
  
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  

 (พ.ศ.2561 – 2565) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

เทศบาลตำบลซำสูง 

อำเภอซำสูง     จงัหวดัขอนแก่น 
 
 
 
 
 
 
 



 

คำนำ 

 
 

ตามที่เทศบาลตําบลซําสูง  ได้อนุมตัแิละประกาศใชแ้ผนพฒันาท้องถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) เมื่อ

วนัที ่  

30  พฤศจกิายน  2559  เพื่อใชเ้ป็นกรอบในการกําหนดแนวทางการพฒันาในช่วงสีปี่  และเป็นเครื่องมอืในการ

จดัทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี  โดยภายหลงัจากการประกาศใชแ้ผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ดงักล่าวแลว้  เทศบาล

ตําบลซําสูงได้พจิารณาว่ามโีครงการพฒันาที่สมควรดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑ และปีงบประมาณ 

พ.ศ. 256๒    เพื่อประโยชน์ในการดําเนินงานของส่วนราชการและการพัฒนาท้องถิ่น  จึงจําเป็นต้องจดัทํา

แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)  เพิม่เตมิ (ฉบบัที่ ๒) ประจําปี พ.ศ. 256๑  โดยถอืปฏบิตัติามระเบยีบ

กระทรวงมหาดไทย  ว่าดว้ยการจดัทําแผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ. 2548  และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2559  

ขอ้ 22   
 

เทศบาลตําบลซําสูง  หวงัเป็นอย่างยิง่ว่าการเพิ่มเติมโครงการในแผนพฒันาท้องถิ่นดงักล่าวจะ

ก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุต่อประชาชนต่อไป 

 

 

           นายสวาท  จันทหาร 

นายกเทศมนตรีตำบลซำสูง 
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ประกาศเทศบาลตำบลซำสูง 

เรื่อง   การอนุมัติและประกาศใชแ้ผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

……………………….............................................…. 
 

 

ด้วยเทศบาลตำบลซำสูงโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ได้ให้ความเห็นชอบ   

ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  เพ่ือใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป�นกรอบในการกำหนดทิศทางการ

พัฒนาเทศบาลตำบลซำสูงและสามารถนำไปสู่การแก้ไขป�ญหาและสนองความต้องการของประชาชนในเขต

เทศบาลตำบลซำสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

อาศยัอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจดัทําแผนพฒันาขององค์กร

ปกครอง 

ส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพิม่เตมิฉบบัที ่3  พ.ศ. 2561 ขอ้ 24  จึงอนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.

๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับน้ี อน่ึง หาก

ประชาชนผู้ใดสนใจจะขอข้อมูล หรือขอเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่น  หรือขอเข้าตรวจดูเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่น

ดังกล่าว ให้ย่ืนคำร้องขอข้อมูลข่าวสารได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลซำสูง ในวัน และเวลาราชการ  
 

 

   จึงประกาศใหท้ราบโดยทั่วกัน 
 

 

    ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๓   เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 

     

       (นายสวาท   จันทหาร) 

     นายกเทศมนตรีตำบลซำสูง 

 

 

     

      

 



สารบัญ 
 

 

 

 

เรื่อง                            หน้า 
 

 

ส่วนท่ี 1 สภาพทัว่ไปและข้อมลูพืน้ฐาน          

๑ 

 

ส่วนท่ี ๒ ยทุธศาสตรก์ารพฒันาองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน       ๑๐ 

 

ส่วนท่ี ๓ การนําแผนพฒันาท้องถ่ินไปสู่การปฏิบติั         

๒๒ 

 

ส่วนท่ี ๔ การติดตามและประเมินผล          ๑๑๐ 

       

 

  

 

  

 



ส่วนท่ี 1 

สภาพท่ัวไปและข้อมูลพืน้ฐาน 

  

1. สภาพทั่วไป 

1. ด้านกายภาพ 

1.1  ที่ต้ัง  ขนาดพืน้ทีข่องเทศบาล  และอาณาเขตของเทศบาลซำสูง 

เทศบาลตำบลซำสูงต้ังอยู่ในเขตพ้ืนที่ตำบลกระนวน   อำเภอซำสูง  จังหวัดขอนแก่น  มีพ้ืนที่ 

ในเขตเทศบาล  62.71  ตร.กม.  มีระยะทางห่างจากจังหวัดขอนแก่น  36  กม. 
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ที่ต้ังของเทศบาลตำบลซำสูง  มีอาณาเขตติดต่อดังน้ี 

ทิศเหนือ มีพ้ืนที่ติดต่อกับ  อบต.ห้วยเตย  อำเภอซำสูง  จังหวัดขอนแก่น 

ทิศใต้  มีพ้ืนที่ติดต่อกับ  อบต.คูคำ  อำเภอซำสูง  จังหวัดขอนแก่น 

ทิศตะวันออก มีพ้ืนที่ติดต่อกับ  ลำห้วยสายบาตร  อำเภอช่ืนชม  จังหวัดมหาสารคาม 

ทิศตะวันตก  มีพ้ืนที่ติดต่อกับ  อบต.บ้านโนน,อบต.คูคำ  อำเภอซำสูง  จังหวัดขอนแก่น 
 

       1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 

ลักษณะภูมิประเทศทั่วไปเป�นที่ราบสูงสภาพดินปนทราย  และพ้ืนที่บางส่วนเป�นดินเหนียว   

มีลำห้วยไหลผา่น 1 สาย  คือ  ห้วยสายบาตร  มีน้ำไหลผ่านช่วงฤดูฝน  แต่ในช่วงฤดูแล้งจะมีน้ำเหลือในลำห้วย

ตลอดทั้งป�  เป�นแหล่งน้ำสำคญัที่ใช้ในการเกษตรกรรมและประมงพ้ืนบ้านที่สำคัญ   

 

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 

สภาพภูมิอากาศ  แบ่งออกเป�น  3  ฤดู ดังน้ี 

ฤดูร้อน      เริม่ประมาณกลางเดือน  กุมภาพันธ์  ไปจนถึงเดือนพฤษภาคม  ภูมิอากาศแห้งแล้งมาก 

     โดยเฉพาะเดือนเมษายน  มีอุณหภูมิสูงเฉลี่ย  30  องศาเซลเซียส 

ฤดูฝน      เริ่มประมาณเดือนพฤษภาคม  หรือต้นเดือนมิถุนายน  ไปสิ้นสุดเดือนตุลาคม 

ฤดูหนาว    เริม่ประมาณเดือนตุลาคม  ไปสิน้สุดเดือนกุมภาพันธ์  โดยเฉลี่ยอุณหภูมิ  23 องศาเซลเซยีส 
 

1.4 ลักษณะของดิน 

ลักษณะดินส่วนใหญใ่นเขตเทศบาลตำบลซำสูง  จะเป�นดินร่วนปนทราย  แต่จะมีบางส่วน 

เป�นดินเหนียว  บริเวณที่เป�นดินทรายหรือดินร่วนปนทรายจะมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ  แต่ในบริเวณที่เป�นดิน

เหนียวเมื่อละเอียดจะมีความอุดมสมบูรณ์มาก  ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินแบ่งเป�นพ้ืนที่เกษตรกรรมร้อยละ  

60  พ้ืนที่อยู่อาศัยและการพาณิชย์ร้อยละ  30  และพ้ืนทีป่่าไม้ร้อยละ  10     

 

2. ด้านการเมือง/การปกครอง 

2.1 เขตการปกครอง  เทศบาลตำบลซำสูง  แบ่งชุมชนออกเป�น  6  ชุมชน  ครอบคลมุ   

6  หมู่บ้าน  ในเขตตำบลกระนวน  อำเภอซำสูง  จังหวัดขอนแก่น  ประกอบด้วย 

 1.  บ้านกระนวน   หมู่ที่ 1     ตำบลกระนวน มีกำนันตำบลกระนวนปกครองดูแล 

   (นางสาววิลาวัลย์  โพธิศรี) 

 2.  บ้านกระนวน  หมู่ที่ 2     ตำบลกระนวน มีผู้ใหญ่บ้านปกครองดูแล 

        (นายวัชรพงศ์  มุงคุณคำชาว) 

 3.  บ้านโคกสูง  หมู่ที่ 3     ตำบลกระนวน มีผู้ใหญ่บ้านปกครองดูแล 
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(นายบัวลอย  ถานะ) 

 4.  บ้านอ้อคำ  หมู่ที่ 4     ตำบลกระนวน มีผู้ใหญ่บ้านปกครองดูแล 

(นายภาณุพงษ์  สุเพ็งคำ) 

 5.  บ้านซำสูง  หมู่ที่ 5     ตำบลกระนวน มีผู้ใหญ่บ้านปกครองดูแล 

(นางบัวบาน  อาสาสนา) 

 6.  บ้านยางคำ  หมู่ที่ 6     ตำบลกระนวน มีผู้ใหญ่บ้านปกครองดูแล 

(ด.ต.วรรธนะชัย  โพธ์ิศรี) 

 
  

 

ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลซำสูงมีทัง้หมด  6  ชุมชน  ดังนี ้

1. ชุมชนศาลหลักเมือง   หมู่ที่ 1 มีคณะกรรมการชุมชนเป�นผู้ประสานงานกับเทศบาล 

(นางแดง  ครยก  เป�นประธานชุมชน) 

2. ชุมชนบึงยาง    หมู่ที่ 2 มีคณะกรรมการชุมชนเป�นผู้ประสานงานกับเทศบาล 

(นางทับทิม  งอกงาม  เป�นประธานชุมชน) 

3. ชุมชนอุดมทรัพย์   หมู่ที่ 3 มีคณะกรรมการชุมชนเป�นผู้ประสานงานกับเทศบาล 

(นายบุญหลาย  โพธ์ิศรี  เป�นประธานชุมชน) 

4. ชุมชนคำเจริญ    หมู่ที่ 4 มีคณะกรรมการชุมชนเป�นผู้ประสานงานกับเทศบาล 

(นายสมชาย  โพธ์ิศรี  เป�นประธานชุมชน) 

5. ชุมชนสร้างสันติหลานหลวงปู่พระเจ้าใหญ่ หมูท่ี่ 5 มคีณะกรรมการชุมชนเป�นผู้ประสานงานกับเทศบาล 

(นางหนูเกต  โพธ์ิศรี  เป�นประธานชุมชน) 

6. ชุมชนยางคำ    หมู่ที่ 6 มีคณะกรรมการชุมชนเป�นผู้ประสานงานกับเทศบาล 

(นายชาย  สอนจูมมาตร์ เป�นประธานชุมชน) 

   

2.2 การเลือกต้ัง 

เทศบาลตำบลซำสูง  มผีู้มสีิทธิเลือกต้ังในเขตเทศบาล  จำนวน  4,208  คน (ข้อมลูป�ลา่สุด  

2562 )   แบ่งเขตการเลือกต้ัง  ออกเป�น  2  เขต  ได้แก ่  

- เขตเลือกต้ังที่ 1 ประกอบด้วย  ชุมชนบึงยาง  หมู่ที่ 2, ชุมชนสร้างสันติหลานหลวงปู่ 

พระเจ้าใหญ่ หมู่ที่ 5  และชุมชนยางคำ  หมู่ที่ 6 

- เขตเลือกต้ังที่ 2 ประกอบด้วย ชุมชนศาลหลักเมือง  หมู่ที่ 1, ชุมชนอุดมทรัพย์ หมูท่ี ่3  

และชุมชนคำเจริญ  หมูท่ี่ 6 

 

3. ประชากร 

3.1 จำนวนประชากรในเขตเทศบาลตำบลซำสูงมีทั้งหมด  5,262  คน  แบ่งเป�นชาย  จำนวน   

2,566 คน  หญิง  จำนวน  2,696  คน  จำนวนครัวเรือนทั้งหมด  1,859  ครัวเรือน  ดังน้ี 
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     * ข้อมูล ณ วันที่  30  พ.ค. 2562 

 

 

 

 

 

 

4. สภาพทางสังคม 

4.1 การศึกษา 

  ในเขตเทศบาลตำบลซำสูง  มโีรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  ดังน้ี 

-  ระดับประถมศึกษามี  2  แห่ง  คือ 

-  โรงเรียนบ้านกระนวนซำสูง (โรงเรียนรัฐบาล) 

-  โรงเรียนอนุบาลศรีซำสูง (โรงเรียนเอกชน) 

-  ระดับมัธยมศึกษามี  1  แห่ง  คือ 

-  โรงเรียนซำสูงพิทยาคม (สงักัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น) 

   -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลซำสงู จำนวน    1    แห่ง 

   -  ศูนย์บรกิารการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย   จำนวน    1    แห่ง 
 

4.2 สาธารณสุข 

  ในเขตเทศบาลตำบลซำสูง  มสีถานที่บริการสาธารณสุข  ดังน้ี   

   -  โรงพยาบาลซำสูง  (ขนาด  30  เตียง)   จำนวน  1  แห่ง   

-  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระนวน  จำนวน  1  แห่ง 

-  คลินิกเอกชน  จำนวน  3  แห่ง  

 
 

 5. ระบบบริการพื้นฐาน 

5.1 การคมนาคม  การเดินทางจากเทศบาลซำสูงไปยังตัวจังหวัดขอนแก่น  สามารถเดินทาง 

ได้  4  เส้นทาง  ดังน้ี 

 - ทางหลวงแผน่ดินสายซำสูง – กระนวน – ขอนแก่น ระยะทาง    89    กิโลเมตร   

หมู่ที่ บ้าน ชาย หญิง รวมประชากร ครัวเรือน 

1 กระนวน 366 401 767 260 

2 กระนวน 403 410 813 276 

3 โคกสูง 446 430 876 327 

4 อ้อคำ 521 565 1,086 382 

5 ซำสูง 587 624 1,211 375 

6 ยางคำ 243 266 509 239 

รวมทั้งหมดในเขตเทศบาล 2,566 2,696 5,262 1,859 
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 - ทางหลวงแผน่ดินสายซำสูง – เชียงยืน – ขอนแก่น  ระยะทาง    45   

กิโลเมตร 

 - ทางหลวงชนบท  สายซำสูง – โคกส ี– ขอนแก่น    ระยะทาง    36  กิโลเมตร 

 - ทางหลวงชนบท  สายซำสูง – บ้านเข็ง – ขอนแก่น   ระยะทาง    31  กิโลเมตร 
 

  การคมนาคม การจราจร(ทางสายสำรอง) ถนนตรอกซอยในหมู่บ้านชุมชนมีจำนวน 89  สาย  

ความยาว  62.875  กิโลเมตร  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน  55  สาย  ความยาว  13.575  กิโลเมตร  

ถนนลาดยาง  จำนวน  2  สาย  ความยาว  6.753  กิโลเมตร  และถนนเพ่ือการเกษตร  (ลูกรัง,ถนนดิน)  

จำนวน  32  สาย  ความยาว  42.547  กิโลเมตร 
 

5.2 การไฟฟา้ 

  การบริการด้านไฟฟ้าให้แก่ประชาชนเขตเทศบาลตำบลซำสูงมีไฟฟ้าใช้อยู่ในความควบคุมของ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่วนแยกอำเภอซำสูง  การไฟฟ้าที่นำประโยชน์มีหลายประเภท  ได้แก่  บ้านพักอาศัย

เพ่ือการพาณิชย์  การอุตสาหกรรม  ส่วนราชการ  และไฟฟ้าสาธารณะตามชุมชน จำนวน  374  จุด  ในเขต

เทศบาลครอบคลุมทั่วเขตเทศบาล  แต่ยังมีบางส่วนของชุมชนที่ต้องการให้มีการขยายไฟฟ้าสาธารณะเพ่ิมขึ้น  

เพ่ือให้เพียงพอกับความต้องของการประชาชน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 การประปา 

  มีระบบประปาผิวดินของเทศบาลตำบลซำสูง  จำนวน  1  แห่ง  มีกำลังการผลิตวันละ  400   

ลูกบาศก์เมตร  ให้บริการประชาชนในเขตเทศบาลตำบลซำสูง และบ้านบ่อใหญ่  ตำบลคูคำ จำนวน  326 ราย

และยังมีระบบประปาบาดาลของหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลซำสูง  มีคณะกรรมการประปาหมู่บ้านบริหาร

จัดการกันเองครอบคลุมทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลซำสูง 
 

5.4 การติดต่อสื่อสาร 

  ในเขตเทศบาลตำบลซำสูง  มีโทรศัพท์สาธารณะจำนวน   4   แห่ง  นอกจากน้ันยังมีที่ต้ังเสา

ส่งสัญญาณในระบบโทรศัพท์มือถือจำนวน  4  แห่ง  ตลอดจนบริษัททีโอที จำกัด(มหาชน)  ให้บริการโทรศัพท์

บ้านซึ่งมีคู่สายร้อยละ 60 ของครัวเรือน ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในเขตเทศบาล ทำให้การติดต่อสื่อสารเป�นไปด้วย 

ความสะดวกรวดเร็วและยังมีระบบ wifi ของเทศบาลตำบลซำสูง เพ่ือบริการประชาชนในชุมชน ที่จุดสาธารณะ

ศูนย์กลางของชุมชน    
 

5.5 ไปรษณีย์หรือการขนสง่ 

ในเขตเทศบาลตำบลซำสูง  มศีูนย์ตัวแทนไปรษณีย์ไทย  ประตำบลกระนวน  จำนวน  1 แห่ง   

ไปรษณีย์เอกชน  จำนวน  2  แห่ง  และบรษิัทรับส่งพัสดุเอกชน  จำนวน  2  แห่ง (Kerry , Flash Express) 
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 6. ระบบเศรษฐกิจ 

ข้อมูลพ้ืนฐาน ป� พ.ศ. 2562  จากการสำรวจทั้งหมด  1,342  ครัวเรือน  4,099 คน  พบว่า 

รายได้บุคคลเฉลี่ย (บาท/ป�)  จำนวน  55,636.25 บาท  รายจ่ายบุคคลเฉลี่ย (บาท/ป�)  จำนวน  26,634.03  

บาท  รายได้ครัวเรือนเฉลี่ย (บาท/ป�)  จำนวน  169,935.17  บาท  รายจ่ายครัวเรือนเฉลี่ย (บาท/ป�)  จำนวน  

81,350.90  บาท   

6.1  พื้นที่การเกษตร 

พ้ืนที่การเกษตรมีประมาณ  14,173  ไร่  จำนวนเกษตรกรที่ยึดอาชีพด้านการเกษตรกรเป�น 

อาชีพหลักประมาณ  1,077  ครัวเรือน  คิดเป�นร้อยละ  65.08  ของครัวเรือนทั้งหมด 

  -  พืชเศรษฐกจิ  คือ  ข้าว  อ้อย  และมันสำปะหลัง 

  -  พืชสวนได้แก่  แตงโม  ข้าวโพด  และถั่ว 
  

6.2  การบริการ 

  ในเขตเทศบาลตำบลซำสูง  มแีหล่งการบริการดังน้ี 

- ธนาคาร  จำนวน  1  แห่ง  คือ  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  สาขาซำสูง 

และยังมีตู้บริการเงินด่วน (ATM)  ของ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์เพ่ือการเกษตร  จำนวน  1  แห่ง 

ธนาคารกรุงไทย จำนวน  1 แห่ง, ธนาคารกสิกรไทย  จำนวน  1  แห่ง   ธนาคารออมสิน  จำนวน  1  แห่ง  

และธนาคารกรุงเทพ  จำนวน  1 แห่ง 

-  รสีอร์ท/ที่พัก  จำนวน  3  แห่ง (คุ้มแคนทองรีสอร์ท, เรือนไม้รีสอร์ท, เศรษฐรีีสอร์ท) 
 

6.3 การท่องเที่ยว 

ในเขตเทศบาลตำบลซำสูง  มแีหล่งท่องเที่ยว คือ 

-  วัดโพธ์ิชัย  เป�นที่ประดิษฐานของหลวงปู่พระเจ้าใหญ่  เป�นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

 

 

 

 
  

  6.4 การพาณชิย์ 

  ในเขตเทศบาลตำบลซำสูง  มแีหล่งการค้าและพาณิชย์ดังน้ี   

   - ร้านค้าทั่วไป      จำนวน  39  แห่ง 

   - ร้านอาหาร      จำนวน  14  แห่ง 

- ร้านขายยา      จำนวน    2  แห่ง 

   - สถานบริการน้ำมันเช้ือเพลิง    จำนวน    3  แห่ง 

   - ตลาดสดเทศบาล     จำนวน    1  แห่ง 

   - ตลาดสดเอกชน     จำนวน    1  แห่ง 

   - มีร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่น (7-11) จำนวน    1  แห่ง 

- มีตลาดนัดคลองถม  ทุกเย็นวันจันทร์ 
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- มีตลาดนัดถนนคนเดิน ซำสูง  ทุกเย็นวันเสาร์ 

- ร้านซ่อมรถ  จำนวน  8  แห่ง 
 

6.5 อุตสาหกรรม 

ในเขตเทศบาลตำบลซำสูง  มแีหล่งอุตสาหกรรมขนาดเล็ก  ดังน้ี   

 - โรงงานเฟอร์นิเจอร์  จำนวน  1 แห่ง,  

- โรงงานผลิตน้ำแข็งและน้ำด่ืม  จำนวน  1  แห่ง 

- โรงงานผลิตน้ำด่ืม  จำนวน  2  แห่ง 
 

7. ศาสนา  ประเพณ ี วัฒนธรรม 

  7.1 การนับถือศาสนา   

ประชาชนเทศบาลตำบลซำสงู  ส่วนมากนับถือศาสนาพุทธ  และศาสนาอ่ืน ๆ  ศาสนาพุทธ 

มีวัด  จำนวน  5  แห่ง  คือ 

   - วัดโพธ์ิชัย  อยู่ในพ้ืนที่หมูท่ี่  2 ,หมูท่ี่  5  ตำบลกระนวน 

   - วัดยางใย  อยู่ในพ้ืนที่หมูท่ี่  3 ,หมูท่ี่  6  ตำบลกระนวน 

   - วัดมารวิชัย  อยู่ในพ้ืนที่หมูท่ี่  1 ,หมูท่ี่  4  ตำบลกระนวน 

   - วัดป่าสันติธรรม  อยู่ในพ้ืนที่หมูท่ี่  5 

   - วัดป่าสัก  อยู่ในพ้ืนที่หมูท่ี่  3 

   -  มีพระพุทธรูปปางสะดุ้งมาร  ก่อสร้างสมยัทวาราวดี  นามว่า   

   “หลวงปู่พระเจ้าใหญ่”  ประดิษฐานที่วัดโพธ์ิชัย  เป�นที่เคารพสักการะของ      

    ประชาชนในเขตเทศบาลและประชาชนทั่วไป 
 

7.2 ประเพณแีละงานประจำป�   

ประชาชนในเขตเทศบาลได้รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีตามฮีตสิบสองคองสิบสี่ไว้  ดังน้ี 

- งานขึ้นป�ใหม ่

- งานสงกรานต์ 

- งานเข้าพรรษา 

- งานประเพณีออกพรรษา 

- งานบุญมหาชาติ 

- งานประเพณีบุญบ้ังไฟ 

- งานทอดผ้าป่า 

- งานทอดกฐิน  เป�นต้น 

 
 

8. ทรัพยากรธรรมชาติ 

  8.1 แหล่งนำ้  แหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญในเขตเทศบาลตำบลซำสูง  ได้แก่  บึงยาง  มีเน้ือที ่ 

25  ไร ่  เป�นแหล่งน้ำธรรมชาติที่สามารถจัดเก็บน้ำได้จำนวนมาก  ซึ่งรองรับน้ำที่ไหลมาจากด้านทิศตะวันตก
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ของเทศบาล  ห้วยสายบาตรมีน้ำไหลผ่านตลอดป�  หนองคำน้อย หนองคำใหญ่เป�นแหล่งน้ำเพ่ือ

การเกษตรของประชาชน  และบึงกะชาเป�นแหล่งน้ำดิบสำหรับผลิตประปาเทศบาล 
 

8.2 ป่าไม้  ป่าชุมชน   เทศบาลตำบลซำสูงมีพ้ืนที่ป่าไม้  ป่าชุมชน  9,375  ไร ่
 

 9. สิ่งแวดล้อม 

ในเขตเทศบาลตำบลซำสูง  มแีหล่งนันทนาการและพักผ่อน  ดังน้ี    

  -  สวนสาธารณะ  จำนวน  2  แห่ง  คือ  สวนสาธารณะบึงยาง  และสวนสาธารณะหนอง 

คำน้อย-คำใหญ ่

 

  -  สนามกีฬาเทศบาลตำบลซำสูง  จำนวน  1  แห่ง 

  -  ขยะ  ปริมาณขยะในเขตเทศบาลตำบลซำสูงมีปริมาณ  8.6  ตัน/วัน  การกำจัดขยะใช้วิธี 

ฝ�งกลบและเผา 
 

  10. ข้อมูลเก่ียวกับศักยภาพของเทศบาล 

  การพิจารณาศักยภาพของเทศบาลตำบลซำสูง   อาจจะพิจารณาจากโครงสร้างทางด้าน 

การเมืองการบริหาร ของเทศบาลตำบลซำสงู รวมทั้งอัตรากำลังและงบประมาณของเทศบาลที่ผ่านมา ดังน้ี 
 

โครงสร้างการบริหารเทศบาลซำสูง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- งานธุรการ   - งานการเงินและบัญชี       - งานธุรการ                  - งานธุรการ 

- งานการเจ้าหน้าที่ - งานบัญชีและสถิติการคลัง         - งานสาธารณูปโภค       - งานการศึกษาปฐมวัย 

- งานนิติการ  - งานพัสดุและทรัพย์สิน        - งานวิศวกรรม            - งานกีฬาและนันทนาการ 

- งานทะเบียนราษฎร - งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้       - งานอาคาร สถานที่      - งานส่งเสริมประเพณ ี

