
 
ประกาศ อบต.ซับใหญ่ 

เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
******************************************* 

    ด้วยรัฐธรรมนญู มาตรา 253 ก าหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงาน 
ให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทัง้ มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
    ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจดัท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 30(5)  
ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการตดิตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผล 
การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผล 
การติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปดิเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างนอ้ยปีละสองครั้งภายในเดือน 
เมษายน และภายในเดือนตลุาคมของทุกปี 
    ดังนั้นเพื่อการปฏิบตัิให้เป็นไปตามเจตนารมณ ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
อบต.ซับใหญ่ จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผล    
แผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  มาเพื่อให้ประชาชนได้มสี่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการ        
อบต.ซับใหญ่  ดังนี ้ 

ก. วิสัยทัศน์ ของ อบต.ซับใหญ ่ 
    "ซับใหญ่น่าอยู่ มีการบริหารจัดการที่ดี ส่งเสรมิคุณภาพชีวิตอย่างย่ังยืน" 

ข. พันธกิจ ของอบต.ซับใหญ ่ 
    1. การพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบการ คมนาคม พัฒนาแหล่งน้ า พัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ ระบบ     
ประปาเพื่อการอุปโภคบริโภค จัดให้มีบริการสาธารณะแก่ประชาชนอย่างท่ัวถึง  
    2. ส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ และการประกอบอาชีพของประชาชน ให้สามารถพ่ึงตนเองได้ และมีส่วนร่วมในการ       
พัฒนาชุมชนท้องถิ่น และสังคมส่วนรวม ชุมชนมีความสงบเรียบร้อยปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน  
    3. การอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงาม ตลอดจนภูมิปญัญาดั้งเดมิของชุมชน และส่งเสริมทางด้านการศึกษาก้าวไกล  
    4. พัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐที่ดี ก้าวทันเทคโนโลยแีละการสื่อสาร เพิ่มประสิทธิภาพในการการให้บริการประชาชน  
    5. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน จัดหาน้ าให้เพียงพอแก่ความต้องการ พร้อมทั้งส่งเสริมสุขภาพ       
และอนามัยในชุมชน 

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอบต.ซับใหญไ่ด้ก าหนดยุทธศาสตรแ์ละแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี ้
    1.  โครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 
    2.  การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
    3.  การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปญัญาท้องถิ่น 
    4.  การบริหารจดัการบา้นเมืองที่ดี 
    5.  การพัฒนาการท่องเที่ยวการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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ง. การวางแผน 
    อบต.ซับใหญ่ ได้จดัท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  ตามกระบวนการที่บัญญัตไิว้ใน 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผา่นการมสี่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟัง 
ปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนท่ี ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพ้ืนท่ี  ที่บรรจไุว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป  
    อบต.ซับใหญ่ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561 - 2565)  

ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 2565 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

โครงสร้างพื้นฐาน
และบริการ
สาธารณะ 

120 15,830,000.00 142 23,395,000.00 157 24,470,000.00 145 38,730,000.00 145 38,730,000.00 

การสร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน และ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

45 12,265,000.00 47 12,825,000.00 49 14,485,000.00 49 14,805,000.00 49 14,805,000.00 

การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

24 7,160,000.00 24 7,260,000.00 31 9,800,000.00 28 8,200,000.00 28 8,300,000.00 

การบริหาร
จัดการบ้านเมือง
ที่ดี 

42 4,440,000.00 41 4,170,000.00 42 4,845,000.00 43 12,045,000.00 43 12,045,000.00 

การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อม 

14 590,000.00 15 660,000.00 19 1,900,000.00 22 2,750,000.00 22 2,400,000.00 

รวม 245 40,285,000.00 269 45,310,000.00 298 54,100,000.00 287 76,430,000.00 287 76,280,000.00 
 

    

 จ. การจัดท างบประมาณ 
     ผู้บริหารอบต.ซับใหญ่ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัตงิบประมาณ  จ านวน 93 โครงการ                                         
งบประมาณ  20,804,990 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร ์ได้ดังนี ้ 

 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 
โครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 14 1,260,000.00 

การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และสง่เสริมคุณภาพชีวิต 33 10,762,000.00 

การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปญัญาท้องถิ่น 18 6,422,130.00 

การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี 22 2,140,860.00 

การพัฒนาการท่องเท่ียวการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6 220,000.00 

รวม 93 20,804,990.00 
 

    

 

 



-3- 
 

 รายละเอียดโครงการในข้อบัญญตัิงบประมาณ อบต.ซบัใหญ่   มีดงันี ้
 

  
ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวนงบประมาณ หน่วยงานทีรับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1.  โครงสร้างพื้นฐาน
และบริการ
สาธารณะ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน บ้านซับใหญ่ 
ม.1 

100,000.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว 

ขนาดกว้าง 4 ม.ยาว 47 ม. หนาเฉลี่ยน 0.15 ม.หรือ
มีปริมาณเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 188 ตร.ม.พร้อมลง
ลูกรังไหลาทางปริมาณไม่น้อยกว่า 7.05 ลบ.ม.ให้
เรียบร้อย ตามแบบมาตรฐานของกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย แบบเลขที่ ท.1-01 จุดเริ่มต้น
โครงการ N 15.642636 E 101.624437 
จุดสิ้นสุดโครงการ N 15.641008 E 101.623997 
 

2.  โครงสร้างพื้นฐาน
และบริการ
สาธารณะ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ 2 

40,000.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกสบาย 

สายเข้าวัด ขนาดกว้าง 4.00 ม.ยาว 19.00 ม. หนา 
0.15 ม.หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 76.00 ตร.
ม.พร้อมลงลูกรังไหล่ทางปริมาณไม่น้อยกว่า 2.85 ลบ.
ม.ให้เรียบร้อย ตามแบบมาตรฐานของกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย แบบเลขที่ ท.1-01 จุดเริ่มต้น
โครงการ N 15.614524 E 101.605114 
จุดสิ้นสุดโครงการ N 15.615106 E 101.604856 
 

3.  โครงสร้างพื้นฐาน
และบริการ
สาธารณะ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภาย บ้าน
วังข่ือ ม.4 

100,000.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกว้าง 4.00 ม.ยาว 47.00 ม. หนา 0.15 ม.หรือ
มีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 188 ตร.ม.พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทางปริมาณไม่น้อยกว่า 7.05 ลบ.ม.ให้เรียบ ร้อย 
ตามแบบมาตรฐานของกรมการปกครอง กระทรวง 
มหาดไทย (แบบเลขที่ ท.1-01) จุดเริ่มต้นโครงการ N 
15.623104 E 101.651086 จุดสิ้นสุดโครงการ N 
15.6623034 E 101.650892 

4.  โครงสร้างพื้นฐาน
และบริการ
สาธารณะ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน บ้านซับเจริญ
สุข ม.5 

100,000.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกว้าง 4.00 ม.ยาว 47.00 ม. หนา 0.15 ม.หรือ
มีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 188.00 ตร.ม.พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทาง ปริมาณไม่น้อยกว่า 7.05 ลบ.ม.ให้
เรียบร้อย ตามแบบมาตรฐานของกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย (แบบเลขที่ ท.1-01) จุดเริ่มต้น
โครงการ N 15.631988 E 101.594856 
จุดสิ้นสุดโครงการ N 15.632541 E 101.594934 

5.  โครงสร้างพื้นฐาน
และบริการ
สาธารณะ 

วางท่อ คสล.บ้านบุ
ฉนวน ม.6 

100,000.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อให้ระบบทางเดินน้ า
ไหลสะดวก ลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

