบานๆละ 10 คน ไมนอยกวา และไดอนุรักษพันธุไกพื้นเมือง กองสงเสริม
2.เพื่อใหความรูดานการใสปุย รวม 140 คน รอยละ 80 ใหคงอยู การเกษตร

ท่ีถูกวิธีแกเกษตรการ สนง.ปศุสัตว
3.จัดซื้อชุดตรวจธาตุอาหารดิน อําเภอซับใหญ

สงเสริมอาชีพการเลี้ยงไกพื้นเมือง

111

อบรมการแปรรูปผลผลิตการเกษตร

อบรมการใชเครื่องตรวจวัดธาตุ



แบบ ผ. ๐๑

เปาหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

11 เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุ จัดซ้ือวัสดุ สารเคมี กําจัดศัตรูพืช 15,000 15,000 15,000 15,000 อบต.มี มีวัสดุในการปฏิบัติงานเพิ่มข้ึน กองสงเสริม
การเกษตร คาสารเคมีปองกัน เม่ือเกิดโรคระบาด ประสิทธิภาพ การเกษตร

และกําจัดศัตรูพืช ในการปฏิบัติ

งานเพ่ิมข้ึน

 รอยละ 70

รวม  -  - 355,000 355,000 355,000 355,000  -  -  -

จัดซื้อวัสดุการเกษตร
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       11      โครงการ



แบบ ผ. ๐๑

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4
 - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 และ 3

2 ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งของชุมชน และสงเสริมคุณภาพชีวิต
2.8 แผนงานงบกลาง

เปาหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 เงินสงเคราะหเบ้ียยังชีพคนชรา เพื่อจายเปนเงินสงเคราะหเบ้ีย ผูมีอายุ 60 ปข้ึนไปภายใน 7,000,000 7,100,000 8,200,000 8,300,000 ผูสูงอายุ ผูสูงอายุมีขวัญและกําลังใจ กองสวัสดิ-

ยังชีพผูสูงอายุ ตําบลซับใหญท่ีลงทะเบียน ไดรับเบ้ีย ในการดํารงชีวิต การสังคม
รับเบ้ียยยังชีพ ยังชีพ

รอยละ 100

2 เงินสงเคราะหเบ้ียยังชีพคนพิการ เพื่อจายเปนเงินสงเคราะหเบ้ีย ผูพิการ ภายในตําบลซับใหญ 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 ผูพิการ ผูพิการมีขวัญและกําลังใจ กองสวัสดิ-
ยังชีพผูพิการ ท่ีลงทะเบียนรับเบ้ียยังชีพ ไดรับการ ในการดํารงชีวิต การสังคม

ความพิการไว ชวยเหลือ

รอยละ 100

3 เพื่อจายเปนเงินสงเคราะหเบ้ีย ผูติดเชิ้อ HIV ท่ีลงทะเบียน 60,000 60,000 60,000 60,000 ผูปวยเอดส ผูปวยเอดสมีขวัญและกําลังใจ กองสวัสดิ-
ยังชีพผูปวยเอดส รับเบ้ียยังชีพไว ไดรับการ ในการดํารงชีวิต การสังคม

ชวยเหลือ

รอยละ 100

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลซับใหญ อําเภอซับใหญ จังหวัดชัยภูมิ
แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.2561- 2564)

เงินสงเคราะหเบ้ียยังขีพผูปวยเอดส
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แบบ ผ. ๐๑

เปาหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 เพื่อชวยเหลือผูประสบภัยในเขต ผูประสบภัยในเขต ตําบลซับใหญ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ผูประสบภัย บรรเทาความเดือดรอนของ สํานักงานปลัด

(สํารองจาย) ตําบลซับใหญ ไดรับการ ประชาชนในพื้นท่ีท่ีประสบภัย
ชวยเหลือ

รอยละ 100

5 อุดหนุนกองทุนระบบหลักประกัน เพื่อสงเสริมสุขภาพอันดีแก ปละ 1 ครั้ง 110,000 110,000 110,000 110,000 อุดหนุน ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง สํานักงานปลัด

สุขภาพระดับทองถ่ินหรือพื้นท่ี ประชาชนในพื้นท่ี รอยละ 40 ถวนหนา
อบต.ซับใหญ (สปสช.) ของงบ

ประมาณ

รวม  -  - 10,070,000 10,170,000 11,270,000 11,370,000  -  -  -
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แบบ ผ. ๐๑

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4  
 - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 และ 3

3 ยุทธศาสตรการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
3.1 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 เพ่ือจายเปนคา ศพด. 6 แหง 1,000,000 1,100,000 1,200,000 1,300,000 สถานศึกษา นักเรียนมีอาหารกลางวัน กองการศึกษา ฯ

1.อาหารกลางวัน ไดรับการ รับประทานครบทุกคน และมี

2.วัสดุการศึกษา สื่อการเรียน การสอน สนับสนุน สื่อการเรียนการสอนเหมาสม

3.คานําสงเด็กไปสถานพยาบาล รอยละ 100 ลดคาใชจายผูปกครอง
4.คาใชจายในการพัฒนา ผดด.  

2 เพ่ือใหเด็กนักเรียนในเขต อบต. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 เด็กไดรับ เด็กเล็กไดรับอาหารเสริม (นม) กองการศึกษา ฯ

มีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง ในเขต อบต. อาหารเสริมนม ครบทุกคน
รอยละ 100

3 เพ่ือชวยเหลือแกเด็กนักเรียน ทุนการศึกษาแกเด็กนักเรียนผู 50,000 50,000 50,000 50,000 เด็กมีโอกาส เด็กดอยโอกาสไดรับการศึกษา กองการศึกษา ฯ

ผูดอยโอกาส ดอยโอกาสจํานวน 100 ทุน ไดศึกษาตอ ตอในระดับท่ีสูงข้ึน 
 เพ่ิมข้ึน

รอยละ 50
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องคการบริหารสวนตําบลซับใหญ  อําเภอซับใหญ จังหวัดชัยภูมิ

ศึกษา (ศพด.)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561- 2564)

งบประมาณและท่ีมา

สนับสนุนคาใชจายบริหารสถาน

โรงเรียน

สนับสนุนทุนการศึกษาใหแกเด็ก
นักเรียนผูดอยโอกาส

สนับสนุนอาหารเสริม (นม)



แบบ ผ. ๐๑

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีมา

4 เพ่ือใหประชาชนรักการอานติด จัดซื้อหนังสือและวารสาร 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชน ประชาชนและผูมาติดตอ สํานักงานปลัด

ตามขาวสารท่ีทันสมัย ไดรับขาวสาร ราชการไดรับขาวสารท่ีทันสมัย

เพ่ิมข้ึน
รอยละ 80

5 เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก จัดกิจกรรมวันเด็กปละ 1 คร้ัง 50,000 50,000 50,000 50,000 เด็กเล็กเขา ครู ผูปกครองและเด็กมีการทํา กองการศึกษา ฯ

แหงชาติของ ศพด. และ รวมกิจกรรม กิจกรวมกันเกิดความรักสามัคคี

โรงเรียนในเขต อบต. รอยละ 90

6 เพ่ือจัดการแขงขันกีฬา และสง จัดการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนา 30,000 30,000 30,000 30,000 เด็กเล็กเขา ครู ผูปกครองและเด็กมีการทํา กองการศึกษา ฯ

เสริมกิจกรรมการออกกําลังกาย เด็กเล็ก รวมกิจกรรม กิจกรวมกันเกิดความรักสามัคคี

เพ่ือสรางความสามัคคี รอยละ 90

ระหวาง ศพด. 

7 เพ่ือชวยเหลืองานใน อบต. นักเรียน นักศึกษา ในเขต 50,000 50,000 50,000 50,000 นักเรียน/ นักเรียน นักศึกษา มีงานทําใน กองการศึกษาฯ

และใชเวลาวางใหเปนประโยชน พ้ืนท่ี อบต.ซับใหญ ชวงปด นักศึกษา ชวงปดภาคเรียน  มีรายได
ภาคเรียน จํานวน 30 คน ชวงปด แกปญหาความยากจน และ

ภาคเรียน ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
รอยละ 5

8 เพ่ือปองกันและแกไขปญหา จัดอบรม 1 รุน 20,000 20,000 20,000 20,000 ปญหาการ เด็กและเยาวชน มีความรู กองการศึกษาฯ

การมีเพศสัมพันธในวัยเรียน และ ต้ังครรภในวัย และปองกันปญหาการต้ังครรภ

การต้ังครรภในวัยรุนกอนวัยอันควร เรียนลดลง ในวัยเรียน การตั้งครรภในวัย

รอยละ 80 เรียนลดลง

จัดกิจกรรมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

จางงานนักเรียน นักศึกษา ชวงปด
ภาคเรียน

เยาวชนตนแบบ
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จัดซื้อหนังสือพิมพและวารสาร

วันเด็กแหงชาติ



แบบ ผ. ๐๑

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีมา

9 เพ่ือสงเสริมสนับสนุนดานการ จัดกิจกรรมปละ 1 ครั้ง 20,000 20,000 20,000 20,000 เด็กนักเรียน นักเรียนมีความรู สามารถ กองการศึกษาฯ

ศึกษาแกนักเรียนในเขต อบต. ไดรับการ เขาศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน
ใหมีความรูความสามารถมากขึ้น พัฒนาความ

เพ่ือจัดประชุมแขงขันความเปน สามารถเพิ่มขึ้น

เลิศทางวิชาการในตําบล รอยละ 70

10 สาธารณสุขเพ่ือเด็กปฐมวัย เพ่ือสงเสริมสุขภาพอันดีของ ตรวจสุขภาพปละ 1 ครั้ง 10,000 10,000 10,000 10,000 เด็กนักเรียน เด็กนักเรียนไดรับการตรวจ กองการศึกษาฯ

เด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มีสุขภาพดี สุขภาพ
เพ่ิมข้ึน
รอยละ 70

11 สงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย เพื่อสงเสริมสุขภาพและพัฒนาการ ศพด.ในพื้นท่ี จํานวน 6 แหง 10,000 10,000 10,000 10,000 เด็กนักเรียน เด็กนักเรียนมีพัฒนาการสมวัย กองการศึกษาฯ

อันดีของเด็กปฐมวัยในศูนย รอยละ 70

พัฒนาเด็กเล็ก มีพัฒนาการสมวัย

12 เพ่ือให ศพด.ไดรับการสงเสริม ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 6 แหง 15,000 15,000 15,000 15,000 ศพด.ท่ีผาน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กท่ีมีมาตรฐาน กองการศึกษาฯ

พัฒนาการของเด็กอยางถูกตอง การประเมิน ผานการประเมิน สนง.ทองถ่ิน

ตามหลักวิชาการเปนสถาน เพ่ิมข้ึน อ.ซับใหญ
ศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน รอยละ 70

13 เพ่ือสงเสริมการเรียนรู นวัตกรรม เด็กปฐมวัยในศพด.ท้ัง 6 แหง 100,000 100,000 100,000 100,000 เด็กนักเรียน เด็กนักเรียนมีพัฒนาการสมวัย กองการศึกษาฯ

ใหมใหแกเด็กปฐมวัยจากแหลง ผูปกครอง ครูผูดูแลเด็ก มีความรู ครูมีความรูใหมมาพัฒนาใน
เรียนรูนอกสถานท่ี และเปน เพ่ิมข้ึน การปฏิบัติงาน
การพัฒนาบุคลากรทางการ รอยละ 80

ศึกษาใชในการปฏิบัติงาน

ประเมินศูนยพัฒนาเด็กเล็กนาอยู
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เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

พัฒนาความเปนเลิศทางวิชาการ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

อบรม สัมมนา ทัศนศึกษาดูงาน



แบบ ผ. ๐๑

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีมา

14 เพ่ือแสดงความยินดี ความ ศพด.ท้ัง 6 แหง 60,000 60,000 60,000 60,000 เด็กนักเรียน เด็กนักเรียนมีพัฒนาการสมวัย กองการศึกษาฯ

ภาคภูมิใจ สรางขวัญกําลังใจ ท่ีจบการ ครูมีความรูใหมมาพัฒนาใน
และปลูกจิตสํานึกใหเด็ก ศึกษา การปฏิบัติงาน
รักการเรียน รอยละ 90

15 เพ่ือใหเยาวชนและประชาชนได ตําบลซับใหญ 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนได ประชาชนไดรับขอมูลขาวสาร กองการศึกษาฯ

รับความรูท่ีทันสมัยกาวทันโลก ความรูขาวสาร ทันตอสถานการปจจุบัน
ทันสมัย
รอยละ 80

รวม  -  - 3,465,000 3,565,000 3,665,000 3,765,000  -  -  -

118

อินเตอรเน็ตตําบล

บัณฑิตนอย

           15         โครงการ



แบบ ผ.๐๑

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4
 - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 และ 3

3 ยุทธศาสตรการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม  และภูมิปญญาทองถิ่น
3.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 1.เพื่ออนุรักษประเพณีสําคัญทาง สงเสริม สนับสนุนการจัด 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนมี ประชาชนเกิดความรักและ กองการศึกษา ฯ

ศาสนา สงเสริมศีลธรรมอันดี กิจกรรมสําคัญตางๆทางศาสนา สวนรวมอนุรักษ อนุรักษประเพณีสําคัญ
2.เพ่ือพัฒนาดานจิตใจ นําหลัก ในตําบลซับใหญ ประเพณีและ ทางศาสนา
ธรรมมาปฏิบัติในชีวิตจริง วัฒนธรรม

3.เพ่ือสนับสนุนการบรรพชาสามเณร   รอยละ 70

อุปสมบทพระภิกษุสงฆ บวชชีพราหมณปฏิบัติธรรม 
4.เพ่ือจัดซื้อวัสดุ อุปกรณท่ีใชในการจัดกิจกรรมสําคัญทางศาสนาตางๆ 

2 เพ่ือสงเสริมใหประชาชนท่ัวไป พ้ืนท่ีตําบลซับใหญ 10,000 10,000 10,000 10,000 ปญหาการ วัดและชุมชนปลอดสุรา กองการศึกษา ฯ

ปลอดอบายมุข ลด ละ เลิก การดื่มสุรา และการ ดื่มสุรา ลดปญหาครอบครัวและ
เลนพนันตางๆ ลดลง ปญหาสังคม

รอยละ 20

3 เพ่ือสงเสริมพัฒนาการเด็ก ให ศพด. 6 แหง ในเขตพ้ืนท่ี 100,000 100,000 100,000 100,000 เด็กเล็กมี เด็กมีพัฒนาการสมวัย กองการศึกษา ฯ

มีสุขภาพรางกายแข็งแรง อบต.ซับใหญ สุขภาพแข็งแรง ทางดานรางกาย อารมณ สังคม

สมวัย และสติปญญา
รอยละ 80

รวม  -  - 140,000 140,000 140,000 140,000  -  -  -   3     โครงการ
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สืบสานงานประเพณีและวัฒนธรรม

วัด/ชุมชน ปลอดสุรา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลซับใหญ อําเภอซับใหญ จังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีมา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561- 2564)

จัดหาเครื่องเลนสนามเด็กเลน
ประจําศูนยพัฒนาเด็กเล็ก



แบบ ผ.๐๑

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4
 - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 และ 3

3 ยุทธศาสตรการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม  และภูมิปญญาทองถิ่น
3.3 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 เพ่ือปรับปรุงอาคารใหอยูใน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขต อบต. 80,000 80,000 80,000 80,000 เด็กมีความ อาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีความ กองการศึกษา ฯ

สภาพปลอดภัย ทุกแหง ปลอดภัย ปลอดภัยและนาเรียน นาอยู กองชาง
รอยละ 90

2 เพ่ือความปลอดภัยของเด็ก ขนาดกวาง  52.25  ม. 100,000  - 100,000  - เด็กมีความ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีความ กองการศึกษา ฯ

บานซับใหญ ศพด.ประจํา ศพด.ซับใหญ สูง 1.80 ม. ปลอดภัย ปลอดภัยและนาเรียน นาอยู กองชาง
(ตามแบบ อบต.ซับใหญกําหนด) รอยละ 90

3 เพ่ือใหมีสถานท่ีรับประทาน จํานวน  1  อาคาร 100,000 100,000 100,000 100,000 ศพด.สะอาด เด็กเล็กมีท่ีรับประทานอาหาร กองการศึกษาฯ

อาหารและถูกสุขลักษณะ (ตามแบบ อบต.ซับใหญกําหนด) เปนระเบียบ อยางถูกสุขลักษณะ กองชาง

 รอยละ 70

รวม  -  - 280,000 180,000 280,000 180,000  -  -  -   3     โครงการ

ปรับปรุง อาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

กอสรางโรงอาหารศูนยพัฒนา
เด็กเล็กประจํา อบต.ซับใหญ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561- 2564)

องคการบริหารสวนตําบลซับใหญ อําเภอซับใหญ จังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีมา

กอสรางรั้วศูนยพัฒนาเด็กเล็ก



แบบ ผ. ๐๑

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4
 - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2

4 ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปาหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 เพื่อเพิ่มพูนความรู และความ พนักงาน/พนักงานจางของ 350,000 350,000 350,000 350,000 งาน อบต.มี ทําใหทํางานมีประสิทธิภาพ สํานักงานปลัด

สามารถของพนักงาน และ อบต.ทุกคน ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากข้ึน
นํามาพัฒนาองคกร ทองถ่ิน เพ่ิมข้ึน รอยละ 80

2 เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆ ทําใหไดมาซึ่งบริการตางๆ 350,000 350,000 350,000 350,000 อบต.มี ทําใหการปฏิบัติงานเปนไป สํานักงานปลัด

เชน คาเย็บเลม คาธรรมเนียม ประสิทธิภาพ ดวยความเรียบรอย
และคาลงทะเบียนตางๆ คาเชาทรัพยสิน คาบริการ การปฏิบัติงาน

คาจางเหมาบริการอื่นๆ เชน การจางทําโปสเตอรประชาสัมพันธ เพ่ิมข้ึน รอยละ 80

สื่อประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร แผนพับรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจําป สิ่งพิมพตางๆ คาจางเหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย และ
คาจางเหมาบริการอื่นๆ 

3 1.คารับรองในการตอนรับบุคคล โครงการตางๆของ อบต. 70,000 70,000 70,000 70,000 อบต.มี ทําใหการปฏิบัติงานเปนไป สํานักงานปลัด

และพิธีการ หรือคณะบุคคล ประสิทธิภาพ ดวยความเรียบรอย
2.คาเลี้ยงรับรอง ในการประชุมสภาทองถ่ิน หรือคณะกรรมการ การปฏิบัติงาน

หรือคณะอนุกรรมการท่ีไดรับแตงตั้งตามกฏหมาย หรือตามระเบียบ เพ่ิมข้ึน รอยละ 80

หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหวาง 
อปท. หรือ อปท.กับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.2561- 2564)

องคการบริหารสวนตําบลซับใหญ อําเภอซับใหญ จังหวัดชัยภูมิ

รายจายใหไดมาซึ่งบริการ

121

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง

ฝกอบรมบุคลากรทองถ่ิน



แบบ ผ. ๐๑

เปาหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 เพ่ือจายเปนคาของขวัญ ของรางวัล บุคคลและพิธีการวันสําคัญตางๆ 10,000 10,000 10,000 10,000 อบต.มี มีวัสดุในการปฏิบัติงานและ สํานักงานปลัด

เงินรางวัล กระเชาดอกไมและ ประสิทธิภาพ ใหบริการประชาชนได
พวงมาลาสําหรับพิธีวันสําคัญตางๆ การปฏิบัติงาน

ตามวาระและโอกาสท่ีจําเปน เพ่ิมข้ึน รอยละ 80

คาชดใชคาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทน 
และอื่นๆท่ีเกี่ยวกับของ

5 เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือ เครื่องมือท่ีชํารุดเสียหายของ 500,000 500,000 500,000 500,000 อบต.มี มีวัสดุในการปฏิบัติงานและ สํานักงานปลัด

ซอมแซมทรัพยเพื่อใหสามารถ อบต. ไดรับการซอมแซม ประสิทธิภาพ ใหบริการประชาชนได
ใชงานไดตามปกติ การปฏิบัติงาน

เพ่ิมข้ึน รอยละ 80

6 เพ่ือพัฒนาศักยภาพคณะผูบริหาร จัดอบรมสัมมนา ทัศนศึกษา 250,000 250,000 250,000 250,000 การปฏิบัติงาน ทําใหไดรับความรูใหมๆ มา สํานักงานปลัด

พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง ดูงาน 1 ครั้ง/ป มีประสิทธิภาพ ปรับปรุงและพัฒนาการ
และผูนําทองถ่ิน เพ่ิมข้ึน รอยละ 80 ปฏิบัติงาน 

7 เพ่ือพัฒนาศักยภาพคณะผูบริหาร ผูบริหาร และสมาชิกสภา อบต. 20,000 20,000 20,000 20,000 การปฏิบัติงาน ทําใหไดรับความรูใหมๆ มา สํานักงานปลัด

และสมาฃิก สภา อบต.ซับใหญ ซับใหญ มีประสิทธิภาพ ปรับปรุงและพัฒนาการ
อบต.ซับใหญ เพิ่มขึ้น รอยละ 80 ปฏิบัติงาน 

8 เพื่อสรางขวัญและกําลังใจในการ จัดตั้งกองทุนสวัสดิการ  จํานวน 30,000 30,000 30,000 30,000 สมาชิกมีขวัญ เกิดขวัญและกําลังใจในการ สํานักงานปลัด

ปฏิบัติงาน 1 กองทุน กําลังใจปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน 
เพ่ิมข้ึน รอยละ 90

9 เพื่อจายเปนคาสาธารณูปโภค จายคาสาธารณูปโภคตางๆ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 อบต.มี การทํางานมีประสิทธิภาพ สํานักงานปลัด

ตางๆ ของ อบต. เชน คาน้ํา ทุกเดือน ประสิทธิภาพ มากข้ึน ประชาชนท่ีมาติดตอ
คาไฟ คาโทรศัพท คาไปรษณีย  ในการปฏิบัติงาน ราชการไดรับความสะดวกสบาย 

คาบริการโทรคมนาคม และอื่นๆ เพ่ิมข้ึน รอยละ 80

คาใชจายสาธารณูปโภค

คาพวงมาลา พานพุมประดับดอกไม

ผูบริหาร/สมาชิกสภา/พนักงาน/

อบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ผูบริหาร และสมาชิกสภา 

122

อบรม และศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม

สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการ

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

คาบํารุงหรือซอมแซม

พนักงานจาง อบต.