- งานประชาสมัพันธ์  - งานกิจการประปา                     และไฟฟ้าสาธารณะ       ศิลปวัฒนธรรมและ  

- งานสวัสดิการสังคม                                    ภูมปิ�ญญาท้องถิ่น  

- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

- งานสุขาภิบาลอนามัยและสิง่แวดล้อม 

- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                      

นายกเทศมนตรี 

ปลัดเทศบาล หน่วยตรวจสอบภายใน 

กองช่าง กองการศึกษา 

ประชาชนในเขตเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล 

กองคลัง สำนักปลัดเทศบาล 
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3.1  ด้านการเมืองการบริหาร 

 องค์การเทศบาลตำบลซำสูง ประกอบด้วย 

 (1) สภาเทศบาล ทำหน้าที่ นิติบัญญั ติ และตรวจสอบการบริหารราชการของฝ่ายบริหาร

ประกอบด้วยสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชน ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภา

ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2546  จำนวน 12 คน อยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ป�  สภาเทศบาลมี

ประธานสภาเทศบาลหน่ึงคน รองประธานสภาเทศบาลหน่ึงคน และเลขานุการสภาเทศบาลหน่ึงคน   

 (2) นายกเทศมนตรี ทำหน้าที่บริหารราชการของเทศบาลให้เป�นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับ เทศบัญญัติ และนโยบาย ซึ่งมาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการ

เลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2546   มีรองนายกเทศมนตรีสองคน เลขานุการ

นายกเทศมนตรีหน่ึงคน  และมีที่ปรึกษานายกเทศมนตรีอีก 1 คน ซึ่งมาจากการแต่งต้ังจากนายกเทศมนตรี 

 ทั้งน้ี นายกเทศมนตรีเป�นผู้บังคับบัญชาสูงสุด  มอบบนโยบายให้ปลัดเทศบาล  เป�นผู้บังคับบัญชา

พนักงานเทศบาล  และลูกจ้างเทศบาล  รองจากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจำ

ของเทศบาลให้เป�นไปตามนโยบาย   
 

คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลซำสูง  ประกอบด้วย 
 

1.  นายสวาท  จันทหาร   นายกเทศมนตรีตำบลซำสูง 

2.  นายยศวัจน์  ต้ังอรุณจรัสแสง   รองนายกเทศมนตรีตำบลซำสูง 

3.  นายสำเร็จ  สุเพ็งคำ    รองนายกเทศมนตรีตำบลซำสูง 

4.  นายสมหมาย  อาษาสนา   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  

5.  นางสาวป�ยะพร โพธ์ิศรี    เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลซำสูง 

6.  นางทองพาด  โคตรบุญเรือง   ประธานสภาเทศบาล 

7.  นายจำมะล ี  โพธ์ิศรี    รองประธานสภาเทศบาล 

8.  นายเต็ม  ศรีประวงศ์   เลขานุการสภาเทศบาล 

9.  นายอุทัย  ชินคำหาร   สมาชิกสภาเทศบาล 

10.  นายวิชัย  การะพันธ์ุนิตย์   สมาชิกสภาเทศบาล 

11.  นายฉกรรจ์  โพธ์ิศรี    สมาชิกสภาเทศบาล 

12.  นางสงวน  แก้วใส    สมาชิกสภาเทศบาล 

13.  นายจตุรงค์  โพธ์ิศรี    สมาชิกสภาเทศบาล 

14.  นางประนอม แก้วใส    สมาชิกสภาเทศบาล 

15.  นางเสง่ียม  ไชยสมบัติ   สมาชิกสภาเทศบาล 

16.  นายทองปุ่น  ไกยสวน    สมาชิกสภาเทศบาล 
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3.2  ส่วนการบริหารงานประจำของเทศบาล 

  การบริหารงานประจำของเทศบาลตำบลซำสูง ได้แบ่งส่วนการบริหารงานออกเป�นสำนัก  

กอง ฝ่าย และงาน โดยมีหัวหน้าส่วนการบริหารที่เรียกว่า  หัวหน้าสำนัก  หรือหัวหน้ากอง เป�นผู้บังคับบัญชาของ

สำนัก/กองน้ันๆ และภายในสำนัก/กอง จะแยกเป�นฝ่ายและงาน ในฝ่ายและงาน จะมีหัวหน้าฝ่ายและหัวหน้า

งาน นอกจากน้ี ยังมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งการบังคับบัญชาและการบริหารงานขึ้นตรงต่อปลัดเทศบาล 
 

ลำดับ

ที่ 

กอง/ฝ่าย พนักงาน ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง พนักงานจ้าง

เหมาบริการ 

รวม 

1 ปลัดเทศบาล 1 - - - 1 

2 รองปลัดเทศบาล 1 - - - 1 

3 สำนักปลัดเทศบาล 11 5 13 8 37 

4 กองคลัง 5 - 3 1 9 

5 กองช่าง 4 - 3 5 12 

6 กองการศึกษา 2 - 4 1 7 

7 หน่วยงานตรวจสอบภายใน 1 - -  1 

8 พนักงานครูเทศบาล 2 - -  2 

รวมทั้งสิน้ 27 5 23 15 70 
 

( ณ 30 พ.ค. 2562) 
 



ส่วนท่ี  2 

ยทุธศาสตรก์ารพฒันาองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 

1.  ความสัมพนัธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

 1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ  20 ป�   

  การจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลจะต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างแผนยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือ

ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง  มั่งคั่ง  และย่ังยืน  โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป� ของประเทศไทย

กำลังอยู่ระหว่างการการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ    ซึ่ง

ขณะน้ีอยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมิติที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดทำร่าง

ยุทธศาสตร์ชาติ  โดยร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป� (พ.ศ. 2560 –2579)  สรุปย่อได้  ดังน้ี 
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1. ความเป�นมา 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เห็นชอบให้มีการจัดต้ังคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์

ชาติ มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20  ป� เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความ

มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ป� ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบเพ่ือ

ใช้เป�นกรอบในการดำเนินงานในระยะที่ 2 ของรัฐบาล (ป� 2558-2559) และกรอบการปฏิรูปในระยะที่ 3 (ป� 2560 

เป�นต้นไป) คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการ 2 คณะ ได้แก่ (1) คณะอนุกรรมการ

จัดทำยุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูป เพ่ือจัดทำร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ป� และ (2) คณะอนุกรรมการ

จัดทำแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศเพ่ือจัดทาร่างแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ 

(Roadmap) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ป� 
 

คณะอนุกรรมการจัดทายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูปได้ดำเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 

ป� ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีกำหนด โดยได้มีการนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์

ชาติที่มาจากหลายภาคส่วน ได้แก่ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และ นักวิชาการ รวมถึงได้พิจารณานำ

ข้อคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเป�นข้อมูลในการยกร่างยุทธศาสตร์ชาติ

ด้วย และได้นำเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ป� ต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่ง

ขณะน้ีอยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์

ชาติในการดำเนินการขั้นต่อไป คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติจะนำเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือขอ

ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะได้มีการรับฟ�งความคิดเห็นจากประชาชน ก่อนที่จะนำเสนอต่อสภานิติ

บัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติมาใช้เป�นกรอบในการกำหนดทิศทางในการบริหารประเทศ

ภายในเดือนตุลาคม 2559  ซึ่งเป�นช่วงเวลาของการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

(ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564) นอกจากน้ีหน่วยงานต่างๆ จะได้นาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่ง

เป�นแผนระยะ 5 ป� มาถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและแผนพัฒนารายสาขาในระหว่างที่กลไกการ

จัดทำยุทธศาสตร์ชาติตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อยู่ระหว่างการดำเนินการ ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ

ภายในเดือนกรกฎาคม 2560 

 

2. สาระสำคัญ 

     2.1 วิสัยทัศน์ 

วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป�นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป�นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน” ทั้งน้ีวิสัยทัศน์ดังกล่าว
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จะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอำนาจรัฐ การ

ดำรงอยู่อย่างมั่นคง ย่ังยืนของสถาบันหลักของชาติ การดำรงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุก

รูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป�นป�กแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติ

และศักด์ิศรีของความเป�นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป�นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความ

ย่ังยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษา

ผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

ประสานสอดคล้องกัน ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักด์ิศรีไม่เป�นภาระ

ของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 

 

 

 
 

2.2 ยุทธศาสตร์ชาติ 

2.2.1 ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วย

ลดและป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเช่ือมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อ

ประเทศไทย กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสำคัญ อาท ิ

2.3.2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพัฒนา

ไปสู่การเป�นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจาเป�นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิม

ความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างย่ังยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความ

มั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค้าและการเป�นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนา

ฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งน้ีภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาป�จจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่โครงสร้าง

พ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการทั้ง

ในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน  

2.3.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป�น

รากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติป�ญญา มีความเป�นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่าง

มีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป�นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง  

2.3.4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพ่ือเร่ง

กระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป�นธรรม  

2.3.5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป�นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือเร่ง

อนุรักษ์ฟ��นฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้า รวมทั้งมีความสามารถใน

การป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การ

เป�นสังคมสีเขียว  

2.3.6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้

หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจาย

บทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาล 
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1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
 

1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

1.1 ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 

1.2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า 

1.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

1.4 ลดป�จจัยเสี่ยงทางสุขภาพและส่งเสริมให้คนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี 

1.5 เสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขของสถาบันครอบครัวในการบ่มเพาะคนให้มีคุณภาพ 

1.6 การหล่อหลอมคนไทยให้มีความเป�นพลเมืองที่ดีตามบรรทัดฐานของสังคมและส่งเสริมให้ภาคธุรกรรม 

     ทำธุรกิจเพ่ือสังคม 

1.7 การสร้างสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมที่เหมาสมกับสังคมสูงวัย 

 

 

 

 

2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป�นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 

2.1 การให้ความช่วยเหลือทางสังคมเพ่ือเป�นแต้มต่อแก่กลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ำสุด 

2.2 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลรายได้ให้ครอบครัวครอบคลุมประชากรทั่วประเทศ  เพ่ือขยายความ      

     คุ้มครองทางสังคมและการจัดสวัสดิการที่สามารถเจาะจงกลุ่มเป้าหมาย 

 2.3 การเสริมสร้างศักยภาพชุมชนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสร้างความเข้มแข็งการเงินฐานราก 
  

3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

 3.1 การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม 

 3.2 การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและการบริการ 
 

4. ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป�นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 4.1 การรักษาทุนทางธรรมชาติเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 4.2 การบริหารจัดการน้ำเพ่ือให้เกิดความสมดุล  และย่ังยืน 

 4.3 แก้ไขป�ญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม 

 4.4 ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป�นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 4.5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขป�ญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและ 

               สิ่งแวดล้อม 

 4.6 สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีดความสารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง 
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              สภาพภูมิอากาศ 

 4.7 บริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ 

 4.8 การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 
 

5. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่งและยั่งยืน 

5.1 รักษาความมั่นคงภายใน 

5.2 พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ 

5.3 ป้องกันและแก้ไขป�ญหาการก่อการร้าย 

5.4 การรักษาความมั่นคงของชาติทางทะเล 

5.5 การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง 
 

6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

 6.1 ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน  บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐให้มีความโปร่งใส  

     ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 

 6.2 ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ 

 6.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล 

6.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

6.5 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการประพฤติมิชอบ 

6.6 ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป�นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับ 

     สากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ  
 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 

 7.1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่ง 

 7.2 การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง 

 7.3 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 

 7.4 การพัฒนาด้านพลังงาน 

 7.5 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอล 

 7.6 การพัฒนาสาธารณูปโภคการด้านน้ำประปา 
 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

 8.1 เร่งส่งเสริมให้เกิดสังคมนวัตกรรม และผลักดันงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ 

 8.2 พัฒนาผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี 

8.3 พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 
 

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 

 9.1 การพัฒนาภาคเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง   

 9.2 การพัฒนาเมือง 
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 9.3 การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
 

10. ยุทธศาสตร์ความรว่มมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 

10.1 ขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนกับมิตรประเทศ และแสวงหาตลาดใหม่สำหรับสินค้าและ 

       บริการของไทย 

10.2 พัฒนาการเช่ือมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคม ภายใต้ความร่วมมือ 

       ระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน 

10.3 พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป�นฐานของการประกอบธุรกิจ  การบริการ  และการลงทุนที่โดดเด่นใน     

      ภูมิภาค 

 10.4 การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ (Outward Investment) ของผู้ประกอบการไทย  

 10.5 เป�ดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ทั้ง 

                ในระดับอนุภูมิภาค และภูมิภาคที่มีความเสมอภาคกัน 

 10.6 การสร้างความเป�นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ 

 10.7 การเข้าร่วมเป�นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศระหว่างภูมิภาคโดยมีบทบาทที่สร้างสรรค์ 

 10.8 ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความมั่นคง 

10.9 บูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ ภายในประเทศและภารกิจด้านการต่างประเทศ 

 10.10 ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวภายในประเทศที่สำคญั 

 

  1.3  แผนพฒันาจังหวัดขอนแก่น (พ.ศ.2561-2565) (ฉบับทบทวน พ.ศ.2563) 
 

วิสัยทัศน์   “ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางเช่ือมโยงการค้า การลงทุน และการบริการของกลุ่มประเทศ    

              อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง” 
 

พันธกิจ 

                     1. เสริมสรา้งชุมชนให้เข้มแข็ง คนในชุมชนมีความเป�นอยู่ด้วยความผาสุก 

2. พัฒนาให้เป�นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 

          3. พัฒนาขีดความสามารถสินค้าและบริการเพ่ือยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการให้ตรงกับ 

   ความต้องการของตลาด 

                   4. พัฒนาศักยภาพจังหวัดให้เป�นศูนย์กลางของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 

       

เป้าประสงค์รวม 

                    1. อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้น  

                     2. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างความมั่นคงทางสังคม 

    3. อนุรักษ์ ฟ��นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหาร 

                         จัดการอย่างย่ังยืน 

                     4. เพ่ิมมูลคา่การค้า การลงทุน และการบริการ จากการเช่ือมโยงในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาค 
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                        ลุม่น้ำโขง 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย  5  ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การยกระดบัการพฒันาเศรษฐกิจเพิ่มขดีความสามารถทางการแข่งขนัและ

เชือ่มโยง 

   โอกาสจากประเทศอนุภมูภิาคลุ่มน้ําโขง   

2. ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพคนและสงัคม 

3. ยุทธศาสตร์การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มเพือ่การพฒันาอยา่งยัง่ยนื  

4. ยุทธศาสตร์การเสรมิสรา้งความมัน่คงและความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ  

5. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสรมิและพฒันาศกัยภาพด้าน การเป็นเมอืงอจัฉรยิะ (Smart City)

และ 

เมืองแห่งการประชุมสมัมนา (Meetings, Incentive Travel, Conventions, Exhibitions :     

MICE City)  
 

 

1.4  กรอบยุทธศาสตรพ์ัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดขอนแก่น (พ.ศ.2560-2564) 
   

 วิสัยทัศน์  

“ขอนแก่นเมืองน่าอยู่  ชุมชนเข้มแข็ง  เป�นศูนย์กลางการเรียนรู้  และเมอืงหลักเศรษฐกิจของภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนือ” 
 

 พันธกิจ 

       1. เสรมิสรา้งชุมชนใหเ้ขม้แขง็และพฒันาใหเ้ป็นเมอืงทีน่่าอยูอ่ยา่งยัง่ยนื 

2. พฒันาคนใหม้คีุณภาพ มทีกัษะในวชิาชพี มคีุณธรรม และจรยิธรรม 

3. จดัการศกึษาในและนอกระบบใหไ้ดม้าตรฐาน และสรา้งสงัคมแหง่การเรยีนรู ้

4. สรา้งเศรษฐกจิฐานรากใหเ้ขม้แขง็และแขง่ขนัได ้โดยเชือ่มโยงการคา้ การลงทนุ การ

บรกิารและ 

   การทอ่งเทีย่ว 

5. พฒันาโครงขา่ยระบบการคมนาคมขนสง่ ระบบบรกิารสาธารณะ และเครอืขา่ยการป้องกนั

และ      

   บรรเทาสาธารณภยัใหม้ปีระสทิธภิาพ และไดม้าตรฐาน 

6. บรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มใหเ้กดิประโยชน์ มคีวามสมดุล อยา่ง

ยัง่ยนื 

7. สบืสานวฒันธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ทีด่งีามของทอ้งถิน่ใหค้งอยู ่สง่เสรมิการ

ทอ่งเทีย่ว 

   ของชุมชนทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ทอ้งถิน่ 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร ์ ประกอบด้วย  8  ยุทธศาสตร์  ดังน้ี  
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  ยทุธศาสตรท์ี ่1 การพฒันาเมอืงและชุมชน 

ยทุธศาสตรท์ี ่2 การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 

ยทุธศาสตรท์ี ่3 การพฒันาการศกึษาและศกัยภาพพลเมอืง 

ยทุธศาสตรท์ี ่4 การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มเพือ่การพฒันาอยา่ง

ยัง่ยนื 

ยทุธศาสตรท์ี ่5 การพฒันาการเกษตรยัง่ยนื 

ยทุธศาสตรท์ี ่6 การเสรมิสรา้งสขุภาวะ 

ยทุธศาสตรท์ี ่7 การสรา้งเสรมิทุนทางสงัคมใหเ้ขม้แขง็และพฒันาเศรษฐกจิชุมชนเพือ่การ 

แขง่ขนั  

         ภายใตห้ลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

  ยทุธศาสตรท์ี ่8 การพฒันาการบรหิารภาครฐั ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

 

2.  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 

 2.1  วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลซำสูง  

  “เทศบาลตำบลซำสูง  เป�นเลิศด้านการบริหารจัดการ  ยึดหลักธรรมาภิบาล  ชุมชนเข้มแข็ง  ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตที่ดี  บนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  สร้างเมืองน่าอยู่  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีการ

จัดการอย่างสมดุลและยั่งยืน” 
 

              2.2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลซำสูง  ประกอบด้วย  5  ยุทธศาสตร์  ดังนี้   

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มคีุณภาพ 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแข่งขัน 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 
 

     2.3  เป้าประสงค ์  

  เป้าประสงค์/แนวทางในการพัฒนา 

 1. การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

 2. มีระบบสาธารณูปโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

 3. ประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่เพียงพอ 

 4. ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

 5. อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม  และภูมิป�ญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 

 6. เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

 7. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 

 8.ประชาชนได้รับสวัสดิการทีดี่อย่างเพียงพอ 
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 9.ประชาชนปลอดภัยจากป�ญหายาเสพติดและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 10.ส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 11.พัฒนาองค์กรให้มีการบรหิารจัดการที่ดี 
 

2.4  ตัวชี้วัด 

1.จำนวนถนนที่เพ่ิมขึ้นและได้รับการบำรุงรักษา 

2.จำนวนไฟฟ้าสาธารณ ระบบประปา ได้รับการก่อสร้าง/บำรุงรักษาและเพ่ิมขึ้น 

3.ร้อยละของผู้รับบริการให้มีความพึงพอใจต่อการบริการ 

4.ร้อยละของระบบจราจรที่ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง 

5.ระดับความสำเร็จของแหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนาสามารถกัก เก็บ น้ำได้เพ่ิมขึ้น 

6.จำนวนที่เพ่ิมขึ้นของประชาชนที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน  พัฒนาด้านการเกษตรและการ 

   แปรรูปสินค้า 

7.ร้อยละของจำนวนประชากรที่ได้รับฝ�กอบรมการประกอบอาชีพ 

8.ร้อยละของจำนวนประชากรมีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าเพ่ิมมากขึ้น 

9.ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของจํานวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม ส่งเสริมประเพณี ศาสนาและวัฒนธรรม    

   ท้องถิ่น 

10.ร้อยละของประชากรมีระบบริการสุขภาพที่ดีมาตรฐานและทั่วถึง 

11.ระดับความสําเร็จของการจัดการศึกษา 

12.ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของจํานวนเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับการ 

    สงเคราะห์ 

13.จำนวนที่เพ่ิมขึ้นของกิจกรรมที่ส่งเสริม  สนับสนุนกีฬาและนันทนาการและจำนวนที่เพ่ิมขึ้นของ 

    แหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนา  ฟ��นฟู 

14.ระดับความสําเร็จของประสิทธิภาพการบริหารจัดการ สิ่งแวดล้อม ระบบบำบัดน้ำเสีย และการ 

    บริหารการจัดการขยะ สิ่ง ปฏิกูล 

15.จำนวนประชาชนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

16.จำนวนบุคลากรของหน่วยงานที่ได้รับการอบรมเพ่ิมพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน 

17. จำนวนการให้บริการ การบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตามหลักการบริหาร 

     กิจการบ้านเมืองที่ดีที่เพ่ิมขึ้น 

18. ระดับความสําเร็จของชุมชนมีความเข้มแข็งและเป�นระเบียบเรียบร้อยขึ้น 
 

      2.5  ค่าเป้าหมาย 

1. เพ่ือก่อสร้างและซ่อมบำรุงโครงสร้างพ้ืนฐานในเขตเทศบาลให้มีความสะดวกและมาตรฐาน เพ่ือ

สนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอ่ืน ๆ ให้ประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะอย่างย่ิง ด้านคมนาคมขนส่ง ด้านความสงบ

เรียบร้อย และความสงบสุขของประชาชนและด้านเศรษฐกิจ 
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2. เพ่ือสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชน

ท้องถิ่น โดยเฉพาะผลิตผลทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร ให้มีความสามารถและทักษะ

ในการพัฒนาฝ�มือในการผลิตเพ่ิมมูลค่าของสินค้าและสามารถขยายการตลาดไปสู่ตลาดกลาง ซึ่งเป�นไปตาม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ และการแปรรูปสินค้าเกษตร และยุทธศาสตร์สร้างความสามารถในการแข่งขัน

ทางเศรษฐกิจและแก้ไขป�ญหาความยากจน  

3.เพ่ือเสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนทั้งทางด้านจิตใจ ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพอนามัย 

ด้านสวัสดิการและสังคม  ด้านสาธารณสุข  ด้านกีฬา  ให้มีคุณภาพและพ่ึงพาตนเองได้ 

4.เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอันพึงปรารถนาร่วมกันไม่ให้มีป�ญหาภายในชุมชนซึ่ง 

เป�นไปตามแนวทางยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด 

5.เพ่ือสนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการทำงานของ

ภาครัฐและให้บรรจุแนวทางการดำเนินงาน ตามยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้เป�นไปตามหลักการบริหารจัดการ

บ้านเมืองที่ดี 
 

2.6  กลยุทธ์ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 

กลยุทธ ์

 1.ก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำให้เป�นไปด้วยความสะดวก   

 2.ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ 

 3.ก่อสร้างและขยายเขตการบริการประปา 

 4.บริการสาธารณะที่ประชาชนพึงได้รับอย่างถ้วนหน้า      

5.พัฒนาระบบจราจร 

6.พัฒนาแหล่งน้ำ 
 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

กลยุทธ์  

1.การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา      

2.การพัฒนาส่งเสริมด้านสาธารณสุข สุขภาพและอนามัย 

3.การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน 

4.การพัฒนาและสิ่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ  

5.การพัฒนาด้านวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น      
 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน 

กลยุทธ์  

1.ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์ และการแปรรูป 

  สินค้าทางการเกษตร   

2. เสริมสร้างและเพ่ิมทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ 
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3. ปรับปรุง พัฒนา ตลาดชุมชนและตลาดกลางให้เป�นแหล่งจำหน่ายสินค้าและเป�นศูนย์รวม 

   กระจายสินค้าอุปโภคบริโภค 
 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ ์

1.  สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม 

2.  การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย 

3.  การบริหารจัดการและรณรงค์กำจัดขยะมูลฝอย 
 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 

กลยุทธ ์

1.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม 

2.ส่งเสริมการเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา 

3.ส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล  
 

2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

              เทศบาลตำบลซำสูง  จึงได้กำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) คือ   

                 สร้างเมืองน่าอยู่  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

   

2.8  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

2จากประเด็นความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์ที่สำคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติฉบับที่ 12  

ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์จังหวัด  จะเห็นได้ว่ามีความเช่ือมโยงกันอย่างชัดเจนในการนำมาเป�นแนวทาง

กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา

ที่ชัดเจนจะเป�นการเตรียมการพัฒนา  เป�นการนำภูมิคุ้มกันที่มีอยู่ พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในท้องถิ่นให้เข้มแข็ง

ขึ้น เพ่ือเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของชุมชนให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการ

สภาวการณ์เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาคน สังคมเศรษฐกิจภายในชุมชนให้มี

คุณภาพ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในชุมชนอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วย

ฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ บนพ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคที่เป�นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขที่ย่ังยืนของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง2   
 

3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถ่ิน 

แนวทางการพฒันา จดุแขง็ / โอกาส จดุอ่อน / อปุสรรค 
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3.1  การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่นในป�จจุบัน เป�นการประเมินโดยวิเคราะห์ถึง

โอกาส และภาวะคุกคามหรือข้อจำกัด อันเป�นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้านๆ ของท้องถิ่น 

รวมทั้งการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของท้องถิ่น อันเป�นสภาวะแวดล้อมภายในของท้องถิ่น ซึ่งทั้งหมดเป�นการ

ประเมินสถานภาพของท้องถิ่นในป�จจุบันโดยเป�นการตอบคำถามว่า  “ป�จจุบันท้องถิ่นมีสถานภาพการพัฒนาอยู่จุด

ไหน” สำหรับใช้เป�นประโยชน์ในการกำหนดการดำเนินงานในอนาคตต่อไป ทั้งน้ีโดยใช้เทคนิค SWOT analysis  