ขนาด 3 ช่องระบายน้ า ปริมาณงานท่อขนาด 1 ม. 
จ านวน 8 ท่อน 3 ช่องระบายน้ ารวม 24 ท่อน  

6.  โครงสร้างพื้นฐาน
และบริการ
สาธารณะ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนอง
ใหญ่ ม.7 

100,000.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 4.00 ม.ยาว 47.00 ม. หนา 0.15 ม. 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 188.00 ตร.ม.
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางปริมาณไม่น้อยกว่า 7.05 ลบ.ม.
ให้เรียบร้อย ตามแบบมาตรฐานของกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย (แบบเลขที่ ท.1-01) จุดเริ่มต้น
โครงการ N 15.632459 E 101.493145 
จุดสิ้นสุดโครงการ N 15.632274 E 101.493776 
 

7.  โครงสร้างพื้นฐาน
และบริการ
สาธารณะ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านตลุก
คูณ ม.8 

100,000.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 5.00 ม.ยาว 37.50 ม. หนา 0.15 ม.หรือ
มีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 188.00 ตร.ม.พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทางปริมาณไม่น้อยกว่า 7.05 ลบ.ม.ให้
เรียบร้อย ตามแบบมาตรฐานของกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย (แบบเลขที่ ท.1-01) จุดเริ่มต้น
โครงการ N 15.590262 E 101.601523 
จุดสิ้นสุดโครงการ N 15.590004 E 101.601093 
 

8.  โครงสร้างพื้นฐาน
และบริการ
สาธารณะ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน บ้านซับห่าง 
ม.9 

100,000.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัย 

ถนน คสล.ขนาดกว้าง 4 ม.ยาว 1,000 ม. หนาเฉลี่ย 
0.15 ม.พร้อมลงลูกรังไหล่ทางให้เรียบร้อย  



-4- 
 
9.  โครงสร้างพื้นฐาน

และบริการ
สาธารณะ 

ปรับปรุงถนนลูกรังเข้า
พื้นที่การเกษตร 
ภายในหมู่บ้าน บ้าน
ซับใหญ่พัฒนา ม.10 

100,000.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

กว้างเฉลี่ย 5.00 ม.ยาว 1,200 ม.หรือมีพื้นที่ในการ
ปรับปรุงถนนไม่น้อยกว่า 6,000 ตร.ม. ตามแบบ อบต.
ซับใหญ่ก าหนด 

10.  โครงสร้างพื้นฐาน
และบริการ
สาธารณะ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน บ้านหนองบัว 
ม.11 

100,000.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

ถนน คสล.ขนาดกว้าง 4 ม.ยาว 47 ม. หนาเฉลี่ย 
0.15 ม.หรือมีปริมาณเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 188 ตร.
ม.พร้อมลงลูกรังไหล่ทางปริมาณไม่น้อยกว่า  7.05  
ลบ.ม. ให้เรียบร้อย ตามแบบมาตรฐานของกรมการปก 
ครอง กระทรวงมหาดไทย (แบบเลขที่ ท.1-01) จุด 
เริ่มต้นโครงการ N 15.602105 E 101.501901  
จุดสิ้นสุดโครงการ N 15.601970 E 101.501640 
 

11.  โครงสร้างพื้นฐาน
และบริการ
สาธารณะ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน บ้านโนน
จ าปาพัฒนา ม.12 

100,000.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกรวกเร็ว 

ถนน คสล.ขนาดกว้าง 4 ม.ยาว 47 ม. หนาเฉลี่ย 
0.15 ม.หรือมีปริมาณเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 188 ตร.
ม.พร้อมลงลูกรังไหล่ทางปริมาณไม่น้อยกว่า 7.05 ลบ.
ม. ให้เรียบร้อย ตามแบบมาตรฐานของกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย (แบบเลขที่ ท.1-01) จุดเริ่มต้น
โครงการ N 15.626462 E101.619900 จุดสิ้นสุด
โครงการ N 15.624302 E 101.620522 
 

12.  โครงสร้างพื้นฐาน
และบริการ
สาธารณะ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน บ้านเขาดิน
วนา ม.13 

100,000.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

ถนน คสล.ขนาดกว้าง 4 ม.ยาว 47 ม. หนาเฉลี่ย 
0.15 ม.หรือมีปริมาณเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 188 ตร.
ม.พร้อมลงลูกรังไหล่ทางปริมาณไม่น้อยกว่า 7.05 ลบ.
ม. ให้เรียบร้อย ตามแบบมาตรฐานของกรมการปก 
ครอง กระทรวงมหาดไทย (แบบเลขที่ ท.1-01) 
จุดเริ่มต้นโครงการ N 15.588729 E101.594567 
จุดสิ้นสุดโครงการ N 15.588815 E 101.595163 
 

13.  โครงสร้างพื้นฐาน
และบริการ
สาธารณะ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน บ้านซับจาน 
ม.14 

100,000.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

ถนน คสล.ขนาดกว้าง 4 ม.ยาว 47 ม. หนาเฉลี่ย 
0.15 ม.หรือมีปริมาณเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 188 ตร.
ม.พร้อมลงลูกรังไหล่ทางปริมาณไม่น้อยกว่า 7.05 ลบ.
ม. ให้เรียบร้อย ตามแบบมาตรฐานของกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย (แบบเลขที่ ท.1-01) จุดเริ่มต้น
โครงการ N 15.626372 E 101.631213 
จุดสิ้นสุดโครงการ N 15.626909  E 
101.631368  
 

14.  โครงสร้างพื้นฐาน
และบริการ
สาธารณะ 

ส ารวจแนวเขตที่ดิน
สาธารณะ 

20,000.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อจัดท าแนวเขตและ
ป้องกันการบุกรุกที่
สาธารณะ 

พื้นที่แนวเขตที่สาธารณะภายในต าบลซับใหญ่ 

15.  การสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
และส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

แข่งขันกีฬา อบต.
สัมพันธ์อ าเภอซับใหญ่ 

20,000.00 ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านักการ ศึกษา 
 

เพื่อสร้างความรักความ
สามัคคีส่งเสริมออก  
ก าลังกาย 

ผู้บริหาร พนักงาน สมาชิกสภา อบต.ซับใหญ่ และ
ประชาชนในพื้นที่ต าบลซับใหญ่ 

16.  การสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
และส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

เงินสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ 

6,819,000.00 ส่วนสวัสดิการสังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, ส านัก
สวัสดิการสังคม 

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ 

ผู้มีอายุ 60 ปีข้ึนไปภายในต าบลซับใหญ่ที่ลงทะเบียน
รับเบี้ยยังชีพ 

17.  การสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
และส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

เงินสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพคนพิการ 

2,592,000.00 ส่วนสวัสดิการสังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, ส านัก
สวัสดิการสังคม 

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้
พิการ 

ผู้พิการในต าบลซับใหญ่ที่ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพความ
พิการไว้ 

18.  การสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
และส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
 

เงินสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้ป่วยเอดส์ 

66,000.00 ส่วนสวัสดิการสังคม, กอง
สวัสดิการสังคม,ส านัก
สวัสดิการสังคม 

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์ 

ผู้ติดเชื้อ HIV ที่ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพไว้ 
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19.  
 

การสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
และส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

ส ารองจ่าย 300,000.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ในเขตต าบลซับใหญ่ 

ผู้ประสบภัยในเขตต าบลซับใหญ่ 

20.  การสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
และส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

อุดหนุนกองทุนระบบ
หลัก ประกันสุขภาพ
ระดับท้องถ่ินหรือ
พื้นที่ อบต.ซับใหญ่
(สปสช.) 