แบบ ผ. ๐๑

เปาหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
10 เพื่อจายเปนคาวัสดุตางๆ ท่ี ตลอดปงบประมาณ 100,000 100,000 100,000 100,000 อบต.มี มีวัสดุในการปฏิบัติงานและ สํานักงานปลัด

จําเปนตองใชในสํานักงาน ประสิทธิภาพ บริการประชาชนเพิ่มข้ึน
ในการปฏิบัติ

งานเพ่ิมข้ึน

 รอยละ 70

11 จัดการเลือกตั้งของ อบต. เพื่อเตรียมความพรอมในการ คาใชจายสําหรับการเลือกตั้ง 350,000 350,000 350,000 350,000 ประชาชน การเลือกตั้งเปนไปตามระเบียบ สํานักงานปลัด

เลือกตั้งของ อบต. ของ อบต. มาใชสิทธิ และประชาชนไดมีสวนรวม
เลือกต้ัง ในการเลือกตั้ง

รอยละ 80

12 การจัดงานวันทองถ่ินไทย เพื่อรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ สวนราชการ กลุมพลังมวลชน 15,000 15,000 15,000 15,000 ประชาชนได ประชาชนไดสํานึกใน ทุกสวนราชการ

แหงพระบาทสมเด็จพระจุลจอม- ประชาชนในเขตพื้นท่ีอําเภอ สํานึกใน พระมหากรุณาธิคุณ และ
เกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 5 ท่ีได ซับใหญ พระมหากรุณาธิคุณ แสดงออกถึงความจงรักภักดี
ประกาศจัดตั้งสุขาภิบาลตําบล รอยละ 80

ทาฉลอมข้ึน เม่ือวันท่ี 18 มี.ค.2448
13 เพื่อเพิ่มชองทางในการติดตอ คาจัดทําเว็ปไซดของ อบต. 15,000 15,000 15,000 15,000 ประชาชนได เว็ปไซดของ อบต. ไดรับการ สํานักงานปลัด

สื่อสารเพื่อประชาสัมพันธองคกร ปรับปรุงดูแลระบบ คาเชา รับความรู ปรับปรุงใหทันสมัยเพิ่มข้ึน
เครือขาย ขาวสารทันสมัย ประชาชนไดรับขาวสาร

เพิ่มขึ้น รอยละ 80 ท่ีทันเหตุการณ 
14 เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดิน พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง 250,000 250,000 250,000 250,000 อบต.มี การทํางานมีประสิทธิภาพ สํานักงานปลัด

ทางไปราชการ  คาเบ้ียเลี้ยง คณะผูบริหารและฝายสภาทองถิ่น ประสิทธิภาพ มากข้ึน 
คาพาหนะ คาเชาท่ีพักและ เพิ่มข้ึน
คาใชจายอื่นๆ ฯลฯ รอยละ 90

 

อบต.

จัดซื้อวัสดุสํานักงาน

โครงการออกแบบและพัฒนาเว็ปไซด
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คาใชจายในการเดินทางไปราชการ



แบบ ผ. ๐๑

เปาหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
2 เพื่อใชในการปฏิบัติงานราชการ รถโดยสาร ขนาด 12 ท่ีนั่ง  -  - 1,214,000  - การปฏิบัติงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานราชการ สํานักงานปลัด

ของ อบต. (ดีเซล)ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํา มีประสิทธิภาพ สะดวกและรวดเร็วข้ึน
กวา 2,400 ซีซี เพิ่มข้ึน
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ รอยละ 70

 สิงหาคม 2559
3 เพื่อใชในการปฏิบัติงานราชการ เครื่องยนตดีเซลไมนอยกวา  - 2,500,000  - 2,500,000 การปฏิบัติงาน มีเครื่องมือเครื่องใชในการ กองชาง

ของ อบต. 150 แรงมา กระเชาซอมไฟฟา มีประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานเหมาะสม
สูงไมนอยกวา 12 เมตร เพิ่มข้ึน เพียงพอ

รอยละ 70

15 เพ่ือปรับปรุงหองศูนยขอมูลขาว- หองศูนยขอมูลขาวสารการซื้อ 210,000 210,000 210,000 210,000 1 ศูนย การปฏิบัติราชการมีคุณภาพ สํานักงานปลัด

สารการซื้อหรือการจางขององค หรือการจาง ขององคการบริหาร และประชาชนมีความพึงพอใจ
ระดับดําเภอ และศูนยประสานงาน การบริหารสวนตําบล ระดับ สวนตําบล ระดับอําเภอ
อปท. อําเภอซับใหญ อําเภอ

16 เพื่อแลกเปลี่ยนความรู ขาวสาร หมูบานในเขตตําบลซับใหญ 10,000 10,000 10,000 10,000 มีผูเขา ผูเขารวมประชุมไดรับทราบ สํานักงานปลัด

และพบปะกับประชาชนใน รวมประชุม ปญหาของประชาชนในพื้นท่ี
หมูบาน รอยละ 90

17 เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานให พื้นท่ีตําบลซับใหญ 10,000 10,000 10,000 10,000 สภาพแวดลอม สภาพแวดลอมเปนระเบียบ สํานักงานปลัด

เปนระบบ และมีประสิทธิภาพ สะอาดเรียบรอย เรียบรอย สะอาด นามอง
พรอมท้ังเปนระเบียบเรียบรอย รอยละ 90

รวม  -  - 4,540,000 7,040,000 5,754,000 7,040,000  -  -  -

124

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพศูนยขอมูล

พัฒนาคุณภาพของงานและการจัดการ

จัดประชุมสภา อบต.สัญจร

         17       โครงการ

สภาพแวดลอม (กิจกรรม 5 ส )

จัดซื้อรถตูโดยสาร ขนาด 12 ท่ีนั่ง

จัดซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครน
ไฮดรอลิกพรอมกระเชาซอมไฟฟา

ขาวสารการจัดซื้อจัดจางของ อบต.



แบบ ผ. ๐๑

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4
 - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2

4 ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
4.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)

เปาหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 เพื่อเพิ่มพูนความรู และความ พนักงาน/พนักงานจางของ 40,000 40,000 40,000 40,000 งาน อบต.มี ทําใหทํางานมีประสิทธิภาพ กองคลัง

สามารถของพนักงาน และ อบต.ทุกคน ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากข้ึน
นํามาพัฒนาองคกร ทองถ่ิน เพิ่มข้ึน รอยละ 80

2 เพื่อใชปฏิบัติงานในสํานักงาน ทําใหไดมาซึ่งบริการตางๆ 350,000 350,000 350,000 350,000 อบต.มี ทําใหการปฏิบัติงานเปนไป กองคลัง
จางเหมาบริการตางๆ และอื่นๆ ประสิทธิภาพ ดวยความเรียบรอย
ท่ีเกี่ยวของ การปฏิบัติงาน

เพ่ิมข้ึน รอยละ 80

3 เพื่อจายเปนคาวัสดุตางๆ ท่ี ตลอดปงบประมาณ 20,000 20,000 20,000 20,000 อบต.มี มีวัสดุในการปฏิบัติงานและ กองคลัง
จําเปนตองใชในสํานักงาน ประสิทธิภาพ บริการประชาชนเพิ่มข้ึน

 ในการปฏิบัติ

งานเพ่ิมข้ึน

 รอยละ 70

4 เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือ เครื่องมือท่ีชํารุดเสียหายของ 10,000 10,000 10,000 10,000 อบต.มี มีวัสดุในการปฏิบัติงานและ กองคลัง
ซอมแซมทรัพยสินเพื่อใหสามารถ อบต. ไดรับการปรับปรุง ประสิทธิภาพ ใหบริการประชาชนได
ใชงานไดตามปกติ การปฏิบัติงาน

เพ่ิมข้ึน รอยละ 80

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.2561- 2564)

องคการบริหารสวนตําบลซับใหญ อําเภอซับใหญ จังหวัดชัยภูมิ

จัดซื้อวัสดุสํานักงาน

รายจายใหไดมาซึ่งบริการ

คาบํารุงหรือซอมแซม
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ฝกอบรมบุคลากรทองถ่ิน



แบบ ผ. ๐๑

เปาหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 เพื่อปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพ สํารวจปรับปรุงความถูกตอง 20,000 20,000 20,000 20,000 อบต.มี การจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพ กองคลัง

หรือทะเบียนทรัพยสิน  การจัดเก็บรายได ของฐานขอมูลระบบแผนท่ี ประสิทธิภาพ เพิ่มข้ึน 
  ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน มากข้ึน

ประจํา อบต. รอยละ 60

6 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการชําระ อบต.มีโครงการความรวมมือการ 10,000 10,000 10,000 10,000 อบต. การจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพ กองคลัง
ทองถ่ินผานธาคาร ภาษี ชําระภาษีทองถ่ินผานธนาคาร เก็บภาษี เพิ่มข้ึน 

ไดเพิ่มขึ้น

รอยละ 50

7 เพ่ือพัฒนาระบบคอมพิวเตอรความเร็วสูง อบต.มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 20,000 20,000 20,000 20,000 การปฏิบัติงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานราชการ กองคลัง
ของ อบต. ใชในการจัดหาพัสดุ และการสื่อสาร พัฒนาข้ึน สะดวกและรวดเร็วข้ึน

รอยละ 70

8 1.เพื่อออกหนวยรับชําระภาษี  - ออกหนวย 1 ครั้ง/ป 20,000 20,000 20,000 20,000 รายไดคา การจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพ กองคลัง
เคลื่อนท่ี  - ปายประชาสัมพันธ ภาษีเพิ่มขึ้น เพิ่มข้ึน 
2.เพื่อรณรงคประชาสัมพันธการชําระภาษีและคาธรรมเนียมตางๆ รอยละ 70

9 เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดิน พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง 30,000    30,000    30,000    30,000    อบต.มี การทํางานมีประสิทธิภาพ กองคลัง
ทางไปราชการ  คาเบ้ียเลี้ยง คณะผูบริหารและฝายสภาทองถิ่น ประสิทธิภาพ มากข้ึน 
คาพาหนะ คาเชาท่ีพักและ เพิ่มข้ึน
คาใชจายอื่นๆ ฯลฯ รอยละ 90

รวม  -  - 520,000 520,000 520,000 520,000  -  -  -

จัดทําหรือปรับปรุงขอมูลแผนท่ีภาษี

โครงการความรวมมือการชําระภาษี
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โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได
ของ อบต.

       9        โครงการ

 
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ



แบบ ผ. ๐๑

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4
 - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2

4 ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี
4.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน

เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 เพ่ือเปนคาวัสดุเครื่องดับเพลิง วัสดุเครื่องดับเพลิงตางๆ 20,000 20,000 20,000 20,000 ประสิทธิภาพ มีวัสดุในการปฏิบัติงานและ สํานักงานปลัด

ในการปองกันอัคคีภัย เชน การดับเพลิง ใหบริการประชาชนได
ถังดับเพลิง วัสดุท่ีเก่ียวของตางๆ เพ่ิมขึ้น

รอยละ 60

2 เพ่ือใชในการปฏิบัติงานราชการ ขนาด 6 ลอ 150 แรงมา  - 2,500,000  - 2,500,000 การปฏิบัติงาน มีเครื่องมือเครื่องใชในการ สํานักงานปลัด

ของ อบต. ติดเครนไฮดรอลิค พรอมกระเชา มีประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานเหมาะสม
กระเชาไฟฟา ไฟฟา สูงไมนอยกวา 10 เมตร เพ่ิมข้ึน เพียงพอ

ขนาดความจุไมนอยกวา 6,000 ลิตร รอยละ 90

พรอมติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉิน
เครื่องไซเรน แทนปนฉีดนํ้า
ดับเพลิง 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561- 2564)

จัดซื้อรถยนตบรรทุกนํ้าดับเพลิง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลซับใหญ อําเภอซับใหญ จังหวัดชัยภูมิ

คาวัสดุเครื่องดับเพลิง

แบบเอนกประสงคไฮดรอลิกพรอม



แบบ ผ. ๐๑

เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 เพ่ือชวยเหลือประชาชนผู รถบรรทุกนํ้า ขนาด 6 ตัน 2,500,000  - 2,500,000  - การปฏิบัติงาน ประชาชนไดรับความชวย สํานักงานปลัด

ประสบภัยแลงในพ้ืนท่ี 6 ลอ ปริมาตรกระบอกสูบ มีประสิทธิภาพ เหลือเมื่อประสบภัยในทันที
ไมต่ํากวา 6,000 ซีซี เพ่ิมข้ึน เมื่อเกิดภัย 

ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ รอยละ 70

 สิงหาคม 2559

4 เพ่ือเปนขวัญกําลังใจในการ จัดงบรางวัลนําจับใหเจาหนาท่ี 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละ 25 เจาหนาท่ีมีขวัญและกําลังใจ สํานักงานปลัด

ตํารวจ ปฏิบัติงานใหเจาหนาท่ีตํารวจ ตํารวจ ของจํานวน ในการปฏิบัติหนาท่ี สภ.ซับใหญ
เงินนําจับ

รวม  -  - 2,530,000 2,530,000 2,530,000 2,530,000  -  -

จัดซื้อรถยนตบรรทุกนํ้าเอนก
ประสงคประจํา อบต.
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        4        โครงการ

สนับสนุนรางวัลนําจับแกเจาหนาท่ี



แบบ ผ.๐๑

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4
 - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2

4 ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี
4.4 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 เพ่ืออํานวยความสะดวกแก รถมินิบัส รับ-สง เด็กนักเรียน  -  -  - 1,800,000 การปฏิบัติงาน เด็กนักเรียน ศพด.มีความ กองการศึกษาฯ

ผูปกครองในการรับ-สง ศพด. ขนาดไมนอยกวา มีประสิทธิภาพ สะดวกและปลอดภัยในการ
เด็กนักเรียน ศพด.และมีความ 30 ท่ีน่ัง เพ่ิมข้ึน เดินทางมาเรียนท่ี ศพด.
ปลอดภัยแกเด็กนักเรียน รอยละ 70 และลดภาระคาใชจายผูปกครอง

2 เพ่ือจายเปนคาวัสดุกอสราง วัสดุท่ีใชในการกอสราง และ 20,000 20,000 20,000 20,000 ศพด.ไดรับ เด็กนักเรียนใน ศพด. กองการศึกษาฯ

ในการปรับปรุง ศพด. วัสดุท่ีเก่ียวของตางๆ การปรับปรุง มีความปลอดภัยมากข้ึน กองชาง

เพ่ิมขึ้น

รอยละ 60

รวม  -  - 20,000 20,000 20,000 1,820,000  -  -  -
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        2      โครงการ

จัดซื้อรถมินิบัส รับ-สง เด็กนักเรียน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

คาวัสดุกอสราง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561- 2564)

องคการบริหารสวนตําบลซับใหญ อําเภอซับใหญ จังหวัดชัยภูมิ



แบบ ผ. ๐๑

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4
 - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2

4 ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี
4.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 จัดทําแผนพัฒนาตําบลซับใหญ เพ่ือรับฟงความคิดเห็น ปญหา หมูบานในพ้ืนท่ีตําบลซับใหญ 20,000 20,000 20,000 20,000 ผลการดําเนินงาน การจัดทําแผนเปนไปตาม สํานักงานปลัด

ความตองการของประชาชน บรรลุตามแผน ความตองการของประชาชน
โดยตรง รอยละ 90 ในพ้ืนท่ี

2  - เพ่ือจัดทําตูรับเรื่องรองเรียน/  -จัดทําเอกสารเผยแพร 1 คร้ัง/ป 40,000 40,000 40,000 40,000 อบต.มี ทําใหประชาชนรับทราบ/ติด สํานักงานปลัด

รองทุกข ประจําหมูบาน  -จัดทําตูรองเรียน/รองทุกข 14 ประสิทธิภาพ ตามการทํางานของ อบต.
 - เพ่ือจัดซ้ือวัสดุโฆษณาและเผย หมูบาน การดําเนินงาน เพ่ิมข้ึน 
แพรและทําเอกสาร ปายประชา-  -จัดทําเอกสารขอบัญญัติงบประมาณรายจาย เพ่ิมข้ึน 
สัมพันธการพัฒนาและผลการ การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน รอยละ 80

ดําเนินงานของ อบต. แผนการดําเนินงานประจําป หนังสือรายงานกิจกรรมประจําป
 - เพ่ือจายเปนคาตอบแทน คกก.ผูทําคุณประโยชนแก อบต.

3 สงเสริมประชาธิปไตยสรางความ  - เพ่ือใหความรูเก่ียวกับระบอบ จัดอบรม 1 รุน 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชน ประชาชนเขาใจรูหนาที่ตัวเอง สํานักงานปลัด

สมานฉันท ประชาธิปไตย มีความสามัคคี ในระบอบประชาธิปไตย
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 - เพ่ือประกวดหมูบาน รอยละ 80

ประชาธิปไตยดีเดนตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลซับใหญ อําเภอซับใหญ จังหวัดชัยภูมิ

พัฒนาการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561- 2564)
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แบบ ผ. ๐๑

เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 เพ่ือรับฟงความคิดเห็น ปญหา ประชุมประชาคมรับทราบ 30,000 30,000 30,000 30,000 ผลการดําเนินงาน การจัดทําแผนเปนไปตาม สํานักงานปลัด

แผนระดับตําบล ความตองการของประชาชน ปญหาระดับตําบล ในพ้ืนท่ี บรรลุตามแผน ความตองการของประชาชน
และตัวแทนสวนราชการ ตําบลซับใหญ รอยละ 90 ในพ้ืนท่ี
 

5 เพ่ือสนับสนุนการจัดเก็บขอมูล ทุกหมูบาน 50,000 50,000 50,000 50,000 อบต. มีขอมูล สามารถจัดเก็บขอมูลไดอยาง สํานักงานปลัด

สวนตําบลซับใหญ พ้ืนฐานของ อบต.ซับใหญ ตําบลเก็บไว ถูกตองครบถวน นําขอมูลไปใช

รอยละ 90 ประโยชนได 
6 จัดทําสื่อประชาสัมพันธผลการ เพ่ือเผยแพรการดําเนินงานของ ประชาสัมพันธการดําเนินงาน 35,000 35,000 35,000 35,000 ประชาชนได ประชาชนไดรับขอมูลขาวสาร ทุกสวนราชการ

ดําเนินงาน อบต. อบต.ในปท่ีผานมา และประชา- และเรื่องการชําระภาษีของ รับขอมูลขาว และหวงการดําเนินการของ
สัมพันธเรื่องการชําระภาษี อบต. สารของ อบต. อบต.