การพิจารณาถึงป�จจัยภายใน ได้แก่จุดแข็ง (Strength – S) จุดอ่อน (Weak – W) และป�จจัยภายนอก ได้แก่ โอกาส

(Opportunity – O) และอุปสรรค ( Threat – T) เป�นเครื่องมือ 

 

 

 

 

 

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน จุดแข็ง 

-  มีโครงข่ายการคมนาคมท่ี สามารถติดต่อได้ตลอดท้ัง

ท้องถิ่น อำเภอและจังหวัด 

 

โอกาส 

-  พ.ร.บ.การกระจายอำนาจแก่องค์กรปกครองส่วน 

ท้องถ่ินพ.ศ.2542 ได้ทำให้ เทศบาล.มีรายได้เพ่ิมขึ้น 

ในการนำไปพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานรวมท้ังด้านอ่ืน ๆ 

จุดอ่อน 

-  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเป�นไปอย่างล่าช้า 

เพราะมีงบประมาณจำกัดในการนำไปพัฒนา 

-  ระบบการผลติน้ำประปายังไม่ได้มาตรฐาน 

อุปสรรค 

-  สภาพภูมิประเทศ ความเปลี่ยนแปลงจากสภาวะโลก

ร้อน การเกิดภัยธรรมชาติท่ีรุนแรงมากขึ้นส่งผลกระทบ

ต่อระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ทำให้ถนนชำรุดเสื่อมโทรม

เร็วกว่าปกต ิ

ด้านเศรษฐกิจ จุดแข็ง 

-   การเกษตรท่ีเป�นฐานหลักท่ีสามารถรองรับวิกฤต

เศรษฐกิจได้ เป�นแหล่งตลาดท่ีสำคัญ 

-   มีภูมิประเทศและภูมิอากาศรวมท้ังสภาวะแวดล้อมท่ี

เหมาะแก่การทำการเกษตร 

-   มีโครงสร้างการคมนาคมขนส่งสามารถ 

   ติดต่อได้ตลอดพ้ืนท่ีท้ังจังหวัด มีถนนสายหลักตัดผ่าน 

โอกาส 

-  รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเส้นทาง

คมนาคมรถไฟเส้นทางขนส่งสินค้าและก่อสร้าง

คลังสินค้าทางรถไฟ 

-  ภาวะวิกฤตด้านอาหารโลกทำให้รัฐบาลให้ความสนใจ 

   และสนับสนุนส่งเสริมการปลูกพืชท่ีเป�นอาหารเพ่ิม   

   มากขึ้น 

จุดอ่อน 

-  ขาดการจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติ  

    ป�ญหาดินเค็ม 

-  ขาดการรวมกลุ่มท่ีเข้มแข็งเพ่ือร่วมกันเป�นกลุ่ม

ผู้ผลิตบางกลุ่ม 

-  ป�ญหาหนี้สินของเกษตรกร 

-  แหล่งท่องเท่ียวมีน้อย ซ่ึงขาดการปรับปรุงและ

ส่งเสริม เช่น สวนสาธารณะบึงยาง 

-   เด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีขาดโอกาสในการพัฒนา

ด้านอาชีพภายในชุมชน 

อุปสรรค 

สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจในระดับประเทศ ภูมิภาค

ส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

แนวทางการพฒันา จดุแขง็ / โอกาส จดุอ่อน / อปุสรรค 
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ด้านการศึกษาศาสนาและ

วัฒนธรรม 

จุดแข็ง 

-  มีวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 

-  ประชาชนมีส่วนร่วมในการสืบสานวัฒนธรรม

ประเพณีท้องถิ่น 

-  มีศาสนาเป�นศนูย์รวมจิตใจ ประชาชนมีจิตใจโอบอ้อม 

   อารี เอ้ือเฟ�อเผื่อแผ่  

-  มีวัดเป�นสถานท่ีท่ีสามารถพัฒนาและเสริมสร้างความ

พร้อมให้เป�นแหล่งวัฒนธรรม 

โอกาส 

-  พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติจะทำให้ภายในจังหวัดมีการ

จัดการศึกษาท่ีสอดคล้องกับความต้องการของ 

    ท้องถิ่นต่างๆในเขตจังหวัด 

-  พ.ร.บ.กระจายอำนาจแก่องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. 2542 ให้ เทศบาล. มีอำนาจหน้าท่ีจัดการศึกษา 

-  รัฐบาลสนับสนุนให้แต่ละท้องถ่ินมีบทบาทในการ

อนุรักษ์ ฟ��นฟู เผยแพร่ถ่ายทอดวัฒนธรรมประเพณี 

และภูมิป�ญญาท้องถิ่นมากขึ้น 

 

จุดอ่อน 

-  คนบางกลุ่มขาดจริยธรรม คุณธรรม ขาดระเบียบ

วินัย 

-  ค่านิยมยึดติดกับวัตถุสิ่งของและบริโภคฟุ่มเฟ�อย

แพร่กระจายเพ่ิมมากขึ้น 

 

อุปสรรค 

-  สื่อต่างๆ เช่น โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต เข้ามีอิทธิพล

ต่อเด็กและเยาวชน ทำให้กระแสบริโภคนิยมและ

วัตถุนิยมรุนแรงมากขึ้น ทำลายวิถีชีวิตดั้งเดิมของ

ประชาชน  

ด้านสาธารณสุข 

 

จุดแข็ง 

- มีโรงพยาบาลประจำอำเภอท่ีใกล้และสะดวกและ

อาสาสมัครสาธารณสุขท่ีมีศักยภาพสามารถให้บริการ

ด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนได้ดีในระดับหนึ่ง 

-   มีกลุ่มชมรมผู้สูงอายุท่ีเอาใจใส่ในการให้ความสำคัญ

เรื่องสุขภาพผู้สูงอายุในอำเภอซำสูง 

โอกาส 

-   ประชาชนสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลใน

โรงพยาบาลได้ง่ายเนื่องจากเป�นพ้ืนท่ีไม่ห่างไกล 

จุดอ่อน 

-  ประชาชนบางกลุ่มไม่ใส่ใจสุขภาพอนามัยและ

อนามัยสิ่งแวดล้อม 

 

ด้านพัฒนาการเมืองและ

การบริหาร 

จุดแข็ง 

-  ประชาชนมีความตื่นตัวและมีส่วนร่วมใน

กระบวนการพัฒนาท้องถิ่น มีการรวมกลุ่มในชุมชน 

-  ประชาชนมีความตื่นตัวทางการเมือง 

-  มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาให้บริการอย่างรวดเร็ว 

ถูกต้องและเป�นธรรม 

-  ผู้นำมีความรู้ความสามารถ มีภาวะความเป�นผู้นำ มี

ศักยภาพในการบริหารงาน 

-  ประชาชนมีความจริงจังในการทำงาน  มีความเป�นตัว

ของตัวเองสูง 

โอกาส 

- รัฐบาลเน้นการให้สิทธิเสรีภาพแก่ประชาชน ส่งเสริม

จุดอ่อน 

-  ประชาชนยังขาดความรู้กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับ

ประชาชน 

-  ขาดบุคลากรผู้ปฏิบัติงานท่ีมีความรู้ความสามารถใน

บางสาขาของงาน 
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3.2  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดลอ้มภายนอกที่เก่ียวข้อง 

จากการสำรวจและวิเคราะห์สภาพทางกายภาพของเทศบาลตำบลซำสูง และบริเวณพ้ืนที่ต่อเน่ือง สามารถ 

สรุปสภาพป�ญหาของชุมชนได้ ดังน้ี  

1) ป�ญหาด้านการคมนาคมและขนส่ง ป�จจุบันเทศบาลตำบลซำสูง มีถนนเช่ือมโยงกับชุมชนในเขตเทศบาล 

ระบบและโครงข่ายถนน แต่ละสายในเขตเทศบาลส่วนใหญ่เป�นถนนคอนกรีตและลาดยาง แต่ป�ญหาการคมนาคม

ส่วนมากคือถนนชำรุด ทำให้การคมนาคมไม่สะดวก และไม่มีเส้นแบ่งช่องจราจร    

 2) ป�ญหาขาดแคลนน้ำเพ่ือการเกษตร เน่ืองจากพ้ืนที่มีการประกอบอาชีพหลัก คือ อาชีพการเกษตรกรรม 

เป�นส่วนใหญ่ทำให้มีความต้องการใช้น้ำค่อนข้างมาก และยังไม่มีระบบจัดเก็บน้ำ  เพ่ือใช้ในฤดูแล้งที่มีประสิทธิภาพ

และเพียงพอต่อปริมาณการใช้ 

 3) ป�ญหาด้านสิ่งแวดล้อมชุมชน เน่ืองจากเทศบาลตำบลซำสูง เป�นชุมชนชนบทกึ่งเมือง แต่ยังไม่มีระบบ

การทิ้งขยะที่ได้มาตรฐาน เช่นการคัดแยกขยะ ก่อนทิ้งลงถัง ซึ่งมีจำนวนเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ ตามการขยายตัวของ

ชุมชนเมือง  และป�ญหาการปล่อยน้ำเสียจากครัวเรือนยังไม่มีการบำบัดน้ำเสียที่ถูกวิธี ซึ่งอาจทำให้เกิดป�ญหาด้าน

สุขภาพแวดล้อมชุมชนในอนาคตได้ 

 4) ป�ญหาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาซำสูง  การให้บริการในเขต

เทศบาลตำบลซำสูง ยังไม่ครอบคลุม และสำหรับการให้บริการน้ำประปายังไม่ได้มาตรฐาน ดังน้ันจึงต้องมีการพัฒนา

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือให้บ้านเมืองมีความอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป 

การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นและเป�ดโอกาสการมี

ส่วนร่วมของประชาชน 

 

แนวทางการพฒันา จดุแขง็ / โอกาส จดุอ่อน / อปุสรรค 

ด้านพัฒนาสังคม จุดแข็ง 

-  มีองค์กรชุมชน เช่น กรรมการชุมชน กลุ่มสตรี อสม./

กองทุนหมู่บ้าน/อปพร.  

 โอกาส 

-  พ.ร.บ.กระจายอำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.2542 ได้ให้อำนาจหน้าท่ี เทศบาล. ในการ

จัดบริการสาธารณะทางด้านสวัสดิการสังคมและ

พัฒนาชุมชนกว้างขวางมากขึ้น 

-   นโยบายรัฐบาลในการป้องกันและแก้ไขป�ญหายาเสพ

ติดอย่างจริงจัง ซ่ึงถือเป�นวาระแห่งชาติ 

จุดอ่อน 

-  ป�ญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

-  ป�ญหาการพนัน 

-  กลุ่มองค์กรต่างๆ ไม่เข้มแข็ง 

-  การแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน 



ส่วนท่ี 3 

 การนําแผนพฒันาท้องถ่ินไปสู่การปฏิบติั 
 

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาและแผนงาน 

ที่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ หน่วยงาน

สนับสนุน 

1 ยุทธศาสตร์ที่ 1  

การพัฒนาเมืองและ

ชุมชนน่าอยู่ 

ด้านเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและ

การโยธา 

กองช่าง  

แผนงานการพาณิชย์ กองช่าง  

ด้านบริการชุมชนและ

สังคม 

แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง  

ด้านบริหารท่ัวไป แผนงานการรักษาความสงบ

ภายใน 

งานป้องกันและบรรเทา 

สาธารณภัย 

สำนักปลดัเทศบาล 

 

2 ยุทธศาสตร์ที่ 2  

การพัฒนาคนและสังคมที่

มีคุณภาพ 

 

 

 

ด้านบริการชุมชนและ

สังคม 

แผนงานการศึกษา กองการศึกษา  

แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคม 

สำนกัปลดัเทศบาล 

 

แผนงานสาธารณสุข งานสุขาภิบาลอนามัย

สิ่งแวดล้อม 

สำนกัปลดัเทศบาล 

 

แผนงานศาสนาวฒันธรรม

และนนัทนาการ 

กองการศึกษา  

 

ด้านการดำเนินงานอ่ืน 

 

 

แผนงานงบกลาง 
 

สำนกัปลดัเทศบาล 
 

3 ยุทธศาสตร์ที่ 3  

การพัฒนาเศรษฐกิจ

ชุมชนเพ่ือการแข่งขัน 

ด้านเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร งานสวัสดิการสังคม 

สำนกัปลดัเทศบาล 

 

ด้านบริการชุมชนและ

สังคม 

แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

ชุมชน 

งานสวัสดิการสังคม 

สำนกัปลดัเทศบาล 

 

4 ยุทธศาสตร์ที่  4   

การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

 

ด้านบริการชุมชนและ

สังคม 

แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

ชุมชน 

งานสวัสดิการสังคม 

สำนกัปลดัเทศบาล 

 

แผนงานสาธารณสุข งานสุขาภิบาลอนามัย

สิ่งแวดล้อม 

สำนกัปลดัเทศบาล 

 

 

ด้านเศรษฐกิจ 

 

แผนงานอุตสาหกรรมและ

การโยธา 

กองช่าง  

แผนงานการเกษตร งานสวัสดิการสังคม 

สำนกัปลดัเทศบาล 

 

5 ยุทธศาสตร์ที่  5    

ด้านบริหารท่ัวไป 
 

แผนงานบริหารท่ัวไป 
 

สำนกัปลดัเทศบาล 
 



การพัฒนาระบบบริหาร

จัดการที่ดี 

 

ด้านบริการชุมชนและ

สังคม 

แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

ชุมชน 

งานสวัสดิการสังคม 

สำนกัปลดัเทศบาล 

 

 

ด้านการดำเนินงานอ่ืน 

 

 

แผนงานงบกลาง 
 

สำนกัปลดัเทศบาล 
 

 



1. ยุทธศาสตร�การพัฒนาเมืองและชุมชนน�าอยู�  

  1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว�า

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 อุดหนุน กฟภ.กระนวน เพื่อให�ประชาชนมีไฟฟ�าขยายเขตไฟฟ�าในบริเวณ 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 จํานวนครัวเรือน ประชาชนมีไฟฟ�าใช�อย�า

ขยายเขตไฟฟ�า ใช�อย�างทั่วถึง ที่ยังไม�มีไฟฟ�าใช�ให�คลอบ ที่มีไฟฟ�าใช� ทั่วถึงและได�รับความปลอด

คลุมและทั่วถึงภายในเขต ภัยในชีวิตและทรัพย�สิน

เทศบาล

2 ปรับปรุงซ�อมแซมไฟฟ�า เพื่อให�เกิดความปลอดภัยปรับปรุง ซ�อมแซม ไฟฟ�า 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร�อยละของประชาชนเกิดความปลอดภัยในชีวิต

สาธารณะ ในชีวิตและทรัพย�สิน สาธารณะภายในเขตเทศบาล ที่ใช�เส�นทางสัญจรและทรัพย�สินของประชาชน

มีความปลอดภัย ที่สัญจรผ�านไปมา

3 ติดตั้งโคมไฟฟ�าสาธารณะ เพื่อความปลอดภัยของ ติดตั้งโคมไฟฟ�าสาธารณะตาม 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร�อยละของประชาชนเกิดความปลอดภัยในชีวิต

ตามถนนภายในเขต ประชาชนในการสัญจร ซอยต�างๆ ที่ยังขาดความ ที่ใช�เส�นทางสัญจรและทรัพย�สินของประชาชน

เทศบาล ไปมา ส�องสว�าง ภายในเขตเทศบาล มีความปลอดภัย ที่สัญจรผ�านไปมา

รวม   3  โครงการ   -   - 1,850,000 1,850,000 1,850,000 1,850,000 1,850,000   -   -
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แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลตําบลซําสูง

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตร�ด�านการส�งเสริมและพัฒนาศักยภาพด�าน การเป�นเมืองอัจฉริยะ และเมืองแห�งการประชุมสัมมนา 

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองและชุมชน

งบประมาณ

25



1. ยุทธศาสตร�การพัฒนาเมืองและชุมชนน�าอยู�  

  1.1  แผนงานการพาณิชย�

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว�า

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ขยายเขตระบบบริการน้ํา เพื่อให�ครัวเรือนที่ไม�มีน้ําจํานวนครัวเรือน ในเขตเทศบาล 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนครัวเรือน ประชาชนมีน้ําอุปโภค

ประปาภายในเทศบาล ประปาได�ใช�อย�างทั่วถึงที่ขาดน้ําอุปโภคบริโภค มีน้ําใช�อย�างเพียงพอบริโภคได�อย�างเพียงพอ

2 ปรับปรุง  ซ�อมแซม เพื่อให�ประชาชนได�ใช�น้ําจํานวนครัวเรือน ในเขตเทศบาล 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนครัวเรือน ประชาชนมีน้ําสะอาดไว�

ระบบประปาเทศบาล ประปาเทศบาลที่สะอาด ที่ใช�น้ําประปาเทศบาล มีน้ําใช�อย�างเพียงพออุปโภคบริโภคอย�างเพียงพอ

ในการอุปโภค บริโภค

ได�ใช�อย�างทั่วถึง

3 โครงการตรวจสอบ เพื่อให�ประชาชนได�ใช�น้ําจํานวนครัวเรือน ในเขตเทศบาล 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนครัวเรือน ประชาชนมีน้ําสะอาดไว�

คุณภาพน้ํา ประปาเทศบาลที่สะอาด ที่ใช�น้ําประปาเทศบาล มีน้ําใช�อย�างเพียงพออุปโภคบริโภคอย�างเพียงพอ

ในการอุปโภค บริโภค

ได�ใช�อย�างทั่วถึง

รวม   3  โครงการ   -   - 320,000 320,000 320,000 320,000 320,000   -   -

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลตําบลซําสูง

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตร�ด�านการส�งเสริมและพัฒนาศักยภาพด�าน การเป�นเมืองอัจฉริยะ และเมืองแห�งการประชุมสัมมนา 

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองและชุมชน

งบประมาณ
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1. ยุทธศาสตร�การพัฒนาเมืองและชุมชนน�าอยู�  

  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว�า

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการถนนปลอดภัย เพื่อความปลอดภัยของ ถนนตัวอย�างที่คัดเลือกภายใน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 อุบัติภัยด�านต�างๆประชาชนปลอดภัยในชีวิต

ประชาชนในการสัญจร เขตเทศบาลตําบลซําสูง ในชุมชนลดลง และทรัพย�สิน

ไปมา

2 โครงการตรวจเช็คไฟฟ�า เพื่อตรวจเช็คไฟฟ�า ไฟฟ�าของครัวเรือนมีความ 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ร�อยละของครัวเรือนเกิดความปลอดภัยของ

ปลอดภัย ของครัวเรือนให�เกิด ปลอดภัย ที่ใช�ไฟฟ�าตาม ประชาชนในการใช�ไฟฟ�า

ความปลอดภัย โครงการ

3 ก�อสร�างถนน ค.ส.ล.  เพื่อให�ประชาชนสัญจร ขนาดกว�าง 3.00  เมตร  239,000  -  -  -  - ร�อยละหรือจํานวน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก

สายกุดยางช�วงที่ 4 ไปมาสะดวกสบายและมี ยาว 200.00 เมตร หนาเฉลี่ย ครัวเรือน ประชาชน และถนนได�มาตรฐาน

บ�านซําสูง  หมู�ที่ 5 ถนนที่ได�มาตรฐาน 0.10 เมตร  รายละเอียดตาม ที่มีการคมนาคม

แบบแปลน ทต.ซําสูง

4 ก�อสร�างถนน ค.ส.ล.  เพื่อให�ประชาชนสัญจร ขนาดกว�าง 4.00  เมตร  409,000  -  -  -  - ร�อยละหรือจํานวน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก

สาย กศน. - ซอยกีวี ไปมาสะดวกสบายและมี ยาว 254.00 เมตร หนาเฉลี่ย ครัวเรือน ประชาชน และถนนได�มาตรฐาน

บ�านโคกสูง  หมู�ที่ 3 ถนนที่ได�มาตรฐาน 0.10 เมตร  รายละเอียดตาม ที่มีการคมนาคม

แบบแปลน ทต.ซําสูง

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองและชุมชน

งบประมาณ

แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลตําบลซําสูง

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตร�ด�านการส�งเสริมและพัฒนาศักยภาพด�าน การเป�นเมืองอัจฉริยะ และเมืองแห�งการประชุมสัมมนา
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แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 



1. ยุทธศาสตร�การพัฒนาเมืองและชุมชนน�าอยู�  

  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว�า

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 ก�อสร�างถนน ค.ส.ล.  เพื่อให�ประชาชนสัญจร ขนาดกว�าง 3.00  เมตร  474,000  -  -  -  - ร�อยละหรือจํานวน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก

สายหนองคําน�อย - ไปมาสะดวกสบายและมี ยาว 400.00 เมตร หนาเฉลี่ย ประชาชนที่มีการ และถนนได�มาตรฐาน

หนองคําใหญ� ถนนที่ได�มาตรฐาน 0.10 เมตร  รายละเอียดตาม คมนาคม

บ�านอ�อคํา  หมู�ที่ 4 แบบแปลน ทต.ซําสูง

6 ก�อสร�างถนน ค.ส.ล.  เพื่อให�ประชาชนสัญจร ขนาดกว�าง 4.00  เมตร  322,000  -  -  -  - ร�อยละหรือจํานวน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก

สายหน�าโรงพยาบาล ไปมาสะดวกสบายและมี ยาว 200.00 เมตร หนาเฉลี่ย ประชาชนที่มีการ และถนนได�มาตรฐาน

ซําสูง-หลุบแซง ถนนที่ได�มาตรฐาน 0.10 เมตร  รายละเอียดตาม คมนาคม

บ�านโคกสูง  หมู�ที่ 3 แบบแปลน ทต.ซําสูง

7 ก�อสร�างถนน ค.ส.ล.  เพื่อให�ประชาชนสัญจร ขนาดกว�าง 3.00  เมตร  474,000  -  -  -  - ร�อยละหรือจํานวน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก

สายสันติสุข ไปมาสะดวกสบายและมี ยาว 400.00 เมตร หนาเฉลี่ย ประชาชนที่มีการ และถนนได�มาตรฐาน

บ�านซําสูง  หมู�ที่ 5 ถนนที่ได�มาตรฐาน 0.10 เมตร  รายละเอียดตาม คมนาคม

แบบแปลน ทต.ซําสูง
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แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลตําบลซําสูง

เทศบาลตําบลซําสูง

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตร�ด�านการส�งเสริมและพัฒนาศักยภาพด�าน การเป�นเมืองอัจฉริยะ และเมืองแห�งการประชุมสัมมนา 

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองและชุมชน

งบประมาณ



1. ยุทธศาสตร�การพัฒนาเมืองและชุมชนน�าอยู�  

  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว�า

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 ก�อสร�างถนน ค.ส.ล.  เพื่อให�ประชาชนสัญจร ขนาดกว�าง 4.00  เมตร  409,000  -  -  -  - ร�อยละหรือจํานวน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก

สายสันติธรรม ไปมาสะดวกสบายและมี ยาว 254.00 เมตร หนาเฉลี่ย ประชาชนที่มีการ และถนนได�มาตรฐาน

บ�านซําสูง  หมู�ที่ 5 ถนนที่ได�มาตรฐาน 0.10 เมตร  รายละเอียดตาม คมนาคม

แบบแปลน ทต.ซําสูง

9 ก�อสร�างถนน ค.ส.ล.  เพื่อให�ประชาชนสัญจร ขนาดกว�าง 4.00  เมตร  313,000  -  -  -  - ร�อยละหรือจํานวน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก

ซอยศาลาเขียว - ไปมาสะดวกสบายและมี ยาว 200.00 เมตร หนาเฉลี่ย ประชาชนที่มีการ และถนนได�มาตรฐาน

หนองคําน�อย ถนนที่ได�มาตรฐาน 0.10 เมตร  รายละเอียดตาม คมนาคม

บ�านอ�อคํา  หมู�ที่ 4 แบบแปลน ทต.ซําสูง

10 ก�อสร�างถนน ค.ส.ล.  เพื่อให�ประชาชนสัญจร ขนาดกว�าง 6.00  เมตร  496,700  -  -  -  - ร�อยละหรือจํานวน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก

สายประชาร�วมใจ ไปมาสะดวกสบายและมี ยาว 145.00 เมตร หนาเฉลี่ย ประชาชนที่มีการ และถนนได�มาตรฐาน

(ทางไปบ�อขยะเทศบาล ถนนที่ได�มาตรฐาน 0.15 เมตร  รายละเอียดตาม คมนาคม

ตําบลซําสูง) แบบแปลน ทต.ซําสูง

บ�านโคกสูง  หมู�ที่ 3

แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลตําบลซําสูง

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตร�ด�านการส�งเสริมและพัฒนาศักยภาพด�าน การเป�นเมืองอัจฉริยะ และเมืองแห�งการประชุมสัมมนา 

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตร�ด�านการส�งเสริมและพัฒนาศักยภาพด�าน การเป�นเมืองอัจฉริยะ และเมืองแห�งการประชุมสัมมนา 

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองและชุมชน

งบประมาณ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา



1. ยุทธศาสตร�การพัฒนาเมืองและชุมชนน�าอยู�  

  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว�า

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

11 ก�อสร�างถนน ค.ส.ล.  เพื่อให�ประชาชนสัญจร ขนาดกว�าง 3.00  เมตร  474,000  -  -  -  - ร�อยละหรือจํานวน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก

สายป�ามะม�วง ไปมาสะดวกสบายและมี ยาว 400.00 เมตร หนาเฉลี่ย ประชาชนที่มีการ และถนนได�มาตรฐาน

บ�านโคกสูง  หมู�ที่ 3 ถนนที่ได�มาตรฐาน 0.10 เมตร  รายละเอียดตาม คมนาคม

แบบแปลน ทต.ซําสูง

12 ก�อสร�างถนน ค.ส.ล.  เพื่อให�ประชาชนสัญจร ขนาดกว�าง 4.00  เมตร  316,000  -  -  -  - ร�อยละหรือจํานวน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก

ซอยคูใหม� ไปมาสะดวกสบายและมี ยาว 200.00 เมตร หนาเฉลี่ย ประชาชนที่มีการ และถนนได�มาตรฐาน

บ�านโคกสูง  หมู�ที่ 3 ถนนที่ได�มาตรฐาน 0.10 เมตร  รายละเอียดตาม คมนาคม

แบบแปลน ทต.ซําสูง

13 ก�อสร�างถนน ค.ส.ล.  เพื่อให�ประชาชนสัญจร ขนาดกว�าง 3.00  เมตร  684,000  -  -  -  - ร�อยละหรือจํานวน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก

สายนาร�อง ไปมาสะดวกสบายและมี ยาว 580.00 เมตร หนาเฉลี่ย ประชาชนที่มีการ และถนนได�มาตรฐาน

บ�านโคกสูง  หมู�ที่ 3 ถนนที่ได�มาตรฐาน 0.10 เมตร  รายละเอียดตาม คมนาคม

แบบแปลน ทต.ซําสูง

1. ยุทธศาสตร�การพัฒนาเมืองและชุมชนน�าอยู�  

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตร�ด�านการส�งเสริมและพัฒนาศักยภาพด�าน การเป�นเมืองอัจฉริยะ และเมืองแห�งการประชุมสัมมนา 

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองและชุมชน

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองและชุมชน

งบประมาณ
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แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลตําบลซําสูง



  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว�า

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

14 ก�อสร�างท�อระบายน้ํา เพื่อป�องกันน้ําท�วมขัง ก�อสร�างท�อระบายน้ําลําห�วย73,000  -  -  -  - ร�อยละหรือจํานวน น้ําไม�ท�วมขังและการระบา

ลําห�วยโสกโครก และทําให�การระบายน้ํา โสกโครก  จํานวน 3 แถว ครัวเรือน ประชาชน น้ําเสียของลําห�วยไหล

บ�านอ�อคํา  หมู�ที่ 4 ของลําห�วยไหลสะดวก ขนาดกว�าง 4.80  เมตร  ที่มีการคมนาคม สะดวกมากขึ้น

มากขึ้น ยาว 6.00 เมตร พร�อมวางท�อ สะดวกเพิ่มมากขึ้น

รายละเอียดตามแบบแปลนทต.ซําสูง

15 ปรับปรุงอาคารศูนย�พัฒนา เพื่อปรับปรุงอาคารศพด. ปรับปรุงอาคารศพด.เทศบาล 217,600  -  -  -  - ร�อยละของนักเรียน เด็กนักเรียนมีสถานที่เรียน

เด็กเล็กเทศบาลตําบล เทศบาลให�เหมาะสมกับ ได�แก� ทางเดินระหว�างอาคาร ของศูนย�พัฒนา ที่ได�มาตรฐานเป�นระเบียบ

ซําสูง กิจกรรมการเรียนการสอน ต�อเติมหลังคา กั้นห�องเรียน เด็กเล็กเทศบาล เรียบร�อย สวยงาม

และระเบียบเรียบร�อย ติดพัดลม และอุปกรณ�อื่นๆ  

สวยงาม เป�นต�น  รายละเอียดตาม

แบบแปลนทต.ซําสูง

16 ก�อสร�างรั้ว คสล.ศูนย� เพื่อให� ศพด.เทศบาลมี ก�อสร�างรั้ว คสล. ศพด.เทศบาล 231,500  -  -  -  - ร�อยละของเด็กเล็กและ เกิดความปลอดภัยในชีวิต

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล รั้วรอบขอบชิด ทําให�เกิดด�านทิศเหนือและทิศตะวันตก ประชาชนที่มาติดต�อ และทรัพย�สิน

ตําบลซําสูง ความปลอดภัย สวยงาม รายละเอียดตามแบบแปลน ราชการมีความปลอดภัย

ทต.ซําสูง

1. ยุทธศาสตร�การพัฒนาเมืองและชุมชนน�าอยู�  

  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
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ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองและชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลตําบลซําสูง

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตร�ด�านการส�งเสริมและพัฒนาศักยภาพด�าน การเป�นเมืองอัจฉริยะ และเมืองแห�งการประชุมสัมมนา 



เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว�า

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

17 โครงการวางท�อระบายน้ํา เพื่อป�องกันน้ําท�วมขัง วางท�อระบายน้ํา คสล.ø 328,000  -  -  -  - ร�อยละหรือจํานวน น้ําไม�ท�วมขังและการระบา

คสล.ø ขนาด 0.80 x 1.00 ม. และทําให�การระบายน้ํา ขนาด 0.80 x 1.00 ม. จํานวน ครัวเรือนที่มีการ น้ําเสียของชุมชนไหล

จํานวน 151 ท�อน  เสียของชุมชนไหลสะดวก 151 ท�อน พร�อมบ�อพัก ระบายน้ําเสีย สะดวกขึ้น

พร�อมบ�อพัก มากขึ้น ขนาด 1.20 x 1.40 ม. สะดวกเพิ่มมากขึ้น

คอนกรีตบ�อหนา 0.10 ม.

จํานวน  17  บ�อ  รายละเอียด

ตามแบบแปลนของเทศบาล

ตําบลซําสูง

18 ปรับปรุงผิวไหล�ทางงาน เพื่อให�ประชาชนสัญจร ปรับปรุงออกเป�น 3 ช�วง  - 500,000  -  -  - ร�อยละหรือจํานวน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก

เสริมผิวแอสฟ�ลต�คอนกรีต ไปมาสะดวกสบายและมี ช�วงที 1 ผิวจราจรกว�าง 6 ครัวเรือน ประชาชน และถนนได�มาตรฐาน

ถนนวิทยาคมบํารุงราษฎร�  ถนนที่ได�มาตรฐาน เมตร ยาว 93 เมตร ช�วงที 2 ที่มีการคมนาคม

บ�านอ�อคํา หมู�ที่ 4  ผิวจราจรกว�าง 5 เมตร ยาว 

80 เมตร ช�วงที 3  ผิวจราจร

กว�าง 5 เมตร ยาว 201  เมตร

รายละเอียดตามแบบแปลน

1. ยุทธศาสตร�การพัฒนาเมืองและชุมชนน�าอยู�  

  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว�า

งบประมาณ
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แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลตําบลซําสูง

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตร�ด�านการส�งเสริมและพัฒนาศักยภาพด�าน การเป�นเมืองอัจฉริยะ และเมืองแห�งการประชุมสัมมนา 

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองและชุมชน

งบประมาณ



ที่ โครงการ วัตถุประสงค� (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

19 ปรับปรุงผิวไหล�ทางงาน เพื่อให�ประชาชนสัญจร ขยายไหล�ทาง 2 ข�าง ผิวไหล�  - 434,000  -  -  - ร�อยละหรือจํานวน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก

เสริมผิวแอสฟ�ลต�คอนกรีต ไปมาสะดวกสบายและมี ทางกว�างข�างละ 0.90 เมตร ครัวเรือน ประชาชน และถนนได�มาตรฐาน

ถนนประชาราษฎร� ถนนที่ได�มาตรฐาน ยาว 628 เมตร รายละเอียด ที่มีการคมนาคม

บ�านกระนวน  หมู�ที่ 2  ตามแบบแปลน ทต.ซําสูง

20 ปรับปรุงผิวไหล�ทางงาน เพื่อให�ประชาชนสัญจร ขยายไหล�ทาง 2 ข�าง ผิวไหล�  - 285,000  -  -  - ร�อยละหรือจํานวน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก

เสริมผิวแอสฟ�ลต�คอนกรีต ไปมาสะดวกสบายและมี ทางกว�างข�างละ 0.80 เมตร ครัวเรือน ประชาชน และถนนได�มาตรฐาน

ถนนศรีพัฒนา ถนนที่ได�มาตรฐาน ยาว 465 เมตร รายละเอียด ที่มีการคมนาคม

บ�านโคกสูง  หมู�ที่ 3 ตามแบบแปลน ทต.ซําสูง

21 ปรับปรุงผิวไหล�ทางงาน เพื่อให�ประชาชนสัญจร ขยายไหล�ทาง 2 ข�าง ผิวไหล�  - 178,000  -  -  - ร�อยละหรือจํานวน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก

เสริมผิวแอสฟ�ลต�คอนกรีต ไปมาสะดวกสบายและมี ทางกว�างข�างละ 0.90 เมตร ครัวเรือน ประชาชน และถนนได�มาตรฐาน

ถนนสุขสวัสดิ์ ถนนที่ได�มาตรฐาน ยาว 258 เมตร รายละเอียด ที่มีการคมนาคม

บ�านโคกสูง  หมู�ที่ 3 ตามแบบแปลน ทต.ซําสูง

1. ยุทธศาสตร�การพัฒนาเมืองและชุมชนน�าอยู�  

  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว�า

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลตําบลซําสูง

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตร�ด�านการส�งเสริมและพัฒนาศักยภาพด�าน การเป�นเมืองอัจฉริยะ และเมืองแห�งการประชุมสัมมนา 

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองและชุมชน

งบประมาณ



22 ก�อสร�างถนน ค.ส.ล.  เพื่อให�ประชาชนสัญจร ขนาดกว�าง 3.00  เมตร   - 498,800  -  -  - ร�อยละหรือจํานวน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก

สายโคกหัวนา ไปมาสะดวกสบายและมี ยาว 413 เมตร หนาเฉลี่ย ครัวเรือน ประชาชน และถนนได�มาตรฐาน

บ�านยางคํา  หมู�ที่ 6 ถนนที่ได�มาตรฐาน 0.10 เมตร  รายละเอียดตาม ที่มีการคมนาคม

แบบแปลน ทต.ซําสูง

23 ก�อสร�างถนน ค.ส.ล.  เพื่อให�ประชาชนสัญจร ขนาดกว�าง 3.00  เมตร   - 483,100  -  -  - ร�อยละหรือจํานวน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก

สายนาเหล�า1 ไปมาสะดวกสบายและมี ยาว 400 เมตร หนาเฉลี่ย ครัวเรือน ประชาชน และถนนได�มาตรฐาน

บ�านอ�อคํา  หมู�ที่  4  ถนนที่ได�มาตรฐาน 0.10 เมตร  รายละเอียดตาม ที่มีการคมนาคม

แบบแปลน ทต.ซําสูง

24 ก�อสร�างถนน ค.ส.ล.  เพื่อให�ประชาชนสัญจร ขนาดกว�าง 3.00  เมตร   - 483,100  -  -  - ร�อยละหรือจํานวน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก

สายต�นแดง  ไปมาสะดวกสบายและมี ยาว 400 เมตร หนาเฉลี่ย ครัวเรือน ประชาชน และถนนได�มาตรฐาน

บ�านซําสูง  หมู�ที่ 5 ถนนที่ได�มาตรฐาน 0.10 เมตร  รายละเอียดตาม ที่มีการคมนาคม

แบบแปลน ทต.ซําสูง

25 ก�อสร�างถนน ค.ส.ล.  เพื่อให�ประชาชนสัญจร ขนาดกว�าง 3.00  เมตร   - 475,000  -  -  - ร�อยละหรือจํานวน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก

สายนาร�อง (ช�วงที่2)  ไปมาสะดวกสบายและมี ยาว 400 เมตร หนาเฉลี่ย ครัวเรือน ประชาชน และถนนได�มาตรฐาน

บ�านอ�อคํา หมูที่ 4 ถนนที่ได�มาตรฐาน 0.10 เมตร  รายละเอียดตาม ที่มีการคมนาคม

แบบแปลน ทต.ซําสูง

1. ยุทธศาสตร�การพัฒนาเมืองและชุมชนน�าอยู�  

  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว�า

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

26 ก�อสร�างถนน ค.ส.ล.  เพื่อให�ประชาชนสัญจร ขนาดกว�าง 4.00  เมตร   - 404,000  -  -  - ร�อยละหรือจํานวน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก

แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลตําบลซําสูง

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตร�ด�านการส�งเสริมและพัฒนาศักยภาพด�าน การเป�นเมืองอัจฉริยะ และเมืองแห�งการประชุมสัมมนา 

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองและชุมชน

34
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งบประมาณ



ซอยอ�อคํา1(ช�วงที่ 2 ) ไปมาสะดวกสบายและมี ยาว 113 เมตร หนาเฉลี่ย ครัวเรือน ประชาชน และถนนได�มาตรฐาน

บ�านอ�อคํา หมูที่ 4 ถนนที่ได�มาตรฐาน 0.15 เมตร  รายละเอียดตาม ที่มีการคมนาคม

แบบแปลน ทต.ซําสูง

27 ก�อสร�างถนน ค.ส.ล.  เพื่อให�ประชาชนสัญจร แบ�งเป�น 2 ช�วง ช�วงที1  - 280,000  -  -  - ร�อยละหรือจํานวน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก

สายกุดเสียว ไปมาสะดวกสบายและมี ขนาดกว�าง 4.00 เมตร  ครัวเรือน ประชาชน และถนนได�มาตรฐาน

บ�านซําสูง  หมู�ที่ 5 ถนนที่ได�มาตรฐาน ยาว 50 เมตร  ช�วงที 2 ที่มีการคมนาคม

ขนาดกว�าง 3.50 เมตร ยาว

150 เมตร รายละเอียดตาม

แบบแปลน ทต.ซําสูง

28 ก�อสร�างถนน ค.ส.ล.  เพื่อให�ประชาชนสัญจร ขนาดกว�าง 2.50  เมตร   - 248,000  -  -  - ร�อยละหรือจํานวน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก

สายลําเหมืองใหญ�   ไปมาสะดวกสบายและมี ยาว 250 เมตร หนาเฉลี่ย ครัวเรือน ประชาชน และถนนได�มาตรฐาน

บ�านโคกสูง  หมูที่ 3 ถนนที่ได�มาตรฐาน 0.10 เมตร  รายละเอียดตาม ที่มีการคมนาคม

แบบแปลน ทต.ซําสูง

1. ยุทธศาสตร�การพัฒนาเมืองและชุมชนน�าอยู�  

  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว�า

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

29 ก�อสร�างถนน ค.ส.ล.  เพื่อให�ประชาชนสัญจร ขนาดกว�าง 3.00  เมตร   - 222,200  -  -  - ร�อยละหรือจํานวน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก

สายซอยชุมชนหน�ารพ. ไปมาสะดวกสบายและมี ยาว 184 เมตร หนาเฉลี่ย ครัวเรือน ประชาชน และถนนได�มาตรฐาน

บ�านโคกสูง  หมูที่ 3 ถนนที่ได�มาตรฐาน 0.10 เมตร  รายละเอียดตาม ที่มีการคมนาคม

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตร�ด�านการส�งเสริมและพัฒนาศักยภาพด�าน การเป�นเมืองอัจฉริยะ และเมืองแห�งการประชุมสัมมนา 

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองและชุมชน

งบประมาณ
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แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลตําบลซําสูง



แบบแปลน ทต.ซําสูง

30 ก�อสร�างถนน ค.ส.ล.  เพื่อให�ประชาชนสัญจร ขนาดกว�าง 3.00  เมตร   - 119,000  -  -  - ร�อยละหรือจํานวน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก

สายสันติสุข1 ไปมาสะดวกสบายและมี ยาว 100 เมตร หนาเฉลี่ย ครัวเรือน ประชาชน และถนนได�มาตรฐาน

บ�านซําสูง  หมูที่ 5  ถนนที่ได�มาตรฐาน 0.10 เมตร  รายละเอียดตาม ที่มีการคมนาคม

แบบแปลน ทต.ซําสูง

31 ก�อสร�างถนน ค.ส.ล.  เพื่อให�ประชาชนสัญจร ขนาดกว�าง 3.00  เมตร   - 119,000  -  -  - ร�อยละหรือจํานวน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก

สายสันติสุข (ช�วงที 2) ไปมาสะดวกสบายและมี ยาว 100 เมตร หนาเฉลี่ย ครัวเรือน ประชาชน และถนนได�มาตรฐาน

บ�านซําสูง  หมูที่ 5  ถนนที่ได�มาตรฐาน 0.10 เมตร  รายละเอียดตาม ที่มีการคมนาคม

แบบแปลน ทต.ซําสูง

32 ก�อสร�างถนน ค.ส.ล.  เพื่อให�ประชาชนสัญจร ขนาดกว�าง 2.70  เมตร   - 57,900  -  -  - ร�อยละหรือจํานวน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก

สายรืนรมย� 1 ไปมาสะดวกสบายและมี ยาว 53 เมตร หนาเฉลี่ย ครัวเรือน ประชาชน และถนนได�มาตรฐาน

บ�านอ�อคํา  หมู�ที่ 4    ถนนที่ได�มาตรฐาน 0.10 เมตร  รายละเอียดตาม ที่มีการคมนาคม

แบบแปลน ทต.ซําสูง

1. ยุทธศาสตร�การพัฒนาเมืองและชุมชนน�าอยู�  

  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว�า

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

33 ปรับปรุงถนนลูกรัง  เพื่อให�ประชาชนสัญจร ขนาดกว�าง 3.00 เมตร   - 89,000  -  -  - ร�อยละหรือจํานวน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก

สายโสกกลาง  ไปมาสะดวก ยาว 2,000.00 เมตร ครัวเรือน ประชาชน

บ�านโคกสูง  หมูที่ 3 หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ที่มีการคมนาคม

รายละเอียดตามแบบแปลน 

36

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองและชุมชน

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลตําบลซําสูง

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตร�ด�านการส�งเสริมและพัฒนาศักยภาพด�าน การเป�นเมืองอัจฉริยะ และเมืองแห�งการประชุมสัมมนา 



ทต.ซําสูง

34 ปรับปรุงถนนลูกรัง  เพื่อให�ประชาชนสัญจร ขนาดกว�าง 3.00 เมตร   - 57,900  -  -  - ร�อยละหรือจํานวน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก

สายโคกหัวนา 2     ไปมาสะดวก ยาว 1,300 เมตร หนาเฉลี่ย ครัวเรือน ประชาชน

บ�านโคกสูง  หมู�ที่  3 0.10 เมตร รายละเอียดตาม ที่มีการคมนาคม

แบบแปลน ทต.ซําสูง

35 ปรับปรุงถนนลูกรัง  เพื่อให�ประชาชนสัญจร ขนาดกว�าง 3.00 เมตร   - 49,000  -  -  - ร�อยละหรือจํานวน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก

สายกุดเสียว    ไปมาสะดวก ยาว 1,100 เมตร หนาเฉลี่ย ครัวเรือน ประชาชน

บ�านโคกสูง  หมู�ที่  3  0.10 เมตร  รายละเอียดตาม ที่มีการคมนาคม

แบบแปลน ทต.ซําสูง

1. ยุทธศาสตร�การพัฒนาเมืองและชุมชนน�าอยู�  

  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว�า

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

36 ปรับปรุงถนนลูกรัง  เพื่อให�ประชาชนสัญจร ขนาดกว�าง 3.00 เมตร   - 44,500  -  -  - ร�อยละหรือจํานวน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก

สายนาเหล�า2     ไปมาสะดวก ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย ครัวเรือน ประชาชน

บ�านอ�อคํา  หมู�ที่ 4  0.10 เมตร  รายละเอียดตาม ที่มีการคมนาคม

แบบแปลน ทต.ซําสูง
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แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลตําบลซําสูง

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตร�ด�านการส�งเสริมและพัฒนาศักยภาพด�าน การเป�นเมืองอัจฉริยะ และเมืองแห�งการประชุมสัมมนา 

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองและชุมชน

งบประมาณ



37 ปรับปรุงถนนลูกรัง  เพื่อให�ประชาชนสัญจร ขนาดกว�าง 3.00 เมตร   - 40,000  -  -  - ร�อยละหรือจํานวน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก

สายนาร�อง – บึงกะซา ไปมาสะดวก ยาว 900 เมตร หนาเฉลี่ย ครัวเรือน ประชาชน

บ�านอ�อคํา  หมู�ที่ 4  0.10 เมตร  รายละเอียดตาม ที่มีการคมนาคม

แบบแปลน ทต.ซําสูง

38 ปรับปรุงถนนลูกรัง  เพื่อให�ประชาชนสัญจร ขนาดกว�าง 3.00 เมตร   - 31,200  -  -  - ร�อยละหรือจํานวน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก

สายคูกกบง  ไปมาสะดวก ยาว 700 เมตร หนาเฉลี่ย ครัวเรือน ประชาชน

บ�านซําสูง  หมู�ที่ 5   0.10 เมตร  รายละเอียดตาม ที่มีการคมนาคม

แบบแปลน ทต.ซําสูง

1. ยุทธศาสตร�การพัฒนาเมืองและชุมชนน�าอยู�  

  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว�า

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

39 ปรับปรุงถนนลูกรัง  เพื่อให�ประชาชนสัญจร ขนาดกว�าง 3.00 เมตร   - 26,700  -  -  - ร�อยละหรือจํานวน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก

สายบ�าฮัง 2  ไปมาสะดวก ยาว 600 เมตร หนาเฉลี่ย ครัวเรือน ประชาชน

บ�านซําสูง  หมู�ที 5   0.10 เมตร  รายละเอียดตาม ทีมีการคมนาคม

แบบแปลน ทต.ซําสูง

38

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลตําบลซําสูง

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตร�ด�านการส�งเสริมและพัฒนาศักยภาพด�าน การเป�นเมืองอัจฉริยะ และเมืองแห�งการประชุมสัมมนา 

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองและชุมชน

งบประมาณ



40 ปรับปรุงถนนลูกรัง  เพื่อให�ประชาชนสัญจร ขนาดกว�าง 3.00 เมตร ยาว 500  - 22,200  -  -  - ร�อยละหรือจํานวน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก

สายนายเปลือย1 ไปมาสะดวก เมตร หนาเฉลี่ย  0.10 เมตร ครัวเรือน ประชาชน

บ�านซําสูง  หมู�ที่ 5   รายละเอียดตามแบบแปลน ที่มีการคมนาคม

ทต.ซําสูง

41 ปรับปรุงถนนลูกรัง  เพื่อให�ประชาชนสัญจร ขนาดกว�าง 3.00 เมตร   - 22,200  -  -  - ร�อยละหรือจํานวน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก

สายคํานายม  ไปมาสะดวก ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย ครัวเรือน ประชาชน

บ�านอ�อคํา  หมู�ที่ 4    0.10 เมตร  รายละเอียดตาม ที่มีการคมนาคม

แบบแปลน ทต.ซําสูง

1. ยุทธศาสตร�การพัฒนาเมืองและชุมชนน�าอยู�  

  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว�า

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

42 ปรับปรุงถนนลูกรัง  เพื่อให�ประชาชนสัญจร ขนาดกว�าง 3.00 เมตร   - 20,000  -  -  - ร�อยละหรือจํานวน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก

สายต�นแดง ไปมาสะดวก ยาว 450 เมตร หนาเฉลี่ย ครัวเรือน ประชาชน

บ�านซําสูง  หมู�ที่ 5   0.10 เมตร  รายละเอียดตาม ที่มีการคมนาคม

แบบแปลน ทต.ซําสูง

43 ปรับปรุงถนนลูกรัง  เพื่อให�ประชาชนสัญจร ขนาดกว�าง 4.00 เมตร   - 10,000  -  -  - ร�อยละหรือจํานวน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก

39

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลตําบลซําสูง

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตร�ด�านการส�งเสริมและพัฒนาศักยภาพด�าน การเป�นเมืองอัจฉริยะ และเมืองแห�งการประชุมสัมมนา 

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองและชุมชน

งบประมาณ



สายของเก�า ไปมาสะดวก ยาว 170 เมตร หนาเฉลี่ย ครัวเรือน ประชาชน

บ�านอ�อคํา  หมู�ที่ 4    0.10 เมตร  รายละเอียดตาม ที่มีการคมนาคม

แบบแปลน ทต.ซําสูง

44 ปรับปรุงถนนลูกรัง  เพื่อให�ประชาชนสัญจร ขนาดกว�าง 3.00 เมตร   - 8,900  -  -  - ร�อยละหรือจํานวน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก

สายนายเปลือย2 ไปมาสะดวก ยาว 200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 ครัวเรือน ประชาชน

บ�านซําสูง  หมู�ที่ 5   เมตร  รายละเอียดตาม ที่มีการคมนาคม

แบบแปลน ทต.ซําสูง

1. ยุทธศาสตร�การพัฒนาเมืองและชุมชนน�าอยู�  

  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว�า

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

45 ก�อสร�างถนน ค.ส.ล.  เพื่อให�ประชาชนสัญจร ถนนค.ส.ล. ขนาดกว�าง 4.00 เมตร   -  - 490,300  -  - ร�อยละหรือจํานวน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก

สายหน�าโรงพยาบาลซําสูง ไปมาสะดวกสบายและมี ยาว 309 เมตร หนาเฉลี่ย ครัวเรือน ประชาชน และถนนได�มาตรฐาน

– หลุบแซง ถนนที่ได�มาตรฐาน 0.10 เมตร  รายละเอียดตาม ที่มีการคมนาคม

บ�านโคกสูง  หมูที 3 แบบแปลน ทต.ซําสูง

46 ก�อสร�างถนน ค.ส.ล.  เพื่อให�ประชาชนสัญจร ถนนค.ส.ล. ขนาดกว�าง 3.00 เมตร   -  - 483,000  -  - ร�อยละหรือจํานวน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก

สายซอยนาเหล�า1 ไปมาสะดวกสบายและมี ยาว 400 เมตร หนาเฉลี่ย ครัวเรือน ประชาชน และถนนได�มาตรฐาน