110,000.00 ส่วนการคลัง, กองคลัง, 
ส านักคลัง 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพอันดี
แก่ประชาชนในพื้นที่ 

ปีละ 1 ครั้ง 

21.  การสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
และส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

ยกระดับคุณภาพชีวิต
เกษตรกรตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

20,000.00 ส่วนส่งเสริมการเกษตร เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพการเกษตรให้แก่
เกษตรกรตามทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

จัดกิจกรรมปีละ 1 ครั้ง 

22.  การสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
และส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

เพิ่มศักยภาพการ
ป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

60,000.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมประชาชนและ
เยาวชน 

จัดกิจกรรมปีละ 1 ครั้ง 

23.  การสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
และส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

รณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขอุบัติเหตุบนท้อง
ถนนช่วงเทศกาล
ส าคัญ 

20,000.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อเตรียมความพร้อมใน
การอ านวยความสะอาด
ให้กับผู้ใช้รถพร้อมทั้ง
ประชาสัมพันธ์การป้อง 
กันแก้ไขปัญหา และลด
อุบัติเหตุทางท้องถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
เทศกาลสงกรานต์ 
 

ปีละ 2 ครั้ง 
 

24.  การสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
และส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

ส่งเสริมทักษะการ
ประกอบอาชีพ 

20,000.00 ส่วนสวัสดิการสังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, ส านัก
สวัสดิการสังคม 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาองค์ความรู้และ
ส่งเสริม สนับสนุน กลุ่ม
อาชีพต่างๆ 

ทุกกลุ่มอาชีพของต าบลซับใหญ่ 

25.  การสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
และส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการสงเคราะห์
ผู้ด้อยโอกาสและผู้
ยากไร้ 

20,000.00 ส่วนสวัสดิการสังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, ส านัก
สวัสดิการสังคม 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
สงเคราะห์เด็กด้อยโอกาส
และผู้ยากไร้ถูกทอดทิ้ง 
ช่วยเหลือราษฎร เยาวชน 
ที่ได้ รับความเดือดร้อน 
ส่ง เสริมและสนับสนุน
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ด้วยโอกาส 
 

ต าบลซับใหญ่ 

26.  การสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
และส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการพัฒนาสตรี
และครอบครัว 

20,000.00 ส่วนสวัสดิการสังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, ส านัก
สวัสดิการสังคม 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน 
สร้างความเข้มแข็งพัฒนา
สตรี และกิจกรรมใน
ชุมชนในด้านต่างๆ 

ต าบลซับใหญ่ 

27.  การสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
และส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข ม.1 
(อุดหนุนเอกชน 
ส าหรับการด าเนิน
โครงการ) 

20,000.00 ส่วนสาธารณสุขและสิ่ง แวด
ล้อม,ส่วนสาธารณสุข, กอง
สาธารณ สุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ 
, ส านักสาธารณสุข 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ให้คณะกรรมการหมู่บ้าน
ในการขับเคลื่อนโครงการ
ตามแนวทางพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุขในกิจ 
กรรมต่างๆให้มีความ
เหมาะสมกับพื้นที่ 
 

ต าบลซับใหญ่ 

28.  การสร้างความ
เขม้แข็งของชุมชน 
และส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข ม.2 
(อุดหนุนเอกชน 
ส าหรับการด าเนิน
โครงการ) 

20,000.00 ส่วนสาธารณสุขและสิ่ง แวด
ล้อม,ส่วนสาธารณสุข, กอง
สาธารณ สุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ 
, ส านักสาธารณสุข 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ให้คณะกรรมการหมู่บ้าน
ในการขับเคลื่อนโครงการ
ตามแนวทางพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุขในกิจ 
กรรมต่างๆให้มีความ
เหมาะสมกับพื้นที่ 
 

ต าบลซับใหญ่ 
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29.  การสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน 
และส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข ม.3 
(อุดหนุนเอกชน 
ส าหรับการด าเนิน
โครงการ) 

20,000.00 ส่วนสาธารณสุขและสิ่ง แวด
ล้อม,ส่วนสาธารณสุข, กอง
สาธารณ สุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ 
, ส านักสาธารณสุข 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ให้คณะกรรมการหมู่บ้าน
ในการขับเคลื่อนโครงการ
ตามแนวทางพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุขในกิจ 
กรรมต่างๆให้มีความ
เหมาะสมกบัพื้นที่ 
 

ต าบลซับใหญ่ 

30.  การสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
และส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข ม.4 
(อุดหนุนเอกชน 
ส าหรับการด าเนิน
โครงการ) 

20,000.00 ส่วนสาธารณสุขและสิ่ง แวด
ล้อม,ส่วนสาธารณสุข, กอง
สาธารณ สุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ 
, ส านักสาธารณสุข 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ให้คณะกรรมการหมู่บ้าน
ในการขับเคลื่อนโครงการ
ตามแนวทางพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุขในกิจ 
กรรมต่างๆให้มีความ
เหมาะสมกับพื้นที่ 
 

ต าบลซับใหญ่ 

31.  การสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
และส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข ม.5 
(อุดหนุนเอกชน 
ส าหรับการด าเนิน
โครงการ) 

20,000.00 ส่วนสาธารณสุขและสิ่ง แวด
ล้อม,ส่วนสาธารณสุข, กอง
สาธารณ สุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ 
, ส านักสาธารณสุข 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ให้คณะกรรมการหมู่บ้าน
ในการขับเคลื่อนโครงการ
ตามแนวทางพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุขในกิจ 
กรรมต่างๆให้มีความ
เหมาะสมกับพื้นที่ 
 

ต าบลซับใหญ่ 

32.  การสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
และส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข ม.6 
(อุดหนุนเอกชน 
ส าหรับการด าเนิน
โครงการ) 

20,000.00 ส่วนสาธารณสุขและสิ่ง แวด
ล้อม,ส่วนสาธารณสุข, กอง
สาธารณ สุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ 
, ส านักสาธารณสุข 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ให้คณะกรรมการหมู่บ้าน
ในการขับเคลื่อนโครงการ
ตามแนวทางพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุขในกิจ 
กรรมต่างๆให้มีความ
เหมาะสมกับพื้นที่ 
 

ต าบลซับใหญ่ 

33.  การสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
และส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข ม.7 
(อุดหนุนเอกชน 
ส าหรับการด าเนิน
โครงการ) 

20,000.00 ส่วนสาธารณสุขและสิ่ง แวด
ล้อม,ส่วนสาธารณสุข, กอง
สาธารณ สุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ 
, ส านักสาธารณสุข 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ให้คณะกรรมการหมู่บ้าน
ในการขับเคลื่อนโครงการ
ตามแนวทางพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุขในกิจ 
กรรมต่างๆให้มีความ
เหมาะสมกับพื้นที่ 
 

ต าบลซับใหญ่ 

34.  การสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
และส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข ม.8 
(อุดหนุนเอกชน 
ส าหรับการด าเนิน
โครงการ) 

20,000.00 ส่วนสาธารณสุขและสิ่ง แวด
ล้อม,ส่วนสาธารณสุข, กอง
สาธารณ สุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ 
, ส านักสาธารณสุข 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ให้คณะกรรมการหมู่บ้าน
ในการขับเคลื่อนโครงการ
ตามแนวทางพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุขในกิจ 
กรรมต่างๆให้มีความ
เหมาะสมกับพื้นที่ 

ต าบลซับใหญ่ 

35.  การสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
และส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข ม.9 
(อุดหนุนเอกชน 
ส าหรับการด าเนิน
โครงการ) 