เพิ่มขึ้น รอยละ 80

7 เพ่ือจายเปนคาตอบแทนคณะ เพ่ือติดตามผลโครงการพัฒนา 10,000 10,000 10,000 10,000 มีการติดตาม การดําเนินโครงการตามแผน สํานักงานปลัด

ซับใหญ กรรมการติดตามแผนพัฒนา ของ อบต.ใหเปนไปตามแผน ผลการดําเนินงาน พัฒนา อบต.มีประสิทธิภาพ
อบต. ตามโครงการ และตามเปาหมายท่ีวางไว

รอยละ 90

8 เพ่ือเพ่ิมความรูความเขาใจ ผูบริหาร และสมาชิกสภา อบต. 10,000 10,000 10,000 10,000 มีความรู สามารถนํามาปรับใชใน สํานักงานปลัด

ในระบอบประชาธิปไตย ซับใหญ ความเขาใจ การปฏิบัติหนาท่ีได
ในระบอบประชาธิปไตย ระบอบประชาธิปไตย

เพิ่มขึ้น รอยละ 70

9 เพ่ือสงเสริมใหความรูเรื่อง จัดอบรม  1 ครั้ง/ป 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนมี ประชาชนไดรับความรูเก่ียว สํานักงานปลัด

สิทธิมนุษยชนแกประชาชน ความรูเรื่อง กับเรื่องสิทธิมนุษยชนเพ่ิม
(พ.ศ.2557-2561) พรอมท้ังเผยแพรประชาสัมพันธ สิทธิมนุษยชน มากข้ึน 

รอยละ 40

จัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานองคการบริหาร

โครงการประชาคมแบบบูรณาการ

อบรมผูบริหาร และสมาชิกสภา 

มนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 3 
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อบต.ซับใหญเพ่ือความเขาใจ

อบรมใหความรูเรื่องแผนสิทธิ

โครงการติดตามแผนพัฒนา อบต.



แบบ ผ. ๐๑

เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
10 เพ่ือสงเสริมใหความรูดาน จัดอบรม  1 ครั้ง/ป 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนมี ประชาชนไดรับความรูดาน กองสวัสดิการ

การสหกรณแกผุนําชุมชน ความรู การสหกรณเพ่ิมข้ึน สังคม
และกลุมอาชีพตางๆในชุมชน เกี่ยวกับสหกรณ กองสงเสริม

รอยละ 50 การเกษตร
11 เพื่อใหบุคลากรใน อบต.มีความรู จัดอบรม จํานวน 1 ครั้ง 20,000 20,000 20,000 20,000 บุคลากรมี บุคลากรมีความรู เก่ียวกับ ทุกสวน

เก่ียวกับประชาคมอาเซียน เก่ียวกับประชาคมอาเซียน ความรูเกี่ยวกับ ประชาคมอาเซียน และสามารถ ราชการ
ประชาคมอาเซียน ใหความรูแกประชาชนได
รอยละ 70

12 เพ่ือใหความรูแกประชาชน จัดอบรม จํานวน 1 ครั้ง 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนมี ประชาชนมีความรูและ ทุกสวน
ในพ้ืนท่ี ความรูเกี่ยวกับ สามารถใชชีวิตในสังคม ราชการ

ประชาคมอาเซียน ประชาคมอาเซียนได
รอยละ 70

13 เพ่ือเปนศูนยการเรียนรู และ ศูนยการเรียน จํานวน 1 แหง  -  - 500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนมีศูนยการเรียนรูและ ทุกสวน
ประชาคมอาเซียน จําหนายผลิตภัณฑทองถ่ิน มีรายได มีสถานท่ีจําหนายผลิตภัณฑ ราชการ

เพ่ิมข้ึน ทองถ่ิน
รอยละ 70

14 จัดตั้งศูนยวิทยุชุมชนประจําตําบล เพ่ือประชาสัมพันธขาวสาร จัดต้ังวิทยุชุมชน จํานวน 1 แหง  - 150,000 150,000  - ประชาชน ประชาชนไดรับขอมูล สํานักงานปลัด

ซับใหญ และเพ่ิมชองทางขาวสาร รอยละ 80 ขาวสารจาก อบต. และ
ใหแกประชาชนในพ้ืนท่ี ไดรับขอมูล สวนราชการในตําบลซับใหญ

ขาวสารเพิ่มขึ้น

รวม  -  - 285,000 435,000 935,000 785,000  -  -  -

โครงการอบรมใหความรูแกประชาชน

ในพ้ืนท่ีเก่ียวกับประชาคมอาเซียน

โครงการอบรมใหความรูแกบุคลากร

จัดตั้งศูนยเรียนรูของทองถ่ิน เพ่ือรองรับ

อบรมใหความรูดานการสหกรณ
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แบบ ผ.๐๑

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4
 - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2

4 ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี
4.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ปรับปรุงอาคารหองประชุมสภา เพ่ือใหมีหองประชุมสภา กวาง 9 ม. ยาว 17.70 ม. 650,000 650,000 650,000 650,000 มีหองนํ้า มีหองนํ้าที่ใหบริการไดเพิ่ม กองชาง

อบต.ซับใหญ ท่ีใชการไดและใหบริการ เพ่ิมข้ึน มากขึ้น

ประชาชนได (ตามแบบแปลน อบต.ซับใหญกําหนด) รอยละ 40

2 ตอเติมอาคารเพ่ือกอสรางหอง เพ่ือใชเปนสถานท่ีปฏิบัติงาน ขนาดกวาง 5 ม. ยาว 11 ม.  -  - 300,000  - มีหองนํ้า ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

ประชุมเล็ก (ตามแบบแปลน อบต.ซับใหญกําหนด) เพ่ิมข้ึน ในการใชหองนํ้า

รอยละ 40

3 เพ่ือใหมีหองนํ้าใชการไดดี ขนาดกวาง 4.5 ม.  -  - 400,000  - มีหองนํ้า มีหองนํ้าที่ใหบริการไดเพิ่ม กองชาง

และใหบริการประชาชนได ยาว 10 ม. เพ่ิมข้ึน มากขึ้น

(ตามแบบแปลน อบต.ซับใหญกําหนด) รอยละ 40

4 กอสรางโรงจอดรถประจํา อบต. เพ่ือเปนท่ีจัดกิจกรรมของ ขนาดกวาง 6 ม. ยาว 20 ม.  -  -  - 150,000 มีอาคารเอนก มีสถานที่สําหรับจัดกิจกรรม กองชาง

ซับใหญ อบต. (ตามแบบแปลน อบต.ซับใหญกําหนด) ประสงคเพิ่มขึ้น เพ่ิมขึ้น และประชาชนไดรับ
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กอสรางหองน้ําประจํา อบต.ซับใหญ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลซับใหญ อําเภอซับใหญ จังหวัดชัยภูมิ
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561- 2564)



แบบ ผ.๐๑

เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 กอสรางอาคารเอนกประสงค เพ่ือเปนท่ีจัดกิจกรรมของ อาคารเอนกประสงคหลังคาโคง 180,000 180,000  -  - มีอาคารเอนก มีสถานที่สําหรับจัดกิจกรรม กองชาง

หลังคาโคง อบต. (ตามแบบแปลน อบต.ซับใหญกําหนด) ประสงคเพิ่มขึ้น เพ่ิมขึ้น และประชาชนไดรับ

 รอยละ 10 ความสะดวกในการใชบริการ

6 ปรับปรุงหองนํ้าหลังหองประชุม เพ่ือใหมีหองนํ้าใชการไดดี หองนํ้าพรอมทางเดินหลังหอง 80,000  -  -  - มีหองนํ้า มีหองนํ้าที่ใหบริการไดเพิ่ม กองชาง

สภา อบต. พรอมทางเดิน และใหบริการประชาชนได ประชุมสภา อบต. เพ่ิมข้ึน มากขึ้น

(ตามแบบแปลน อบต.ซับใหญกําหนด) รอยละ 40

7 เพ่ือกอสรางสนามกีฬาท่ีได กอสรางสนามกีฬา  1  แหง  - 1,500,000  -  - ประชาชนได ประชาชนไดใชเวลาวางให กองชาง
มาตรฐานลานกีฬา ออกกําลังกาย เกิดประโยชน และไดออก

รอยละ 80 กําลังกายมากข้ึน
8 กอสรางอาคารสํานักงาน อบต. เพ่ือใชเปนสถานท่ีปฏิบัติงาน กอสรางอาคาร  1  หลัง  - 12,000,000  -  - ประชาชนไดรับ ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

และใหบริการประชาชน (ตามแบบแปลน อบต.ซับใหญกําหนด) ความสะดวก เม่ือมาติดตอราชการ

ในการติดตอ

ราชการเพิ่มขึ้น

 รอยละ 70

9 ซอมแซมหลังคา อบต.ซับใหญ เพ่ือใชเปนสถานท่ีปฏิบัติงาน กวาง 8 ม. ยาว 25 ม. 500,000 500,000  -  - มีประสิทธิภาพ การทํางานมีประสิทธิภาพ กองชาง

และใหบริการประชาชน พื้นที่ 200 ตร.ม. เพ่ิมข้ึน มากข้ึน 
รอยละ 70

(ตามแบบแปลน อบต.ซับใหญกําหนด)

กอสรางสนามกีฬา ประจํา อบต.
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แบบ ผ.๐๑

เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
10 ปรับปรุงระบบไฟฟาภายใน เพ่ือใชในการปฏิบัติงานราชการ เปลี่ยนระบบสายไฟใหม 300,000 300,000  -  - มีประสิทธิภาพ การทํางานมีประสิทธิภาพ กองชาง

สํานักงาน อบต.ซับใหญ ของ อบต. ภายใน สํานักงาน อบต.ซับใหญ เพ่ิมข้ึน มากข้ึน 
รอยละ 70

(ตามแบบแปลน อบต.ซับใหญกําหนด)

11 เพ่ือก้ันแนวเขตพ้ืนท่ีของ รั้วรอบ พ้ืนท่ีของ อบต.ซับใหญ 200,000  - 200,000  - แนวเขต อบต. ทราบแนวเขตพ้ืนท่ี ของ กองการศึกษา ฯ

อบต. ใหชัดเจน ท้ังหมด ชัดเจนขึ้น อบต. อยางชัดเจน กองชาง
(ตามแบบแปลน อบต.ซับใหญกําหนด) รอยละ 100

รวม  -  - 1,910,000 15,130,000 1,550,000 800,000  -  -  -
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กอสรางรั้ว รอบ อบต.ซับใหญ



แบบ ผ. ๐๑

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4
 - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2

4 ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี
4.7 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการหลักธรรมนําชีวิต เพ่ือใหผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. จัดอบรมสัมมนา 1 ครั้ง/ป 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมี ผูเขารับการอบรม ไดรับ สํานักงานปลัด

พนักงานสวนตําบล  และ คุณธรรม ความรูดานหลักธรรมนําชีวิต

พนักงานจาง ไดรับการพัฒนา จริยธรรม

บุคลากรโดยใชหลักธรรมนําชีวิต  รอยละ 80

รวม  -  - 50,000 50,000 50,000 50,000  -  -  -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561- 2564)

องคการบริหารสวนตําบลซับใหญ อําเภอซับใหญ จังหวัดชัยภูมิ
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แบบ ผ. ๐๑

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4
 - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2

4 ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี
4.8 แผนงานงบกลาง

เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 เพ่ือสมทบกองทุน กบท.รอยละ 1 ขาราชการและลูกจางประจํา 180,000 180,000 180,000 180,000 ขาราชการ ขาราชการสวนทองถ่ินไดรับ สํานักงานปลัด

ของประมาณการรายไดประจําป ไดรับสิทธิ สิทธิรับเงินบําเหน็จ/บํานาญ
หลังเกษียณ หลังวัยเกษียณการทํางาน
รอยละ 100

2 เพ่ือสมทบกองทุนประกันสังคม พนักงานจางสวนทองถ่ิน 150,000 150,000 150,000 150,000 รอยละของ พนักงานจางมีสวัสดิการเมื่อ สํานักงานปลัด

ของพนักงานจาง เงินที่สมทบ เจ็บปวย รอยละ 100
เขากองทุน

ประกันสังคม

รวม  -  - 330,000 330,000 330,000 330,000  -  -  -
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        2      โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลซับใหญ อําเภอซับใหญ จังหวัดชัยภูมิ

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวนทองถ่ิน (กบท.)

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561- 2564)



แบบ ผ.๐๑

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4
 - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเท่ียว การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
5.1 แผนงานสาธารณสุข

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 เพ่ือจายเปนคาใชจายในกิจกรรม ตําบลซับใหญ  20,000 20,000 20,000 20,000 ปญหาขยะ การจัดการขยะมีประสิทธิภาพ กองสาธารณสุข

ชีวิตและสิ่งแวดลอม เกี่ยวกับการจัดการขยะ การอบรม ลดลง มากข้ึน และสิ่งแวดลอม

การรณรงคใหความรูในการคัด  รอยละ 70

แยกขยะ เชนคาวิทยากร คาอาหาร คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ
2 จัดซื้อท่ีดินสําหรับใชฝงกลบขยะ เพ่ือใหมีสถานท่ีฝงกลบขยะมูล จัดซื้อท่ีดินในเขตพ้ืนท่ี   -  - 500,000 500,000 ปญหาขยะ มีท่ีฝงกลบขยะอยางถูก กองสาธารณสุข

มูลฝอยประจํา อบต. ฝอยอยางเพียงพอ และหางไกล ตําบลซับใหญ  1  แหง ลดลง สุขลักษณะมากข้ึน และสิ่งแวดลอม

จากชุมชน  รอยละ 70

3 เพ่ือใหการกําจัดขยะมูลฝอยมี กอสรางบอกําจัดขยะ  - 350,000  -  - ปญหาขยะ การจัดการขยะมีประสิทธิภาพ กองสาธารณสุข

ประสิทธิภาพ ลดมลพิษทาง ลดลง มากข้ึน และสิ่งแวดลอม

สิ่งแวดลอม  รอยละ 70

5 เพ่ือใหการกําจัดขยะมูลฝอยมี ในเขตพ้ืนท่ีตําบลซับใหญ  - 500,000 500,000 500,000 ปญหาขยะ การจัดการขยะมีประสิทธิภาพ กองสาธารณสุข

ประสิทธิภาพ ลดมลพิษทาง ลดลง มากข้ึน และสิ่งแวดลอม

สิ่งแวดลอม  รอยละ 70

คัดแยกขยะ ลดมลพิษ เพ่ือคุณภาพ

กอสรางบอกําจัดขยะ

ปรับปรุงบอฝงกลบขยะ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลซับใหญ อําเภอซับใหญ จังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีมา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561- 2564)
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แบบ ผ.๐๑

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีมา

6 กอสรางเตาเผาขยะแบบมาตรฐาน เพ่ือใหการกําจัดขยะมูลฝอยมี กอสรางติดตั้งระบบเตาเผาขยะ  -  -  - 500,000 ปญหาขยะ การจัดการขยะมีประสิทธิภาพ กองสาธารณสุข

ประจํา อบต. ประสิทธิภาพ ลดมลพิษทาง แบบมาตรฐาน มลพิษต่ํา ลดลง มากข้ึน และสิ่งแวดลอม

สิ่งแวดลอม ประหยัดพลังงาน 1 แหง  รอยละ 70

7  - เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวม จัดอบรม 1 รุน 20,000 20,000 20,000 20,000 ปญหาขยะ ประชาชนมีความรู และกําจัด กองสาธารณสุข

ในการจัดการขยะในครัวเรือน ลดลง ขยะภายในครัวเรือนไดอยางและสิ่งแวดลอม

และหมูบาน รอยละ 50 ถูกวิธี 

8 ลดปริมาณขยะถุงพลาสติก  - เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวม จัดอบรม 1 รุน 20,000 20,000 20,000 20,000 ปญหาขยะ ประชาชนมีความรู และกําจัด กองสาธารณสุข

ในการกําจัดขยะในครัวเรือน ลดลง ขยะภายในครัวเรือนได และสิ่งแวดลอม

และหมูบาน รอยละ 50 อยางถูกวิธี 

รวม  -  - 60,000 910,000 1,060,000 1,560,000  -  -  -
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บริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร



แบบ ผ. ๐๑

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4
 - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเท่ียว การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
5.2 แผนงานการเกษตร

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 เพ่ือความสวยงามเปนระเบียบ  -สถานท่ีเหมาะสม 1 แหง 50,000 50,000 50,000 50,000 หมูบานในเขต ในเขตพ้ืนท่ี อบต.มีสภาพ กองสงเสริม

ทองเท่ียว เรียบรอยในหมูบานสถานท่ีทองเท่ียว พื้นท่ี อบต. ภูมิทัศนสวยงามและรมรื่น การเกษตร

1.ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณเสนทางผานไปยังสถานท่ีทองเท่ียว นาอยูข้ึน กองชาง
2.ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณสถานท่ีทองเท่ียวตําบลซับใหญ รอยละ 80

3.ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของ อบต.ซับใหญ

2 เพ่ือใหประชาชนมีสถานท่ีพัก จํานวน  1  แหง  - 200,000  - 200,000 หมูบานในเขต ประชาชนมีสถานท่ีพักผอน กองสงเสริม

ผอนหยอนใจ (บริเวณอางพันธุนิธิ หรือสถานที่ อบต.นาอยูข้ึน หยอนใจและเลนกีฬาเพ่ิมขึ้น การเกษตร

ท่ี อบต.กําหนด) รอยละ 80 กองชาง

3 เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน ปรับปรุงภูมิทัศนในตําบลซับใหญ 50,000 50,000 50,000 50,000 หมูบานในเขต ทําใหหมูบาน/ชุมชนสวยงาม กองสงเสริม

ตําบลซับใหญ 1.บริเวณถนนภายในหมูบานและทางเขาหมูบาน อบต.นาอยูข้ึน เปนระเบียบเรียบรอยมากขึ้น การเกษตร

2.รอบสระนํ้าสาธารณะ ลอมรั้วลวดหนาม รอยละ 80 กองชาง
3.บริเวณสถานท่ีทองเท่ียวในตําบลซับใหญ

จัดสรางสวนสาธารณะประจํา อบต.

ปรับปรุงภูมิทัศนภายในเขตพ้ืนท่ี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561- 2564)

องคการบริหารสวนตําบลซับใหญ อําเภอซับใหญ จังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีมา

ปรับปรุงภูมิทัศนและพัฒนาสถานท่ี
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แบบ ผ. ๐๑

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีมา

4 1.เพ่ือสนับสนุนโครงการ สถานท่ีสําคัญของทางราชการ 50,000 50,000 50,000 50,000 ปญหาการ ประชาชนตระหนักถึง กองสงเสริม

อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ และตามสถานท่ีตางๆ เน่ืองใน ทําลายปา ความสําคัญของการอนุรักษ การเกษตร

เพ่ืออนุรักษดินและนํ้า โอกาสวันสําคัญตางๆของชาติ ลดลง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
2.เพ่ือสนับสนุนโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช รอยละ 80 แวดลอม 
3.เพ่ือรณรงคการปลูกหญาแฝก
เพ่ือกอสรางและซอมแซมฝายแมวตามพระราชดําริ
4.เพ่ือใหความรูเรื่องการใชดินใชปุยชีวภาพ
5.เพ่ือจัดตั้งชมรมคนรักปา อาสาสมัครเฝาระวังรักษาและ
ปองกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ราษฎรอาสาสมัครพิทักษปา
สรางกระบวนการมีสวนรวมของเยาวชน
6.เพ่ือรณรงคใหประชาชนตระหนักถึงความสําคัญรวมมือกัน
ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
7.เพ่ือสนับสนุนพันธุกลาไมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
8.เพื่อสงเสริมการรวมกลุมเครือขายเฝาระวังและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

5 เพื่อสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรม ปาชุมชนในเขต อบต.ซับใหญ 50,000 50,000 50,000 50,000 ปาชุมชน ประชาชนและเยาวชน กองสงเสริม

พระราชดําริฯ ตางๆ เชน กิจกรรมปกปก เพ่ิมขึ้น มีจิตสํานึกในการรวมกันอนุรักษ  การเกษตร

พันธุกรรมพืช สํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช รอยละ 80 พันธุกรรมพืช และทรัพยากรตางๆ 

สรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช นําไปสูการใชประโยชนอยางย่ังยืน

ศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช  และอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ
6 ปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติ เพ่ือสงเสริมการปลูกตนไมและ สวนราชการทองถ่ิน ผูนําชุมชน 40,000 40,000 40,000 40,000 มีตนไม มีจิตสํานึกในการอนุรักษปาไม กองสงเสริม

รักษาความชุมช้ืนของดิน และประชาชนตําบลซับใหญ เพ่ิมข้ึน และทรัพยากรตางๆ การเกษตร

รวมกันปลูกตนไม รอยละ 80

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
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แบบ ผ. ๐๑

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีมา

7 ทําแนวกันไฟรอบปาชุมชน เพ่ือปองกันไฟใหมปา และ เขตปาชุมชนในเขต อบต. 20,000 20,000 20,000 20,000 ปญหาไฟ ลดการเกิดไฟปาในเขตปาชุมชน กองสงเสริม

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ใหมปาลดลง ในหนาแลง การเกษตร

และสิ่งแวดลอม และปองกันการบุกรุกปา รอยละ 60

8 คืนความสมบูรณใหผืนปา เพ่ือเพ่ิมความอุดมสมบูรณให ปาชุมชนในเขต อบต. 20,000 20,000 20,000 20,000 ปามีความ ปาชุมชนมีความอุดมสมบูรณ กองสงเสริม