บ�านอ�อคํา  หมูที่ 4 ถนนที่ได�มาตรฐาน 0.10 เมตร  รายละเอียดตาม ที่มีการคมนาคม

แบบแปลน ทต.ซําสูง

40

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองและชุมชน

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลตําบลซําสูง

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตร�ด�านการส�งเสริมและพัฒนาศักยภาพด�าน การเป�นเมืองอัจฉริยะ และเมืองแห�งการประชุมสัมมนา 



47 ก�อสร�างถนน ค.ส.ล.  เพื่อให�ประชาชนสัญจร ถนนค.ส.ล. ขนาดกว�าง 3.00 เมตร   -  - 483,000  -  - ร�อยละหรือจํานวน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก

สายซอยนาเหล�า2 ไปมาสะดวกสบายและมี ยาว 400 เมตร หนาเฉลี่ย ครัวเรือน ประชาชน และถนนได�มาตรฐาน

บ�านอ�อคํา  หมูที่ 4 ถนนที่ได�มาตรฐาน 0.10 เมตร  รายละเอียดตาม ที่มีการคมนาคม

แบบแปลน ทต.ซําสูง

48 ก�อสร�างถนน ค.ส.ล.  เพื่อให�ประชาชนสัญจร ถนนค.ส.ล. ขนาดกว�าง 3.00 เมตร   -  - 483,000  -  - ร�อยละหรือจํานวน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก

สายป�าสัก(วัดโคก) ไปมาสะดวกสบายและมี ยาว 400 เมตร หนาเฉลี่ย ครัวเรือน ประชาชน และถนนได�มาตรฐาน

บ�านโคกสูง  หมูที่ 3 ถนนที่ได�มาตรฐาน 0.10 เมตร  รายละเอียดตาม ที่มีการคมนาคม

แบบแปลน ทต.ซําสูง

1. ยุทธศาสตร�การพัฒนาเมืองและชุมชนน�าอยู�  

  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว�า

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

49 ก�อสร�างถนน ค.ส.ล.  เพื่อให�ประชาชนสัญจร ถนนค.ส.ล. ขนาดกว�าง 3.00 เมตร   -  - 483,000  -  - ร�อยละหรือจํานวน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก

สายโคกหนองจิก ไปมาสะดวกสบายและมี ยาว 400 เมตร หนาเฉลี่ย ครัวเรือน ประชาชน และถนนได�มาตรฐาน

บ�านอ�อคํา  หมูที่ 4 ถนนที่ได�มาตรฐาน 0.10 เมตร  รายละเอียดตาม ที่มีการคมนาคม

แบบแปลน ทต.ซําสูง

50 ก�อสร�างถนน ค.ส.ล.  เพื่อให�ประชาชนสัญจร ถนนค.ส.ล. ขนาดกว�าง 4.00 เมตร   -  - 476,000  -  - ร�อยละหรือจํานวน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก

สายนาบ�า(โรงสีตาซึม) ไปมาสะดวกสบายและมี ยาว 300 เมตร หนาเฉลี่ย ครัวเรือน ประชาชน และถนนได�มาตรฐาน

บ�านอ�อคํา  หมูที่ 4 ถนนที่ได�มาตรฐาน 0.10 เมตร  รายละเอียดตาม ที่มีการคมนาคม

แบบแปลน ทต.ซําสูง

51 ก�อสร�างถนน ค.ส.ล.  เพื่อให�ประชาชนสัญจร ถนนค.ส.ล. ขนาดกว�าง 3.00 เมตร   -  - 475,000  -  - ร�อยละหรือจํานวน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตร�ด�านการส�งเสริมและพัฒนาศักยภาพด�าน การเป�นเมืองอัจฉริยะ และเมืองแห�งการประชุมสัมมนา 

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองและชุมชน

งบประมาณ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลตําบลซําสูง



สายกุดยาง ไปมาสะดวกสบายและมี ยาว 400 เมตร หนาเฉลี่ย ครัวเรือน ประชาชน และถนนได�มาตรฐาน

บ�านซําสูง  หมูที่ 5 ถนนที่ได�มาตรฐาน 0.10 เมตร  รายละเอียดตาม ที่มีการคมนาคม

แบบแปลน ทต.ซําสูง

52 ก�อสร�างถนน ค.ส.ล.  เพื่อให�ประชาชนสัญจร ถนนค.ส.ล. ขนาดกว�าง 4.00 เมตร   -  - 470,000  -  - ร�อยละหรือจํานวน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก

สายนาดง ไปมาสะดวกสบายและมี ยาว 300 เมตร หนาเฉลี่ย ครัวเรือน ประชาชน และถนนได�มาตรฐาน

บ�านอ�อคํา  หมูที่ 4 ถนนที่ได�มาตรฐาน 0.10 เมตร  รายละเอียดตาม ที่มีการคมนาคม

แบบแปลน ทต.ซําสูง

1. ยุทธศาสตร�การพัฒนาเมืองและชุมชนน�าอยู�  

  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว�า

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

53 ก�อสร�างถนน ค.ส.ล.  เพื่อให�ประชาชนสัญจร ถนนค.ส.ล. ขนาดกว�าง 3.50 เมตร   -  - 413,000  -  - ร�อยละหรือจํานวน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก

สายกุดเสียว ไปมาสะดวกสบายและมี ยาว 300 เมตร หนาเฉลี่ย ครัวเรือน ประชาชน และถนนได�มาตรฐาน

บ�านอ�อคํา  หมูที่ 4 ถนนที่ได�มาตรฐาน 0.10 เมตร  รายละเอียดตาม ที่มีการคมนาคม

แบบแปลน ทต.ซําสูง

54 ก�อสร�างถนน ค.ส.ล.  เพื่อให�ประชาชนสัญจร จุดที่1.ถนนค.ส.ล. กว�าง 6.00 เมตร   -  - 233,000  -  - ร�อยละหรือจํานวน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก

สายรอบบ�าน 1 ไปมาสะดวกสบายและมี ยาว 60 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ครัวเรือน ประชาชน และถนนได�มาตรฐาน

บ�านอ�อคํา  หมูที่ 4 ถนนที่ได�มาตรฐาน จุดที่2.ถนนค.ส.ล. กว�าง 6.00 ม.  ปลายทางกว�าง 8.00 ม. ที่มีการคมนาคม

ยาว 34 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม.

รายละเอียดตามแบบแปลน ทต.ซําสูง

55 ก�อสร�างร�องระบายน้ําค.ส.ล. เพื่อให�ประชาชนสัญจร ร�องระบายน้ําค.ส.ล. ขนาดกว�าง 0.     -  - 462,000  -  - ร�อยละหรือจํานวน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก

42

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลตําบลซําสูง

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที 1  ยุทธศาสตร�ด�านการส�งเสริมและพัฒนาศักยภาพด�าน การเป�นเมืองอัจฉริยะ และเมืองแห�งการประชุมสัมมนา 

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที 1  การพัฒนาเมืองและชุมชน

งบประมาณ



ซอยหนองไผ� 1 ไปมาสะดวกสบายและมี ลึกเฉลี่ย 0.10 เมตร หนาเฉลี่ย ครัวเรือน ประชาชน และถนนได�มาตรฐาน

บ�านอ�อคํา  หมูที่ 4 ถนนที่ได�มาตรฐาน 0.75 เมตร  รายละเอียดตาม ที่มีการคมนาคม
แบบแปลน ทต.ซําสูง

56 ปรับปรุงถนนลูกรัง  เพือให�ประชาชนสัญจร ถนนลูกรัง ขนาดกว�าง 3.00 เมตร   -  - 115,800  -  - ร�อยละหรือจํานวน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก

สายหน�าเทศบาล   ไปมาสะดวก ยาว 2,600 เมตร หนาเฉลีย ครัวเรือน ประชาชน

บ�านโคกสูง  หมูที 3 0.10 เมตร  รายละเอียดตาม ทีมีการคมนาคม

แบบแปลน ทต.ซําสูง

1. ยุทธศาสตร�การพัฒนาเมืองและชุมชนน�าอยู�  

  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว�า

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

57 ปรับปรุงถนนลูกรัง  เพื่อให�ประชาชนสัญจร ถนนลูกรัง ขนาดกว�าง 3.00 เมตร   -  - 26,700  -  - ร�อยละหรือจํานวน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก

สายหนองแพง 1 ไปมาสะดวก ยาว 600 เมตร หนาเฉลี่ย ครัวเรือน ประชาชน

บ�านโคกสูง  หมูที่ 3 0.10 เมตร  รายละเอียดตาม ที่มีการคมนาคม

แบบแปลน ทต.ซําสูง

58 ปรับปรุงถนนลูกรัง  เพื่อให�ประชาชนสัญจร ถนนลูกรัง ขนาดกว�าง 3.00 เมตร   -  - 26,700  -  - ร�อยละหรือจํานวน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก

สายโสกไก�ขัน  ไปมาสะดวก ยาว 600 เมตร หนาเฉลี่ย ครัวเรือน ประชาชน

บ�านอ�อคํา  หมู�ที่ 4    0.10 เมตร  รายละเอียดตาม ที่มีการคมนาคม

แบบแปลน ทต.ซําสูง

59 ปรับปรุงถนนลูกรัง  เพื่อให�ประชาชนสัญจร ถนนลูกรัง ขนาดกว�าง 4.00 เมตร   -  - 23,700  -  - ร�อยละหรือจํานวน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก

สายหนองอีปุ�ย ไปมาสะดวก ยาว 400 เมตร หนาเฉลี่ย ครัวเรือน ประชาชน

บ�านอ�อคํา  หมู�ที่ 4    0.10 เมตร  รายละเอียดตาม ที่มีการคมนาคม
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลตําบลซําสูง

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตร�ด�านการส�งเสริมและพัฒนาศักยภาพด�าน การเป�นเมืองอัจฉริยะ และเมืองแห�งการประชุมสัมมนา 

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองและชุมชน

งบประมาณ



แบบแปลน ทต.ซําสูง

60 ปรับปรุงถนนลูกรัง  เพื่อให�ประชาชนสัญจร ถนนลูกรัง ขนาดกว�าง 3.00 เมตร   -  - 22,000  -  - ร�อยละหรือจํานวน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก

สายโรงสูบน้ํา 2 ไปมาสะดวก ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย ครัวเรือน ประชาชน

บ�านโคกสูง  หมูที่ 3 0.10 เมตร  รายละเอียดตาม ที่มีการคมนาคม

แบบแปลน ทต.ซําสูง

1. ยุทธศาสตร�การพัฒนาเมืองและชุมชนน�าอยู�  

  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว�า

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

61 ปรับปรุงถนนลูกรัง  เพื่อให�ประชาชนสัญจร ถนนลูกรัง ขนาดกว�าง 2.50 เมตร   -  - 18,500  -  - ร�อยละหรือจํานวน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก

สายซอยคํานายม 2 ไปมาสะดวก ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย ครัวเรือน ประชาชน

บ�านอ�อคํา  หมู�ที่ 4    0.10 เมตร  รายละเอียดตาม ที่มีการคมนาคม

แบบแปลน ทต.ซําสูง

62 ปรับปรุงถนนลูกรัง  เพื่อให�ประชาชนสัญจร ถนนลูกรัง ขนาดกว�าง 2.50 เมตร   -  - 18,500  -  - ร�อยละหรือจํานวน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก

สายนาบ�า2 ไปมาสะดวก ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย ครัวเรือน ประชาชน

บ�านอ�อคํา  หมู�ที่ 4    0.10 เมตร  รายละเอียดตาม ที่มีการคมนาคม

แบบแปลน ทต.ซําสูง

63 ปรับปรุงตลาดสดเทศบาลสด เพื่อปรับปรุงตลาดสด ปรุงตลาดสดอาคารเดิมและ  -  - 485,700  -  - ร�อยละหรือจํานวน ประชาชนผู�ขาย และผู�บริโ

เทศบาลตําบลซําสูง ให�เป�นระเบียบเรียบร�อยอาคารใหม� งานเทพื้นคอนกรีตค.ส.ล. ครัวเรือน ประชาชน ที่มาใช�บริการตลาดสดเทศบา

บ�านยางคํา หมู�ที่ 6 สะอาด  สวยงาม งานปูกระเบื้อง รายละเอียดตาม ที่มาใช�บริการตลาด ได�รับความพึงพอใจใน
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตร�ด�านการส�งเสริมและพัฒนาศักยภาพด�าน การเป�นเมืองอัจฉริยะ และเมืองแห�งการประชุมสัมมนา 

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองและชุมชน

งบประมาณ

แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลตําบลซําสูง



แบบแปลน ทต.ซําสูง เทศบาล ตลาดสดที่สะอาด สวยงาม

1. ยุทธศาสตร�การพัฒนาเมืองและชุมชนน�าอยู�  

  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว�า

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

64 ต�อเติมอาคารโรงอาหาร เพื่อต�อเติมอาคารโรง - ต�อเติมอาคารโรงอาหาร ศพด.  -  - 175,600  -  - ร�อยละหรือจํานวน เด็กนักเรียนศพด.

ศพด.ทต.ซําสูง อาหาร ศพด.ให�เป�น งานก�อสร�างโครงหลังคา มุงหลังคา เด็กนักเรียนของ มีสถานที่รับประทานอาหาร

บ�านซําสูง  หมู�ที่ 5   ระเบียบเรียบร�อย สะอาดงานเทพื้นคอนกรีตค.ส.ล. ศพด.ทต.ซําสูง และใช�ทํากิจกรรมต�างๆ

สวยงาม รายละเอียดตามแบบแปลน ทต.ซําสูง ที่สะอาด สวยงาม

65 ปรับปรุงภูมิทัศน�สวน เพื่อให�ประชาชนมีสถาน สวนสาธารณะบึงยาง  -  -  - 3,000,000 3,000,000 ประชาชนมีสถานที่ ประชาชนมีสุขภาพร�างกาย

สาธารณะบึงยาง ที่พักผ�อนและออกกําลังกาย พักผ�อนหย�อนใจ แข็งแรง จิตใจเบิกบานและมี

เพิ่มมากขึ้น สถานที่พักผ�อนหย�อนใจ

66 ปรับปรุงภูมิทัศน�สวน เพื่อให�ประชาชนมีสถาน สวนสาธารณะในเขต  -  -  - 300,000 300,000 ประชาชนมีสถานที่ ประชาชนมีสุขภาพ

สาธารณะในเขต ที่พักผ�อนและออกกําลังกเทศบาลเช�น หนองคําน�อย พักผ�อนหย�อนใจ ร�างกายแข็งแรง จิตใจ

เทศบาลตําบลซําสูง หนองคําใหญ�  เป�นต�น เพิ่มมากขึ้น เบิกบานและมีสถานที่

67 ก�อสร�างป�ายสํานักงานเพื่อให� สนง.เทศบาลมี ก�อสร�างป�าย สนง.เทศบาล  -  -  - 400,000 400,000 ร�อยละของประชาชนเกิดความปลอดภัยในชีวิต

เทศบาลตําบลซําสูง รั้วรอบขอบชิด ทําให�เกิดด�านหน�าบริเวณทางเข�า ที่มาติดต�อราชการ และทรัพย�สิน
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แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลตําบลซําสูง

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตร�ด�านการส�งเสริมและพัฒนาศักยภาพด�าน การเป�นเมืองอัจฉริยะ และเมืองแห�งการประชุมสัมมนา 

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองและชุมชน

งบประมาณ



ความปลอดภัย สวยงาม รายละเอียดตามแบบแปลน มีความปลอดภัย

ทต.ซําสูง

รวม   67 โครงการ   -   - 5,525,800 5,273,700 5,929,500 3,665,000 3,765,000   -   -

1. ยุทธศาสตร�การพัฒนาเมืองและชุมชนน�าอยู�  

  1.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว�า

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการเพิ่มศักยภาพ เพื่อเพิ่มศักยภาพให�สมาชิกสมาชิก อปพร.ในเขตเทศบาล 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 จํานวนผู�เข�าร�วมสมาชิก อปพร.ในเขตเทศบาล

และพัฒนาความรู�ให�กับ อปพร.ได�พบเห็นประสบกซําสูง ทั้ง 6 ชุมชน โครงการ ได�เห็นพบประสบการณ�แล

สมาชิก อปพร. และนํามาปรับใช�ในการทํางาน นํามาปรับใช�ในการทํางาน

2 โครงการจัดกิจกรรมงาน เพื่อจัดกิจกรรมวัน อปพร. สมาชิก อปพร.ในเขตเทศบาล 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนผู�เข�าร�วมสมาชิก อปพร. ได�ทํา

วัน อปพร. ประจําป� เช�น กิจกรรมตําบลซําสูง กิจกรรม กิจกรรมต�างๆร�วมกัน

บําเพ็ญประโยชน�  เป�นต�น ทําให�เกิดความสามัคคี

3 โครงการป�องกันและแก�ไขเพื่อจัดอบรมให�ความรู�ผู�นําชุมชน นักเรียน และ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนผู�เข�าร�วมผู�นําชุมชน นักเรียน และ

ป�ญหาภัยธรรมชาติ ในการป�องกันและแก�ไขประชาชนในเขตเทศบาล อบรมตามโครงการ ประชาชน ได�รับความรู�

ป�ญหาภัยธรรมชาติ และสามารถนําไปใช�

ในชีวิตประจําวันได�

4 โครงการจัดตั้งศูนย�บริการ เพื่อป�องกันและแก�ไขปประชาชนทุกคนที่สัญจรไปมา 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 อุบัติเหตุด�านการ  - อุบัติเหตุด�านการจราจร

ประชาชนในช�วงเทศกาล การเกิดอุบัติเหตุและ ในช�วงเทศกาลป�ใหม� จราจรลดลง ลดลง

วันขึ้นป�ใหม� การจราจร  - ประชาชนมีจุดพักรถ

เทศบาลตําบลซําสูง

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 4  การเสริมสร�างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สิน 

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองและชุมชน

งบประมาณ
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แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 



ระหว�างการเดินทาง

1. ยุทธศาสตร�การพัฒนาเมืองและชุมชนน�าอยู�  

  1.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว�า

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการจัดตั้งศูนย�บริการ เพื่อป�องกันและแก�ไขปประชาชนทุกคนที่สัญจรไปมา 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 อุบัติเหตุด�านการ  - อุบัติเหตุด�านการจราจร

ประชาชนในช�วงเทศกาล การเกิดอุบัติเหตุและ ในช�วงเทศกาลสงกรานต� จราจรลดลง ลดลง

เทศกาลสงกรานต� การจราจร  - ประชาชนมีจุดพักรถ

ระหว�างการเดินทาง

6 โครงการรณรงค�ป�องกัน เพื่อให�ประชาชนในพื้นที่ ประชาชน  หมู�บ�านในพื้นที่ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ป�ญหายาเสพติด ประชาชนในพื้นที่มีความรู�

และแก�ไขป�ญหายาเสพติดมีความรู� ความเข�าใจ เทศบาลตําบลซําสูง ในพื้นที่ลดลง ความเข�าใจ ถึงโทษของ

ถึงโทษของยาเสพติด ยาเสพติด 

7 โครงการแก�ไขป�ญหา เพื่อสร�างความปลอดภัย ติดตั้งระบบกล�องโทรทัศน� 1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000  ป�ญหาอาชญากรรม ประชาชนในพื้นที่มีความ

อาชญากรรม ในชีวิตและทรัพย�สินและวงจรป�ด (CCTV) ในพื้นที่ ในพื้นที่ลดลง ความเข�าใจ ถึงโทษของ

ทรัพย�สินแก�ประชาชนจุดเสี่ยง จุดล�อแหลมต�อการ ยาเสพติด 

กระทําผิดกฎหมาย

8 โครงการจัดการจราจร เพื่อแก�ไขป�ญหาเกี่ยวกับการทาสีตีเส�น  สัญญาณไฟจราจร 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร�อยละหรือจํานวน ประชาชนผู�ที่สัญจรไปมา

การจราจรที่ประชาชน สามเหลี่ยมหยุดตรวจ ป�ายจราจร ประชาชนที่มีการ เกิดความปลอดภัยในชีวิต

ได�รับประโยชน�โดยตรงกรวยจราจร  แผงกั้น ฯลฯ สัญจรไปมา และทรัพย�สิน อุบัติเหตุด�าน

การจราจรลดลง

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 4  การเสริมสร�างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สิน 

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองและชุมชน

งบประมาณ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลตําบลซําสูง



1. ยุทธศาสตร�การพัฒนาเมืองและชุมชนน�าอยู�  

  1.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว�า

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9 อุดหนุนโครงการป�องกัน เพื่อสนับสนุนงบ ศอ.ปส.อ.ซําสูง 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ศอ.ปส.อ.ซําสูง การดําเนินงานป�องกันและ

และแก�ไขป�ญหา ประมาณโครงการป�อง ได�รับการสนับ แก�ไขป�ญหาให�ทันต�อ

ยาเสพติด กันและแก�ไขยาเสพติด สนุนงบประมาณ การณ�ยาเสพติดป�จจุบัน

ในทุกมิติ  ทั้งมิติบุคคล

(ผู�ค�า/ผู�เสพ/ผู�เสี่ยง) มิติพื้นที่

10 อุดหนุนโครงการป�องกัน เพื่อสนับสนุนงบ ศอ.ปส.จ.ขอนแก�น 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ศอ.ปส.จ.ขอนแก�น การดําเนินงานป�องกันและ

และแก�ไขป�ญหา ประมาณโครงการป�อง ได�รับการสนับ แก�ไขป�ญหาให�ทันต�อ

ยาเสพติด กันและแก�ไขยาเสพติด สนุนงบประมาณ การณ�ยาเสพติดป�จจุบัน

ในทุกมิติ  ทั้งมิติบุคคล

(ผู�ค�า/ผู�เสพ/ผู�เสี่ยง) มิติพื้นที่

รวม   10  โครงการ   -   - 1,620,000 1,620,000 1,620,000 1,620,000 1,620,000   -   -

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 4  การเสริมสร�างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สิน 

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองและชุมชน

งบประมาณ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลตําบลซําสูง



หน�วยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

กองช�าง

กฟภ.กระนวน

กองช�าง

กองช�าง

    

       

      

แบบ ผ.02



หน�วยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

กองช�าง

กองช�าง

กองช�าง

    

       

      

แบบ ผ.02

แบบ ผ.02



หน�วยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

กองช�าง

กองช�าง

กองช�าง

กองช�าง

      

    

      

    

แบบ ผ.02



หน�วยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

กองช�าง

กองช�าง

กองช�าง

    

       

      

แบบ ผ.02



หน�วยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

กองช�าง

กองช�าง

กองช�าง

    

       

       

      

แบบ ผ.02



หน�วยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

กองช�าง

กองช�าง

กองช�าง

       

      

      

    

แบบ ผ.02



หน�วยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

กองช�าง

กองช�าง

กองช�าง

      

    

       

แบบ ผ.02



หน�วยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

กองช�าง

กองช�าง

หน�วยงาน

    

       

      

แบบ ผ.02



ที่รับผิดชอบหลัก

กองช�าง

กองช�าง

กองช�าง

หน�วยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

    

       

      

แบบ ผ.02



กองช�าง

กองช�าง

กองช�าง

กองช�าง

หน�วยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

กองช�าง

    

       

      

แบบ ผ.02



กองช�าง

กองช�าง

หน�วยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

กองช�าง

       

      

    

แบบ ผ.02



กองช�าง

กองช�าง

กองช�าง

หน�วยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

กองช�าง

      

    

       

แบบ ผ.02



กองช�าง

กองช�าง

หน�วยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

กองช�าง

    

       

      

แบบ ผ.02



กองช�าง

กองช�าง

หน�วยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

กองช�าง

    

       

      

แบบ ผ.02



กองช�าง

กองช�าง

หน�วยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

กองช�าง

กองช�าง

    

       

      

แบบ ผ.02



กองช�าง

หน�วยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

กองช�าง

กองช�าง

      

    

       

แบบ ผ.02



กองช�าง

กองช�าง

หน�วยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

กองช�าง

กองช�าง

กองช�าง

       

      

    

แบบ ผ.02



กองช�าง

หน�วยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

กองช�าง

กองช�าง

กองช�าง

    

       

      

แบบ ผ.02



กองช�าง

หน�วยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

กองช�าง

กองช�าง

กองช�าง

    

       

      

แบบ ผ.02



กองช�าง

หน�วยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

กองช�าง

กองช�าง

กองช�าง

       

      

    

แบบ ผ.02



หน�วยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

กองช�าง

กองช�าง

กองช�าง

กองช�าง

    

       

      

แบบ ผ.02



  -

หน�วยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

งานสวัสดิการ

สํานักปลัดเทศบาล

งานป�องกันฯ

สํานักปลัดเทศบาล

งานป�องกันฯ

สํานักปลัดเทศบาล

งานป�องกันฯ

สํานักปลัดเทศบาล

     

      

    

แบบ ผ.02



หน�วยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

งานป�องกันฯ

สํานักปลัดเทศบาล

งานป�องกันฯ

สํานักปลัดเทศบาล

กองช�าง

งานป�องกันฯ

สํานักปลัดเทศบาล

     

      

    

แบบ ผ.02



หน�วยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

งานป�องกันฯ

สํานักปลัดเทศบาล

ศอ.ปส.อ.ซําสูง

งานป�องกันฯ

สํานักปลัดเทศบาล

ศอ.ปส.