20,000.00 ส่วนสาธารณสุขและสิ่ง แวด
ล้อม,ส่วนสาธารณสุข, กอง
สาธารณ สุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ 
, ส านักสาธารณสุข 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ให้คณะกรรมการหมู่บ้าน
ในการขับเคลื่อนโครงการ
ตามแนวทางพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุขในกิจ 
กรรมต่างๆให้มีความ
เหมาะสมกับพื้นที่ 

ต าบลซับใหญ่ 

36.  การสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
และส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข ม.
10 (อุดหนุนเอกชน 
ส าหรับการด าเนิน
โครงการ) 

20,000.00 ส่วนสาธารณสุขและสิ่ง แวด
ล้อม,ส่วนสาธารณสุข, กอง
สาธารณ สุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ 
, ส านักสาธารณสุข 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ให้คณะกรรมการหมู่บ้าน
ในการขับเคลื่อนโครงการ
ตามแนวทางพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุขในกิจ 
กรรมต่างๆให้มีความ
เหมาะสมกับพื้นที่ 

ต าบลซับใหญ่ 
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37.  การสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน 
และส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข ม.
11 (อุดหนุนเอกชน 
ส าหรับการด าเนิน
โครงการ) 

20,000.00 ส่วนสาธารณสุขและสิ่ง แวด
ล้อม,ส่วนสาธารณสุข, กอง
สาธารณ สุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ 
, ส านักสาธารณสุข 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ให้คณะกรรมการหมู่บ้าน
ในการขับเคลื่อนโครงการ
ตามแนวทางพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุขในกิจ 
กรรมต่างๆให้มีความ
เหมาะสมกับพื้นที่ 

ต าบลซับใหญ่ 

38.  การสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
และส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข ม.
12 (อุดหนุนเอกชน 
ส าหรับการด าเนิน
โครงการ) 

20,000.00 ส่วนสาธารณสุขและสิ่ง แวด
ล้อม,ส่วนสาธารณสุข, กอง
สาธารณ สุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ 
, ส านักสาธารณสุข 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ให้คณะกรรมการหมู่บ้าน
ในการขับเคลื่อนโครงการ
ตามแนวทางพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุขในกิจ 
กรรมต่างๆให้มีความ
เหมาะสมกับพื้นที่ 

ต าบลซับใหญ่ 

39.  การสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
และส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข ม.
13 (อุดหนุนเอกชน 
ส าหรับการด าเนิน
โครงการ) 

20,000.00 ส่วนสาธารณสุขและสิ่ง แวด
ล้อม,ส่วนสาธารณสุข, กอง
สาธารณ สุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ 
, ส านักสาธารณสุข 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ให้คณะกรรมการหมู่บ้าน
ในการขับเคลื่อนโครงการ
ตามแนวทางพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุขในกิจ 
กรรมต่างๆให้มีความ
เหมาะสมกับพื้นที่ 

ต าบลซับใหญ่ 

40.  การสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
และส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข ม.
14 (อุดหนุนเอกชน 
ส าหรับการด าเนิน
โครงการ) 

20,000.00 ส่วนสาธารณสุขและสิ่ง แวด
ล้อม,ส่วนสาธารณสุข, กอง
สาธารณ สุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ 
, ส านักสาธารณสุข 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ให้คณะกรรมการหมู่บ้าน
ในการขับเคลื่อนโครงการ
ตามแนวทางพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุขในกิจ 
กรรมต่างๆให้มีความ
เหมาะสมกับพื้นที่ 

ต าบลซับใหญ่ 

41.  การสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
และส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า 

40,000.00 ส่วนสาธารณสุขและสิ่ง แวด
ล้อม,ส่วนสาธารณสุข,กอง
สาธารณสุข,กองส่ง เสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์,
ส านักสาธารณสุข 

เพื่อค่าใช้จ่ายต่างๆ ตาม
โครงการ 

พื้นที่ต าบลซับใหญ่ 

42.  การสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
และส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคติดต่อใน
ท้องถ่ิน 

20,000.00 ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ 
, ส านักสาธารณสุข 

เพื่ออบรมให้ความรู้ด้าน
การควบคุมโรคติดต่อใน
ท้องถ่ิน 

พื้นที่ต าบลซับใหญ่ 

43.  การสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
และส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการกีฬาต้านยา
เสพติด 

250,000.00 ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

เพื่อสร้างความสามัคคี
ระหว่างหมู่บ้าน ใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์
เสริมสร้างสุขภาพอนามัย
ห่างไกลยาเสพติด 

ประชาชนในพื้นที่ต าบลซับใหญ่ 

44.  การสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
และส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

30,000.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อด าเนินการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด 

จัดอบรม 1 รุ่น/ปี 

45.  การสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
และส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการรณรงค์
ต่อต้านยาเสพติด 
(อุดหนุนที่ท าการ
ปกครองอ าเภอซับ
ใหญ่) 

5,000.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่
ท าการปกครองอ าเภอซับ
ใหญ่ ตามโครงการ
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
ประจ าปี 2563 

อ าเภอซับใหญ่ 

46.  การสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
และส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการอุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อ
เอาชนะยาเสพติด 
(อุดหนุนที่ท าการ
ปกครองอ าเภอซับ
ใหญ่) 

10,000.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่
ท าการปกครองอ าเภอซับ
ใหญ่ ตามโครงการ
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพ
ติดอ าเภอซับใหญ่ 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 

ศป.สป.อ.ซับใหญ่ 
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47.  การสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน 
และส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการจัดงานของดี
อ าเภอซับใหญ่ 
(อุดหนุนที่ท าการ
อ าเภอซับใหญ่)  

60,000.00 ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 
 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่
ท าการอ าเภอซับใหญ่ 
ตามโครงการจัดงานของดี
อ าเภอซับใหญ่ ประจ าปี 
2563 

ปีละ 1 ครั้ง 

48.  การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

สนับสนุนค่าใช้จ่าย
บริหารสถานศึกษา 
(ศพด.) 

1,167,230.00 ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่า 1.อาหาร
กลางวัน 2.วัสดุการศึกษา 
สื่อการเรียนการสอน 3.
ค่าจัดการการศึกษา 

ศพด. 4 แห่ง 

49.  การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

สนับสนุนอาหารเสริม
(นม)โรงเรียน 

1,764,900.00 ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 
 

เพื่อให้เด็กนักเรียนในเขต 
อบต.มีสุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรง 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตอบต. 

50.  การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

จัดกิจกรรมงานวันเด็ก
แห่งชาติ 

40,000.00 ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 
 

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาติของ ศพด. 
และโรงเรียนในเขต อบต. 