ปาชุมชนมากข้ึน อุดมสมบูรณ ดวยสัตวขนาดเล็ก และมีพืช การเกษตร

1.สนับสนุนการเลี้ยงสัตวขนาดเล็ก เชน แมลงกินูน อ่ึง ฯลฯ รอยละ 70 อาหารมากข้ึน
2.สนับสนุนปลูกพืชเปนอาหารเสริมอุดมสมบูรณในดิน 
3.สนับสนุนโครงการผลิตอาหารตามลําหวยจอมแกวคงความสมดุลตามธรรมชาติ

9 อบรมเยาวชนในการดูแลรักษาปา เพ่ือสงเสริมการปลูกตนไมและ ปาชุมชนในเขต อบต. 20,000 20,000  -  - ปามีความ เยาวชนมีความรูและ กองสงเสริม

ดูแลรักษาปาไมในเขตชุมชน อุดมสมบูรณ รวมอนุรักษปาไมใหมี การเกษตร

รอยละ 70 ความสมบูรณมากข้ึน
10 ควบคุมไฟปาและหมอกควัน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ ปาชุมชนในเขตพ้ืนท่ีตําบลซับใหญ 50,000 50,000 50,000 50,000 ปญหาไฟ ลดการเกิดไฟปาและหมอกควัน กองสงเสริม

ปองกันไฟปาและเสริมสราง ใหมปาลดลง ในเขตปาชุมชน การเกษตร

ความรวมมือเพ่ือการแกไข รอยละ 60 สํานักงานปลัด

ปญหาไฟปาและหมอกควัน
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แบบ ผ. ๐๑

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีมา

11 โครงการสงเสริมพัฒนาพลังงาน เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการ จัดอบรม 1 รุน และสนับสนุน 30,000 30,000 30,000 30,000 ผูเขาอบรม ประชาชนมีความรูความเขา กองสงเสริม

ทดแทน ใชวัตถุดิบในทองถ่ินท่ีมีอยูใน วัสดุอุปกรณ รอยละ 80 ใจเรื่องการใชพลังงานทดแทน การเกษตร

ชุมชนมาใชหรือผลิตเปนพลังงานทดแทน
1. เตาแกสชีวมวล(ฟน,แกลบ)
2. เตาหุงตม,เตาปงยางประสิทธิภาพสูง
3. บอหมักกาซชีวภาพจากมูลสัตวระดับครัวเรือน
4. ตูอบแหงพลังงานแสงอาทิตย   
5. เตาเผาถานถังนํ้ามัน 200 ลิตร
6. หลอดไฟฟาประหยัดพลังงาน และอ่ืนๆท่ีมีความเหมาะสม
กับศักยภาพท่ีมีอยูในพ้ืนท่ี

12 เพ่ือพัฒนาแหลงทองเท่ียว แหลงทองเท่ียวเขาจอมดอย 40,000 40,000 40,000 40,000 แหลงทองเท่ียว นักทองเท่ียวเพ่ิมข้ึน และ กองสงเสริม

บานหนองใหญ หมู 7 ประจําตําบล บานหนองใหญ หมู 7 ไดรับการ ประชาชนมีรายไดจากการ การเกษตร

พัฒนา ทองเท่ียวมากข้ึน 
รอยละ 70

13 เพ่ือพัฒนาเปนแหลงทองเท่ียว แหลงทองเท่ียวทุกแหงในเขต 50,000 50,000 50,000 50,000 สถานท่ี ประชาชนและนักทองเท่ียว กองสงเสริม

และพัฒนาเสนทางสถานที่ทองเที่ยว อบต. ปละ 1 แหง ทองเที่ยว ไดรับความสะดวกในการเดิน การเกษตร

ไดรับการ ทางมากข้ึน สํานักงานปลัด

พัฒนา
รอยละ 70

14 สงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวแบบ จัดอบรม 1 รุน  -  - 50,000 50,000 ทรัพยากร ประชาชนมีความรูในการ กองสงเสริม

ไมทําลายทรัพยากรธรรมชาติ ธรรมชาติ รักษาทรัพยากรธรรมชาติ การเกษตร

ถูกทําลาย สํานักงานปลัด

ลดลง
รอยละ 70

สถานท่ีทองเท่ียว

พัฒนาแหลงทองเท่ียวเขาจอมดอย

พัฒนาสถานท่ีทองเท่ียวและเสนทาง
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แบบ ผ. ๐๑

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีมา

15 สงเสริมการทองเท่ียวทุงกังหันลม เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียว เพ่ือสงเสริมแหลงทองเท่ียว 50,000 50,000 50,000 50,000 ทรัพยากร ประชาชนมีความรูในการ กองสงเสริม

ประจําตําบล ทุงกังหันลม ในเขตตําบลซับใหญ ธรรมชาติ รักษาทรัพยากรธรรมชาติ การเกษตร

ถูกทําลาย สํานักงานปลัด

ลดลง ภาคเอกชน

รอยละ 70

16 เพ่ือจายเปนคาวัสดุอุปกรณ วัสดุอุปกรณทางการเกษตร 20,000 20,000 20,000 20,000 ศพด.ไดรับ สามารถปฏิบัติงานได สํานักงานปลัด

การเกษตร และวัสดุอ่ืนๆท่ี ตลอดปงบประมาณ การปรับปรุง อยางมีประสิทธิภาพ
เก่ียวของกับการเกษตร เพ่ิมขึ้น

รอยละ 60

รวม  -  - 540,000 740,000 570,000 770,000  -  -  -        16       โครงการ

คาวัสดุอุปกรณการเกษตร

รวมกับภาคเอกชน
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แบบ ผ. ๐๒

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4
 - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1 และ 3

1 ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งของชุมชน และสงเสริมคุณภาพชีวิต
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 เพ่ือขยายเขตไฟฟาใชผลิตนํ้า ขยายเขตไฟฟาในการ 870,000  -  -  - มีไฟฟาผลิต นํ้าประปาหมูบานสามารถ กองชาง
ประปาหมูบาน ผลิตนํ้าประปาหมูบาน นํ้าประปาหมูบาน ผลิตนํ้าใหประชาชนใชได
(โรงสูบและโรงกรอง) รอยละ 100

2 เพ่ือขยายเขตไฟฟาใชผลิตนํ้า ขยายเขตไฟฟาในการ 610,000  -  -  - มีไฟฟาผลิต นํ้าประปาหมูบานสามารถ กองชาง
ประปาหมูบาน ผลิตนํ้าประปาหมูบาน นํ้าประปาหมูบาน ผลิตนํ้าใหประชาชนใชได
(โรงสูบและโรงกรอง) รอยละ 100

3 เพ่ือขยายเขตไฟฟาใชผลิตนํ้า ขยายเขตไฟฟาในการ 870,000  -  -  - มีไฟฟาผลิต นํ้าประปาหมูบานสามารถ กองชาง
ประปาหมูบาน ผลิตนํ้าประปาหมูบาน นํ้าประปาหมูบาน ผลิตนํ้าใหประชาชนใชได
(โรงสูบและโรงกรอง) รอยละ 100

บานซับเจริญสุข ม.5

รวม  -  - 2,350,000 - - -  -  -  -
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อุดหนุนไฟฟาบําเหน็จณรงค 
เพ่ือขยายเขตระบบจําหนายไฟฟา

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน
องคการบริหารสวนตําบลซับใหญ อําเภอซับใหญ จังหวัดชัยภูมิ

          3       โครงการ

อุดหนุนไฟฟาบําเหน็จณรงค
เพ่ือขยายเขตระบบจําหนายไฟฟา 
และติดตั้งหมอแปลง 
บานซับใหญ ม.1

และติดตั้งหมอแปลง 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

อุดหนุนไฟฟาบําเหน็จณรงค
เพ่ือขยายเขตระบบจําหนายไฟฟา 
และติดตั้งหมอแปลง บานวังพง ม.2



แบบ ผ. ๐๒

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4
 - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1 และ 3

2 ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งของชุมชน และสงเสริมคุณภาพชีวิต
2.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอ เพื่อสนับสนุนตามโครงการฝกซอม จํานวน  1 ครั้ง 20,000   20,000   20,000   20,000   ผูเขารวม การปองกันและบรรเทา สํานักงานปลัด

ซับใหญ แผนปองกันภัยและบรรเทา โครงการ สาธารณภัยมีประสิทธิภาพ ที่ทําการปก-

สาธารณภัย รอยละ 80 เพ่ิมข้ึน ครองอําเภอ

2 อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรซับใหญ เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพระบบ อุดหนุนอยางนอย 1 โครงการ 20,000 20,000 20,000 20,000 ลดการ ประชาชนมีความปลอดภัยใน สํานักงานปลัด

จราจรในตําบล สูญเสีย ชีวิต และลดการเกิดอุบัติเหตุ สภ.ซับใหญ

1.เพ่ืออบรมอาสาจราจร ชีวิตและ บนทองถนน
2.เพ่ือรณรงคประชาสัมพันธให ทรัพยสิน

ความรูเรื่องวินัยจราจร การปฏิบัติ รอยละ 70

ตามกฎจราจรเพ่ือลดและปองกันอุบัติเหตุ

รวม  -  - 40,000 40,000 40,000 40,000  -  -  -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

องคการบริหารสวนตําบลซับใหญ อําเภอซับใหญ จังหวัดชัยภูมิ

          2       โครงการ

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน
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แบบ ผ. ๐๒

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4
 - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1 และ 3

2 ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งของชุมชน และสงเสริมคุณภาพชีวิต
2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห

เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 อุดหนุนโรงพยาบาลซับใหญ  -มีแหลงสนับสนุนชวยเหลือ ผูพิการในชุมชน 50,000 50,000 50,000 50,000 ผูเขารวม ผูพิการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน กองสวัสดิการ

ผูพิการ โครงการ  - สังคม
ผูพิการในชุมชน  -ผูพิการทุกประเภทไดรับการ รอยละ 80 รพ.ซับใหญ

ฟนฟูท่ีเหมาะสม

2 เพ่ือใหเด็กไดรับการพัฒนาดาน เด็กนักเรียนและเยาวชนในพ้ืนท่ี 20,000 20,000 20,000 20,000 ผูเขารวม เด็กนักเรียนและเยาวชน กองสวัสดิการ

รางกาย อารมณ และสติปญญา ตําบลซับใหญ 14 หมูบาน โครงการ มีการเลนกีฬาและออกกําลัง  - สังคม
มีระเบียบวินัย สรางความสามัคคี ไมนอยกวา กายเพ่ิมข้ึน รพ.ซับใหญ

และสงเสริมการทํากิจกรรมรวมกับผูอ่ืน รอยละ 80

รวม  -  - 70,000 50,000 50,000 50,000  -  -  -
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ดูแลผูปวยสุขภาพจิต

          2       โครงการ

เพ่ือสนับสนุนกองทุนฟนฟูสมรถภาพ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

องคการบริหารสวนตําบลซับใหญ อําเภอซับใหญ จังหวัดชัยภูมิ

อุดหนุนโรงพยาบาลซับใหญ
เพ่ือสนับสนุน อาสาสมัครเครือขาย

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน



แบบ ผ. ๐๒

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4
 - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1 และ 3

2 ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งของชุมชน และสงเสริมคุณภาพชีวิต
2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรซับใหญ เพื่อสนับสนุนตามโครงการ อยางนอย 1 โครงการ 20,000   20,000   20,000   20,000   รอยละของ ปญหาอาชญากรรมและ สํานักงานปลัด

1.โครงการฝกอบรมทบทวน จํานวน ยาเสพติดในพ้ืนท่ีลดลง สภ.ซับใหญ

อาสาสมัครตํารวจบาน โครงการ รอยละ 30
2.โครงการเคาะประตูโรงเรียน ท่ีไดรับ
3.โครงการหมูบาน(3ปลอด) การอุดหนุน

ปลอดอาชญากรรม,ปลอดอบายมุข
,ปลอดปญหาอุบัติเหตุจราจร

2 สนับสนุนสงเสริมการจัดตั้งศูนย ศพส.อําเภอซับใหญ 20,000   20,000   20,000   20,000   ผูเขารวม จํานวนผูเสพยาเสพติดในพ้ืนท่ี สํานักงานปลัด

ปฏิบัติบัติการพลังแผนดินเอาชนะ โครงการ ลดลง ท่ีทําการ
ยาเสพติดอําเภอซับใหญ เพ่ือจัด ไมนอยกวา ปกครองอําเภอ

กิจกรรมในการปองกันและแกไข รอยละ 80

ปญหายาเสพติดในพ้ืนท่ีอําเภอซับใหญ

รวม  -  - 40,000 40,000 40,000 40,000  -  -  -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

องคการบริหารสวนตําบลซับใหญ อําเภอซับใหญ จังหวัดชัยภูมิ

          2       โครงการ

อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอ
ซับใหญ ตาม "โครงการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติดแบบ
บูรณาการ"

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน
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แบบ ผ. ๐๒

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4
 - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1 และ 3

2 ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งของชุมชน และสงเสริมคุณภาพชีวิต
2.6 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 เพ่ือใหเด็กไดรับการพัฒนาดาน เด็กนักเรียนและเยาวชนในพ้ืนท่ี 20,000   20,000   20,000   20,000   ผูเขารวม เด็กนักเรียนและเยาวชน กองการศึกษาฯ

รางกาย อารมณ และสติปญญา ตําบลซับใหญ โครงการ มีการเลนกีฬาและออกกําลัง

มีระเบียบวินัย สรางความสามัคคี ไมนอยกวา กายเพ่ิมข้ึน 
และสงเสริมการทํากิจกรรมรวมกับผูอ่ืน รอยละ 80

รวม  -  - 20,000 20,000 20,000 20,000  -  -  -
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

องคการบริหารสวนตําบลซับใหญ อําเภอซับใหญ จังหวัดชัยภูมิ

          1       โครงการ

อุดหนุนโรงเรียนซับใหญวิทยาคม

และเยาวชนเครือขายซับใหญ"
เพ่ือสนับสนุน "โครงการกีฬานักเรียน

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน



แบบ ผ. ๐๒

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4
 - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1 และ 3

2 ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งของชุมชน และสงเสริมคุณภาพชีวิต
2.7 แผนงานการเกษตร

เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 อุดหนุนสํานักงานปศุสัตวอําเภอ เพ่ือสนับสนุนตามโครงการ อุดหนุนอยางนอย 1 โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 ผูเขารวม เกษตรกรไดมีความรู เพ่ือนํา สํานักงานปลัด

ซับใหญ 1.โครงการปองกันโรคพิษสุนัขบาน โครงการ ไปสรางรายไดแกครอบครัว สนง.ปศุสัตว

2.โครงการอบรมอาสาปศุสัตว ไมนอยกวา อําเภอซับใหญ

3.โครงการสงเสริมอาชีพดานปศุสัตว รอยละ 80

สัตวเศรษฐกิจ
4.โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ
เพ่ือสงเสริมอาชีพแกเกษตร
ผูเลี้ยงสัตว

รวม  -  - 50,000 50,000 50,000 50,000  -  -  -
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

องคการบริหารสวนตําบลซับใหญ อําเภอซับใหญ จังหวัดชัยภูมิ

          1       โครงการ

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน



แบบ ผ. ๐๒

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4  
 - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 และ 3

3 ยุทธศาสตรการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
3.1 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 เพื่อสนับสนุนตามโครงการของบ ครูพี่เลี้ยง 1 คน 60,000 60,000 60,000 60,000 มีครูผูดูแล เด็กไดรับการดูแลอยางท่ัวถึง กองการศึกษาฯ

ประมาณสนับสนุนคาตอบแทนครูพี่เลี้ยงระดับปฐมวัย เด็กเพ่ิมช้ึน

เด็กไดรับการ

ดูแลรอยละ 90

2 เพื่อสนับสนุนตามโครงการของบ ครูพี่เลี้ยง 1 คน 48,000 48,000 48,000 48,000 เด็กนักเรียน เด็กไดรับการดูแลอยางท่ัวถึง กองการศึกษาฯ

ประมาณสนับสนุนคาตอบแทนครูพี่เลี้ยงระดับปฐมวัย ไดรับการ

ดูแลทั่วถึง

รอยละ 70

3 1.เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวัน อยางนอย 1 โครงการ 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 นักเรียนมี นักเรียนมีอาหารกลางวัน กองการศึกษาฯ

2.เพื่อสนับสนุนตามโครงศูนย อาหารกลางวัน รับประทานครบทุกคน ลดคา รร.ซับใหญ
ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน (ฐานทรัพยากรทองถ่ิน) รับประทาน ใชจายผูปกครอง วิทยาคม
3.โครงการพัฒนาอบรมคุณธรรม จริยธรรมฯ รอยละ 100

อุดหนุนโรงเรียนบานวังพง

อุดหนุนโรงเรียนซับใหญวิทยาคม
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อุดหนุนโรงเรียนบานโนนสะอาด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนตําบลซับใหญ  อําเภอซับใหญ จังหวัดชัยภูมิ
สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน



แบบ ผ. ๐๒

เปาหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 1.เพื่อสนับสนุนโครงการอาหาร อยางนอย 1 โครงการ 600,000 600,000 600,000 600,000 นักเรียนมี นักเรียนมีอาหารกลางวัน กองการศึกษาฯ

กลางวัน อาหารกลางวัน รับประทานครบทุกคน ลดคา
2.เพื่อสนับสนุนตามโครงการจัดหาสนามเด็กเลนสําหรับโรงเรียน รับประทาน ใชจายผูปกครอง
3.เพื่อพัฒนาศักยภาพดานกีฬาและนันทนาการ รอยละ 100

5 1.เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวัน อยางนอย 1 โครงการ 180,000 180,000 180,000 180,000 นักเรียนมี นักเรียนมีอาหารกลางวัน กองการศึกษาฯ

2.เพื่อสนับสนุนตามโครงการจัดหาสื่อและอุปกรณแหลงการเรียนรู อาหารกลางวัน รับประทานครบทุกคน ลดคา รร.โนนสะอาด

รับประทาน ใชจายผูปกครอง
รอยละ 100

6 1.เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวัน อยางนอย 1 โครงการ 650,000 650,000 650,000 650,000 นักเรียนมี นักเรียนมีอาหารกลางวัน กองการศึกษาฯ

2.เพื่อสนับสนุนตามโครงการพัฒนาศักยภาพดานกีฬาและนันทนาการ อาหารกลางวัน รับประทานครบทุกคน ลดคา รร.บานบุฉนวน

3.เพื่อสนับสนุนตามโครงการสนามเด็กเลนปลอดภัยเสริมสรางพัฒนาการเด็กปฐมวัย รับประทาน ใชจายผูปกครอง
รอยละ 100

7 1.เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวัน อยางนอย 1 โครงการ 220,000 220,000 220,000 220,000 นักเรียนมี นักเรียนมีอาหารกลางวัน กองการศึกษาฯ

2.เพื่อสนับสนุนตามโครงการนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อาหารกลางวัน รับประทานครบทุกคน ลดคา รร.บานวังพง
สูสถานศึกษา รับประทาน ใชจายผูปกครอง

รอยละ 100

8 1.เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวัน อยางนอย 1 โครงการ 350,000 350,000 350,000 350,000 นักเรียนมี นักเรียนมีอาหารกลางวัน กองการศึกษาฯ

2.เพื่อสนับสนุนตามโครงการวันสําคัญ อาหารกลางวัน รับประทานครบทุกคน ลดคา รร.บาน
3.เพื่อสนับสนุนตามโครงการคนเกงคนดีศรีซับเจริญสุข รับประทาน ใชจายผูปกครอง ซับเจริญสุข
4.เพื่อสนับสนุนตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   รอยละ 100

รวม  -  - 3,608,000 3,608,000 3,608,000 3,608,000  -  -  -

อุดหนุนโรงเรียนบานโนนสะอาด

อุดหนุนโรงเรียนบานบุฉนวน
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อุดหนุนโรงเรียนบานวังพง

อุดหนุนโรงเรียนบานซับเจริญสุข

อุดหนุนโรงเรียนบานตลุกคูณพัฒนา

          8       โครงการ



แบบ ผ. ๐๒

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4
 - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 และ 3

3 ยุทธศาสตรการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม  และภูมิปญญาทองถิ่น
3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

เปาหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 อุดหนุนวัดพายัพซับใหญ เพ่ือสนับสนุนการบรรพชาสามเณร สนับสนุนกิจกรรม 1 ครั้ง/ป 20,000    20,000    20,000    20,000    กิจกรรมได กลุมเปาหมายไดรับการบรรพชา กองการศึกษา ฯ