จ.ขอนแก�น

  -

     

      

    

แบบ ผ.02



2. ยุทธศาสตร�การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

  2.1  แผนงานการศึกษา

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว�

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจ�างเหมาประกอบเพื่อให�เด็กได�รับประทานเด็กในศูนย�พัฒนา 398,000 398,000 398,000 398,000 398,000 ร�อยละของนักเรียนเด็กได�รับอาหาร

อาหารกลางวันของศูนย� อาหารอย�างเพียงพอ เด็กเล็กเทศบาล ที่ได�รับอาหาร กลางวันอย�างเพียงพอ

พัฒนาเด็กเล็ก กลางวัน

2 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม เพื่อเสริมสร�างร�างกายแก�เด็กในศูนย�พัฒนา 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 ร�อยละของนักเรียนเด็กนักเรียนได�รับ

(นม)ของศูนย�พัฒนาเด็กเล็กเด็กให�แข็งแรง เด็กเล็กเทศบาล ที่ได�รับอาหารเสริมอาหารเสริม(นม)

(นม) อย�างเพียงพอ

3 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม เพื่ออุดหนุนค�าอาหารเสริมนักเรียนโรงเรียน 565,000 565,000 565,000 565,000 565,000 ร�อยละของนักเรียนเด็กนักเรียนได�รับ

(นม) โรงเรียนบ�าน (นม)แก�เด็กนักเรียนโรง บ�านกระนวนซําสูง ที่ได�รับอาหารเสริมอาหารเสริม(นม)

กระนวนซําสูง เรียนบ�านกระนวนซําสูง (นม) อย�างเพียงพอ

4 โครงการจัดซื้อสื่อการเรียน เพื่อจัดซื้อสื่อการเรียน เด็กนักเรียนใน ศพด. 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร�อยละของนักเรียนเด็กนักเรียนของศพด.

การสอนของศูนย�พัฒนา การสอนให�เด็กนักเรียนได�ทต.ซําสูง ของศูนย�พัฒนา ได�เรียนรู�อย�างต�

เด็กเล็กเทศบาล เรียนรู�อย�างต�อเนื่อง เด็กเล็กเทศบาล และเข�าถึงแหล�งคว

รู�อย�างทั่วถึง

5 โครงการจัดกิจกรรม เพื่อจัดกิจกรรมของศพด. เด็กนักเรียนศูนย�พัฒนา 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ร�อยละของนักเรียนเด็กนักเรียนได�รับควา

ภายในศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตําบลซําสูง  เช�น เด็กเล็กเทศบาลตําบล ที่เข�าร�วมกิจกรรมเสริมสร�างทักษะทาง

เทศบาล กิจกรรมวันแม�แห�งชาติ  ซําสูง ป�ญญา ร�างกาย

การแข�งขันกีฬาสี  ฯลฯ

49

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลตําบลซําสูง

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่  2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3  การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง

งบประมาณ



2. ยุทธศาสตร�การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

  2.1  แผนงานการศึกษา

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว�

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 โครงการพัฒนาศูนย� เพื่อปรับปรุงศูนย�เรียนรู�ปรับปรุงศูนย�เรียนรู� 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร�อยละของนักเรียนเด็กนักเรียนมีสถานที่

เรียนรู�นอกห�องเรียน  นอกห�องเรียน และปรับ  นอกห�องเรียน ของศูนย�พัฒนา เรียนรู�นอกห�องเรียน

ของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก ปรุงปรุงที่อ�านหนังสือ ของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก เด็กเล็กเทศบาล ที่ได�มาตรฐานเป�น

เทศบาล อปท.รักการอ�าน ระเบียบเรียบร�อย สวย  

7 โครงการจัดงานวันเด็ก เพื่อส�งเสริมให�เด็กมีส�วนร�วมเด็กนักเรียนในเขต 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนผู�เข�าร�วมเด็กได�แสดงออกใน

แห�งชาติ ในกิจกรรมงานวันเด็ก และมี เทศบาล โครงการ ด�านต�างๆ และได�

ระเบียบวินัย มีความสามัคคี ความรู�จากการจัด

และรับผิดชอบต�อหน�าที่ นิทรรศการของแต�ละ

หน�วยงาน

8 อุดหนุนโครงการอาหาร เพื่ออุดหนุนค�าอาหาร นักเรียนโรงเรียน 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 ร�อยละของนักเรียนเด็กนักเรียนได�รับอาห

กลางวันของโรงเรียนบ�าน กลางวันแก�เด็กนักเรียน บ�านกระนวนซําสูง ที่ได�รับอาหาร อย�างเพียงพอ

กระนวนซําสูง โรงเรียนบ�านกระนวน กลางวัน

ซําสูง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลตําบลซําสูง

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่  2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3  การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง

งบประมาณ

51



2. ยุทธศาสตร�การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

  2.1  แผนงานการศึกษา

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว�

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9 โครงการจัดงานวันเฉลิม เพื่อจัดกิจกรรมวันเฉลิม หน�วยงานภาครัฐ  -  - 50,000 50,000 50,000 จํานวนผู�เข�าร�วมหน�วยงานภาครัฐ

พระชนมพรรษา พระชนมพรรษาสมเด็จ ภาคเอกชน และ โครงการ ภาคเอกชน และ

สมเด็จพระนางเจ�าสุทิดาฯ พระนางเจ�าฯ พระบรม ประชาชนในเขตเทศบาล ประชาชน มีส�วนร�ว

พระบรมราชินี ราชินี ในกิจกรรม และได�แส

ถึงความจงรักภักดี

10 โครงการจัดงานวันเฉลิม เพื่อจัดกิจกรรมวันเฉลิม หน�วยงานภาครัฐ  -  - 80,000 80,000 80,000 จํานวนผู�เข�าร�วมหน�วยงานภาครัฐ

พระชนมพรรษา สมเด็จ พระชนมพรรษาพระบาท ภาคเอกชน และประชา โครงการ ภาคเอกชน และ

พระเจ�าอยู�หัวมหาวชิรา สมเด็จพระวชิรแกล�า ชนในเขตเทศบาล ประชาชน มีส�วนร�ว

ลงกรณ� บดินทรเทพย เจ�าอยู�หัว ในกิจกรรม และได�แส

วรางกูร รัชกาลที่ 10 ถึงความจงรักภักดี

11 โครงการจัดงานวันเฉลิม เพื่อจัดกิจกรรมวันเฉลิม หน�วยงานภาครัฐ  -  - 50,000 50,000 50,000 จํานวนผู�เข�าร�วมหน�วยงานภาครัฐ

พระชนมพรรษาสมเด็จ พระชนมพรรษาสมเด็จ ภาคเอกชน และประชา โครงการ ภาคเอกชน และ

พระบรมราชินีพันป�หลวง พระบรมราชินี พันป�หลวง ชนในเขตเทศบาล ประชาชน มีส�วนร�ว

และวันแม�แห�งชาติ และวันแม�แห�งชาติ ในกิจกรรม และได�แส

ถึงความจงรักภักดี
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลตําบลซําสูง

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่  2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3  การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง

งบประมาณ



2. ยุทธศาสตร�การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

  2.1  แผนงานการศึกษา

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว�

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

12 โครงการจัดงานวันคล�าย เพื่อจัดกิจกรรมวันคล�าย หน�วยงานภาครัฐ  -  - 50,000 50,000 50,000 จํานวนผู�เข�าร�วมหน�วยงานภาครัฐ

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สวรรคตพระบาทสมเด็จ ภาคเอกชน และประชา โครงการ ภาคเอกชน และ

พระบาทสมเด็จพระมหา พระมหาภูมิพลอดุลยเดช ชนในเขตเทศบาล ประชาชน มีส�วนร�ว

ภูมิพลอดุลยเดชมหราช มหราช บรมนาถบพิตร ในกิจกรรม และได�แส

บรมนาถบพิตร ถึงความจงรักภักดี

และวันพ�อแห�งชาติ

13 โครงการพัฒนาศูนย�พัฒนาเพื่อสนับสนุนการดําเนิน ผู�สูงอายุในเขตเทศบาล 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร�อยละของผู�สูงอายุผู�สูงอายุในเขตเทศบาล

คุณภาพชีวิตผู�สูงวัย งานของศูนย�พัฒนา ตําบลซําสูง ที่เข�าร�วมโครงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

คุณภาพชีวิตผู�สูงวัย

รวม   13  โครงการ   -   - 2,893,000 2,893,000 3,123,000 3,123,000 3,123,000   -   -

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่  2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3  การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
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แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลตําบลซําสูง



2. ยุทธศาสตร�การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

  2.2  แผนงานสังคมสงเคราะห�

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว�

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการส�งเสริมให�เด็ก เพื่อส�งเสริมให�เด็กและ เด็กและเยาวชนในเขต 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนผู�เข�าร�วมเด็กและเยาวชนมี

และเยาวชนมีรายได� เยาวชนมีรายได�ช�วงป�ดเทศบาล โครงการ รายได�ช�วงป�ดภา

ภาคเรียนและใช�เวลาว�าง เรียนและใช�เวลาว�า

ให�เป�นประโยชน� ให�เป�นประโยชน�

2 โครงการคนซําสูงไม� เพื่อช�วยเหลือและบรรเทา ประชาชนผู�ประสบ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จํานวนผู�ประสบ ผู�ประสบป�ญหาควา

ทอดทิ้งกัน ป�ญหาความเดือดร�อน ป�ญหาผู�ด�อยโอกาส  ป�ญหาความเดือด เดือดร�อนได�รับการ

เบื้องต�นแก�ประชาชนที่ ผู�ยากจนไร�ที่พึ่ง  ร�อน ที่ได�รับการดูแลช�วยเหลือให�ดีขึ

ประสบป�ญหาความเดือดรภายในเขตเทศบาล ช�วยเหลือ

3 โครงการส�งเสริมกิจกรรม เพื่อส�งเสริมให�เด็กและ เด็กและเยาวชนในเขต 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนผู�เข�าร�วมเด็กและเยาวชนได�

สภาเด็กและเยาวชน เยาวชนทํากิจกรรมต�างๆ เทศบาล โครงการ ทํากิจกรรมต�างๆ

ที่เป�นประโยชน�ของสภาเด็ก ที่เป�นประโยชน�

และเยาวชน

เทศบาลตําบลซําสูง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
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เทศบาลตําบลซําสูง

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่  2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  7  การสร�างเสริมทุนทางสังคมให�เข�มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการ แข�งขัน ภายใต�หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

งบประมาณ



2. ยุทธศาสตร�การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

  2.2  แผนงานสังคมสงเคราะห�

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว�

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการระลึกคุณผู�สูงอายุ เพื่อจัดทําสิ่งอํานวยความ สนง.ทต.ซําสูง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนสถานที่ ผู�พิการได�รับบริการ

สะดวกสําหรับผู�พิการ เช�น ตลาดสดเทศบาล ที่จัดทําสิ่งอํานวย อํานวยความสะดวก

ตีเส�นช�องจอดรถ ราวจับ วัดในเขตเทศบาล ความสะดวกสําหรับ ในการดํารงชีวิต

ผู�พิการ

5 โครงการจัดทําสิ่งอํานวย เพื่อจัดทําสิ่งอํานวยความ สนง.ทต.ซําสูง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนสถานที่ ผู�พิการได�รับบริการ

ความสะดวกสําหรับผู�พิการสะดวกสําหรับผู�พิการ เช�น ตลาดสดเทศบาล ที่จัดทําสิ่งอํานวย อํานวยความสะดวก

ตีเส�นช�องจอดรถ ราวจับ วัดในเขตเทศบาล ความสะดวกสําหรับ ในการดํารงชีวิต

ผู�พิการ

รวม   5  โครงการ   -   - 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000   -   -
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ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่  2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  7  การสร�างเสริมทุนทางสังคมให�เข�มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการ แข�งขัน ภายใต�หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลตําบลซําสูง



2. ยุทธศาสตร�การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

  2.3  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว�

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดงานประเพณี เพื่อเป�นการอนุรักษ� ประชาชนในเขต 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 จํานวนผู�เข�าร�วม -ประชาชนได�อนุรักษ  

ลอยกระทง  สืบสานประเพณีท�องถิ่น เทศบาลทั้ง 6 ชุมชน โครงการ สืบสาน ประเพณีวัฒน

และให�ประชาชน ได�ทํา ธรรมที่ดีอย�างต�อเนื

กิจกรรมร�วมกัน  -ทําให�ประชาชนได�

ส�วนร�วมในการจัดกิ

2 โครงการจัดงานประเพณี เพื่อเป�นการอนุรักษ� สืบสานประชาชนในเขตเทศบาล 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนผู�เข�าร�วม -ประชาชนได�อนุรักษ  

สงกรานต� ประเพณีท�องถิ่นและให� ทั้ง 6 ชุมชน โครงการ สืบสาน ประเพณีวัฒน

ประชาชน ได�ทํากิจกรรมร�วมกัน ธรรมที่ดีอย�างต�อเนื

 -ทําให�ประชาชนได�

ส�วนร�วมในการจัดกิ

3 อุดหนุนโครงการจัดงาน เพื่อเป�นการอนุรักษ� ประชาชนในเขตเทศบาล 360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 จํานวนผู�เข�าร�วม -ประชาชนได�อนุรักษ  

ประเพณีบุญบั้งไฟ สืบสานประเพณีท�องถิ่น ทั้ง 6 ชุมชน และ โครงการ สืบสาน ประเพณีวัฒน

และส�งเสริมการมีส�วน ส�วนราชการต�างๆ ธรรมที่ดีอย�างต�อเนื

ร�วมของประชาชน 

ได�ทํากิจกรรมร�วมกัน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่  2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  7  การสร�างเสริมทุนทางสังคมให�เข�มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการ แข�งขัน ภายใต�หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

งบประมาณ

เทศบาลตําบลซําสูง



2. ยุทธศาสตร�การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

  2.3  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว�

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการจัดกิจกรรมวัน เพื่อจัดกิจกรรมวันสําคัญที่เกี่ยว หน�วยงานภาครัฐ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนผู�เข�าร�วมหน�วยงานภาครัฐ

สําคัญที่เกี่ยวกับชาติ กับชาติ ศาสนาและพระมหา- ภาคเอกชน และ โครงการ ภาคเอกชน และ

ศาสนาและพระมหา กษัตริย� เช�น วันป�ยะมหาราชประชาชนในเขตเทศบาล ประชาชน มีส�วนร�ว

กษัตริย� วันเข�าพรรษา วันออกพรรษา ในกิจกรรม 

5 โครงการร�วมจัดงานแผ�นดินเพื่อเป�นการประชาสัมพันธ� หน�วยงานภาครัฐ 70,000       70,000       70,000       70,000       70,000       จํานวนผู�เข�าร�วมสามารถประชาสัมพันธ�

พระเจ�าใหญ�รวมใจของดสี�งเสริม สนับสนุนการพัฒนา ภาคเอกชน และ โครงการ ผลิตภัณฑ�ของดีอําเภอซําสู

อําเภอซําสูง ผลิตภัณฑ�ของดีอําเภอซําสูง ประชาชนทั่วไป ให�เป�นที่รู�จักอย�าง

ให�ได�มาตรฐาน และเพื่อขยาย นําไปสู�ช�องทางการจําห

ช�องทางการจําหน�าย

6 โครงการสนับสนุนภารกิจ เพื่อสนับสนุนงบประมาณ เหล�ากาชาดจังหวัด 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 เหล�ากาชาด เหล�ากาชาดจังหวัด

ของเหล�ากาชาดจังหวัด โครงการสนับสนุนภารกิจ ขอนแก�น จังหวัดขอนแก�น ขอนแก�นสามารถดําเนิ

ขอนแก�น ของเหล�ากาชาดจังหวัด ได�รับการสนับ กิจกรรมตามภารกิจ

ขอนแก�น สนุนงบประมาณ เป�นไปตามวัตถุประสง

7 อุดหนุนโครงการแข�งขัน เพื่อส�งเสริมและสนับสนุน ประชาชนในเขตเทศบาล  - 120,000 120,000 120,000 120,000 จํานวนผู�เข�าร�วมสร�างสุขภาพร�างกา

กีฬาชุมชนสัมพันธ� ด�านการกีฬา/นันทนาการ ทั้ง  6   ชุมชน โครงการ ให�แข็งแรงและสร�าง

เพื่อการออกกําลังกายของ ความสามัคคีในหมู�คณ

ประชาชน

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  7  การสร�างเสริมทุนทางสังคมให�เข�มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการ แข�งขัน ภายใต�หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เทศบาลตําบลซําสูง

งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่  2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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2. ยุทธศาสตร�การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

  2.3  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว�

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 โครงการจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพในศูนย�ศูนย�กีฬาเยาวชน กีฬา 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนผู�เข�าร�วมการจัดกิจกรรมของ

สําหรับศูนย�เยาวชนกีฬา เยาวชน กีฬาละนันทนาการ และนันทนาการ กิจกรรม ศูนย�เยาวชน กีฬาและ

และนันทนาการ และเป�นการส�งเสริมในการ นันทนาการมีประสิทธิ

จัดกิจกรรมด�านต�าง ๆ ภาพมากขึ้น

9 โครงการสืบสาน ประเพณี เพื่อเป�นการอนุรักษ� ประชาชนในเขต 50,000 50,000 - - - จํานวนผู�เข�าร�วม -ประชาชนได�อนุรักษ  

วัฒนธรรมท�องถิ่น  สืบสานประเพณีท�องถิ่น เทศบาลทั้ง 6 ชุมชน โครงการ สืบสาน ประเพณีวัฒน

และให�ประชาชน ได�ทํา ธรรมที่ดีอย�างต�อเนื

กิจกรรมร�วมกัน  -ทําให�ประชาชนได�

ส�วนร�วมในการจัดกิ

10 โครงการก�อสร�างปะรําพิธี เพื่อให�ประชาชนมีสถานที่ ก�อสร�างปะรําพิธี  - 500,000  -  -  - ประชาชนมีบริเวณ ประชาชนมีสถานที่

(สนามกีฬา ทต.ซําสูง) จัดกิจกรรมแข�งขันกีฬา  จํานวน 1 แห�ง จัดกิจกรรมแข�งขันจัดกิจกรรมแข�งขันกีฬ   

ส�งเสริมให�ประชาชนสุขภาพ กีฬาเป�นมาตรฐานทําให�ประชาชนสุขภาพ

แข็งแรง มากขึ้น แข็งแรง

เทศบาลตําบลซําสูง

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่  2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  7  การสร�างเสริมทุนทางสังคมให�เข�มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการ แข�งขัน ภายใต�หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  7  การสร�างเสริมทุนทางสังคมให�เข�มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการ แข�งขัน ภายใต�หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

งบประมาณ
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2. ยุทธศาสตร�การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

  2.3  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว�

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

14 โครงการจัดซื้ออุปกรณ� เพื่อให�ชุมชนได�มีอุปกรณ�ชุมชนในเขตเทศบาล 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 จํานวนชุมชนที่ได� ชุมชนมีวัสดุอุปกรณ�

กีฬาให�กับชุมชน กีฬาไว�ฝ�กซ�อมเพื่อจะเข�าจํานวน   6   ชุมชน รับอุปกรณ�กีฬา ใช�ในการฝ�กซ�อม

ร�วมกีฬาชุมชนสัมพันธ� และแข�งขันได�

15 โครงการแข�งขันกีฬา เพื่อจัดกิจกรรมแข�งขันกีฬาเทศบาลตําบลซําสูง 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จํานวนหน�วยงาน เกิดความสามัคคีใน

ระหว�างหน�วยงาน ระหว�างเทศบาล  ชุมชน ชุมชน  และหน�วยงาน ที่เข�าร�วมโครงการหมู�คณะ และมีความ

กับชุมชน และหน�วยงานราชการต�างๆราชการต�างๆ สัมพันธ�อันดีกับชุมชน

และหน�วยงานอื่น

16 โครงการแข�งขันกีฬา เพื่อส�งเสริมให�เด็กได�ออกศูนย�พัฒนาเด็กเล็กทุก 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จํานวนgเด็กนักเรียน เกิดความสามัคคีใน

ศูนย�เด็กเล็กสัมพันธ� กําลังกาย มีสุขภาพแข็งแรง อปท.ในเขตอําเภอซําสูง ที่เข�าร�วมกิจกรรมหมู�คณะ และมีความ

และเชื่อมความสัมพันธ� สัมพันธ�อันดีกับหน�ว

กับหน�วยงานอื่นระหว�าง 

อปท.ในเขตอ.ซําสูง

รวม   16  โครงการ   -   - 1,080,000 1,700,000 1,150,000 1,150,000 1,150,000   -   -

2. ยุทธศาสตร�การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่  2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3  การเสริมสร�างสุขภาวะ
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แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลตําบลซําสูง

งบประมาณ



  2.4  แผนงานสาธารณสุข

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว�

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการรณรงค�ป�องกัน เพื่อรณรงค�  ป�องกันการสุนัขและแมวในเขต 20,000 20,000  -  -  - โรคพิษสุนัขบ�า ลดอัตราการแพร�ระบา

โรคพิษสุนัขบ�า แพร�ระบาดของโรคพิษ เทศบาล ลดลง ของโรคพิษสุนัขบ�า

สุนัขบ�า ในเขตเทศบาล

2 โครงการจัดกิจกรรม เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค� ผู�นําชุมชน คณะผู�บริหาร20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนผู�เข�าร�วมชุมชน และสํานักงาน

รณรงค�ทําความสะอาด ทําความสะอาด บริเวณ สมาชิกสภา และ กิจกรรม เทศบาล สะอาดปราศ

(Big Cleaning Day)  ชุมชนและสํานักงาน เจ�าหน�าที่เทศบาล จากเชื้อโรค เป�นระเบี

เทศบาล

3 โครงการตลาดสดน�าซื้อ เพื่อตรวจเฝ�าระวังการปน ผู�ประกอบการใน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนร�านค�า มีความปลอดภัยใน

เป��อนในอาหารในตลาดสดตลาดสดเทศบาลซําสูง ที่ได�รับการตรวจหาการบริโภคอาหารใน

เทศบาลตําบลซําสูง สารปนเป��อน ตลาดสดเทศบาล

ตําบลซําสูง

4 โครงการพัฒนาระบบ เพื่อฝ�กอบรมทบทวน หน�วยกู�ชีพเทศบาล 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนผู�เข�าร�วมหน�วยกู�ชีพได�พัฒ

การแพทย�ฉุกเฉิน ความรู�ในการปฏิบัติงาน  ตําบลซําสูง โครงการ ความรู�และสามารถ

และเป�นค�าใช�จ�ายในการ นําไปปฏิบัติงานได�

ดําเนินงานของหน�วยกู�ชีพ อย�างถูกต�อง

เทศบาลตําบลซําสูง

2. ยุทธศาสตร�การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลตําบลซําสูง

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่  2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3  การเสริมสร�างสุขภาวะ

งบประมาณ
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  2.4  แผนงานสาธารณสุข

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว�

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการสัตว�ปลอดโรค  เพื่อรณรงค�  ป�องกันการสุนัขและแมวในเขต  - 1,200 20,000 20,000 20,000 สุนัขและแมวในเขต ลดอัตราการแพร�ระบา

คนปลอดภัย  จากโรค แพร�ระบาดของโรคพิษ เทศบาลที่ได�รับการขึ้น เทศบาลที่ได�รับ ของโรคพิษสุนัขบ�า

พิษสุนัขบ�า  สุนัขบ�า ทะเบียน การขึ้นทะเบียน ในเขตเทศบาล

ได�รับการฉีดวัคซีน

ทุกตัว

6 อุดหนุนโครงการตาม เพื่ออุดหนุนงบประมาณ ประชาชนในเขตเทศบาล 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 คณะกรรมการ คณะกรรมการชุมชน

แนวทางพระราชดําริด�าน ให�คณะกรรมการชุมชน ทั้ง  6   ชุมชน ชุมชนได�รับการ จัดกิจกรรมบริการ

สาธารณสุข ดําเนินงานตามแนวทาง สนับสนุนงบ สาธารณสุขได�อย�าง

พระราชดําริด�านสาธารณสุข ประมาณ ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

รวม   6 โครงการ   -   - 230,000    231,200    230,000    230,000    230,000      -   -

2. ยุทธศาสตร�การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

  2.5  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่  2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  7  การสร�างเสริมทุนทางสังคมให�เข�มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการ แข�งขัน ภายใต�หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

งบประมาณ
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เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว�

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการก�อสร�างสนาม เพื่อให�เด็ก เยาวชน มีสถานที่ ก�อสร�างสนามเด็กเล�น  -  -  - 2,000,000 2,000,000 เด็ก เยาวชนมีที่ เด็ก เยาวชน  ได�ออก

เด็กเล�น ออกกําลังกาย  ทําให�มีสุขภาพ พร�อมติดตั้งเครื่องเล�น ออกกําลังกายเพิ่ม กําลังกาย มีสุขภาพ

แข็งแรง และห�างไกลยาเสพติด ในเขตเทศบาล  มากขึ้น แข็งแรง และห�างไกล

จํานวน 1 แห�ง ยาเสพติด

2 โครงการปรับปรุงสนาม เพื่อให�ประชาชนมีสถานที่ สนามกีฬาเทศบาล 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมีบริเวณ ประชาชนมีสุขภาพ

กีฬาเทศบาลตําบลซําสูง ออกกําลังกาย  ทําให�มีสุขภาพ ตําบลซําสูง ออกกําลังกายเพิ่ม ร�างกายแข็งแรง จิตใจ

แข็งแรง และห�างไกลยาเสพติด มากขึ้น เบิกบาน และห�างไกล

ยาเสพติด

3 โครงการก�อสร�างลานกีฬาเพื่อส�งเสริม ให�เด็ก เยาวชน ก�อสร�างลานกีฬาชุมชน  -  -  - 500,000 500,000 ประชาชนมีที่ เด็ก  เยาวชน และ

ชุมชนพร�อมติดตั้งเครื่อง ประชาชน  ได�ออกกําลังกาย พร�อมติดตั้งเครื่อง ออกกําลังกายเพิ่ม ประชาชนได�ออกกําลัง

ออกกําลังกาย มีสุขภาพแข็งแรงและห�างไกล ออกกําลังกาย มากขึ้น กาย  มีสุขภาพแข็งแรง

จากยาเสพติด และห�างไกลจากยาเสพ

รวม   3 โครงการ   -   - 500,000    500,000    500,000    3,000,000 3,000,000   -   -