จัดกิจกรรมวันเด็กปีละ 1 ครั้ง 

51.  การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

จ้างงานนักเรียน 
นักศึกษา ช่วงปิดภาค
เรียน 

40,000.00 ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

เพื่อช่วยเหลืองานใน 
อบต. และใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน ์

นักเรียน นักศึกษา ในเขตพื้นที่ อบต.ซับใหญ่ ช่วงปิด
ภาคเรียน 

52.  การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

เยาวชนสร้างสรรค์
รู้เท่าทันเรื่องเพศ 

20,000.00 ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การป้องกันและแก้ไขปัญ- 
หาการมีเพศสัมพันธ์ในวัย
เรียน และการต้ังครรภ์ใน
วัยรุ่นก่อนวัยอันควร 

จัดอบรม 1 รุ่น 

53.  การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

พัฒนาความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ 

20,000.00 ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม,ส านักการศึกษา 
 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนด้าน
การศึกษาแก่นักเรียนใน
เขต อบต.ให้มีความรู้
ความสามารถมากข้ึน 
เพื่อจัดประชุมแข่งขัน
ความเป็นเลิศทางวิชาการ
ในต าบล 
 

จัดกิจกรรมปีละ 1 ครั้ง 

54.  การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

อบรม สัมมนา ทัศน
ศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฎิบัติงานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

50,000.00 ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 
 

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
นวัตกรรมใหม่ให้แก่เด็ก
ปฐมวัยจากแหล่งเรียนรู้
นอกสถานที่ และเป็นการ
พัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษาใช้ในการ
ปฎิบัติงาน 
 

เด็กปฐมวัยใน ศพด.ทั้ง 4 แห่ง ผู้ปกครอง ครูผู้ดูแลเด็ก 

55.  การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
วังพง 

60,000.00 ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

เพื่อสนับสนุนตาม
โครงการของบประมาณ
สนับสนุนค่าตอบแทนครู
พี่เลี้ยงระดับปฐมวัย 

ครูพี่เลี้ยง 1 คน 

56.  การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
โนนสะอาด 

60,000.00 ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

เพื่อสนับสนุนตาม
โครงการของบประมาณ
สนับสนุนค่าตอบแทนครู
พี่เลี้ยงระดับปฐมวัย 

ครูพี่เลี้ยง 1 คน 
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57.  การศึกษา ศาสนา 

วัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

อุดหนุนโรงเรียนซับ
ใหญ่วิทยาคม 

1,564,000.00 ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

1.เพื่อสนับสนุนอาหาร
กลางวัน 2.เพื่อสนับสนุน
ตามโครงศูนย์
ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน
(ฐานทรัพยากรท้องถ่ิน) 
3.โครงการพัฒนาอบรม
คุณธรรม จริยธรรมฯ 

อย่างน้อย 1 โครงการ 

58.  การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

อุดหนุนโรงเรียน
บ้านตลุกคูณพัฒนา 

440,000.00 ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

1.เพื่อสนับสนุนโครงการ
อาหารกลางวัน 2.เพื่อ
สนับสนุนตามโครงการ
จัดหาสนามเด็กเล่น
ส าหรับโรงเรียน 3.เพื่อ
พัฒนาศักยภาพด้านกีฬา
และนันทนาการ 

อย่างน้อย 1 โครงการ 

59.  การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
โนนสะอาด 

140,000.00 ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

1.เพื่อสนับสนุนอาหาร
กลางวัน 2.เพื่อสนับสนุน
ตามโครงการจัดหาสื่อ
และอุปกรณ์แหล่งการ
เรียนรู้ 

อย่างน้อย 1 โครงการ 

60.  การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
บุฉนวน 

532,000.00 ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

1.เพื่อสนับสนุนอาหาร
กลางวัน 2.เพื่อสนับสนุน
ตามโครงการพัฒนา
ศักยภาพด้านกีฬาและ
นันทนาการ 3.เพื่อ
สนับสนุนตามโครงการ
สนามเด็กเล่นปลอดภัย
เสริมสร้างพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย 

อย่างน้อย 1 โครงการ 

61.  การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
วังพง 

160,000.00 ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

1.เพื่อสนับสนุนอาหาร
กลางวัน 2.เพื่อสนับสนุน
ตามโครงการน้อมน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สู่สถานศึกษา 

อย่างน้อย 1 โครงการ 

62.  การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
ซับเจริญสุข 

244,000.00 ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

1.เพื่อสนับสนุนอาหาร
กลางวัน 2.เพื่อสนับสนุน
ตามโครงการวันส าคัญ 3.
เพื่อสนับสนุนตาม
โครงการคนเก่งคนดีศรี
ซับเจริญสุข 4.เพื่อสนับ 
สนุนตามโครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

อย่างน้อย 1 โครงการ 

63.  การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

สืบสานงานประเพณี
และวัฒนธรรม 

30,000.00 ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

1.เพื่ออนุรักษป์ระเพณี
ส าคัญทางศาสนา 
ส่งเสริมศีลธรรมอันดี 2.
เพื่อพัฒนาด้านจิตใจ น า
หลักธรรมมาปฏิบัติใน
ชีวิตจริง 3.เพื่อสนับสนุน
การบรรพชาสามเณร 
อุปสมบทพระภิกษุสงฆ์ 
บวชชีพราหมณ์ปฏิบัติ
ธรรม 4.เพื่อจัดซื้อวัสดุ 
อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัด
กิจกรรมส าคัญทาง
ศาสนาต่างๆ 
 

ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมส าคัญต่างๆ ทาง
ศาสนาในต าบลซับใหญ่ 

64.  การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

วัด/ชุมชน ปลอดสุรา 
ปลอดอบายมุข 

10,000.00 ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ทั่วไป ลด ละ เลิก การด่ืม
สุรา และการเล่นพนัน
ต่างๆ 

พื้นที่ต าบลซับใหญ่ 
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65.  การศึกษา ศาสนา 

วัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

โครงการจัดงาน
ประเพณีวันสงกรานต์
และวันผู้สูงอายุ 

80,000.00 ส่วนสวัสดิการสังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, ส านัก
สวัสดิการสังคม 

เพื่อสนับสนุนกิจกรรม
รวมถึงการจัดซื้อวัสดุ 
อุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยว ข้อง
งานประเพณีวันสงกรานต์
และวันผู้สูงอายุ 

จัดกิจกรรมปีละ 1 ครั้ง 

66.  การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

ฝึกอบรมบุคลากร
ท้องถ่ิน 

100,000.00 ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัด 
เทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และ
ความสามารถของ
พนักงาน และน ามา
พัฒนาองค์กรท้องถ่ิน 

พนักงาน/พนักงานจ้างของ อบต.ทุกคน 

67.  การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

ค่าพวงมาลา พานพุ่ม
ประดับดอกไม้ 

10,000.00 ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัด 
เทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นค่าของขวัญ 
ของรางวัล เงินรางวัล 
กระเช้าดอกไม้และพวง
มาลาส าหรับพิธีวันส าคัญ
ต่างๆตามวาระ และ
โอกาสที่จ าเป็น ค่าชดใช้
ค่าเสียหายหรือค่าสินไหม
ทดแทน และอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง 

บุคคลและพิธีการวันส าคัญ 

68.  การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

อบรม สัมมนา ทัศน
ศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฎิบัติ 

220,000.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะ
ผู้บริหาร พนักงานส่วน
ต าบล พนักงานจ้าง และ
ผู้น าท้องถ่ิน 

จัดอบรม สัมมนา ทัศนศึกษาดูงาน 1 ครั้ง/ปี 

69.  การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

จัดการเลือกต้ัง 500,000.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อเตรียมความพร้อมใน
การเลือกต้ังของ อบต. 

ค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกต้ังของ อบต. 

70.  การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

การจัดงานวันท้องถ่ิน
ไทย 

20,000.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อล ารึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณแห่งพระบาท 
สมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่
ได้ประกาศจัดต้ัง      
สุขาภิบาลท่าฉลอมข้ึน 
เมื่อวันที่ 18 มี.ค.2448 
 

ส่วนราชการ กลุ่มพลังมวลชนประชาชนในเขตพื้นที่
อ าเภอซับใหญ่ 

71.  การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

โครงการออกแบบ
และพัฒนาเว็ปไซด์ 
อบต. 