และบวชชีพรามหมณ ดําเนินการ ขัดเกลาจิตใจ อนุรักษ
รอยละ 100 ประเพณีอันดีงาม 

2 เพื่อจัดกิจกรรมตามโครงการ สนับสนุนกิจกรรม 1 ครั้ง/ป 20,000    20,000    20,000    20,000    ผูเขารวม นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม กองการศึกษา ฯ

พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและ โครงการ ในการใชชีวิตมากข้ึน
คุณลักษณะอันพึงประสงค รอยละ 80

รวม  -  - 40,000 40,000 40,000 40,000  -  -  -
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อุดหนุนโรงเรียนซับใหญวิทยาคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนตําบลซับใหญ  อําเภอซับใหญ จังหวัดชัยภูมิ

          2       โครงการ

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน



แบบ ผ. ๐๒

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4
 - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2

4 ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปาหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 เพื่อจายตามโครงการเพิ่ม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ 70,000    70,000    70,000    70,000    มีศูนยขอมูล  -องคกรปกครองปกครองสวน  -สํานักงานปลัด

ประสิทธิภาพศูนยรวมขอมูล ดําเนินงานของศูนยขอมูล และศูนยประ- ทองถิ่นมีศูนยรวมขอมูลขาวสาร  -อบต.ทากูบ

ขาวสารการจัดซื้อจัดจางของ ขาวสารการจัดซื้อจัดจางของ สานงานที่มี การจัดซื้อจัดจางท่ีเปนศูนยกลาง  -สํานักงานทองถิ่น

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประสิทธิภาพ  -มีศูนยปรสานงานระหวาง อําเภอซับใหญ

และศูนยประสานงานองคกร และศูนยประสานงานองคกร รอยละ 90 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ปกครองสวนทองถ่ินอําเภอ ปกครองสวนทองถ่ิน สวนราชการและประชาชน
ซับใหญ จังหวัดชัยภูมิ

2 โครงการจัดงานรัฐพิธี เพื่อใหสวนราชการ กลุมพลัง สวนราชการ กลุมพลังมวลชน 10,000    10,000    10,000    10,000    ประชาชนได ประชาชนไดแสดงออกถึง สํานักงานปลัด

(อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอ) มวลชน ประชาชนในเขตพื้นท่ี ประชาชนในเขตพื้นท่ีอําเภอ แสดงความ ความจงรักภักดี ท่ีทําการ
ไดแสดงออกถึงความจงรักภักดี ซับใหญ จงรักภักดี ปกครองอําเภอ

ตอสถาบันพระมหากษัตริย รอยละ 80

รวม  -  - 80,000 80,000 80,000 80,000  -  -  -
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          2       โครงการ

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. 2561 - 2564)

อําเภอซับใหญ จังหวัดชัยภูมิ
อุดหนุน อบต.ทากูบ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน
องคการบริหารสวนตําบลซับใหญ อําเภอซับใหญ จังหวัดชัยภูมิ



แบบ ผ. ๐๓

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 และ 2
 - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4,5,6 และ 7

1 ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 กอสรางอาคารบริการนักทองเท่ียว เพ่ือใชเปนสถานท่ีปฏิบัติงาน อาคาร 2 ช้ัน จํานวน 1 หลัง 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 กิจกรรมได ประชาชนไดจําหนายสินคา กองชาง
และใหบริการประชาชน (ตามแบบแปลน อบต.ซับใหญ ดําเนินการ OTOP ของชุมชนมีรายได กองสวัสดิการ-

ในการนําสินคา OTOPมาวาง กําหนด) รอยละ 100 เพ่ิมข้ึน สังคม
จําหนาย (บานซับใหญพัฒนา ม.10)

รวม  -  - 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000  -  -  -        1      โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด
องคการบริหารสวนตําบลซับใหญ อําเภอซับใหญ จังหวัดชัยภูมิ
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แบบ ผ. ๐๓

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 และ 2
 - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4,5,6 และ 7

1 ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ
1.2 แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือสะดวกในการคมนาคมและ ถนน คสล. ระยะทาง 2,000 ม. 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 มีถนนสําหรับ ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

สายตลุกคูณ - ซับใหม ต.ตะโกทอง ขนสงพืชผลทางการเกษตร กวาง 5 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. การคมนาคม ในการคมนาคม
พรอมลูกรังไหลทาง 0.50 ม. ที่สะดวกขึ้น

รอยละ 70

2 กอสรางถนนลาดยาง สายบาน เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ ถนนลาดยาง ระยะทาง 6 กม. 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 มีถนนสําหรับ ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง
ใชในการคมนาคมไดอยาง กวาง 7 ม. การคมนาคม รวดเร็วในการคมนาคม

ม.8 สะดวกรวดเร็ว ที่สะดวกขึ้น

รอยละ 70

3 กอสรางถนนลูกรัง ยกรองพูนดิน เพ่ือความสะดวกในการ ยกรองพูนดิน ถนนลูกรัง ระยะ 600,000 600,000 600,000 600,000 มีถนนสําหรับ ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง
สายเขาดินวนา - หนองประดู คมนาคมระหวางเขาดินวนา - ทาง 2,000 ม. กวาง 6 ม. การคมนาคม รวดเร็วในการคมนาคม และ

ต.ตะโกทอง หนองประดู หนา 0.20 ม. ที่สะดวกขึ้น การขนสงสินคาเกษตร
รอยละ 70

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

องคการบริหารสวนตําบลซับใหญ อําเภอซับใหญ จังหวัดชัยภูมิ

ซับใหญพัฒนา ม.10 - บานตลุกคูณ
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แบบ ผ. ๐๓

เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
4 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายคุม เพ่ือใหประชาชนมีถนนไวใช ยกรองพูนดิน ระยะทาง 3,000 ม. 600,000 600,000 600,000 600,000 มีถนนสําหรับ สะดวกในการลําเลียงพืชผล กองชาง

มะเหลื่อมงาม ถึงคลองหวยจอมแกว ขนสงพืชผลทางการเกษตร กวาง 6 ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม. การคมนาคม ทางการเกษตร สะดวกรวด

บานโนนสะอาด ม.3 และในการคมนาคม ที่สะดวกขึ้น เร็วในการคมนาคม
รอยละ 70

5 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ ถนน คสล. ระยะทาง 750 ม. 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 มีถนนสําหรับ ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง
เสนหนาศาลากลางบาน ใชในการคมนาคมไดอยาง กวาง 4 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. การคมนาคม รวดเร็วในการคมนาคม
บานโนนจําปาพัฒนา หมู 12 สะดวกรวดเร็ว พรอมลูกรังไหลทาง 0.50 ม. ที่สะดวกขึ้น

รอยละ 70

6 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ ถนน คสล. ระยะทาง 1,000 ม. 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 มีถนนสําหรับ ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง
ภายในหมูบานบานโนนสะอาด ใชในการคมนาคมไดอยาง กวาง 5 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. การคมนาคม ในการคมนาคม
หมู 3 สะดวกรวดเร็ว ที่สะดวกขึ้น

รอยละ 70

7 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ ถนน คสล. ระยะทาง 1,000 ม. 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 มีถนนสําหรับ ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง
ภายในหมูบาน บานวังข่ือ หมู 4 ใชในการคมนาคมไดอยาง กวาง 5 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. การคมนาคม ในการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว ที่สะดวกขึ้น

รอยละ 70

8 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ ถนน คสล. ระยะทาง 1,000 ม. 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 มีถนนสําหรับ ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง
ภายในหมูบาน บานซับเจริญสุข ใชในการคมนาคมไดอยาง กวาง 5 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. การคมนาคม ในการคมนาคม
หมู 5 สะดวกรวดเร็ว ที่สะดวกขึ้น

รอยละ 70
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แบบ ผ. ๐๓

เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
9 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ ถนน คสล. ระยะทาง 1,000 ม. 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 มีถนนสําหรับ ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

ภายในหมูบาน บานบุฉนวน ใชในการคมนาคมไดอยาง กวาง 5 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. การคมนาคม ในการคมนาคม
หมู 6 สะดวกรวดเร็ว ที่สะดวกขึ้น

รอยละ 70

10 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ ถนน คสล. ระยะทาง 1,000 ม. 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 มีถนนสําหรับ ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง
ภายในหมูบาน บานซับใหญพัฒนา ใชในการคมนาคมไดอยาง กวาง 5 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. การคมนาคม ในการคมนาคม
หมู 10 สะดวกรวดเร็ว ที่สะดวกขึ้น

รอยละ 70

11 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือสะดวกในการคมนาคมและ ถนน คสล. ระยะทาง 2,000 ม. 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 มีถนนสําหรับ ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง
สายตลุกคูณ-วังพง ขนสงพืชผลทางการเกษตร กวาง 5 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. การคมนาคม ในการคมนาคม

พรอมลูกรังไหลทาง 0.50 ม. ที่สะดวกขึ้น

รอยละ 70

12 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือสะดวกในการคมนาคมและ ถนน คสล. ระยะทาง 2,000 ม. 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 มีถนนสําหรับ ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง
สายตลุกคูณ - เขาดินวนา ขนสงพืชผลทางการเกษตร กวาง 5 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. การคมนาคม ในการคมนาคม

พรอมลูกรังไหลทาง 0.50 ม. ที่สะดวกขึ้น

รอยละ 70

13 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือสะดวกในการคมนาคมและ ถนน คสล. ระยะทาง 2,000 ม. 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 มีถนนสําหรับ ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง
สายโนนจําปาพัฒนา ม.12 - วังพง ขนสงพืชผลทางการเกษตร กวาง 5 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. การคมนาคม ในการคมนาคม
ม.2 พรอมลูกรังไหลทาง 0.50 ม. ที่สะดวกขึ้น

รอยละ 70

14 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือสะดวกในการคมนาคมและ ถนน คสล. ระยะทาง 500 ม. 700,000 700,000 700,000 700,000 มีถนนสําหรับ ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง
ขนสงพืชผลทางการเกษตร กวาง 5 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. การคมนาคม ในการคมนาคม

บานซับใหญพัฒนา หมู 10 พรอมวางทอระบายนํ้า (หมู 10) ที่สะดวกขึ้น

รอยละ 70

สายสระนํ้าแมกองแกว-ถนนคุมหัวซับ
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แบบ ผ. ๐๓

เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
15 กอสรางถนนลูกรังภายในหมูบาน เพ่ือความสะดวกในการคมนาคม ยกรองพูนดินระยะทาง 10,000ม. 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 มีถนนสําหรับ ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

ทุกหมูบานและเช่ือมตอหมูบาน ขนสงพืชผลทางการเกษตร กวาง 6 ม. หนา 0.15 ม. การคมนาคม รวดเร็วในการคมนาคม
ที่สะดวกขึ้น

รอยละ 70

16 เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ ยกรองพูนดิน ถนนลูกรัง ระยะ 400,000 400,000 400,000 400,000 มีถนนสําหรับ ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง
 -  ทุงกระถิน ต.ตะโกทอง ใชในการคมนาคมและขนสง ทาง 2,000 ม. กวาง 6 ม.หนา การคมนาคม รวดเร็วในการคมนาคม

พืชผลทางการเกษตร เฉลี่ย 0.15 ม. ที่สะดวกขึ้น

รอยละ 70

17 ปรับปรุง ซอมแซม ถนนลูกรังสาย เพ่ือความสะดวกในการ ยกรองพูนดิน ถนนลูกรัง ระยะ 600,000 600,000 600,000 600,000 มีถนนสําหรับ ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง
คมนาคมระหวางวังข่ือ - วังอุดม ทาง 3,000 ม. กวาง 6 ม. การคมนาคม รวดเร็วในการคมนาคม

 - วังอุดม ต.ทากูบ ต.ทากูบ หนา 0.15 ม. ที่สะดวกขึ้น

รอยละ 70

18 กอสรางถนนลูกรัง ยกรองพูนดิน เพ่ือความสะดวกในการ ยกรองพูนดิน ถนนลูกรัง ระยะ 750,000 750,000 750,000 750,000 มีถนนสําหรับ ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง
คมนาคมระหวางหมูบาน ทาง 2,500 ม. กวาง 8 ม. หนา การคมนาคม รวดเร็วในการคมนาคม และ

0.20 ม.พรอมวางทอบริเวณท่ีนํ้าสามารถกัดเซาะได ที่สะดวกขึ้น การขนสงสินคาเกษตร
รอยละ 70

19 ปรับปรุง ถนนลูกรังสาย เพ่ือใหผูใชถนนท้ังสองหมูบาน ยกรองพูนดิน ถนนลูกรัง ระยะ 420,000 420,000 420,000 420,000 มีถนนสําหรับ ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง
ไดสัญจรไปมาดวยความ ทาง 2,100 ม. กวาง 5 ม. การคมนาคม รวดเร็วในการคมนาคม

นกเขียน ต.ตะโกทอง สะดวกและปลอดภัย หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ที่สะดวกขึ้น

รอยละ 70

พระบาทเขายายหอม ต.ตะโกทอง

กอสรางถนนลูกรัง สายตลุกคูณ ม.8

วังขื่อ หมู 4 คุมโนนสมบูรณ ต.ซับใหญ

สายบานซับจาน ม.14 - บานซับใหญ ม. 1 -  

บานโนนสะอาด หมู 3 - บานหนอง
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แบบ ผ. ๐๓

เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
20 เพ่ือความสะดวกในการคมนาคม กวาง 6 ม. ยาว 2,000 ม. 400,000 400,000 400,000 400,000 มีถนนสําหรับ ไดรับความสะดวกในการขนสง กองชาง

บานโนนสะอาด ม.3 - บานซับใหม และขนสงพืชผลทางการเกษตร หนาเฉลี่ย 0.15 ม. การคมนาคม พืชผลทางการเกษตร
ต.ตะโกทอง พรอมลงลูกรังไหลทาง ที่สะดวกขึ้น

รอยละ 70

21 เพ่ือความสะดวกในการคมนาคม กวาง 6 ม. ยาว 2,000 ม. 400,000 400,000 400,000 400,000 มีถนนสําหรับ ไดรับความสะดวกในการขนสง กองชาง
เสนปะรัมชาง - วังตาเทพ และขนสงพืชผลทางการเกษตร หนาเฉลี่ย 0.15 ม. การคมนาคม พืชผลทางการเกษตร
ต.นายางกลัก พรอมลงลูกรังไหลทาง ที่สะดวกขึ้น

รอยละ 70

22 ปรับปรุงถนนลาดยาง ทุกหมูบาน เพ่ือซอมแซมถนนลาดยางให ซอมแซมถนนลาดยางท่ีชํารุด 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนสําหรับ ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง
อยูในสภาพใชงานไดตามปกติ ทุกสายในเขต อบต. การคมนาคม รวดเร็วในการคมนาคม

ที่สะดวกขึ้น

รอยละ 70

23 เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ ระยะทาง 2,700 ม. กวาง 7 ม. 13,500,000 13,500,000 13,500,000 13,500,000 มีถนนสําหรับ ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง
ภายในหมูบานทุกหมูบาน ใชในการคมนาคมไดอยาง พรอมไหลทาง การคมนาคม รวดเร็วในการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว ที่สะดวกขึ้น

รอยละ 70

24 เพ่ือความสะดวกในการ ระยะทาง 5,000 ม. กวาง 7 ม. 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 มีถนนสําหรับ ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง
วังพง - ซับใหญพัฒนา คมนาคมระหวางหมูบานและ พรอมไหลทาง การคมนาคม รวดเร็วในการคมนาคม

ขนสงพืชผลทางการเกษตร ที่สะดวกขึ้น

รอยละ 70

25 เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ ระยะทาง 4,800 ม. กวาง 5 ม. 24,000,000 24,000,000 24,000,000 24,000,000 มีถนนสําหรับ ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง
 - บานวังข่ือ ม.4 ใชในการคมนาคมไดอยาง หนา 0.15 ม. พรอมลูกรังไหล การคมนาคม รวดเร็วในการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว ทางขางละ 0.50 ม. ที่สะดวกขึ้น

รอยละ 70

ยกรองพูนดินถนนลูกรังสายคุมประปา

ยกรองพูนดินถนนลูกรังเสนใหม

กอสรางถนนลาดยางโนนสะอาด ม.3

กอสรางถนนลาดยางเขาหมูบานและ

กอสรางถนนลาดยาง สายตลุกคูณ -
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แบบ ผ. ๐๓

เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
26 กอสรางถนนลาดยางสายวังข่ือ ม.4 เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ ระยะทาง 4,500 ม. กวาง 8 ม. 13,500,000 13,500,000 13,500,000 13,500,000 มีถนนสําหรับ ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

 - ซับสายออ ต.ทากูบ ใชในการคมนาคมสะดวกรวดเร็ว พรอมไหลทางกวาง 1.00 ม. การคมนาคม รวดเร็วในการคมนาคม
ที่สะดวกขึ้น

รอยละ 70

27 เพ่ือสะดวกในการคมนาคม ระยะทาง 2,700 ม. กวาง 7 ม. 13,500,000 13,500,000 13,500,000 13,500,000 มีถนนสําหรับ ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง
ม.3 - บานเขานางรัก อ.เทพสถิต และขนสงพืชผลทางการเกษตร พรอมไหลทาง การคมนาคม รวดเร็วในการคมนาคม

ที่สะดวกขึ้น

รอยละ 70

28 เพ่ือความสะดวกในการสัญจร ระยะทาง 8,000 กม. กวาง 7 ม. 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000 มีถนนสําหรับ ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง
ระหวางหมูบาน หนา 0.15 ม. พรอมลูกรังไหล การคมนาคม รวดเร็วในการคมนาคม

ต.ตะโกทอง - ซับหาง หมู 9 ต.ซับใหญ ทางขางละ 0.50 ม. ที่สะดวกขึ้น

รอยละ 70

29 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือความสะดวกในการคมนาคม อางเก็บนํ้าพันธนิธิ บานซับใหญ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 มีถนนสําหรับ ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง
รอบอางพันธนิธิ เพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอย หมู 1 พรอมลงลูกรังไหลทาง การคมนาคม ในการคมนาคม

(ตามแบบ อบต.ซับใหญกําหนด) ที่สะดวกขึ้น

รอยละ 70

30 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือความสะดวกในการคมนาคม บานโนนจําปาพัฒนา หมู 12 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 มีถนนสําหรับ ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง
รอบสระนํ้า บานโนนจําปาพัฒนา เพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอย พรอมลงลูกรังไหลทาง การคมนาคม ในการคมนาคม
หมู 12 (ตามแบบ อบต.ซับใหญกําหนด) ที่สะดวกขึ้น

รอยละ 70

ม.13 ต.ซับใหญ - ทุงกระถิน 
กอสรางถนนลาดยางสาย เขาดินวนา

กอสรางถนนลาดยางสายคุมจอมแกว
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แบบ ผ. ๐๓

เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
31 เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ ระยะทาง 6.283  กม. 18,849,000 18,849,000 18,849,000 18,849,000 มีถนนสําหรับ ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

ใชในการคมนาคมสะดวกรวดเร็ว กวาง 4 ม. การคมนาคม รวดเร็วในการคมนาคม
เขายายหอม พรอมไหลทางกวาง 1 ม. ที่สะดวกขึ้น

(ตามแบบ อบต.ซับใหญกําหนด) รอยละ 70

32 เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ ระยะทาง 3 กม. กวาง 6 ม. 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 มีถนนสําหรับ ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง
ใชในการคมนาคมสะดวกรวดเร็ว พรอมไหลทางกวาง 1 ม. การคมนาคม รวดเร็วในการคมนาคม

ตลุกคูณ ม.8 (ตามแบบ อบต.ซับใหญกําหนด) ที่สะดวกขึ้น

รอยละ 70

33 เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ ระยะทาง 13.280 กม. 46,480,000 46,480,000 46,480,000 46,480,000 มีถนนสําหรับ ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง
ใชในการคมนาคมสะดวกรวดเร็ว กวาง 6 ม. การคมนาคม รวดเร็วในการคมนาคม

ตลุกคูณ ม.8 (ตามแบบ อบต.ซับใหญกําหนด) ที่สะดวกขึ้น

รอยละ 70

34 เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ ระยะทาง 4,500 ม. กวาง 8 ม. 13,500,000 13,500,000 13,500,000 13,500,000 มีถนนสําหรับ ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง
 - ซับสายออ ต.ทากูบ ใชในการคมนาคมสะดวกรวดเร็ว พรอมไหลทางกวาง 1 ม. การคมนาคม รวดเร็วในการคมนาคม

(ตามแบบ อบต.ซับใหญกําหนด) ที่สะดวกขึ้น

รอยละ 70

35 ปรับปรุงถนนลูกรังสายบาน เพ่ือความสะดวกในการคมนาคม กวาง 6 ม. ยาว 7,000 ม. 400,000 400,000 400,000 400,000 มีถนนสําหรับ ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง
เขาดินวนา หมู 13 - บานซับหาง และขนสงพืชผลทางการเกษตร หนาเฉลี่ย 0.15 ม. การคมนาคม รวดเร็วในการสัญจรไปมา
หมู 9 (ตามแบบ อบต.ซับใหญกําหนด) ท่ีสะดวกข้ึน และลดอุบัติเหตุทางถนนได