2. ยุทธศาสตร�การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

  2.6  แผนงานงบกลาง

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว�

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3  การเสริมสร�างสุขภาวะ

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลตําบลซําสูง

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่  2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

งบประมาณ

62



ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสงเคราะห� เพื่อรองรับการจัดสวัสดิการ ผู�สูงอายุในเขตเทศบาล 6,500,000 6,500,000 6,500,000 6,500,000 6,500,000 จํานวนผู�สูงอายุ ผู�สูงอายุได�รับการ

เบี้ยยังชีพผู�สูงอายุ ให�แก�ผู�สูงอายุทีมีอายุที่มีอายุ 60 ป�ขึ้นไป ที่ได�รับเบี้ยยังชีพ ดูแลและมีคุณภาพ

60 ป�ขึ้นไป ชีวิตที่ดีขึ้น

2 โครงการสงเคราะห� เพื่อรองรับการจัดสวัสดิการ ผู�พิการในเขตเทศบาล 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 จํานวนคนพิการ คนพิการได�รับการดูแล

เบี้ยยังชีพคนพิการ เบี้ยความพิการที่มีสิทธิตาม ที่ได�รับเบี้ยยังชีพ และมีคุณภาพชีวิต

หลักเกณฑ�ที่กําหนด ที่ดีขึ้น

3 โครงการสงเคราะห� เพื่อรองรับการสงเคราะห� ผู�ป�วยเอดส�ในเขต 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนผู�ป�วยเอดส�ผู�ป�วยเอดส�ได�

เบี้ยยังชีพผู�ป�วยเอดส�เบี้ยยังชีพผู�ป�วยเอดส�  ที่ขาด ที่ได�รับเบี้ยยังชีพ ดูแลและมีคุณภาพ

การดูแล ไม�สามารถประกอบ คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

อาชีพได�

4 โครงการสนับสนุนกองทุนหลั เพื่อเป�นหลักประกันให� ประชาชนในเขต 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 จํานวนเงินสมทบ ประชาชนทุกคน

ประกันสุขภาพเทศบาล ประชาชนทุกคนสามารถ เทศบาล กองทุน สปสช. เข�าถึงบริการทางด�า

เข�าถึงบริการทางด�านสุขภาพ สุขภาพได�อย�างทั่วถึ

ได�อย�างทั่วถึง

รวม   4 โครงการ   -   - 9,650,000 9,650,000 9,650,000 9,650,000 9,650,000   -   -



หน�วยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

    

     

       

แบบ ผ.02



หน�วยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

กองการศึกษา

 ยงาม 

กองการศึกษา

กองการศึกษา

โรงเรียนบ�าน

กระนวนซําสูง

    

     

       

แบบ ผ.02

แบบ ผ 02



หน�วยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

กองการศึกษา

 ดง

กองการศึกษา

 ดง

กองการศึกษา

 ดง

    

     

       

แบบ ผ.02

แบบ ผ.02

แบบ ผ.02



หน�วยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

กองการศึกษา

 ดง

กองการศึกษา

  -

     

       

    

    

แบบ ผ.02



หน�วยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

งานสวัสดิการสังคม

สํานักปลัดเทศบาล

 งานสวัสดิการ

สํานักปลัดเทศบาล

งานสวัสดิการสังคม

สํานักปลัดเทศบาล

    

     

         

แบบ ผ.02



หน�วยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

งานสวัสดิการ

สํานักปลัดเทศบาล

งานสวัสดิการ

สํานักปลัดเทศบาล

  -

     

         

    

แบบ ผ.02



หน�วยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

กองการศึกษา

กิจกรรม

กองการศึกษา

กิจกรรม

กองการศึกษา

คณะกรรมการ

ชุมชน ทั้ง 6 ชุมชน

ในเขตเทศบาล

     

    

     

         



หน�วยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

กองการศึกษา

กองการศึกษา

งกว�างขวาง

กองการศึกษา

เหล�ากาชาด

จังหวัดขอนแก�น

กองการศึกษา

คณะกรรมการ

ชุมชน ทั้ง 6 ชุมชน

ในเขตเทศบาล

         

     

    

แบบ ผ.02



หน�วยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

กองการศึกษา

กองการศึกษา

กิจกรรม

กองช�าง

ฬา  

     

         

         

    

แบบ ผ.02



หน�วยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

วยงานอื่น

  -

     

       

    

แบบ ผ.02



หน�วยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

งานสุขาภิบาลฯ

สํานักปลัดเทศบาล

งานสุขาภิบาลฯ

สํานักปลัดเทศบาล

 ยบ

งานสุขาภิบาลฯ

สํานักปลัดเทศบาล

งานสุขาภิบาลฯ

สํานักปลัดเทศบาล

    

     

       

แบบ ผ.02



หน�วยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

งานสุขาภิบาลฯ

สํานักปลัดเทศบาล

งานสุขาภิบาลฯ

สํานักปลัดเทศบาล

คณะกรรมการ

ชุมชน ทั้ง 6 ชุมชน

ในเขตเทศบาล

  -

     

         

    

แบบ ผ.02



หน�วยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

กองช�าง

กองช�าง

กองช�าง

พติด

  -

หน�วยงาน

       

    

     

แบบ ผ.02



ที่รับผิดชอบหลัก

งานสวัสดิการ

สํานักปลัดเทศบาล

งานสวัสดิการ

สํานักปลัดเทศบาล

งานสวัสดิการ

สํานักปลัดเทศบาล

งานสุขาภิบาลฯ

สํานักปลัดเทศบาล

  -



3. ยุทธศาสตร�การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข�งขัน

  3.1  แผนงานการเกษตร

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว�า หน�วยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการผลิตเมล็ดพันธุ� เพื่อผลืตเมล็ดพันธุ�ข�าว กลุ�มข�าวชุมชน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนผู�เข�าร�วม มีเมล็ดพันธุ�ดีไว�กระจายสนง.เกษตร อ.ซําสูง

ข�าวพันธุ�ดี พันธุ�ดีให�เกษตรกรได�ซื้อ โครงการ พันธุ�ในท�องถิ่น เกษตรกร -งานสวัสดิการ

(ศูนย�ข�าวชุมชน) ในราคาถูกและได�บริโภค ได�ซื้อในราคาถูกและได� สํานักปลัดเทศบาล

ข�าวที่มีคุณภาพ บริโภคข�าวที่มีคุณภาพ

2 โครงการผลิตปุ�ยอินทรีย�เพื่อผลิตปุ�ยอินทรีย�คุณภาพเกษตรกรกลุ�มข�าวชุมชน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนเกษตรกรกลุ�ม มีปุ�ยอินทรีย�คุณภาพสูง -สนง.เกษตร อ.ซําสูง

คุณภาพสูง สูง ไว�บริการในชุมชนราคา ในเขตเทศบาล ข�าวชุมชน  มีความรู�ไว�บริการในชุมชนราคาถูก -งานสวัสดิการ

ถูก และลดรายจ�ายให� เรื่องผลิตปุ�ยอินทรีย�และช�วยลดรายจ�ายให�สํานักปลัดเทศบาล

เกษตรกร คุณภาพสูง เกษตรกร

3 โครงการปลูกผัก เพื่อเพิ่มพูนความรู�ในการ ประชาชน  หน�วยงาน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนประชาชน  -ประชาชนมีความรู� สนง.เกษตร อ.ซําสูง

ปลอดภัยจากสารพิษ ปลูกผักช�วยเพิ่มรายได� และราชการในเขตเทศบาล ที่เข�าร�วมโครงการ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  -งานสวัสดิการ

ลดรายจ�ายของครอบครัว  -มีรายได�เพิ่มขึ้น และลด สํานักปลัดเทศบาล

รายจ�ายของครอบครัว

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  7  การสร�างเสริมทุนทางสังคมให�เข�มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข�งขัน ภายใต�หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

งบประมาณ

63

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลตําบลซําสูง

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 1  การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพิ่มขีดความสามารถทางการแข�งขันและเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุ�มน้ําโขง  

แบบ ผ.02



3. ยุทธศาสตร�การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข�งขัน

  3.1  แผนงานการเกษตร

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว�า หน�วยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการส�งเสริมทําการ เพื่อดําเนินกิจกรรมต�างๆ เกษตรกรทุกหมู�บ�าน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนประชาชน ช�วยลดรายจ�าย และเพิ่ม  งานสวัสดิการ

เกษตรตามแนวปรัชญา ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ ภายในเขตเทศบาล ที่เข�าร�วมโครงการ รายได�สําหรับครัวเรือน สํานักปลัดเทศบาล

เศรษฐกิจพอเพียง พอเพียง ตําบลซําสูง เกษตรกร

5 โครงการปรับปรุง เพื่อปรับปรุงสถานที่ปลูก ที่สาธารณะภายในเขต 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ที่สาธารณะประโยชน�  -เกษตรกรสามารถใช�ที่ดิน กองช�าง

ภูมิทัศน�ที่สาธารณะ พืชตามแนวทางเศรษฐกิจ เทศบาลตําบลซําสูง ในเขตเทศบาลได�รับ สาธารณะให�เกิดประโยชน� งานสวัสดิการ

พอเพียงและใช�ที่ดินสาธา การปรับปรุงพื้นที่เพื่อ  -มีรายได�เพิ่มขึ้น และลด สํานักปลัดเทศบาล

รณะให�เกิดประโยชน� ใช�ตามแนวทาง รายจ�ายของครอบครัว

เศรษฐกิจพอเพียง

6 โครงการเพาะเห็ดฟาง เพื่อเพิ่มพูนความรู�ให� เกษตรกรทุกหมู�บ�าน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนประชาชน  -ประชาชนมีความรู�แนว สนง.เกษตร อ.ซําสูง

แบบกองเตี้ย เกษตรกร ภายในเขตเทศบาล ที่เข�าร�วมโครงการ คิดเศรษฐกิจพอเพียง  -งานสวัสดิการ

ตําบลซําสูง  -มีรายได�เพิ่มขึ้น และลด สํานักปลัดเทศบาล

รายจ�ายของครอบครัว

รวม   6 โครงการ   -   - 310,000    310,000    310,000    310,000    310,000      -   -   -

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 1  การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพิ่มขีดความสามารถทางการแข�งขันและเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุ�มน้ําโขง  

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  7  การสร�างเสริมทุนทางสังคมให�เข�มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข�งขัน ภายใต�หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

งบประมาณ
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แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลตําบลซําสูง

แบบ ผ.02



3. ยุทธศาสตร�การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข�งขัน

  3.2  แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว�า หน�วยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการส�งเสริมวิสาห เพื่อส�งเสริมและสนับสนุน กลุ�มวิสาหกิจชุมชนใน 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 กลุ�มวิสาหกิจชุมชนใน กลุ�มวิสาหกิจชุมชนมี งานสวัสดิการ

กิจชุมชน กลุ�มวิสาหกิจชุมชนให�มี เขตเทศบาลตําบลซําสูง เทศบาลตําบลซําสูง ความเข�มแข็งและและ สํานักปลัดเทศบาล

ความเข�มแข็งและสามารถ ได�รับการสนับสนุน สามารถพึ่งตนเองได�

พึ่งตนเองได�

2 โครงการฝ�กอบรม เพื่อส�งเสริมการประกอบ กลุ�มอาชีพ และประชาชน 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 จํานวนผู�เข�าร�วม กลุ�มอาชีพและประชาชน งานสวัสดิการ

ส�งเสริมอาชีพระยะสั้น อาชีพให�แก�ประชาชนใน ผู�สนใจทั่วไปในเขต โครงการ ได�พัฒนาฝ�มือและ สํานักปลัดเทศบาล

เขตเทศบาล เทศบาล ผลิตภัณฑ�ให�ดียิ่งขึ้น 

และมีรายได�เสริมเพิ่มขึ้น

3 โครงการฝ�กอบรมเพิ่ม เพื่อส�งเสริมการประกอบ กลุ�มสตรีในเขตเทศบาล 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนผู�เข�าร�วม กลุ�มสตรีได�พัฒนาฝ�มือ งานสวัสดิการ

ทักษะการประกอบ อาชีพให�แก�กลุ�มสตรีใน โครงการ และผลิตภัณฑ�ให�ดียิ่งขึ้นสํานักปลัดเทศบาล

งบประมาณ

แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลตําบลซําสูง

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 1  การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพิ่มขีดความสามารถทางการแข�งขันและเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุ�มน้ําโขง  

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  7  การสร�างเสริมทุนทางสังคมให�เข�มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข�งขัน ภายใต�หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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อาชีพให�แก�กลุ�มสตรี เขตเทศบาล และมีรายได�เสริมเพิ่มขึ้น

ในชุมชน

รวม   3 โครงการ   -   - 160,000    160,000    160,000    160,000    160,000      -   -   -



  



4. ยุทธศาสตร�การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม

  4.1 แผนงานการเกษตร

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว�า หน�วยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการรักน้ํา  รักป�า เพื่ออนุรักษ�พื้นที่ป�า  แหล�งน้ําปรับปรุง  บํารุงรักษา 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนพื้นที่ป�าไม� พื้นที่ป�าชุมชน  แหล�งน้ํา งานสุขาภิบาลฯ

รักแผ�นดิน สาธารณะให�คงอยู�อย�างยั่งยืนจัดหาและพัฒนา  พื้นที่ แหล�งน้ําสาธารณะ สาธารณะได�รับการฟ��นฟู สํานักปลัดเทศบาล

ป�าชุมชน แหล�งน้ํา สะอาดเพิ่มมากขึ้น บํารุงรักษาให�คงอยู�อย�าง

ในเขตเทศบาล ยั่งยืน และช�วยลดภาวะ

โลกร�อน

2 โครงการปรับปรุงดินด�วย เพื่อปรับโครงสร�างของดินให�ดีเกษตรกรทุกหมู�บ�านภาย 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนประชาชน โครงสร�างของดินดีขึ้น สนง.เกษตร อ.ซําสูง

อินทรียวัตถุ(ไถกลบตอซัง) ลดรายจ�ายในการซื้อปุ�ยเคมใีนเขตเทศบาลตําบลซําสูง ที่เข�าร�วมโครงการ ช�วยลดต�นทุนและผลผลิต -งานสวัสดิการ

 และเพิ่มรายได�ให�ครอบครัว เพิ่มขึ้น  รายได�เพิ่มขึ้น สํานักปลัดเทศบาล

3 โครงการจัดทําปุ�ยชีวภาพ เพื่อส�งเสริมให�ประชาชนทําผู�นําชุมชน ทั้ง  6  ชุมชน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนประชาชน  -ลดค�าใช�จ�ายจากการใช�ปุ�ยสนง.เกษตร อ.ซําสูง

ปุ�ยชีวภาพ ใช�เองเป�นการช�วยประชาชนในเขตเทศบาล ที่เข�าร�วมโครงการ หรือสารเคมี  -งานสวัสดิการ

รักษาสิ่งแวดล�อม และช�วยลดตําบลซําสูง  -ดินมีคุณภาพและสาร สํานักปลัดเทศบาล

ค�าใช�จ�ายในครัวเรือน อาหารเหมาะแก�การเพาะปลูก

รวม   3 โครงการ   -   - 100,000    100,000    100,000    100,000    100,000      -   -   -

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมเพื่อการพัฒนาอย�างยั่งยืน

งบประมาณและที่ผ�านมา

66

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมเพื่อการพัฒนาอย�างยั่งยืน

แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลตําบลซําสูง

แบบ ผ.02



4. ยุทธศาสตร�การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม

  4.2 แผนงานสาธารณสุข

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว�า หน�วยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงที่ทิ้งขยะ เพื่อให�การกําจัดขยะเป�นไปสถานที่กําจัดขยะของ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนสถานที่ สถานที่กําจัดขยะได�รับ งานสุขาภิบาลฯ

อย�างถูกวิธีไม�เกิดมลภาวะ เทศบาล สถานที่กําจัดขยะ การปรับปรุงสามารถและ สํานักปลัดเทศบาล

เป�นพิษ รองรับขยะได�มากขึ้น รองรับขยะได�มากขึ้นการ

กําจัดถูกวิธี

2 โครงการจัดซื้อถังรับรอง เพื่อการจัดเก็บขยะมูลฝอย จัดซื้อที่รองรับขยะ ให�กับ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนถังขยะในชุมชน ในเขตเทศบาลมีถังขยะ งานสุขาภิบาลฯ

ขยะมูลฝอย ถูกสุขลักษณะ ชุมชนในเขตเทศบาล มีเพียงพอทั่วถึง รองรับขยะอย�างทั่วถึงการ สํานักปลัดเทศบาล

กําจัดขยะมีประสิทธิภาพ

3 โครงการรณรงค�ลดขยะ เพื่อสร�างจิตสํานึกและส�งเสริมประชาชน ร�านค�า ในเขต 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนครัวเรือน ประชาชนได�มีส�วนร�วมงานสุขาภิบาลฯ

ในชุมชน การมีส�วนร�วมของชุมชน เทศบาลตําบลซําสูง ที่เข�าร�วมโครงการ ในการจัดเก็บขยะ และ สํานักปลัดเทศบาล

ในการคัดแยกขยะใน ช�วยลดปริมาณขยะในชุมชน

ครัวเรือน ก�อนทิ้งถังขยะ  

รวม   3 โครงการ   -   - 350,000    350,000    350,000    350,000    350,000      -   -   -

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมเพื่อการพัฒนาอย�างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมเพื่อการพัฒนาอย�างยั่งยืน

งบประมาณและที่ผ�านมา
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แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลตําบลซําสูง

แบบ ผ.02



4. ยุทธศาสตร�การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม

  4.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว�า หน�วยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ซ่อมแซมคันคูดินลเํพื่อให�ประชาชนมีแหล�งน้ําใช�ซ่อมแซมคันคูดินล 370,000 370,000 370,000 370,000 370,000 จํานวนครัวเรือน ประชาชนมีน้ําใช�ในการ กองช�าง

กุดเสียว ในการอุปโภคและการเกษตร กุดเสียว บ�านซําสูง หมู�ที่5 มีน้ําใช�อย�างเพียงพออุปโภคและการเกษตร

แบ่งออกเป็น  4 จุด อย�างเพียงพอ

จุดที่  1  กว�าง  5.00  เมตร  ยาว  11.00  เมตร 

จุดที่  2  กว�าง  2.00  เมตร  ยาว  7.00  เมตร 

จุดที่  3  ปากบนกว�าง  7.00  เมตร  ปากล�างยาว  10.00  เมตร ยาว  20.00  เมตร

จุดที่  4  ปากบนกว�าง  4.00  เมตร  ปากล�างยาว  7.00  เมตร ยาว  7.00  เมตร  

รายละเอียดตามแบบแปลนทต.ซําสูง

งบประมาณและที่ผ�านมา

แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลตําบลซําสูง

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมเพื่อการพัฒนาอย�างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมเพื่อการพัฒนาอย�างยั่งยืน
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4. ยุทธศาสตร�การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม

  4.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว�า หน�วยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 โครงการปรับปรุงคันคู เพื่อให�ประชาชนมี ปรับปรุงคันคูลําห�วยสายบ 493,000 493,000 493,000 493,000 493,000 จํานวนครัวเรือน ประชาชนมีน้ําใช�ในการ กองช�าง

ลําห�วยสายบาตร แหล�งน้ําใช�ในการ บ�านซําสูง หมู�ที่ 5 ขนาดคันคู มีน้ําใช�อย�างเพียงพออุปโภคและการเกษตร

อุปโภคและการ กว�าง 4 เมตร ยาว1,620 เมตร อย�างเพียงพอ

เกษตร ถมดินเกลี่ยแต�งเรียบสูงเฉลี่ย

0.60 เมตร พร�อมลงลูกรัง

เกลี่ยเรียบ ขนาดกว�าง 4 เมตร

ยาว 1,620 เมตร หนาเฉลี่ย

0.15  เมตร และวางท�อพีวีซี

ระบายน้ํา  จํานวน 2 จุด

รายละเอียดตามแบบแปลน

ของเทศบาลตําบลซําสูง

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมเพื่อการพัฒนาอย�างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมเพื่อการพัฒนาอย�างยั่งยืน

งบประมาณและที่ผ�านมา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลตําบลซําสูง

แบบ ผ.02



4. ยุทธศาสตร�การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม

  4.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว�า หน�วยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการขุดลอก เพื่อให�ประชาชนมี ขุดลอกลําห�วยโสกครก 3,172,000 3,172,000 3,172,000 3,172,000 3,172,000 จํานวนครัวเรือน ประชาชนมีน้ําใช�ในการ กองช�าง

ลําห�วยโสกครก แหล�งน้ําใช�ในการ บ�านอ�อคํา หมู�ที่ 4 แบ�งออก มีน้ําใช�อย�างเพียงพออุปโภคและการเกษตร

อุปโภคและการ เป�น 4 ช�วง อย�างเพียงพอ

เกษตร ช�วงที 1 ขนาดกว�าง 20 เมตร

ยาว 480 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร 

ช�วงที 2 ขนาดกว�าง 15 เมตร

ยาว 880 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร 

ช�วงที 3 ขนาดกว�าง 50 เมตร

ยาว 250เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร 

ช�วงที 4 ขนาดกว�าง 30 เมตร

ยาว300 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร 

รายละเอียดตามแบบแปลน

ของเทศบาลตําบลซําสูง

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมเพื่อการพัฒนาอย�างยั่งยืน

งบประมาณและที่ผ�านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลตําบลซําสูง

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมเพื่อการพัฒนาอย�างยั่งยืน
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4. ยุทธศาสตร�การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม

  4.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว�า หน�วยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 ขุดลอกลําห�วยกุดยาง เพื่อให�ประชาชนมีแหล�งน้ําใช�ขุดลอกลําห�วยกุดยาง 25,800 25,800 25,800 25,800 25,800 จํานวนครัวเรือน ประชาชนมีน้ําใช�ในการ กองช�าง

ในการอุปโภคและการเกษตร บ�านซําสูง หมู�ที่ 5 มีน้ําใช�อย�างเพียงพอเกษตรและเลี้ยงสัตว�อย�าง

ขนาดกว�าง 20 ม. ยาว เพียงพอ

25 ม.ลึกเฉลี่ย 3 ม. รายละเอียดตามแบบแปลนทต.ซําสูง

5 ขุดลอกร�องเหมืองส�งน้ําเพื่อให�ประชาชนมีแหล�งน้ําใช�ขุดลอกร�องเหมืองส�งน้ํา 58,200 58,200 58,200 58,200 58,200 จํานวนครัวเรือน ประชาชนมีน้ําใช�ในการ กองช�าง

สายกุดน้ําใส ในการอุปโภคและการเกษตร สายกุดน้ําใส มีน้ําใช�อย�างเพียงพออุปโภคและการเกษตร

รายละเอียดตามแบบ อย�างเพียงพอ

แปลนทต.ซําสูง

6 ขุดลอกคลองส�งน้ําเพื่อการเพื่อให�ประชาชนมีแหล�งน้ําใช�ขุดลอกคลองส�งน้ําในพื้นที่ 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 จํานวนครัวเรือน ประชาชนมีน้ําใช�ในการ กองช�าง

เกษตร ในการอุปโภคและการเกษตร การเกษตรที่ประสพภัยแล�ง มีน้ําใช�อย�างเพียงพอเกษตรและเลี้ยงสัตว�อย�าง

ภายในเขตเทศบาล เพียงพอ

รวม   6 โครงการ   -   - 4,369,000 4,369,000 4,369,000 4,369,000 4,369,000   -   -   -

เทศบาลตําบลซําสูง

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมเพื่อการพัฒนาอย�างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมเพื่อการพัฒนาอย�างยั่งยืน

งบประมาณและที่ผ�านมา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

แบบ ผ.02



5. ยุทธศาสตร�การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี  

  5.1  แผนงานบริหารทั่วไป

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว�า หน�วยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดการเลือกตั้ง เพื่อดําเนินการเลือกตั้ง ประชาชนผู�มีสิทธิ์เลือกตั้ง 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ร�อยละของจํานวน การดําเนินการเลือกตั้ง งานบริหารทั่วไป

ท�องถิ่น คณะผู�บริหารและสมาชิก ในเขตเทศบาลตําบลซําสูง ประชาชนผู�มีสิทธิ คณะผู�บริหารและสมาชิก สํานักปลัดเทศบาล

สภาเทศบาล เลือกตั้งมาใช�สิทธิ สภาเทศบาลเป�นไปด�วย

ความเรียบร�อย

2 โครงการส�งเสริม เพื่อเสริมสร�างสร�าง ความรู�ผู�นําชุมชนทุกหมู�บ�าน 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 จํานวนผู�เข�าร�วม ผู�นําชุมชนได�รับความรู� งานบริหารทั่วไป

ประชาธิปไตย  ความเข�าใจเกี่ยวกับประชา ในเขตเทศบาล โครงการ ความเข�าใจเกี่ยวกับ สํานักปลัดเทศบาล

ธิปไตย ประชาธิปไตยอย�างถูกต�อง

3 โครงการจัดทําวารสาร เพื่อประชาสัมพันธ�ข�อมูล วารสารประชาสัมพันธ� 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนวารสารที่มี ประชาชนทั่วไปได�รับข�าว งานประชาสัมพันธ�

ประชาสัมพันธ�เทศบาล ข�าวสาร กิจกรรมด�านต�างๆของเทศบาลตําบลซําสูง การจัดทําและเผยแพร� สารข�อมูลสําคัญกิจกรรม สํานักปลัดเทศบาล

ซําสูง ของเทศบาลตําบลซําสูง ประจําป� ด�านต�างๆของเทศบาล

4 โครงการเผยแพร�และ เพื่อประชาสัมพันธ�ข�อมูล จัดทําสื่อประชาสัมพันธ� 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนช�องทางการ ประชาชนทั่วไปได�รับข�าว งานประชาสัมพันธ�

จัดทําสื่อประชาสัมพันธ� ข�าวสาร กิจกรรมด�านต�างๆต�างๆ เช�น เว็บไชด� เผยแพร� ประชาสัมพันธ�สารข�อมูลสําคัญกิจกรรม สํานักปลัดเทศบาล

ของเทศบาลตําบลซําสูง ป�ายประชาสัมพันธ�  ฯลฯ ด�านต�างๆของเทศบาล
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ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่  2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ  ภายใต�หลักธรรมาภิบาล

งบประมาณและที่ผ�านมา
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เทศบาลตําบลซําสูง

แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

แบบ ผ.02

02



5. ยุทธศาสตร�การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี  

  5.1  แผนงานบริหารทั่วไป

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว�า หน�วยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการประเมินความ เพื่อดําเนินการสํารวจความ ประชาชนในเขตเทศบาล 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร�อยละของประชาชน ได�รับทราบข�อมูลความพึง งานแผนฯ

พึงพอใจการให�บริการ พึงพอใจของผู�รับบริการ ที่ใช�บริการมีความ พอใจของผู�รับบริการจาก สํานักปลัดเทศบาล

ของเทศบาล จากเทศบาลตําบลซําสูง พึงพอใจ เทศบาล 

6 โครงการส�งเสริมคุณธรรม เพื่อสร�างจิตสํานึกที่ดีในการคณะผู�บริหาร สมาชิกสภา 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนผู�เข�าร�วม คณะผู�บริหาร สมาชิกสภา งานบริหารทั่วไป

จริยธรรมเจ�าหน�าที่เทศบาลปฏิบัติงาน พนักงานและลูกจ�าง โครงการ พนักงานและลูกจ�างเทศบาล สํานักปลัดเทศบาล

เทศบาลตําบลซําสูง ตําบลซําสูง มีจิตสํานึกที่ดี

ในการปฏิบัติงาน

7 โครงการฝ�กอบรมให� เพื่อฝ�กอบรมคณะผู�บริหาร คณะผู�บริหาร สมาชิกสภา 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จํานวนผู�เข�าร�วม คณะผู�บริหาร สมาชิกสภา งานนิติการ

ความรู�ด�านกฏหมาย สมาชิกสภา พนักงานและ พนักงานและลูกจ�าง โครงการ พนักงานและลูกจ�าง สํานักปลัดเทศบาล

ท�องถิ่น ลูกจ�างเทศบาล ให�มีความเทศบาลตําบลซําสูง  ที่ผ�านการอบรมสามารถ

รู�เกี่ยวกับกฏหมายท�องถิ่น นําไปใช�ในการปฏิบัติงาน

ได�อย�างถูกต�อง

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่  2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ  ภายใต�หลักธรรมาภิบาล

งบประมาณและที่ผ�านมา
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แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลตําบลซําสูง

แบบ ผ.02

แบบ ผ.02



5. ยุทธศาสตร�การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี  

  5.1  แผนงานบริหารทั่วไป

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว�า หน�วยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 โครงการเพิ่มศักยภาพ เพื่อให�เจ�าหน�าที่เทศบาลคณะผู�บริหาร สมาชิกสภา 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนผู�เข�าร�วม เจ�าหน�าที่เทศบาลได�นํา งานบริหารทั่วไป

และพัฒนาความรู�ของ ได�รับความรู�และประสบ พนักงานและลูกจ�าง โครงการ ความรู�และประสบการณ� สํานักปลัดเทศบาล

คณะผู�บริหาร  สมาชิกสภา การณ� สามารถนํามาปรับ เทศบาลตําบลซําสูง มาปรับใช�ในการทํางานได�

และเจ�าหน�าที่เทศบาล ใช�ในการทํางานได�

9 โครงการจัดงานวันเทศบาล เพื่อจัดกิจกรรมวันเทศบาล คณะผู�บริหาร สมาชิกสภา 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 จํานวนผู�เข�าร�วม คณะผู�บริหาร สมาชิกสภา งานบริหารทั่วไป

เช�น พิธีทําบุญตักบาตร พนักงานและลูกจ�าง โครงการ พนักงานและลูกจ�าง สํานักปลัดเทศบาล

เลี้ยงพระ กิจกรรมบําเพ็ญ เทศบาลตําบลซําสูง ได�ทํากิจกรรมต�างๆร�วมกัน

ประโยชน� ทําให�เกิดความสามัคคี

10 โครงการการประเมิน เพื่อฝ�กอบรมเจ�าหน�าทีพ่นักงานและลูกจ�าง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนผู�เข�าร�วม พนักงานและลูกจ�าง หน�วยตรวจสอบภายใ

ความเสี่ยงและการบริหาร เทศบาลให�มีความรู�เกี่ยวกับเทศบาลตําบลซําสูง โครงการ เทศบาลตําบลซําสูง

ความเสี่ยงภายในองค�กร การประเมินความเสี่ยงและ ที่ผ�านการอบรมสามารถ

การบริหารความเสี่ยงภาย นําไปใช�ในการปฏิบัติงาน

ในองค�กร ได�อย�างถูกต�อง

งบประมาณและที่ผ�านมา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลตําบลซําสูง

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่  2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ  ภายใต�หลักธรรมาภิบาล

แบบ ผ.02



5. ยุทธศาสตร�การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี  

  5.1  แผนงานบริหารทั่วไป

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว�า หน�วยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

11 โครงการจัดทําแผน เพื่อส�งเสริมการมีส�วนร�วมผู�นําชุมชน/ประชาชน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนผู�เข�าร�วม แผนพัฒนาของเทศบาล งานแผนฯ

พัฒนาเทศบาล ของประชาชน ส�วนราชการ ส�วนราชการต�างๆ ภายใน เวทีประชาคมหมู�บ�าน ตอบสนองต�อความต�องการสํานักปลัดเทศบาล

ต�างๆร�วมคิด ร�วมวางแผน เขตเทศบาลตําบลซําสูง ของประชาชน ในพื้นที่

ร�วมตัดสินใจในการพัฒนา อย�างแท�จริง

ท�องถิ่น

12 โครงการสํานักงาน เพื่อจัดกิจกรรมปรับปรุง ปรับปรุงสถานที่ทํางาน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร�อยละของเจ�าหน�าทีท่ําให�สํานักงานเทศบาล งานธุรการ

สีเขียว(Green Office) ตกแต�งสถานที่ทํางาน เทศบาลตําบลซําสูง เทศบาลที่เข�าร�วม น�าอยู� เป�นระเบียบ สะอาด สํานักปลัดเทศบาล

ภูมิทัศน�สํานักงาน ฯลฯ โครงการ สวยงาม  ยิ่งขึ้น

ให�เป�นระเบียบ สะอาด 

สวยงาม

13 โครงการฝ�กอบรมภาษีที่ดิน เพื่อฝ�กอบรมคณะผู�บริหาร คณะผู�บริหาร สมาชิกสภา 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนผู�เข�าร�วม ผู�ที่ผ�านการอบรมได�รับ กองคลัง

และสิ่งปลูกสร�าง สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ�างพนักงาน ลูกจ�างเทศบาล โครงการ ความรู�เกี่ยวกับภาษีที่ดิน

เทศบาล และผู�นําชุมชน และผู�นําชุมชนในเขต  และสิ่งปลูกสร�างได�อย�าง

ให�มีความรู�เกี่ยวกับภาษีที่ดินเทศบาล ถูกต�อง

และสิ่งปลูกสร�าง

รวม   13 โครงการ   -   - 1,510,000 1,510,000 1,510,000 1,510,000 1,510,000   -   -   -

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่  2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ  ภายใต�หลักธรรมาภิบาล

งบประมาณและที่ผ�านมา
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เทศบาลตําบลซําสูง

แบบ ผ.02



5. ยุทธศาสตร�การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี  

  5.2  แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว�า หน�วยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการเทศบาล เพื่อออกพบประชาชน ประชาชนในเขตเทศบาล 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนผู�เข�าร�วม ประชาชนมีความพึงพอใจ งานสวัสดิการ

เคลื่อนที่พบประชาชน ทั้ง6 ชุมชน และรับทราบ โครงการ เทศบาลได�ทราบป�ญหา สํานักปลัดเทศบาล

ป�ญหาความต�องการ ความต�องการของประชาชน

และนําไปปรับปรุงแก�ไข

2 โครงการจัดเก็บข�อมูล เพื่อจัดเก็บข�อมูลพิ้นฐาน ครัวเรือนทั้งหมดในเขต 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนครัวเรือน ได�ทราบข�อมูลพื้นฐานใน งานสวัสดิการ

พื้นฐานครัวเรือนในเขต ของครัวเรือนในเขตเทศบาล เทศบาลตําบลซําสูง ที่ออกสํารวจ เขตเทศบาลและนําข�อมูล สํานักปลัดเทศบาล

เทศบาล มาใช�ในการวางแผนพัฒนา

ท�องถินได�

3 โครงการเพิ่มศักยภาพ เพื่อเพิ่มศักยภาพให�ผู�นํา ผู�นําชุมชนในเขตเทศบาล 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนผู�เข�าร�วม ผู�นําชุมชนในเขตเทศบาล งานสวัสดิการ

และพัฒนาความรู�ให�กับ ชุมชนได�พบเห็นประสบการณ�ซําสูง ทั้ง 6 ชุมชน โครงการ ได�เห็นพบประสบการณ� สํานักปลัดเทศบาล

ผู�นําชุมชน และนํามาปรับใช�ในการ และนํามาปรับใช�ในการ

ทํางาน ทํางาน

เทศบาลตําบลซําสูง

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ  ภายใต�หลักธรรมาภิบาล

งบประมาณและที่ผ�านมา

77

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลตําบลซําสูง

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่  2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผ.02



5. ยุทธศาสตร�การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี  

  5.2  แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว�า หน�วยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการฝ�กอบรมให� เพื่อจัดฝ�กอบรมให�ความรู�เรื่องประชาชนในเขตเทศบาล 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนผู�เข�าร�วม ผู�เข�าร�วมโครงการได�รับงานสวัสดิการ

ความรู�เรื่องการป�องกันและเรื่องการป�องกันและแก�ไขตําบลซําสูง โครงการ ความรู�เรื่องการป�องกันและสํานักปลัดเทศบาล

แก�ไขป�ญหาความรุนแรง ความรุนแรงต�อเด็กและสตรี แก�ไขป�ญหาความรุนแรง

ต�อเด็กและสตรีและบุคคล และบุคคลในครอบครัว ต�อเด็กและสตรีและบุคคลใน

ในครอบครัว ครอบครัว

รวม   4  โครงการ   -   - 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000   -   -
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลตําบลซําสูง

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่  2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ  ภายใต�หลักธรรมาภิบาล

งบประมาณและที่ผ�านมา

แบบ ผ.02



5. ยุทธศาสตร�การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี  

  5.3  แผนงานงบกลาง

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว�า หน�วยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสนับสนุน เพื่อสนับสนุนงบประมาณ กองทุนสวัสดิการชุมชน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนเงินสมทบ เกิดสวัสดิการชุมชนที่ครบ งานสวัสดิการ

กองทุนสวัสดิการ การดําเนินงานกองทุน เทศบาลตําบลซําสูง กองทุนสวัสดิการชุมชน วงจร  เป�นสวัสดิการแบบ สํานักปลัดเทศบาล

ชุมชนเทศบาล สวัสดิการชุมชน เทศบาล พึ่งตนเองที่ชุมชนร�วมกันคิด

ตําบลซําสูง ร�วมกันบริหารจัดการ

รวม   1  โครงการ   -   - 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000   -   -

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่  2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ  ภายใต�หลักธรรมาภิบาล

งบประมาณและที่ผ�านมา



1. ยุทธศาสตร�การพัฒนาเมืองและชุมชนน�าอยู�  

  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว�า หน�วยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการก�อสร�างท�อ เพื่อป�องกันน้ําท�วมขัง ท�อระบายน้ําลอดเหลี่ยม 4,026,000 4,026,000 4,026,000 4,026,000 4,026,000 ร�อยละหรือจํานวน น้ําไม�ท�วมขังและการระบาย กองช�าง

ระบายน้ําลอดเหลี่ยม และทําให�การระบายน้ํา ขนาด 2.4x4 เมตร  ยาว ครัวเรือน ประชาชน น้ําเสียของชุมชนไหล

ด�านหลังสถานีตํารวจภูธร เสียของชุมชนไหลสะดวก 167 เมตร  รายละเอียด ที่มีการคมนาคม สะดวกขึ้น

อําเภอซําสูง ตามแบบแปลนของ สะดวกเพิ่มมากขึ้น

เทศบาลตําบลซําสูง

รวม   1 โครงการ   -   - 4,026,000 4,026,000 4,026,000 4,026,000 4,026,000   -   -   -

79

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

สําหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น

เทศบาลตําบลซําสูง

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตร�ด�านการส�งเสริมและพัฒนาศักยภาพด�าน การเป�นเมืองอัจฉริยะ และเมืองแห�งการประชุมสัมมนา 

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองและชุมชน

งบประมาณและที่ผ�านมา

แบบ ผ.02/1



4. ยุทธศาสตร�การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม

  4.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว�า หน�วยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการวางท�อส�งน้ําเพื่อเพื่อให�ประชาชนมีแหล�ง วางท�อส�งน้ําเพื่อการเกษตร5,431,000 5,431,000 5,431,000 5,431,000 5,431,000 จํานวนครัวเรือน ประชาชนมีน้ําใช�ในการ กองช�าง

การเกษตร บ�านอ�อคํา น้ําใช�ในการอุปโภค ขนาดท�อ คสล. เส�นผ�า มีน้ําใช�อย�างเพียงพออุปโภคและการเกษตร

หมู� 4 และการเกษตร ศูนย�กลาง 1.20 เมตร อย�างเพียงพอ

วางท�อยาว 854 เมตร

พร�อมก�อสร�างถนนดิน

หลังท�อ ขนาดกว�าง 4 เมตร

ยาว 854 เมตร รายละเอียด

ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลซําสูง

รวม   1 โครงการ   -   - 5,431,000 5,431,000 5,431,000 5,431,000 5,431,000   -   -   -

สําหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น

เทศบาลตําบลซําสูง

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมเพื่อการพัฒนาอย�างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมเพื่อการพัฒนาอย�างยั่งยืน

งบประมาณและที่ผ�านมา

แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

80

รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.02/1



หน�วยงาน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป�าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(ผลผลิตของครุภัณฑ�) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 บริหารทั่วไป ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เครื่องปรับอากาศ 40,200  -  -  -  - กองคลัง

จํานวน 1 เครื่อง

 

2 บริหารทั่วไป ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน ซุ�มเฉลิมพระเกียรติ 99,000  -  -  -  - กองคลัง

จํานวน 1 ซุ�ม

3 บริหารทั่วไป ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�โฆษณาและเผยแพร�เครื่องเล�น DVD 5,000  -  -  -  - กองคลัง

จํานวน 2 เครื่อง กองการศึกษา

4 บริหารทั่วไป ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�งานบ�านงานครัวเครื่องทําน้ําร�อน-น้ําเย็น 6,000  -  -  -  - กองคลัง

จํานวน 1 เครื่อง

5 บริหารทั่วไป ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�โรงงาน เลื่อยยนต� 12,000  -  -  -  - กองคลัง

จํานวน 1 เครื่อง กองช�าง

งบประมาณ
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บัญชีครุภัณฑ�

แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลตําบลซําสูง

แบบ ผ.03



หน�วยงาน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป�าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(ผลผลิตของครุภัณฑ�) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 บริหารทั่วไป ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�การศึกษา ชุดโต�ะโรงอาหารเด็กอนุบาล  - 35,000  -  -  - กองคลัง

จํานวน 10 ชุด กองการศึกษา

 

7 บริหารทั่วไป ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�ยานพาหนะและขนส�งรถสามล�อบรรทุก รุ�นกันสาด  - 90,000  -  -  - กองคลัง

จํานวน 1 คัน กองช�าง

8 บริหารทั่วไป ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�งานบ�านงานครัวเครื่องทําน้ําร�อน-น้ําเย็น  - 12,000  -  -  - กองคลัง

จํานวน 2 เครื่อง
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บัญชีครุภัณฑ�

แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลตําบลซําสูง

งบประมาณ

แบบ ผ.03



หน�วยงาน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป�าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(ผลผลิตของครุภัณฑ�) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9 บริหารทั่วไป ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส�วน  -  - 23,000  -  - กองคลัง

จํานวน 1 เครื่อง

 

10 บริหารทั่วไป ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�ไฟฟ�าและวิทยุ กล�องโทรทัศน�วงจรป�ดชนิดเครือข�าย -  - 30,000  -  - กองคลัง

(สํานักงาน) จํานวน 8 จุด กองช�าง

11 บริหารทั่วไป ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�ไฟฟ�าและวิทยุ กล�องโทรทัศน�วงจรป�ดชนิดเครือข�าย -  - 300,000  -  - กองคลัง

(ชุมชน) จํานวน 5 จุด กองช�าง

12 บริหารทั่วไป ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�โฆษณาและเผยแพร�เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร�  -  - 42,500  -  - กองคลัง

ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI 

Lumens  จํานวน 1 เครื่อง
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บัญชีครุภัณฑ�

แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลตําบลซําสูง

งบประมาณ

แบบ ผ.03



หน�วยงาน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป�าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(ผลผลิตของครุภัณฑ�) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

13 บริหารทั่วไป ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�งานบ�านงานครัวเครื่องทําน้ําร�อน-น้ําเย็น  -  - 18,000  -  - กองคลัง

จํานวน 3 เครื่อง

 

14 บริหารทั่วไป ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�ดนตรีและนาฏศิลป�ชุดเครื่องดนตรีอีสาน  -  - 55,550  -  - กองคลัง

จํานวน 1 ชุด กองการศึกษา

15 บริหารทั่วไป ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� อุปกรณ�อ�านบัตรอเนกประสงค�  -  - 7,000  -  - กองคลัง

(Smart Card Reader)

จํานวน 10 เครื่อง
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บัญชีครุภัณฑ�

แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลตําบลซําสูง

งบประมาณ

แบบ ผ.03



หน�วยงาน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป�าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(ผลผลิตของครุภัณฑ�) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

16 บริหารทั่วไป ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�ยานพาหนะและขนส�งรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)  -  -  - 1,288,000  - กองคลัง

ไม�ต่ํากว�า 2,400 ซ�ซ� จํานวน 1 คัน

 

17 บริหารทั่วไป ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�ยานพาหนะและขนส�งรถดับเพลิงอเนกประสงค�  -  -  -  - 1,980,000 กองคลัง

ขนาดบรรจุ ไม�ต่ํากว�า 4,000 ลิตร

จํานวน 1 คัน

162,200 137,000 476,050 1,288,000 1,980,000   -
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บัญชีครุภัณฑ�

แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลตําบลซําสูง

งบประมาณ

                                                                                                                  รวม

แบบ ผ.03



2. บญชีสรุปโครงการพฒนาท�องถิน

ยุทธศาสตร�
จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1) ยุทธศาสตร�การพัฒนาเมืองและชุมชนน�าอยู�
  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 3 1,850,000 3 1,850,000      3 1,850,000     3 1,850,000     3 1,850,000       15 9,250,000         
  1.2  แผนงานการพาณชย� 3 320,000 3 320,000        3 320,000        3 320,000        3 320,000         15 1,600,000         
  1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 17 5,525,800 29 5,273,700      22 5,929,500     5 3,665,000     5 3,765,000       78 24,159,000       
  1.4  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 10 1,620,000 10 1,620,000      10 1,620,000     10 1,620,000     10 30,000           50 6,510,000         

รวม 33 9,315,800    45 9,063,700    38 9,719,500    21 7,455,000    21 5,965,000     158 41,519,000      
2) ยุทธศาสตร�การพฒนาคนและสงคมทมคุณภาพ
  2.1 แผนงานการศึกษา 9 2,893,000 9 2,893,000      13 3,123,000     13 3,123,000     13 3,123,000       57 15,155,000       
  2.2  แผนงานสงคมสงเคราะห� 5 350,000 5 350,000 5 350,000 5 350,000 5 350,000 25 1,750,000         
  2.3  แผนงานศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ 11 1,080,000 13 1,700,000      11 1,150,000     11 1,150,000     11 1,150,000       57 6,230,000         
  2.4  แผนงานสาธารณสุข 5 230,000 6 231,200        5 230,000        5 230,000        5 230,000         26 1,151,200         
  2.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3 500,000 3 500,000 3 500,000 3 3,000,000 3 3,000,000 15 7,500,000         
  2.6  แผนงานงบกลาง 4 9,650,000 4 9,650,000 4 9,650,000 4 9,650,000 4 9,650,000 20 48,250,000       

รวม 37 14,703,000   40 15,324,200   41 15,003,000  41 17,503,000  41 17,503,000    200 80,036,200      
3) ยุทธศาสตร�การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพือการแข�งขัน
  3.1 แผนงานการเกษตร 6 310,000        6 310,000        6 310,000       6 310,000        6 310,000         30 1,550,000         
  3.2 แผนงานสร�างความเข�มแขงของชุมชน 3 160,000        3 160,000        3 160,000       3 160,000        3 160,000         15 800,000            

รวม 9 470,000       9 470,000       9 470,000      9 470,000       9 470,000        45 2,350,000        
4) ยุทธศาสตร�การบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาตและสงแวดล�อม
  4.1 แผนงานการเกษตร 3 100,000 3 100,000 3 100,000 3 100,000 3 100,000 15 500,000            
  4.2 แผนงานสาธารณสุข 3 350,000 3 350,000 3 350,000 3 350,000 3 350,000 15 1,750,000         
  4.3 แผนงานสาธารณสุขอุตสาหกรรมและการโยธา 6 4,369,000 6 4,369,000      6 4,369,000     6 4,369,000     6 4,369,000       30 21,845,000       

รวม 12 4,819,000 12 4,819,000    12 4,819,000    12 4,819,000    12 4,819,000     60 24,095,000      
5) ยุทธศาสตร�การพฒนาระบบบรหารจดการทด
  5.1 แผนงานบริหารทัวไป 13 1,510,000 13 1,510,000 13 1,510,000 13 1,510,000 13 1,510,000 65 7,550,000         
  5.2 แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน 4 450,000 4 450,000 4 450,000 4 450,000 4 450,000 20 2,250,000         
  5.2 แผนงานงบกลาง 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 5 250,000            

รวม 18 2,010,000 18 2,010,000    18 2,010,000    18 2,010,000    18 2,010,000     90 10,050,000      
รวมทงสิน 109 31,317,800 124 31,686,900 118 32,021,500 101 32,257,000 101 30,767,000 553 158,050,200

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลตําบลซําสูง

23

ป�2561 ป�2562 ป�2563 ป�2564 รวม  5  ป�ป�2565

แบบ ผ.01



ส่วนท่ี 4  

การติดตามและประเมินผล 
 

1.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นน้ัน  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดย

จะต้องติดตามและประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  หมวด 6  ข้อ 29  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 13  2.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย

การจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 13 และในการประเมินแผนน้ัน

จะต้อง ดำเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผล

ยุทธศาสตร์เพ่ือสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   แจ้งตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2552 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า

ด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
  

2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นน้ัน  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดย

จะต้องติดตามและประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  หมวด 6  ข้อ 29  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 13  2.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย

การจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 13 และในการประเมินแผนน้ัน

จะต้อง ดำเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผล

ยุทธศาสตร์เพ่ือสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป�ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แจ้งตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2552  ซักซ้อมแนวทางการทบทวน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า

ด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
 

3. สรุปผลการพัฒนาท้องถ่ินในภาพรวม 

3.1 การวัดผลในเชิงปรมิาณและเชงิคณุภาพ 

 (1) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ตามที่เทศบาลได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป�นเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาล

ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขป�ญหาให้กับประชาชน  ในการจัดทำ

แผนพัฒนาน้ันจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ

แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  หมวด 6  ข้อ 29  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย



การจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 13  โดยคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินแผนพัฒนาเป�นผู้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการ

กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผล 
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การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เป�ดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน

รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องป�ดประกาศไว้เป�นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่าง

น้อยป�ละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป�   

  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี ้

แบบที่  1  การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

แบบที่  2  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

แบบที่  3/1  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  

(แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 0703  ลงวันที่ 2  กุมภาพันธ์  

2558 เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนสามป�ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 7 

การวัดคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 4830  

ลงวันที่  22  พฤศจิกายน  2556)  การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 
 

 (2) การวัดผลในเชิงคณุภาพ 

การจัดผลเชิงคุณภาพ  เทศบาลใช้การสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดย

ภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ

ดำเนินงานของเทศบาลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังน้ี 

แบบที่  3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาล 

แบบที่  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 
 

4. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาทอ้งถ่ินในอนาคต 
 

4.1 ผลกระทบนำไปสู่อนาคต 

 1. เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการดำเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้องผ่าน

กระบวนการหลายขั้นตอน สลับซับซ้อน 

 2. ประชาชนอาจเกิดความเบ่ือหน่ายกับกระบวนการจัดทำแผนทีม่ีความยุง่ยากมากขึ้น 

 3.  ป�ญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจำกัดของระเบียบกฎหมายที่ทำได้ยาก

และบางเรื่องอาจทำไม่ได้   
 

http://www.dla.go.th/
http://www.dla.go.th/


4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพฒันา 

 1)  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานการคลังในการ

พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่น  

2)  ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ต้ังในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้

สามารถดำเนินการได้ในป�งบประมาณน้ัน   

3)  เทศบาลควรพิจารณาต้ังงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่

จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดป�ญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด  โอนต้ังจ่ายรายการใหม่ 

*************************** 
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