10,000.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อเพิ่มช่องทางในการ
ติดต่อสื่อสารเพื่อ
ประชาสัมพันธ์องค์กร 

ค่าจัดท าเว็ปไซด์ของ อบต. ปรับปรุงดูแลระบบ ค่าเช่า
เครือข่าย 

72.  การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 

100,000.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการ 
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ 
ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ฯลฯ 
 

พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหารและฝ่าย
สภาท้องถ่ิน 

73.  การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

ศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

210,000.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อด าเนินการช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจ
หน้าที่ของ อปท. 

รับเรื่องราวร้องขอความช่วยเหลือ และให้ความ
ช่วยเหลือตามอ านาจหน้าที่ของ อบต. 

74.  การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

ค่าใช้จ่ายโครงการ
เฉลิมพระเกียรติงาน
พิธี และงานพระราช
พิธี 

50,000.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินตามโครงการ
กิจกรรม ดังนี้ 1.เพื่อ
เทิดทูนสถาบันชาติ 
ศาสนาและพระมหา 
กษัตริย์ 2.เพื่อเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน
โอกาสพระราชพิธีมหา
มงคลเฉลิม พระชนม 
พรรษา 3.เพื่อให้
ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้
น้อมร าลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณและแสดง
ความจงรักภักดีเป็นราช

ส่วนราชการ กลุ่มพลังมวลชนประชาชนในเขตพื้นที่
อ าเภอซับใหญ่ 
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สักการะแด่พระบาท 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้
สร้างคุณประโยชน์แก่
ประเทศชาติอย่างอเนก
อนันต์ 5.เพื่อเสริมสร้าง
ความรัก ความสามัคคีแก่
ปวงชนชาวไทยโดยมี
สถาบันพระมหากษัตริย์ 
เป็นศูนย์รวมจิตใจ 

75.  การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

โครงการการงานรัฐ
พิธี (อุดหนุนที่ท าการ
ปกครองอ าเภอซับ
ใหญ่) 

15,000.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้ส่วนราชการ กลุ่ม
พลังมวลชน ประชาชนใน
พื้นที่ได้แสดงออกถึง
ความจงรัก ภักดีต่อ
สถาบันพระ มหากษัตริย์ 

ส่วนราชการ กลุ่มพลังมวลชนประชาชนในเขตพื้นที่
อ าเภอซับใหญ่ 

76.  การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

จัดท าหรือปรับปรุง
ข้อมูลแผนที่ภาษีหรือ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

250,000.00 ส่วนการคลัง, กองคลัง, 
ส านักคลัง 

เพื่อปรับปรุงและพัฒนา
ศักยภาพการจัดเก็บ
รายได้ 

ส ารวจปรับปรุงความถูกต้องของฐานข้อมูลระบบแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินประจ า อบต. 

77.  การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

โครงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

20,000.00 ส่วนการคลัง, กองคลัง, 
ส านักคลัง 

เพื่อพัฒนาระบบคอม พิว
เตอร์ความเร็วสูงของ 
อบต.ใช้ในการจัดหาพัสดุ 

อบต.มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

78.  การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

ขอความร่วมมือช าระ
ภาษีท้องถ่ินผ่าน
ธนาคาร 

20,000.00 ส่วนการคลัง, กองคลัง, 
ส านักคลัง 

เพื่อออกหน่วยรับช าระ
ภาษีเคลื่อนที่ และรณรงค์
ประชาสัมพันธ์การช าระ
ภาษีและค่าธรรมเนียม
ต่างๆ 

ออกหน่วย 1 ครั้ง/ปี 

79.  การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 

80,000.00 ส่วนการคลัง, กองคลัง, 
ส านักคลัง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการ 
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ 
ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่าย
อื่นๆ 

พนักงาน/พนักงานจ้างของ อบต.ทุกคน 

80.  การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

จัดท าแผนพัฒนา
ต าบลซับใหญ่ 

30,000.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อรับฟังความคิดเห็น 
ปัญหา ความต้องการของ
ประชาชนโดยตรง และ
เป็นการบูรณาการร่วม
ระหว่างส่วนราชการและ
เอกชน 

ต าบลซับใหญ่ 

81.  การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

ส่งเสริมประชาธิปไตย
สร้างความสมานฉันท์ 

30,000.00 ส านักปลัด อบจ., ส านกั
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ
ระบอบประชาธิปไตย 
และเพื่อประกวดหมู่บ้าน
ประชาธิปไตยดีเด่นตาม
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ผู้บริหาร พนักงาน สมาชิกสภา อบต.ซับใหญ่ และ
ประชาชนในพื้นที่ต าบลซับใหญ่ 

82.  การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

โครงการหลักธรรมน า
ชีวิต 

20,000.00 ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิก
สภา อบต. พนักงานส่วน
ต าบล และพนักงานจ้าง
ได้รับการพัฒนาบุคลากร
โดยใช้หลักธรรมน าชีวิต 

จัดอบรมสัมมนา 1 ครั้ง/ปึ 

83.  การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

เงินสมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วน
ท้องถ่ิน (กบท.) 

194,860.00 ส่วนการคลัง, กองคลัง, 
ส านักคลัง 

เพื่อสมทบทุน กบท.ร้อย
ละ 1 ของประมาณการ
รายได้ประจ าปี 

ข้าราชการและลูกจ้างประจ า 

84.  การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

178,000.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อสมทบกองทุน
ประกันสังคมของ
พนักงานจ้าง 

พนักงานจ้างส่วนท้องถ่ิน 

85.  การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

เงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน 

7,000.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อสมทบกองทุนเงิน
ทดแทนของพนักงานจ้าง 

พนักงานจ้างส่วนท้องถ่ิน 

86.  การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

เงินช่วยพิเศษ 50,000.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ
กรณีพนักงานส่วนท้องถ่ิน 
พนักงานจ้างเสียชีวิต 

พนักงานส่วนท้องถ่ินผู้รับบ านาญ ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้าง 
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87.  การบริหารจัดการ

บ้านเมืองที่ดี 
ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการจราจร 

26,000.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ
การจราจรที่ประชาชน
ได้รับประโยชน์โดยตรง 

พืน้ที่ต าบลซับใหญ่ 

88.  การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 

บริการจัดการขยะมูล
ฝอยแบบครบวงจร 

50,000.00 ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ 
, ส านักสาธารณสุข 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดกิจกรรมก าจัดขยะมูล
ฝอยสิ่งปฏิกูลและน้ าเสีย 
กิจกรรมอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ 
กิจกรรมรณรงค์ กิจกรรม
เพื่อควบคุม และก าจัด
ภาวะพิษที่มีผลกิจกรรม
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม
ปรับปรุงบ่อขยะ เช่น 
จัดท ารั้วรอบบ่อขยะ ขุด
บ่อฝังกลบขยะ บ่อก าจัด
ขยะ และกิจกรรมอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

ต าบลซับใหญ่ 

89.  การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 

ปรับปรุงภูมิทัศน์และ
พัฒนาสถานที่
ท่องเที่ยว 

30,000.00 ส่วนส่งเสริมการเกษตร เพื่อความสวยงามเป็น
ระเบียบเรียบร้อยใน
หมู่บ้าน สถานที่ท่องเที่ยว 
และรอบสระน้ าสาธารณะ 

สถานที่เหมาะสม 1 แห่ง 

90.  การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 

อนุรักษ์พันธุกรรมอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ 

40,000.00 ส่วนส่งเสริมการเกษตร เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมต่างๆ เช่น 
กิจกรรมปกปักพันธุกรรม
พืช ส ารวจเก็บรวบรวม
พันธุกรรมพืช สร้าง
จิตส านึกในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช ศูนย์ข้อมูล
พันธุกรรมพืช และอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง 