รอยละ 70
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สายบานโนนสะอาด ม.3 - บาน

ซอมสรางถนนลาดยางสายวังข่ือ ม.4 

ซอมสรางถนนลาดยาง 
สายบานโนนสะอาด ม.3 - บาน

ซอมสรางถนนลาดยาง 
สายบานซํบใหญ ม.1 - พระพุทธบาท

ซอมสรางถนนลูกรัง



แบบ ผ. ๐๓

เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
36 กอสรางถนน คสล. บริเวณผิวถนน เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ ถนน คสล. ระยะทาง 131 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนสําหรับ นักเรียนและประชาชนไดรับ กองชาง

ใชในการคมนาคมไดอยาง กวาง 11 ม. หนาเฉลี่ย 10 ซม. การคมนาคม ความสะดวกในการคมนาคม

สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย ที่สะดวกขึ้น

รอยละ 70

37 เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ ถนนลาดยาง ระยะทาง 131 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนสําหรับ นักเรียนและประชาชนไดรับ กองชาง
ใชในการคมนาคมไดอยาง กวาง 11 ม. หนาเฉลี่ย 10 ซม. การคมนาคม ความสะดวกในการคมนาคม

สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย ที่สะดวกขึ้น

รอยละ 70

38 กอสรางลานกีฬาพรอมติดตั้งเสา 1.เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนและ สนามกีฬาโรงเรียนซับใหญวิทยาคม 300,000 300,000 300,000 300,000 นักเรียนได ทําใหเด็กและเยาวชนมีสุขภาพ กองชาง
ไฟฟาสองสวาง ลานกีฬาโรงเรียน เยาวชนเห็นความสําคัญของ ออกกําลังการ รางกายสมบูรณแข็งแรง

ซับใหญวิทยาคม การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ เพ่ิมข้ึน
2.เพ่ือใหนักเรียนและเยาวชน รอยละ 90

มีสนามกีฬาไวออกกําลังกาย
39 เพ่ือใหประชาชนไดใชนํ้าสะอาด กอสรางระบบประปาผิวดิน  - 2,600,000 2,600,000 2,600,000 ประชาชน ประชาชนมีนํ้าสะอาดเพื่อใช กองชาง

ขนาดใหญ ในการอุปโภค บริโภค ขนาดใหญ มีนํ้าสะอาด ในการอุปโภค บริโภค เพียงพอ

บานโนนสะอาด  หมู 3  (ตามแบบ กรมทรัพยากรนํ้ากําหนด) ในการอุปโภค

(ลําหวยจอมแกว หรือ วัดพายัพ) บริโภค

รอยละ 90
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กอสรางถนนลาดยาง บริเวณผิวถนน

จราจรหนาโรงเรียนซับใหญวิทยาคม

จราจรหนาโรงเรียนซับใหญวิทยาคม



แบบ ผ. ๐๓

เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
40 เพ่ือใหประชาชนไดใชนํ้าสะอาด กอสรางระบบประปาผิวดิน  - 2,600,000 2,600,000 2,600,000 ประชาชน ประชาชนมีนํ้าสะอาดเพื่อใช กองชาง

ขนาดใหญ ในการอุปโภค บริโภค ขนาดใหญ มีนํ้าสะอาด ในการอุปโภค บริโภค เพียงพอ

บานซับหาง  หมู 9  (ตามแบบ กรมทรัพยากรนํ้า ในการอุปโภค

กําหนด) บริโภค

รอยละ 90

41 กอสรางระบบนํ้าประปาหอถังสูง เพ่ือใหประชาชนไดใชนํ้าสะอาด ภายในหมูบาน บานหนองบัว  - 2,600,000 2,600,000 2,600,000 ประชาชน ประชาชนมีนํ้าสะอาดเพื่อใช กองชาง
พรอมอุปกรณ ขนาดใหญ ในการอุปโภค บริโภค หมู 11 มีนํ้าสะอาด ในการอุปโภค บริโภค เพียงพอ

บานหนองบัว  หมู 11  (ตามแบบ กรมทรัพยากรนํ้ากําหนด) ในการอุปโภค

บริโภค

รอยละ 90

42 กอสรางรองระบายนํ้า คสล.ริมทาง เพ่ือปองกันการกัดเซาะถนน สรางรองระบายนํ้า คสล.ภาย 6,500,000 6,500,000 6,500,000 6,500,000 มีถนนสําหรับ เปนรองระบายน้ําลดการกัด กองชาง
ในเขตชุมชน คสล.ภายในชุมชน ในหมูบานในเขตชุมชน การคมนาคม เซาะถนน

(จากหนาอําเภอ ถึง อําเภอซับใหญ) ที่สะดวกขึ้น

รอยละ 70

43 กอสรางฝายชลอนํ้า (ฝายแมว) เพ่ือสรางสิ่งแวดลอมท่ีดีใหกับ บริเวณท่ีเหมาะสมในการกอ - 500,000 500,000 500,000 ปริมาณน้ํา ประชาชนไดใชน้ําเพื่อการ กองชาง
ชุมชน สราง ตามแบบแปลนท่ี อบต. ท่ีกักเก็บ เกษตร และอุปโภค บริโภค

กําหนด เพ่ิมขึ้น เพียงพอ
รอยละ 80

44 เพ่ือชะลอนํ้าไวใชในการเกษตร คลองคึกฤทธ์ิ หมู 10 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ปริมาณน้ํา ประชาชนไดใชน้ําเพื่อการ กองชาง
การอุปโภค บริโภค (ตามแบบ กรมทรัพยากรนํ้ากําหนด) ท่ีกักเก็บ เกษตร และอุปโภค บริโภค

หมู 10 เพ่ิมขึ้น เพียงพอ
รอยละ 80

รอบฝายคึกฤทธ์ิ บานซับใหญพัฒนา

กอสรางระบบนํ้าประปาพรอมอุปกรณ

164

กอสรางฝายบดอัดระบบชลประธาน



แบบ ผ. ๐๓

เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
45 กอสรางฝายนํ้าลาด,นํ้าลนหวย เพ่ือเก็บนํ้าไวใชในการเกษตร ขนาดกวาง 2 เมตร 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ปริมาณน้ํา ประชาชนไดใชน้ําเพื่อการ กองชาง

จอมแกว ม.2,ม.3 การอุปโภค บริโภค ยาว 12 เมตร สูง 2.50 เมตร ท่ีกักเก็บ เกษตร และอุปโภค บริโภค

เพ่ิมขึ้น เพียงพอ
รอยละ 80

46 กอสรางฝายนํ้าลนบานซับหาง เพ่ือเก็บนํ้าไวใชในการเกษตร กอสรางฝายนํ้าลน ตามแบบ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ปริมาณน้ํา ประชาชนไดใชน้ําเพื่อการ กองชาง
ขางวัดซับหาง หมู 9 การอุปโภค บริโภค มาตรฐาน มข.2527 ท่ีกักเก็บ เกษตร และอุปโภค บริโภค

สันฝายสูง 1.5 ม. ผนังขางสูง 3 ม. เพ่ิมขึ้น เพียงพอ
ผนังประตูนํ้า ยาว 15 ม. รอยละ 80

47 ขุดลอกคลองยอดหวยสมปอย เพ่ือจัดเก็บนํ้าไวใชการอุปโภค กวาง 15 ม. ยาว 2,800 ม. 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 ปริมาณน้ํา ประชาชนไดใชน้ําเพื่อการ กองชาง
บริโภค ลึกเฉลี่ย 3 ม. ท่ีกักเก็บ อุปโภค บริโภค

เพ่ิมขึ้น เพียงพอ
รอยละ 80

48 เพ่ือจัดเก็บนํ้าไวใชการอุปโภค ระยะทางประมาณ 500 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 ปริมาณน้ํา ประชาชนมีน้ําในการอุปโภค กองชาง
บานวังพง หมู 2 บริโภค กวาง 15 ม. ลึก 5 ม. ท่ีกักเก็บ และบริโภคอยางเพียงพอ

(ตามแบบ อบต.ซับใหญ กําหนด) เพ่ิมขึ้น 

รอยละ 80

49 เพ่ือจัดเก็บนํ้าไวใชการอุปโภค ระยะทางประมาณ 500 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 ปริมาณน้ํา ประชาชนมีน้ําในการอุปโภค กองชาง
รอบสระ บานซับใหญ หมู 1 บริโภค กวาง 15 ม. ลึก 5 ม. ท่ีกักเก็บ และบริโภคอยางเพียงพอ

(ตามแบบ อบต.ซับใหญ กําหนด) เพ่ิมขึ้น 

รอยละ 80

50 เพ่ือจัดเก็บนํ้าไวใชการอุปโภค วัดพายัพซับใหญ บานโนนสะอาด 500,000 500,000 500,000 500,000 ปริมาณน้ํา ประชาชนมีน้ําในการอุปโภค กองชาง
รอบสระ บานโนนสะอาด หมู 3 บริโภค หมู 3 ท่ีกักเก็บ และบริโภคอยางเพียงพอ

(ตามแบบ อบต.ซับใหญ กําหนด) เพ่ิมขึ้น 

รอยละ 80

ขุดลอกสระน้ําซับกลาง และเสริมคันดิน

ขุดลอกสระนํ้าภายในหมูบาน

ขุดสระนํ้าขนาดใหญ และเสริมคันดิน

บานวังข่ือ ม. 4 - ต.ทากูบ 
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แบบ ผ. ๐๓

เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
51 เพ่ือจัดเก็บนํ้าไวใชการอุปโภค คลองจอมแกว บานบุฉนวน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ปริมาณน้ํา ประชาชนมีน้ําในการอุปโภค กองชาง

บานบุฉนวน หมู 6 บริโภค หมู 6  ยาว 2,000 ม. ท่ีกักเก็บ และบริโภคอยางเพียงพอ

(ตามแบบ อบต.ซับใหญ กําหนด) เพ่ิมขึ้น 

รอยละ 80

52 เพ่ือจัดเก็บนํ้าไวใชการอุปโภค บานซับใหญพัฒนา หมู 10 500,000 500,000 500,000 500,000 ปริมาณน้ํา ประชาชนมีน้ําในการอุปโภค กองชาง
บานซับใหญพัฒนา หมู 10 บริโภค (ตามแบบ อบต.ซับใหญ กําหนด) ท่ีกักเก็บ และบริโภคอยางเพียงพอ

เพ่ิมขึ้น 

รอยละ 80

53 ขุดลอกอางเก็บนํ้าพันธนิธิ เพ่ือใหชาวบานมีนํ้าใชทําการ ระยะทางประมาณ 800 ม. 800,000 800,000 800,000 800,000 ปริมาณน้ํา ประชาชนมีน้ําในการอุปโภค กองชาง
บานซับใหญ หมู 1 เกษตรตลอดป กวาง 15 ม. ลึก 5 ม. ท่ีกักเก็บ และบริโภคอยางเพียงพอ

(ตามแบบแปลน อบต.ซับใหญกําหนด) เพ่ิมขึ้น 

รอยละ 80

54 ขุดลอกคลองครองเสือ หมู 6 เพ่ือใหชาวบานมีนํ้าใชทําการ ระยะทางประมาณ 500 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 ปริมาณน้ํา ประชาชนมีน้ําในการอุปโภค กองชาง
เกษตรตลอดป กวาง 15 ม. ลึก 5 ม. ท่ีกักเก็บ และบริโภคอยางเพียงพอ

(ตามแบบแปลน อบต.ซับใหญกําหนด) เพ่ิมขึ้น 

รอยละ 80

55 เพ่ือใหราษฎรมีนํ้าไวใชในการ กวางเฉลี่ย 16 เมตร ลึก 4 เมตร 6,900,000 6,900,000 6,900,000 6,900,000 ปริมาณน้ํา ประชาชนมีน้ําในการอุปโภค กองชาง
บานซับหาง  หมู 9 อุปโภค บริโภค และการเกษตร ยาว 6,900 ม. ปริมาณดินขุด ท่ีกักเก็บ และบริโภคอยางเพียงพอ

เพ่ิมขึ้น 

รอยละ 80

56 เพ่ือใหราษฎรมีนํ้าไวใชในการ บานหนองบัว หมู 11 800,000 800,000 800,000 800,000 ปริมาณน้ํา ประชาชนมีน้ําในการอุปโภค กองชาง
บานหนองบัว  หมู 11 อุปโภค บริโภค และการเกษตร ท่ีกักเก็บ และบริโภคอยางเพียงพอ

เพ่ิมขึ้น 

รอยละ 80

ขุดลอกคลองคุมประรัมชาง

ขุดลอกลําหวยจอมแกว

ขุดลอกคลองภายในหมูบาน

ขุดลอกสระนํ้าภายในหมูบาน
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แบบ ผ. ๐๓

เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
57 เพ่ือสรางระบบชลประทานใน 1 เขตชลประทานในเขตพ้ืนท่ี 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 ปริมาณน้ํา ประชาชนมีน้ําในการอุปโภค กองชาง

เขตพ้ืนท่ีการเกษตร อบต. (ระบบทอ) ท่ีกักเก็บ และบริโภคอยางเพียงพอ

เพ่ิมขึ้น 

รอยละ 80

58 เพ่ือใหนํ้าสามารถไหลได อางเก็บนํ้าพันธนิธิ  -  -  - 600,000 ลดปญหา ประชาชนไดรับการแกไข กองชาง
บริเวณอางเก็บนํ้าพันธนิธิ สะดวกลดปญหาทวมขัง  - ทิศตะวันตก 1 จุด นํ้าทวมขัง ปญหานํ้าทวมขังและทรัพยสิน

จํานวน 2 จุด  - ทิศเหนือ 1 จุด ในพ้ืนท่ี เสียหาย
รอยละ 80

59 เพ่ือความสะดวกในการสัญจร ระยะทาง  5 กม. กวาง 7 ม. 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 มีถนนสําหรับ ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง
ระหวางหมูบานและลดอุบัติเหตุ พรอมไหลทางกวางขางละ 1 ม. การคมนาคม รวดเร็วในการคมนาคม

(ปละ 4 หมูบาน) ที่สะดวกขึ้น

รอยละ 80

รวม  -  - 368,999,000 377,299,000 377,299,000 377,899,000  -  -  -

ปรับปรุงถนนลาดยาง ทุกหมูบาน

กอสรางบลอกคอนเวิรสเสริมเหล็ก
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โครงการ 1 ตําบล 1 เขตชลประทาน



แบบ ผ. ๐๓

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4
 - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเท่ียว การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5.2 แผนงานการเกษตร

เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 สงเสริมการพัฒนาแหลงทองเท่ียว เพ่ือพัฒนาเปนแหลงทองเท่ียว แหลงทองเท่ียวไดโนเสาร 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 สถานที่ทองเที่ยว นักทองเท่ียวเพ่ิมข้ึน และ กองสงเสริม

ไดโนเสาร บานหนองใหญ หมู 7 ประจําตําบล บานหนองใหญ หมู 7 ไดรับการพัฒนา ประชาชนมีรายไดจากการ การเกษตร

เพ่ิมข้ึน ทองเท่ียวมากข้ึน สํานักงานปลัด

รอยละ 70

2 เพ่ือพัฒนาเปนแหลงทองเท่ียว สถานท่ีเปาหมายในการดําเนิน 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 สถานที่ทองเที่ยว นักทองเท่ียวเพ่ิมข้ึน และ กองสงเสริม

รวมกับภาคเอกชน ประจําตําบล และผลิตพลังงาน การติดตั้งกังหันลม ไดรับการพัฒนา ประชาชนมีรายไดจากการ การเกษตร

ไฟฟา เพ่ิมข้ึน ทองเท่ียวมากข้ึน สํานักงานปลัด

รอยละ 70

รวม  -  - 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000  -  -  -
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ผลิตไฟฟาดวยพลังงานลม (กังหันลม)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลซับใหญ อําเภอซับใหญ จังหวัดชัยภูมิ



แบบ ผ. ๐๖

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4
 - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2

4 ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี
4.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1  -เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรของ อบต. บุคลากร อบต. /ตลอดป  -  -  -  - ลดการใช อบต.สามารถประหยัดงบ สํานักงานปลัด

ตระหนักและเห็นความสําคัญของ พลังงานลง ประมาณในดานพลังงาน
การประหยัดพลังงาน รอยละ 1

 -เพ่ือเปนการชวยลดภาระ
คาใชจายดานพลังงาน

2  -เพ่ือใหบุคลากรมีความรู บุคลากร อบต. อบรม 2 ครั้ง/ป  -  -  -  - บุคลากร บุคลากรไดรับความรู พ.ร.บ. สํานักงานปลัด

ความเขาใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม มีความรูและ ขอมูลขาวสาร
พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของทางราชการ สามารถปฏิบัติ

 -เพื่อใหบริการขอมูลแกประชาชน งานไดอยางถูกตอง

อยางถูกตอง รอยละ 80

3  -เพ่ือใหบริการประชาชนในชวง บุคลากร อบต. /ตลอดป  -  -  -  - ประชาชน ประชาชนไดรับความสะดวก สํานักงานปลัด

เวลาพักเท่ียง วันหยุดราชการ ไดรับบริการ และรวดเร็วในการใชบริการ
และนอกเวลาราชการ ท่ีรวดเร็ว

รอยละ 80

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ โครงการพัฒนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการโดยไมใชงบประมาณ
องคการบริหารสวนตําบลซับใหญ อําเภอซับใหญ จังหวัดชัยภูมิ

อบรมใหความรูแกบุคลากรของ อบต.

เก่ียวกับ พ.ร.บ.ขอมูลขาวสาร
ของทางราชการ พ.ศ.2540

บริการประชาชนชวงพักเท่ียง
วันหยุดราชการ และนอกเวลาราชการ
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(มาตรการประยัดพลังงาน)



แบบ ผ. ๐๖

เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4  -เพ่ืออํานวยความสะดวกใหแก บุคลากร อบต. /ตลอดป  -  -  -  - ประชาชน ประชาชนไดรับความสะดวก สํานักงานปลัด

ประชาชนท่ีมาติดตอราชการ ไดรับบริการ และรวดเร็วในการใชบริการ

ท่ีรวดเร็ว

รอยละ 80

รวม  -  - - - - -  -  -  -
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ลดขั้นตอนในการใหบริการประชาชน



แบบ ผ. ๐๘

เปาหมาย หนวยงาน
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค (ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติ ตูเหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน (มอก.) 16,500  - 16,500  - สํานักงานปลัด
งานราชการ การใหบริการ มีมือจับชนิดบิด มีแผนชั้นปรับระดับ
ประชาชน 3 ชั้น คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ

อุตสาหกรรม จํานวน 3 ตูๆละ 5,500 บาท
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สิงหาคม 2559

2 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติ โตะทํางาน  จํานวน 2 ตัว  - 5,000  - 5,000 สํานักงานปลัด
งานราชการ การใหบริการ หนาโตะไมปาติเกิลบอรดปดผิว
ประชาชน PVC กันน้ําและรอยขูดขีด

ขนาด 120X60X75 ซม.
(กวางXยาวXสูง) 

3 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติ เกาอี้สํานักงาน จํานวน 2 ตัว 4,000  - 4,000 4,000 สํานักงานปลัด
งานราชการ การใหบริการ เกาอี้บุฟองน้ําอยางดีหุมดวยหนัง
ประชาชน PVC อยางหนาสีดํา ปรับข้ึนลง

ดวยไฮโดรลิค ปรับระดับการ
โยกเอนและลอคได

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนตําบลซับใหญ อําเภอซับใหญ จังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและที่มา
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แบบ ผ. ๐๘

เปาหมาย หนวยงาน
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค (ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

4 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติ เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 30,000  - 30,000  - สํานักงานปลัด

งานราชการ การใหบริการ ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ)
ประชาชน ขนาด 24,000 BTU จํานวน 1 เครื่อง

ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สิงหาคม 2559
(ราคารวมคาติดตั้ง)

5 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติ เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 60,000  -  - 60,000 สํานักงานปลัด

งานราชการ การใหบริการ ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ)
ประชาชน ขนาด 15,000 BTU จํานวน 3 เครื่อง 

ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สิงหาคม 2559
(ราคารวมคาติดตั้ง)

6 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติ เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค  - 21,000  - 21,000 สํานักงานปลัด

งานราชการ การใหบริการ (สําหรับงานประมวลผล)
ประชาชน จํานวน 1 เครื่อง

ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ. 2559
ณ วันท่ี 11 มีนาคม 2559

7 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใชวางสิ่งของในการจัด โตะพับหนาโฟเมกาขาวหรือ 32,000  - 32,000  - สํานักงานปลัด
งานตางๆและใหบริการ เมลามีน โครงขาเหล็กชุบโครเม่ียม
ประชาชน พับได จํานวน 20 ตัวๆละ 1,600 บาท