ป่าชุมชนในเขต อบต.ซับใหญ่ 

91.  การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 

ปลูกต้นไม้เฉลิมพระ
เกียรติ 

40,000.00 ส่วนส่งเสริมการเกษตร เพื่อส่งเสริม การปลูก
ต้นไม้และรักษาความชุม
ชื่นของดิน 

ส่วนราชการท้องถ่ิน ผู้น าชุมชน และประชาชนในเขต
พื้นที่อ าเภอซับใหญ่ 

92.  การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 

ควบคุมไฟป่าและ
หมอกควัน 

30,000.00 ส่วนส่งเสริมการเกษตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การป้องกันไฟป่าและ
เสริมสร้างความร่วมมือ
เพื่อการแก้ไขปัญหาไฟป่า
และหมอกควัน 

ป่าชุมชนในเขตพื้นที่ต าบลซับใหญ่ 

93.  การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 

คืนคลองสวยทั่วไทย 
สุขใจเที่ยวท้องถ่ิน 

30,000.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
วิถีคลอง วิถีเกษตร และ
ประวัติศาสตร์ เป็นการ
ท่องเที่ยวเพื่อเรียนรู้และ
สัมผัสวัฒนธรรมท้องถ่ิน -
เพื่อพัฒนาคูคลองเป็น
แหล่งท่องเที่ยวและ
พักผ่อนหย่อนใจ 

ต าบลซับใหญ่ 

 

 

ฉ. การใชจ้่ายงบประมาณ 
     อบต.ซับใหญ่ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญตัิงบประมาณ โดยได้มกีารก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสญัญา        
รวม   70  โครงการ  จ านวนเงิน  17,601,474.61  บาท   มีการเบิกจ่ายงบประมาณ   จ านวน  70   โครงการ   จ านวนเงิน 
17,601,474.61   บาท   สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตรไ์ด้   ดงันี ้ 
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ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
การก่อหน้ีผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

โครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 13 1,228,500.00 13 1,228,500.00 

การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และส่งเสรมิคณุภาพชีวิต 28 9,830,560.00 28 9,830,560.00 

การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปญัญาท้องถิ่น 15 5,417,754.28 15 5,417,754.28 

การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 12 1,037,870.33 12 1,037,870.33 

การพัฒนาการท่องเที่ยวการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

2 86,290.00 2 86,290.00 

รวม 70 17,601,474.61 70 17,601,474.61 
     

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัตงิบประมาณอบต.ซับใหญ่ ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดงันี้  
 

  ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการตามแผน งบตาม
ข้อบัญญัติ/เทศ

บัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1.  โครงสร้างพื้นฐานและ
บริการสาธารณะ 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 

100,000.00 99,500.00 99,500.00 500.00 

2.  โครงสร้างพื้นฐานและ
บริการสาธารณะ 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 

40,000.00 39,000.00 39,000.00 1,000.00 

3.  โครงสร้างพื้นฐานและ
บริการสาธารณะ 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 

100,000.00 99,000.00 99,000.00 500.00 

4.  โครงสร้างพื้นฐานและ
บริการสาธารณะ 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน บ้านซับเจริญสุข 
หมู่ 5 

100,000.00 99,000.00 99,000.00 1,000.00 

5.  โครงสร้างพื้นฐานและ
บริการสาธารณะ 

โครงการก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยม  หมู่ 6 

100,000.00 99,000.00 99,000.00 1,000.00 

6.  โครงสร้างพื้นฐานและ
บริการสาธารณะ 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน หมู่ 7 

100,000.00 99,000.00 99,000.00 1,000.00 

7.  โครงสร้างพื้นฐานและ
บริการสาธารณะ 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน หมู่ 8 

100,000.00 99,000.00 99,000.00 1,000.00 

8.  โครงสร้างพื้นฐานและ
บริการสาธารณะ 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน หมู่ 9 

100,000.00 99,000.00 99,000.00 1,000.00 

9.  โครงสร้างพื้นฐานและ
บริการสาธารณะ 

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
เพื่อการเกษตรภายใน
หมู่บ้าน หมู่ 10 

100,000.00 99,500.00 99,500.00 500.00 
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10.  โครงสร้างพื้นฐานและ
บริการสาธารณะ 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน หมู่ 11 

100,000.00 99,000.00 99,000.00 1,000.00 

11.  โครงสร้างพื้นฐานและ
บริการสาธารณะ 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน หมู่ 12 

100,000.00 99,000.00 99,000.00 1,000.00 

12.  โครงสร้างพื้นฐานและ
บริการสาธารณะ 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน หมู่ 13 

100,000.00 99,000.00 99,000.00 1,000.00 

13.  โครงสร้างพื้นฐานและ
บริการสาธารณะ 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน หมู่ 14 

100,000.00 99,500.00 99,500.00 500.00 

14. การสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน และส่งเสรมิ
คุณภาพชีวิต 

โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 

40,000.00 40,000.00 40,000.00 0.00 

15. การสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน และส่งเสรมิ
คุณภาพชีวิต 

โครงการควบคมุและป้องกัน
โรคตดิต่อในท้องถิ่น 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

16. การสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน และส่งเสรมิ
คุณภาพชีวิต 

โครงการรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอุบตัิเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลส าคัญ 

20,000.00 6,250.00 6,250.00 13,750.00 

17. การสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน และส่งเสรมิ
คุณภาพชีวิต 

โครงการสงเคราะห์
ผู้ด้อยโอกาสและผูย้ากไร้ 

20,000.00 11,010.00 11,010.00 8,990.00 

18. การสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน และส่งเสรมิ
คุณภาพชีวิต 

โครงการจดังานของดีอ าเภอ
ซับใหญ ่

60,000.00 60,000.00 60,000.00 0.00 

19. การสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน และส่งเสรมิ
คุณภาพชีวิต 

อุดหนุนอ าเภอซับใหญ่ ตาม
โครงการรณรงค์ต่อต้านยา
เสพติดอ าเภอซับใหญ ่

5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 

20. การสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน และส่งเสรมิ
คุณภาพชีวิต 

อุดหนุนอ าเภอซับใหญ่ ตาม
โครงการรณรงค์ศูนย์ปฏิบตัิ 
การต่อสูเ้พื่อเอา ชนะยาเสพ
ติดอ าเภอซับใหญ ่
 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 

21. การสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน และส่งเสรมิ
คุณภาพชีวิต 

โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยสร้างความ
สมานฉันท์ 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

22. การสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน และส่งเสรมิ
คุณภาพชีวิต 

โครงการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตเกษตรกรตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 
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23. การสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน และส่งเสรมิ
คุณภาพชีวิต 

โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 6,819,000.00 6,341,000.00 6,341,000.00 478,000.00 

24. การสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน และส่งเสรมิ
คุณภาพชีวิต 

โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ 2,592,000.00 2,544,800.00 2,544,800.00 47,200.00 

25. การสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน และส่งเสรมิ
คุณภาพชีวิต 

โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส ์

66,000.00 62,500.00 62,500.00 3,500.00 

26. การสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน และส่งเสรมิ
คุณภาพชีวิต 

ส ารองจ่าย 300,000.00 300,000.00 300,000.00 0.00 

27. การสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน และส่งเสรมิ
คุณภาพชีวิต 

อุดหนุนกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที ่

110,000.00 110,000.00 110,000.00 0.00 

28. การสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน และส่งเสรมิ
คุณภาพชีวิต 

โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ 1  

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

29. การสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน และส่งเสรมิ
คุณภาพชีวิต 

โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ 2 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

30. การสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน และส่งเสรมิ
คุณภาพชีวิต 

โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ 3 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

31. การสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน และส่งเสรมิ
คุณภาพชีวิต 

โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ 4 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

32. การสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน และส่งเสรมิ
คุณภาพชีวิต 

โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ 5 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

33. การสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน และส่งเสรมิ
คุณภาพชีวติ 

โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ 6 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

34. การสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน และส่งเสรมิ
คุณภาพชีวิต 

โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ 7 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

35. การสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน และส่งเสรมิ
คุณภาพชีวิต 

โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ 8 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

36. การสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน และส่งเสรมิ
คุณภาพชีวิต 

โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ 9 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 
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37. การสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน และส่งเสรมิ
คุณภาพชีวิต 

โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ 10 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

38. การสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน และส่งเสรมิ
คุณภาพชีวิต 

โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ 11 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

39. การสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน และส่งเสรมิ
คุณภาพชีวิต 

โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ 12 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

40. การสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน และส่งเสรมิ
คุณภาพชีวิต 

โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ 13 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

41. การสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน และส่งเสรมิ
คุณภาพชีวิต 

โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ 14 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

42. การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 

1,167,230.00 1,041,580.00 1,167,230.00 125,650.00 

43. การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

ค่าอาหารเสรมิ(นม) 1,764,900.00 1,332,794.28 1,332,794.28 312,876.12 

44. การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการจดักิจกรรมงานวัน
เด็กแห่งชาต ิ

40,000.00 39,960.00 39,960.00 40.00 

45. การสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน และส่งเสรมิ
คุณภาพชีวิต 

โครงการเยาวชนรู้เท่าทัน
เรื่องเพศ 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

46. การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการหลักธรรมน าชีวิต 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

47. การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการสืบสานประเพณี
และวัฒนธรรม 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 

48. การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

สนับสนุนงบประมาณ
ค่าตอบแทนครูพี ่
เลี้ยงปฐมวัยโรงเรียนบ้านวัง
พง 

60,000.00 60,000.00 60,000.00 0.00 

49. การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิน่ 

สนับสนุนงบประมาณ
ค่าตอบแทนครูพี ่
เลี้ยงปฐมวัยโรงเรียนบ้าน
โนนสะอาด 
 

60,000.00 60,000.00 60,000.00 0.00 
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50. การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

อบรม สัมมนา ทัศนศึกษาดู
งานเพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพ
การปฏิบัติ งานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 

51. การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

อาหารกลางวันโรงเรียนซับ
ใหญ่วิทยาคม 

1,564,000.00 1,217,340.00 1,217,340.00 346,660.00 

52. การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

อาหารกลางวันโรงเรียนซับ
เจริญสุข 

244,000.00 244,000.00 244,000.00 0.00 

53. การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

อาหารกลางวันโรงเรียนบ้าน
โนนสะอาด 

140,000.00 103,000.00 103,000.00 36,800.00 

54. การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

อาหารกลางวันโรงเรียนบ้าน
บุฉนวน 

532,000.00 515,040.00 515,040.00 27,000.00 

55. การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

อาหารกลางวันโรงเรียนบ้าน
วังพง 

160,000.00 118,390.00 118,390.00 41,610.00 

56. การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

อาหารกลางวันโรงเรียน
บ้านตลุกคณูพัฒนา 

440,000.00 440,000.00 440,000.00 0.00 

57. การบริหารบ้านเมืองที่ด ี โครงการจดัท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

30,000.00 8,310.00 8,310.00 21,690.00 

58. การบริหารบ้านเมืองที่ด ี โครงการเงินสมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญข้าราช การ
ส่วนท้องถิ่น(กทบ.) 
 

194,370.00 194,370.00 194,370.00 0.00 

59. การบริหารบ้านเมืองที่ด ี โครงการเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

178,000.00 132,141.00 132,141.00 45,459.00 

60. การบริหารบ้านเมืองที่ด ี เงินกองทุนทดแทน 
 

7,000.00 7,000.00 7,000.00 0.00 

61. การบริหารบ้านเมืองที่ด ี โครงการจดัท าหรือปรับปรุง
ข้อมูลแผนที่ภาษีหรือ
ทะเบียนทรัพยส์ิน 

250,000.00 250,000.00 250,000.00 0.00 

62. การบริหารบ้านเมืองที่ด ี ค่าพวงมาลา พานประดับ
พุ่มดอกไม ้

10,000.00 6,200.00 6,200.00 3,800.00 

63. การบริหารบ้านเมืองที่ด ี โครงการเฉลิมพระเกยีรติ 
งานพิธีและงานพระราชพิธี 

50,000.00 8,390.00 8,390.00 41,610.00 

64. การบริหารบ้านเมืองที่ด ี อุดหนุนอ าเภอซับใหญ่ ตาม
โครงการจดังานรัฐพิธีอ าเภอ
ซับใหญ ่

15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 
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65. การบริหารบ้านเมืองที่ด ี โครงการจดังานวันท้องถิ่น
ไทย 

20,000.00 7,710.00 7,100.00 12,290.00 

66. การบริหารบ้านเมืองที่ด ี โครงการออกแบบและ
พัฒนาเว็บไซด์ของอบต. 

10,000.00 8,000.00 8,000.00 2,000.00 

67. การบริหารบ้านเมืองที่ด ี โครงการอบรมและศึกษาดู
งานเพิ่มเติมประสิทธิ ภาพ
การปฏิบัติงาน 

220,000.00 220,000.00 220,000.00 0.00 

68. การบริหารบ้านเมืองที่ด ี ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อ าเภอซับใหญ ่

210,000.00 181,359.33 181,359.33 18,140.67 

69. การพพัฒนาการท่อง 
เที่ยว การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการบริหารจัดการขยะ
แบบครบวงจร 

60,000.00 59,990.00 59,990.00 10.00 

70. การพพัฒนาการท่อง 
เที่ยว การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิม
พระเกียรต ิ

40,000.00 26,300.00 26,300.00 13,700.00 

 

 

 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2563 
อบต.ซับใหญ่ ซับใหญ่ จ.ชัยภูม ิ 

ยุทธศาสตร ์

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1. โครงสร้างพื้นฐานและ
บริการสาธารณะ 

14 1,240,000.00 14 1,240,000.00 13 1,228,500.00 13 1,228,500.00 

2.การสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน และส่งเสรมิคุณภาพ
ชีวิต 

32 10,702,000.00 32 10,702,000.00 28 9,830,560.00 28 9,830,560.00 

3.การศกึษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

19 6,442,130.00 19 6,442,130.00 15 5,417,754.28 15 5,417,754.28 

4.การบริหารจัดการบ้านเมอืง
ที่ด ี

29 2,234,730.00 29 2,234,730.00 12 1,037,870.33 12 1,037,870.33 

5.การพัฒนาการท่องเที่ยวการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

6 230,000.00 6 230,000.00 2 86,290.00 2 86,290.00 

รวม 100 20,868,860.00 100 20,868,860.00 70 17,601,474.61 70 17,601,474.61 
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         ทั้งนี ้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมคีวามประสงค์จะเสนอตวามคิดเห็นหรือข้อ      
เสนอแนะการบริหารงานของ อบต.ซับใหญ่ทราบ  เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรงุการด าเนินการ ตอบสนองความ    
ต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ีในระยะต่อไป 
 
         จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
                                                              ประกาศ  ณ  วันท่ี  5  พฤศจิกายน  2563 
 
 
 
                                                                               (นายสุระ  ตั้งใจ) 
                                                                 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลซบัใหญ ่
 

 