ขนาด 45X150X75 ซม.
(กวางXยาวXสูง) 

8 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใชในการใหบริการ เกาอี้พลาสติกมีพนักพิงหลัง 60,000  - 60,000  - สํานักงานปลัด

ประชาชน เกรดเอ จํานวน 200 ตัวๆละ 300 บาท 172



แบบ ผ. ๐๘

เปาหมาย หนวยงาน
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค (ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

9 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใชวางพระพุทธรูปในการ โตะหมูบูชา ขนาดกลาง 8,500  - 8,500  - สํานักงานปลัด
จัดงานตางๆ ท้ังชุดมี 10 ตัว รวมตั่งรองโตะหมูบูชา

ทําดวยไมสัก ความกวางของโตะขนาด 
9 นิ้ว มีฐานรองโตะหมู มีโตะแทนบูชา 9 ชิ้น
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
 สิงหาคม 2559

10 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติ รถโดยสาร(รถตู) ขนาด 12 ท่ีนั่ง  - 1,214,000  - 1,214,000 สํานักงานปลัด

และขนสง งานราชการ การใหบริการ (ดีเซล)ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํา
ประชาชน กวา 2,400 ซีซี

ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
 สิงหาคม 2559

11 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน  - 896,000  - 896,000 สํานักงานปลัด

และขนสง งานราชการ การใหบริการ ปริมาตรกระบอกสูบไมนอยกวา 
ประชาชน 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ลอ

แบบดับเบ้ิลแคบ เปนกระบะสําเร็จรูป
หองโดยสารเปนแบบดับเบ้ิลแค็บ 4 ประตู
เปนราคารวมเครื่องปรับอากาศ และ
ราคารวามภาษีสรรพสามิต
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
 สิงหาคม 2559 173



แบบ ผ. ๐๘

เปาหมาย หนวยงาน
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค (ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

12 รักษาความสงบภายใน คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติ รถยนตบรรทุกน้ําดับเพลิง  - 2,500,000  - 2,500,000 สํานักงานปลัด

และขนสง งานราชการ การใหบริการ แบบเอนกประสงคไฮดรอลิกพรอม (งานปองกันฯ)
ประชาชน กระเชาไฟฟา ขนาด 6 ลอ

150 แรงมา ติดเครนไฮดรอลิค 
พรอมกระเชาไฟฟา สูงไมนอยกวา 10 ม.
ขนาดความจุไมนอยกวา 6,000 ลิตร
พรอมติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉิน
เครื่องไซเรน แทนปนฉีดน้ํา

13 รักษาความสงบภายใน คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติ รถบรรทุกน้ํา ขนาด 6 ตัน 2,500,000  - 2,500,000  - สํานักงานปลัด

และขนสง งานราชการ การใหบริการ 6 ลอ ปริมาตรกระบอกสูบ
ประชาชน ไมต่ํากวา 6,000 ซีซี

ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
 สิงหาคม 2559

14 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและ เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติ เคร่ืองกําเนิดไฟฟา ขนาด 3 กิโลวัตต 27,500  - 27,500  - สํานักงานปลัด
วิทยุ งานราชการ การใหบริการ เครื่องยนตเบนซิล ประกอบไปดวย

ประชาชน 1) แผงสวิทซ 1 อัน
2) โวลทมิเตอร 1 อัน
3) แอมมิเตอร 1 อัน
4) หลอดไฟแสงสวางพรอมขั้ว 1 ชุด

5) สวิทซปด-เปดหลอดไฟ 1 อัน
6) คัดเอาต 1 อัน
7) ท่ีเสียบปลั๊ก 2 จุด
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
 สิงหาคม 2559
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แบบ ผ. ๐๘

เปาหมาย หนวยงาน
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค (ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

15 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติ จัดซื้อเตนทชนิดโครงโคง ขนาด 39,000  - 39,000  - สํานักงานปลัด
งานราชการ การใหบริการ กวาง 5 ยาว 12 ม. สูง 2.5 ม.
ประชาชน จํานวน 1 หลัง 

16 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติ จัดซื้อตูลําโพง ขนาด 10 นิ้ว 30,000  - 30,000  - สํานักงานปลัด
งานราชการ การใหบริการ 800 วัตต สายไฟลําโพงพรอมอุปกรณ
ประชาชน ตอพวง และอุปกรณติดตั้งแขวนผนัง

17 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติ เครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะ 29,000 29,000 29,000 29,000 สํานักงานปลัด
งานราชการ การใหบริการ สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2
ประชาชน จํานวน 1  เครื่อง

เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ. 2559
ณ วันท่ี 11 มีนาคม 2559

18 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติ เครื่องพิมพ Multifunction 7,900 7,900  - 7,900 สํานักงานปลัด
งานราชการ การใหบริการ แบบฉีดหมึก (Inkjet)
ประชาชน จํานวน  1  เครื่องๆละ 7,900 บาท

ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ. 2559
ณ วันท่ี 11 มีนาคม 2559
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แบบ ผ. ๐๘

เปาหมาย หนวยงาน
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค (ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

19 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติ จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 3,200 3,200 3,200 3,200 สํานักงานปลัด
งานราชการ การใหบริการ 800 VA จํานวน 1 เครื่อง

ประชาชน ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ. 2559
ณ วันท่ี 11 มีนาคม 2559

20 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติ จัดซื้อโตะประชุมหัวโคง ไมเมลามีน  -  - 21,500 21,500 สํานักงานปลัด
งานราชการ การใหบริการ แบบตอหัวทายไมนอยกวา 26 ท่ีนั้ง 

ประชาชน ขนาดไมนอยกวา 

150(ลึก)X765(กวาง)X75(สูง) ซม.
จํานวน 1 ชุด

21 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติ เกาอี้หองประชุมเล็ก  - 31,200 31,200  - สํานักงานปลัด
งานราชการ การใหบริการ เกาอี้สํานักงาน หนัง ( PVC ) 

ประชาชน มีท่ีทาวแขนและโชคปรับระดับสูงต่ํา 

ขนาด ก.54 x ล.54 x ส.95 cm
จํานวน 26 ตัวๆละ 1,200 บาท

22 รักษาความสงบ คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและ เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติ เครื่องรับสงวิทยุ ระบบ VHF/FM 75,000  -  - 75,000 สํานักงานปลัด
ภายใน วิทยุ งานราชการ การใหบริการ ชนิดมือถือ ขนาดกําลังสง 5 วัตต (งานปองกันฯ)

ประชาชน ประกอบดวย ตัวเครื่อง แทนชารท

แบตเตอรี่ 1 กอน เสายาง เหล็กพับ
จํานวน 10 เคร่ืองๆละ 7,500 บาท
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แบบ ผ. ๐๘

เปาหมาย หนวยงาน
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค (ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

23 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติ โดรน (เครื่องบินวิทยุบังคับ) 25,000  - 25,000  - สํานักงานปลัด
งานราชการ การใหบริการ เพื่อถายภาพทางอากาศ หรือถาย
ประชาชน ภาพมุมสูง

 - ตัวลําเครื่องบินพรอมบิน 
ประกอบดวย ชุดบังคับการบินกึ่ง
อัตโนมัติ วิทยุบังคับ แบตเตอรี่เพื่อ
จายพลังงาน เครื่องประจุไฟฟา ขากลอง
ชุดรักษาระดับภาพ ชุดลั่น ชัตเตอร
วิทยุบังคับกลอง  กลอง ชุดรับสงภาพวีดีโอ
จอแสดงภาพ วีดีโอ

24 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติ เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED  - 7,900  - 7,900 สํานักงานปลัด
งานราชการ การใหบริการ ขาวดํา(30 หนา/นาที)
ประชาชน จํานวน  1  เคร่ืองๆละ 7,900 บาท

ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ. 2559
ณ วันท่ี 11 มีนาคม 2559

25 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติ จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร 48,000  - 48,000  - กองคลัง
งานราชการ การใหบริการ บานเลี่อนกระจกทรงสูง
ประชาชน ขนาด 91.4X45.7X183 ซม.

  (กวางXยาวXสูง)

  จํานวน 6 ตูๆละ 8,000 บาท
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แบบ ผ. ๐๘

เปาหมาย หนวยงาน
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค (ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

26 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติ จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก 7,900  - 7,900  - กองคลัง
งานราชการ การใหบริการ ขนาด 464X616X132 ซม.
ประชาชน (กวางXยาวXสูง)

จํานวน 1 ตู

ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สิงหาคม 2559
 

27 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติ ตูเหล็กเก็บแบบฟอรม ขนาด 15 ล้ินชัก 4,000  - 4,000  - กองคลัง
งานราชการ การใหบริการ ขนาด 37X45X131 ซม.
ประชาชน (กวางXลึกXสูง) จํานวน 1 ตู

ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สิงหาคม 2559
 

28 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติ ตูเหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน (มอก.)  - 16,500  - 16,500 กองคลัง
งานราชการ การใหบริการ มีมือจับชนิดบิด มีแผนชั้นปรับระดับ
ประชาชน 3 ชิ้น คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ

อุตสาหกรรม จํานวน 3 ตูๆละ 5,500 บาท
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สิงหาคม 2559

29 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติ โตะทํางาน จํานวน 2 ตัว  - 5,000  - 5,000 กองคลัง
งานราชการ การใหบริการ หนาโตะไมปาติเกิลบอรดปดผิว
ประชาชน PVC กันน้ําและรอยขูดขีด

ขนาด 120X60X75 ซม.
(กวางXยาวXสูง) 
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งบประมาณและที่มา

30 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติ เกาอี้สํานักงาน จํานวน 2 ตัว  - 5,000  - 5,000 กองคลัง
งานราชการ การใหบริการ เกาอี้บุฟองน้ําอยางดีหุมดวยหนัง
ประชาชน PVC อยางหนาสีดํา ปรับข้ึนลง

ดวยไฮโดรลิค ปรับระดับการ
โยกเอนและลอคได

31 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติ เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค 21,000  - 21,000  - กองชาง

งานราชการ การใหบริการ (สําหรับงานประมวลผล)
ประชาชน จํานวน 1 เครื่อง

ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ. 2559
ณ วันท่ี 11 มีนาคม 2559

32 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติ เครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะ 29,000  - 29,000  - กองชาง

งานราชการ การใหบริการ สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2
ประชาชน จํานวน 1 เครื่อง

เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ. 2559
ณ วันท่ี 11 มีนาคม 2559

33 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติ เครื่องพิมพ Multifunction 7,900           - 7,900           - กองชาง

งานราชการ การใหบริการ แบบฉีดหมึก (Inkjet)
ประชาชน จํานวน 1 เครื่องๆละ 7,900 บาท

ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ. 2559
ณ วันท่ี 11 มีนาคม 2559
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งบประมาณและที่มา

34 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติ เครื่องพิมพ ชนิดเลเซอร/ชนิด LED 53,000         - 53,000         - กองชาง

งานราชการ การใหบริการ ขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A3
ประชาชน จํานวน 1 เครื่องๆละ 53,000 บาท

ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ. 2559
ณ วันท่ี 11 มีนาคม 2559

35 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติ จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 1,600  - 1,600  - กองชาง

งานราชการ การใหบริการ 800 VA จํานวน  1 เครื่อง

ประชาชน ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ. 2559
ณ วันท่ี 11 มีนาคม 2559

36 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติ จัดซื้อโตะทํางาน จํานวน 2 ตัว  - 5,000  - 5,000 กองชาง

งานราชการ การใหบริการ หนาโตะไมปาติเกิลบอรดปดผิว
ประชาชน PVC กันน้ําและรอยขูดขีด

ขนาด 120X60X75 ซม.
(กวางXยาวXสูง) 

37 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติ เกาอี้สํานักงาน จํานวน 2 ตัว  - 4,000  - 4,000 กองชาง

งานราชการ การใหบริการ เกาอี้บุฟองน้ําอยางดีหุมดวยหนัง
ประชาชน PVC อยางหนาสีดํา ปรับข้ึนลง

ดวยไฮโดรลิค ปรับระดับการ
โยกเอนและลอคได 180



แบบ ผ. ๐๘

เปาหมาย หนวยงาน
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค (ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

38 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติ เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 20,000  - 20,000  - กองชาง

งานราชการ การใหบริการ ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ)
ประชาชน ขนาด 15,000 BTU จํานวน 1 เครื่อง 

ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สิงหาคม 2559
(ราคารวมคาติดตั้ง)

39 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติ รถบรรทุก 6 ลอ  ติดตั้งเครน  - 2,500,000  - 2,500,000 กองชาง

และขนสง งานราชการ การใหบริการ ไฮดรอลิคพรอมกระเชาซอมไฟฟา
ประชาชน เครื่องยนตดีเซลไมนอยกวา

150 แรงมา กระเชาซอมไฟฟา
สูงไมนอยกวา 12 เมตร

41 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติ ไมสตาฟอลูมิเนียมแบบชัก ชนิด 2,000  - 2,000  - กองชาง

งานราชการ การใหบริการ ความยาว 4 เมตร สามารถเลื่อน
ประชาชน ข้ึนลงได ทําดวยอลูมิเนี่ยมอยางดี

ทีขีดสวนแบงแบบหัวตั้ง เปนรูปตัว E
โดยแบงเปนชองๆละ 1 ซม. มีเลขกํากับ
ทุก 10 ซม. มีหลอดระดับฟองกลมและซอง
บรรจุไมสตาฟ มีปุมลอคยึดขณะใชงาน
สีท่ีขีดแบงเปนสีดําสลับแดง ทุกๆ 1 เมตร
บนพื้นท่ีสีขาว ทีโลหะหุมปลายรองรับดานลาง
ทอนลางสุด มีความกวางไมนอยกวา 5 ซม.
และหนาไมนอยกวา 2.5 ซม.
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แบบ ผ. ๐๘

เปาหมาย หนวยงาน
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค (ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

40 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติ แบบหลอคอนกรีต (ทรงลูกบาศก) 7,000  - 7,000  - กองชาง

งานราชการ การใหบริการ จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย
ประชาชน แบบหลอคอนกรีตรูปทรงลูกบาศก

ขนาด 150x150x150 มิลลิเมตร จํานวน 3 ลูก
ทําดวยเหล็กหลอ ดานในใสเรียบ มีความหนา
ประมาณ 10 มิลลิเมตร สามารถแยกออกได
และประกอบกันได โดยใชนอขันยึด

42 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติ ลอวัดระยะทาง 5,000  - 5,000  - กองชาง

งานราชการ การใหบริการ ลอทําดวยพลาสติกแข็ง ขอบวงหุมดวยยาง
ประชาชน มีเสนรอบวง 1 เมตร ดามทําดวยวัสดุโลหะ

พับเก็บได 2 ทอน ขนาดรอบวงลอ 1 เมตร
เสนผาศูนยกลางวงลอ 32 ซม. มีระบบเบรค
ควบคุมท่ีมือจับ พรอมหูห้ิว มีเข็มชี้จุดเริ่ม
การวัดระยะ มีขาตั้งสามารถพับเก็บได มีถุง
บรรจุลอ สามารถแสดงผลการวัดระยะทาง
ได 9,999.9 เมตร มาตรวัดแสดงผลเปนหนวยเมตร
แสดงคาระยะทางละเอียดถึงหนวย เดซิเมตร
มีปุม RESET คาตัวเลขใหเปนศูนย ท่ีมือจับและ
และท่ีมาตรวัด สามารถวัดระยะไดท้ังระบบ
เดินหนาและถอยหลัง

43 สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติ จัดซื้อโตะทํางาน จํานวน 1 ตัว 2,500  -  - 2,500 กองสาธารณสุข
งานราชการ การใหบริการ หนาโตะไมปาติเกิลบอรดปดผิว
ประชาชน PVC กันน้ําและรอยขูดขีด

ขนาด 120X60X75 ซม. (กวางXยาวXสูง) 
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แบบ ผ. ๐๘

เปาหมาย หนวยงาน
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค (ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

44 สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติ เกาอี้สํานักงาน จํานวน 1 ตัว 2,000  -  - 2,000 กองสาธารณสุข
งานราชการ การใหบริการ เกาอี้บุฟองน้ําอยางดีหุมดวยหนัง
ประชาชน PVC อยางหนาสีดํา ปรับข้ึนลง

ดวยไฮโดรลิค ปรับระดับการ
โยกเอนและลอคได

45 สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติ เครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะ 29,000  - 29,000  - กองสาธารณสุข
งานราชการ การใหบริการ สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2
ประชาชน จํานวน 1 เครื่อง

เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ. 2559
ณ วันท่ี 11 มีนาคม 2559

46 สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติ เครื่องพิมพ Multifunction 7,900  -  - 7,900 กองสาธารณสุข
งานราชการ การใหบริการ แบบฉีดหมึก (Inkjet)
ประชาชน จํานวน 1 เครื่องๆละ 7,900 บาท

ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ. 2559
ณ วันท่ี 11 มีนาคม 2559

47 สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติ จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 1,600  -  - 1,600 กองสาธารณสุข
งานราชการ การใหบริการ 800 VA จํานวน 1 เครื่อง

ประชาชน ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ. 2559
ณ วันท่ี 11 มีนาคม 2559 183



แบบ ผ. ๐๘

เปาหมาย หนวยงาน
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค (ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

48 สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติ จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร 8,000  -  - 8,000 กองสาธารณสุข
งานราชการ การใหบริการ บานเลี่อนกระจกทรงสูง
ประชาชน ขนาด 91.4X45.7X183 ซม.

  (กวางXยาวXสูง)

  จํานวน 1 ตูๆละ 8,000 บาท

49 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติ รถมินิบัสรับสงเด็กนักเรียน  -  -  - 1,800,000 กองการศึกษาฯ

และขนสง งานราชการ การใหบริการ ศพด. ขนาดไมนอยกวา 30 ท่ีนั่ง 
ประชาชน

50 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติ จัดซื้อโตะทํางาน จํานวน 1 ตัว 2,500  -  - 2,500 กองการศึกษาฯ

งานราชการ การใหบริการ หนาโตะไมปาติเกิลบอรดปดผิว
ประชาชน PVC กันน้ําและรอยขูดขีด

ขนาด 120X60X75 ซม.
(กวางXยาวXสูง) 

51 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติ เกาอี้สํานักงาน จํานวน 1 ตัว 2,000  -  - 2,000 กองการศึกษาฯ

งานราชการ การใหบริการ เกาอี้บุฟองน้ําอยางดีหุมดวยหนัง
ประชาชน PVC อยางหนาสีดํา ปรับข้ึนลง

ดวยไฮโดรลิค ปรับระดับการ
โยกเอนและลอคได
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แบบ ผ. ๐๘

เปาหมาย หนวยงาน
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค (ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

52 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติ เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค 21,000  -  - 21,000 กองการศึกษาฯ

งานราชการ การใหบริการ (สําหรับงานประมวลผล)
ประชาชน จํานวน 1 เครื่อง

ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ. 2559
ณ วันท่ี 11 มีนาคม 2559

53 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติ เครื่องพิมพ Multifunction 7,900  -  - 7,900 กองการศึกษาฯ

งานราชการ การใหบริการ แบบฉีดหมึก (Inkjet)
ประชาชน จํานวน 1 เครื่องๆละ 7,900 บาท

ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ. 2559
ณ วันท่ี 11 มีนาคม 2559

54 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติ จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 1,600  -  - 1,600 กองการศึกษาฯ

งานราชการ การใหบริการ 800 VA จํานวน 1 เครื่อง

ประชาชน ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ. 2559
ณ วันท่ี 11 มีนาคม 2559

55 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติ จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร 8,000  -  - 8,000 กองการศึกษาฯ

งานราชการ การใหบริการ บานเลี่อนกระจกทรงสูง
ประชาชน ขนาด 91.4X45.7X183 ซม.

  (กวางXยาวXสูง)

  จํานวน 1 ตูๆละ 8,000 บาท 185



แบบ ผ. ๐๘

เปาหมาย หนวยงาน
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค (ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

56 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติ กลองถายภาพระบบดิจิตอล  - 9,000  - 9,000 กองการศึกษาฯ

งานราชการ การใหบริการ ความละเอียดไมต่ํากวา 16 ลานพิกเซล
ประชาชน เปนกลองคอมแพค (Compact Digital Camera)

ความละเอียดท่ีกําหนดเปนความละเอียดท่ีเซ็นเซอรภาพ
มีระบบแฟลชในตัว สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกขอมูล
ไดอยางสะดวกเม่ือขอมูลเต็มหรือเม่ือตองการเปลี่ยน
สามารถโอนถายขอมูลจากกลองไปยังเครื่องคอมพิวเตอรได
มีกระเปาบรรจุกลอง 
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สิงหาคม 2559

57 สังคมสงเคราะห คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติ ตูเหล็กเก็บแบบฟอรม ขนาด 15 ล้ินชัก 4,000  - 4,000  - กองสวัสดิการสังคม

งานราชการ การใหบริการ ขนาด 37X45X131 ซม.
ประชาชน (กวางXลึกXสูง) จํานวน 1 ตู

ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สิงหาคม 2559
 

58 สังคมสงเคราะห คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติ เครื่องพิมพ Multifunction 7,900  - 7,900  - กองสวัสดิการสังคม

งานราชการ การใหบริการ แบบฉีดหมึก (Inkjet)
ประชาชน จํานวน 1 เครื่องๆละ 7,900 บาท

ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ. 2559
ณ วันท่ี 11 มีนาคม 2559
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แบบ ผ. ๐๘

เปาหมาย หนวยงาน
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค (ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

59 สังคมสงเคราะห คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติ จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 1,600  - 1,600  - กองสวัสดิการสังคม

งานราชการ การใหบริการ 800 VA จํานวน 1 เครื่อง

ประชาชน ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ. 2559
ณ วันท่ี 11 มีนาคม 2559

60 การเกษตร คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติ จัดซื้อโตะทํางาน จํานวน 1 ตัว  - 2,500  - 2,500 กองสงเสริมการเกษตร

งานราชการ การใหบริการ หนาโตะไมปาติเกิลบอรดปดผิว
ประชาชน PVC กันน้ําและรอยขูดขีด

ขนาด 120X60X75 ซม.

61 การเกษตร คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติ เกาอี้สํานักงาน จํานวน 1 ตัว  - 2,000  - 2,000 กองสงเสริมการเกษตร

งานราชการ การใหบริการ เกาอี้บุฟองน้ําอยางดีหุมดวยหนัง
ประชาชน PVC อยางหนาสีดํา ปรับข้ึนลง

ดวยไฮโดรลิค ปรับระดับการ
โยกเอนและลอคได

62 การเกษตร คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติ ตูเหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน (มอก.)  - 5,500  - 5,500 กองสงเสริมการเกษตร

งานราชการ การใหบริการ มีมือจับชนิดบิด มีแผนชั้นปรับระดับ
ประชาชน 3 ชั้น คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ

อุตสาหกรรม จํานวน 1 ตูๆละ 5,500 บาท
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สิงหาคม 2559
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เปาหมาย หนวยงาน
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค (ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

63 การเกษตร คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติ จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร  - 8,000  - 8,000 กองสงเสริมการเกษตร

งานราชการ การใหบริการ บานเลี่อนกระจกทรงสูง
ประชาชน ขนาด 91.4X45.7X183 ซม.

  (กวางXยาวXสูง)

  จํานวน 1 ตูๆละ 8,000 บาท

64 การเกษตร คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติ กลองถายภาพระบบดิจิตอล 9,000  - 9,000  - กองสงเสริมการเกษตร

งานราชการ การใหบริการ ความละเอียดไมต่ํากวา 16 ลานพิกเซล
ประชาชน เปนกลองคอมแพค (Compact Digital Camera)

ความละเอียดท่ีกําหนดเปนความละเอียดท่ีเซ็นเซอรภาพ
มีระบบแฟลชในตัว สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกขอมูล
ไดอยางสะดวกเม่ือขอมูลเต็มหรือเม่ือตองการเปลี่ยน
สามารถโอนถายขอมูลจากกลองไปยังเครื่องคอมพิวเตอรได
มีกระเปาบรรจุกลอง 
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สิงหาคม 2559

65 การเกษตร คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติ เครื่องตัดหญาสะพายแบบขอแข็ง 9,500  - 9,500  - กองสงเสริมการเกษตร

งานราชการ การใหบริการ ขนาดไมนอยกวา 1.5 แรงมา
ประชาชน ปริมาตรกระบอกสูบไมนอยกวา

30 ซีซี ใชน้ํามันเบนซิล พรอมใบมีด
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สิงหาคม 2559

รวม 3,280,000 7,277,700 3,124,800 9,272,000 
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  พ.ศ.2561 - 2564 

องคการบริหารสวนตําบลซับใหญ อาํเภอซับใหญ จังหวัดชยัภูม ิ  งานนโยบายและแผน 

๑๘๙ 

 สวนที่ 5 
แนวทางการติดตามประเมินผล 

 

๑.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 
ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินนัน้ ะตองมีการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยจะตองตดิตาม 

และประเมินยุทธศาสตร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๘  
หมวด ๖  ขอ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๙ ขอ ๑๓ (3) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๙ ขอ ๑๓ และในการประเมินแผนนั้นจะตอง ดําเนนิการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาตามแนวทางการ
ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แจงตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑0 ตุลาคม ๒๕๕๙  เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและ
ประสานแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  

๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นนั้น  จะตองมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะตองติดตาม

และประเมินยุทธศาสตร  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
หมวด ๖  ขอ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๙  ขอ ๑๓  ๒.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๙  ขอ ๑๓ และในการประเมินแผนนั้นจะตอง ดําเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาตามแนว
ทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  แจงตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑการจัดทํา
และประสานแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  

การติดตามถือไดวาเปนเครื่องมือที่จําเปนในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดําเนินการอยูโดยที่ “การ
ติดตาม” (Monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพื่อใหขอมูลปอนกลับ (Feedback) เกี่ยวกับการ
ดําเนินงานโครงการ ปญหาที่กําลังเผชิญอยูและประสิทธิภาพของวิธีการดําเนินงาน หากไมมีระบบติดตามของโครงการแลว 
ยอมสงผลใหเกิดความลาชาในการดําเนินงานใหลลุวง คาใชจายโครงการสูงเกินกวาที่กําหนดไว กลุมเปาหมายหลักของ
โครงการไมไดรับประโยชนหรือไดรับประโยชนนอยกวาท่ีควรจะเปน เกิดปญหาในการควบคุมคณุภาพของการดาํเนินงาน
เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแยงในการปฏิบัติงานภายในหนวยงานหรือระหวางหนวยงานกับกลุมเปาหมายที่ไดรับ
ประโยชนจากโครงการ 
 

ในทางตรงกันขามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแลว จะกอใหเกิดประสิทธิภาพในการใชตนทุน (Cost-
effective) ดําเนินงานดานตางๆ ยกตัวอยางเชน การใหขอมูลปอนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเปาหมายของโครงการตางๆ, การ
ระบุปญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแกปญหา, การติดตามดูความสามารถในการเขาถึงโครงการของ
กลุมเปาหมาย, การติดตามดูประสิทธิภาพในการดําเนินงานของสวนตางๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการ
ดําเนินงาน 

โดยสวนใหญแลวผูบริหารโครงการมักจะไมใหความสําคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากวาเปนสิ่ง
ที่ตองใชเทคนิคเชิงวิชาการคอนขางสูง จึงปลอยใหเปนหนาที่ของหนวยงานระดับสูงกวาเปนผูดําเนินการ นอกจากนี้ยังเสีย
คาใชจายสูง และกอใหเกิดความยุงยากซับซอนในทางปฏิบัติ อยางไรก็ตามในความเปนจริงแลวขึ้นอยูกับความจําเปนและ
ทรัพยากรที่มีอยูในแตละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นไดวาการวางระบบติดตามไมจําเปนท่ีจะตองแบกรับภาระตนทุนท่ีสงูหรอื
มีความซับซอนแตอยางใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงานชั่วคราว (Part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหนาที่จัดทํา
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องคการบริหารสวนตําบลซับใหญ อาํเภอซับใหญ จังหวัดชยัภูม ิ  งานนโยบายและแผน 

๑๙๐ 

รายงานการติดตามประจําไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (Full-time) เพียงจํานวนหนึ่งที่มีความ
เชี่ยวชาญในการทําการศึกษาติดตามเพื่อจะเลือกใชวิธีติดตามที่กอใหเกิดประสิทธิภาพในการใชตนทุนสูงสุด 

ในสวนของ “การประเมินผล” นั้น เปนสิ่งหนึ่งท่ีจําเปนสาํหรับการดําเนินการเชนเดียวกับการตดิตาม เพราะ
ผลที่ไดจากการประเมินจะใชในการปรับปรุง แกไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดําเนินการซึ่งขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของ
การประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเปนสิ่งท่ีจะบงช้ีวา แผนงานที่กําหนดไวไดมีการปฏิบตัิหรือไม อยางไร อันเปนตัวชี้วัดวา
แผนหรือโครงการทีไ่ดดําเนินการไปแลวนั้นใหผลเปนอยางไร นําไปสูความสําเร็จตามแผนงานที่กําหนดไวหรือไม อีกท้ังการ
ติดตามและประเมินผลยังเปนการตรวจสอบดูวามีความสอดคลองกบัการใชทรัพยากร(งบประมาณ)เพียงใด ซึ่งผลที่ไดจากการ
ติดตามและประเมินผลถือเปนขอมูลยอนกลบั (Feedback) ที่สามารถนําไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจตอไป นอกจากนี ้
การประเมินผลยังถือเปนกระบวนการติดสินคณุคาและการติดสินใจอยางมีหลักเกณฑโดยใชขอมูลที่เกบ็รวบรวมอยางเปน
ระบบ มีความเที่ยงตรง เปนปรนัย เชื่อถือได 
 

ในการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมการพัฒนาใหเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไวใน
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ (พ.ศ.2561-2564) นั้น เมื่อแผนพัฒนาทองถิน่สี่ปไดรับการอนุมตัิและประกาศใชตามระเบียบฯ แลว 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลซับใหญจะรวมกับแตละสวนงานที่รับผิดชอบ รวบรวม
แผนงาน โครงการตางๆ เพื่อจัดทํารางแผนดําเนินงานเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวน
ตําบลซับใหญ คณะผูบรหิาร และประกาศใชเปนแผนดําเนินงานตอไป โดยจะตองจัดทําใหแลวเสรจ็ภายในเดือนธันวาคมของ
ปงบประมาณนั้น 

การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาขององคการบริหารสวนตําบลซับใหญ   ไดกําหนดแยกออกเปน                  
3 สวน คือ 

 
1. องคกรหรือหนวยงานในการติดตามและประเมินผล 

คณะกรรมการตดิตามประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลซับใหญ มีอํานาจหนาที่ในการ
กําหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผล ดําเนินการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ง
ไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพื่อใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการ
พัฒนาทองถ่ิน และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินไดทราบโดยทั่วกันอยางนอยปละ
2ครั้ง ภายในเดือนเมษายน และเดือนตุลาคมของทุกป โดยใหติดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน และแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามทีเ่ห็นสมควร 

2. วิธีการติดตามและประเมินผล 
หนวยงาน(สํานัก, สวน) เจาของโครงการ/กิจกรรมดําเนินการตามแผนดําเนินงาน เปนผูรายงานผลการ

ดําเนินการใหแกสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลซึ่งเปนหนวยงานธุรการกลาง เพื่อรวบรวมและสรุปเปนภาพรวมเสนอตอ
คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลซับใหญ พิจารณาและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบรหิารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนา
ทองถ่ิน ประกาศผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นไดทราบ 

3. ระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลซับใหญ กําหนดใหมีการติดตาม

และประเมินผลปละ 2  ครั้ง คือ 
ครั้งที่ 1  ภายในเดือน  เมษายน ของทุกป 
ครั้งที่ 2 ภายในเดือน ตุลาคม ของทุกป 

 
 
 
 
 



แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  พ.ศ.2561 - 2564 

องคการบริหารสวนตําบลซับใหญ อาํเภอซับใหญ จังหวัดชยัภูม ิ  งานนโยบายและแผน 

๑๙๑ 

๓. สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในภาพรวม 
๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 (๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

      ตามที่องคการบริหารสวนตําบลซับใหญไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใชเปนเครื่องมือใน
การพัฒนาเทศบาลใหบรรลุเปาหมายที่วางไว เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแกไขปญหาใหกับประชาชน             
ในการจัดทําแผนพัฒนานั้นจะตองมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา
แผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ขอ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ขอ ๑๓   โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเปน
ผูดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะตองดําเนินการกําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น  เพื่อใหผูบริหารทองถิ่น เสนอตอสภาทองถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  
พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละสองครั้ง
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป   

 
  โดยเครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังน้ี 

แบบท่ี  ๑  การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
แบบท่ี  ๒  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 

แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
(แจงตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันท่ี ๒  กุมภาพันธ  ๒๕๕๘ 

เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนสามปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ขอ ๗ การวัดคุณภาพของ
แผนพัฒนาทองถิ่น  ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  
๒๕๕๖  ใหแลวเสร็จภายใน ๑๕ วัน  นับแตวันประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น)   

การติดตามและประเมินผลดวยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 
 (๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 

การจัดผลเชิงคุณภาพ  องคการบริหารสวนตําบลซับใหญ ใชการสํารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิง
คุณภาพโดยภาพรวม โดยไดมีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทําใหทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ดําเนินงานของเทศบาลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใชในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 

แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขอ 28–31 ไดกําหนดใหมี
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ซึ่งประกอบดวย 

 

ลําดับที ่ ตําแหนง จํานวน (คน) 
1 สมาชิกสภาทองถิ่นท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือก 3 
2 ผูแทนประชาคมทองถิ่นท่ีประชาคมทองถิ่นคัดเลือก 2 
3 ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของที่ผูบรหิารทองถิ่นคัดเลือก 2 
4 หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง 2 
5 ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถิ่นคัดเลือก 2 

 



แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  พ.ศ.2561 - 2564 

องคการบริหารสวนตําบลซับใหญ อาํเภอซับใหญ จังหวัดชยัภูม ิ  งานนโยบายและแผน 

๑๙๒ 

โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนทําหนาที่
เลขานุการของคณะกรรมการ และคณะกรรมการใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปและอาจไดรับการคัดเลือกอีกได 
คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทองถิ่น มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี ้

- กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
- ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
- รายงานผล และเสนอความเห็นซึง่ไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อให

ผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น และการประกาศผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ใหประชาชนในทองถ่ินไดทราบโดยทั่วกัน อยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป ทั้งนี้ใหติดประกาศโดย
เปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 

- แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามที่เหน็สมควร 
 
โดยใชกรอบและแนวทางการติดตามและประเมินผล 
 

ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น   องคการบริหารสวนตําบลซับใหญ  อําเภอซับใหญ  จังหวัดชัยภูมิ 
 

ประเด็นการประเมนิ 
ม ี

การดําเนินงาน 

ไมม ี

การดําเนินงาน 

สวนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น   

๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น   

๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น   

๓. มีการจัดประชุมอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ   

๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจดัทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   

๕. มีการจัดประชมุคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น   

๖. มีคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประชาคมทองถ่ินพิจารณารางแผน 

    ยุทธศาสตรการพัฒนา 

  

สวนที่ ๒ การจัดทําแผนการพฒันาทองถิ่น   

๗. มีการรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญของทองถิ่นมาจัดทําฐานขอมูล   

๘. มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจดัทําแผน   

๙. มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถ่ิน (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการ 

    พัฒนาทองถิ่น 

  

๑๐.  มีการกําหนดวสิัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่นท่ีสอดคลองกับ 

       ศักยภาพของทองถิ่น 

  

๑๑.  มีการกําหนดวสิัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่นท่ีสอดคลองกับ 

       ยุทธศาสตรจังหวัด 

  

๑๒. มีการกําหนดจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน   

๑๓. มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น   

๑๔. มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   

๑๕. มีการกําหนดยุทธศาสตรทีส่อดคลองกับยทุธศาสตรของจังหวดั   



แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  พ.ศ.2561 - 2564 

องคการบริหารสวนตําบลซับใหญ อาํเภอซับใหญ จังหวัดชยัภูม ิ  งานนโยบายและแผน 

๑๙๓ 

ประเด็นการประเมนิ 
ม ี

การดําเนินงาน 

ไมม ี

การดําเนินงาน 

๑๖. มีการอนุมตัิและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา   

๑๗. มีการจดัทําบัญชีกลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร   

๑๘. มีการกําหนดรูปแบบการตดิตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร   

ผลการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรที่ .............................  ดาน......................................................................... 

1) ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ สํารวจความคิดเห็น.....................คน 

 

พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ

(%) (%) (%)

1 มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม

2 มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม

3 มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม

4 มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ

5 การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

6 การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด

7
ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนใน
ทองถิ่น

8 การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน

9 ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

ภาพรวม

ประเด็น

 

ผลการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตร 
เกณฑการพิจารณา : หากคาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ 0 หรือใกล 0 แสดงวาผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร
ของ อปท. ไมประสบความสําเร็จ หากคาคะแนนความพึงพอใจเทากับ 5 แสดงวาผลการดําเนินงานในยุทธศาสตรนั้นๆ 
ประสบความสําเร็จปานกลาง และหากคาคะแนนเทากับ 10 หรือใกลเคียง แสดงวาผลดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรของ 
อปท. ในยุทธศาสตรนั้นๆ ประสบผลสําเร็จมากที่สุด 

การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดท่ีเลือก 
เกณฑการพิจารณา : เปรียบเทียบกับขอมูลในปกอนหนานี้ โดย (1) กรณี อปท.เลือกตัวชี้วัดที่เมื่อหนวยที่วัดเพิ่มแสดงวา
ชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี เชน รายไดครัวเรือนที่มีไฟฟาใช เกณฑในการพิจารณาจะพิจารณาวา หลังดําเนินการ
ตามแผนนั้นๆ แลวหนวยที่ทําการวัดเพิ่มขึ้นหรือไม ถาเพิ่มแสดงวา อปท.สามารถดําเนินงานไดตามแผนที่กําหนด แตหากวา
หนวยวัดเทาเดิม หรือลดลง แสดงวา อปท.ไมสามารถดําเนินงานไดตามแผน 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  พ.ศ.2561 - 2564 

องคการบริหารสวนตําบลซับใหญ อาํเภอซับใหญ จังหวัดชยัภูม ิ  งานนโยบายและแผน 

๑๙๔ 

 ตารางแสดงจํานวนความถี่ และรอยละของระดับความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานในภาพรวม 
ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ รวม 

จํานวน
(คน) 

รอยละ จํานวน
(คน) 

รอยละ จํานวน
(คน) 

รอยละ จํานวน 
(คน) 

รอยละ 

1)  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมใน
โครงการ /กิจกรรม 

        

2)  มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูล
ของโครงการ /กิจกรรม 

        

3)  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความ
คิดเห็นในโครงการ /กิจกรรม 

        

4)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ 
/กิจกรรมตอสาธารณะ 

        

5)  มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ /
กิจกรรม 

        

6)  การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่
กําหนด 

        

7)  ผลการดาํเนินโครงการ /กิจกรรมนําไปสูการ
แกไขปญหา  

        

8) การแกไขปญหา และการคอบสนองความ
ตองการของประชาชน 

        

9)  ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนิน
โครงการ /กิจกรรม 

        

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจในภาพรวม         

เกณฑการพิจารณา : หากสัดสวนของประชาชนที่พอใจและพอใจมากมีมากกวารอยละ 50 แสดงวาองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นสามารถดําเนินงานไดบรรลุตามเปาหมายที่กําหนด แตถาหากมีรอยละของประชาชนที่พอใจปานกลางและ
พอใจมากนอยกวารอยละ 50 แสดงวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นไมสามารถดําเนินงานไดบรรลุตามเปาหมายที่
กําหนด 
๔. ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต 

๔.๑ ผลกระทบนําไปสูอนาคต 
 ๑. เกิดการพัฒนาพัฒนาท่ีลาชา เพราะการดําเนินงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนตองผานกระบวนการ

หลายขั้นตอน สลับสับซอน 
 ๒. ประชาชนอาจเกดิความเบ่ือหนายกับกระบวนการจัดทําแผนที่มคีวามยุงยากมากขึ้น 
 ๓.  ปญหาอาจไมไดรับการแกไขอยางตรงจุดเพราะขอจํากดัของระเบียบกฎหมายที่ทําไดยากและบางเรื่อง

อาจทําไมได   
๔.๒ ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 ๑)  การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปควรพิจารณาใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาเปนกรอบในการจดัทํา

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปและใหมีความสอดคลองกัน   
๒)  การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานะการคลังในการพิจารณา

โครงการ/กิจกรรม ท่ีจะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นสี่ป  
๓)  ควรเรงรัดใหมีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในขอบัญญัติงบประมาณรายจายใหสามารถ

ดําเนินการไดในปงบประมาณนั้น   
๔)  องคการบริหารสวนตําบล ควรพิจารณาตั้งงบประมาณใหเพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแตละ

ดานที่จะตองดําเนินการ ซึ่งจะชวยลดปญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจายรายการใหม 

………………. 


