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ประกาศเทศบาลต าบลซ าสูง 

เรื่อง   การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
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ด้วยเทศบาลต าบลซ าสูงโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ได้ให้ความเห็นชอบ   
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  เพ่ือใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการก าหนดทิศทางการ
พัฒนาเทศบาลต าบลซ าสูงและสามารถน าไปสู่การแก้ไขปัญหาและสนองความต้องการของประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลซ าสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 3  พ.ศ. 2561 ข้อ 24  จึงอนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้ อนึ่ง หาก
ประชาชนผู้ใดสนใจจะขอข้อมูล หรือขอเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่น  หรือขอเข้าตรวจดูเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าว ให้ยื่นค าร้องขอข้อมูลข่าวสารได้ท่ีศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลต าบลซ าสูง ในวัน และเวลาราชการ  
 
 

   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
 

    ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๓   เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
     
       (นายสวาท   จันทหาร) 
     นายกเทศมนตรีต าบลซ าสูง 
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ส่วนที่ 1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

  
1. สภาพทั่วไป 

1. ด้านกายภาพ 
1.1  ที่ตั้ง  ขนาดพื้นที่ของเทศบาล  และอาณาเขตของเทศบาลซ าสูง 
เทศบาลต าบลซ าสูงตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ต าบลกระนวน   อ าเภอซ าสูง  จังหวัดขอนแก่น  มีพ้ืนที่ 

ในเขตเทศบาล  62.71  ตร.กม.  มีระยะทางห่างจากจังหวัดขอนแก่น  36  กม. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ที่ตั้งของเทศบาลต าบลซ าสูง  มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 
ทิศเหนือ มีพ้ืนที่ติดต่อกับ  อบต.ห้วยเตย  อ าเภอซ าสูง  จังหวัดขอนแก่น 
ทิศใต้  มีพ้ืนที่ติดต่อกับ  อบต.คูค า  อ าเภอซ าสูง  จังหวัดขอนแก่น 
ทิศตะวันออก มีพ้ืนที่ติดต่อกับ  ล าห้วยสายบาตร  อ าเภอชื่นชม  จังหวัดมหาสารคาม 
ทิศตะวันตก  มีพ้ืนที่ติดต่อกับ  อบต.บ้านโนน,อบต.คูค า  อ าเภอซ าสูง  จังหวัดขอนแก่น 
 

       1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิประเทศทั่วไปเป็นที่ราบสูงสภาพดินปนทราย  และพ้ืนที่บางส่วนเป็นดินเหนียว   

มีล าห้วยไหลผ่าน 1 สาย  คือ  ห้วยสายบาตร  มีน้ าไหลผ่านช่วงฤดูฝน  แต่ในช่วงฤดูแล้งจะมีน้ าเหลือในล าห้วย
ตลอดทั้งปี  เป็นแหล่งน้ าส าคัญที่ใช้ในการเกษตรกรรมและประมงพ้ืนบ้านที่ส าคัญ   

 

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
สภาพภูมิอากาศ  แบ่งออกเป็น  3  ฤดู ดังนี้ 

ฤดูร้อน      เริ่มประมาณกลางเดือน  กุมภาพันธ์  ไปจนถึงเดือนพฤษภาคม  ภูมิอากาศแห้งแล้งมาก 
     โดยเฉพาะเดือนเมษายน  มีอุณหภูมิสูงเฉลี่ย  30  องศาเซลเซียส 

ฤดูฝน      เริ่มประมาณเดือนพฤษภาคม  หรือต้นเดือนมิถุนายน  ไปสิ้นสุดเดือนตุลาคม 
ฤดูหนาว    เริ่มประมาณเดือนตุลาคม  ไปสิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์  โดยเฉลี่ยอุณหภูมิ  23 องศาเซลเซียส 

 

1.4 ลักษณะของดิน 
ลักษณะดินส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลต าบลซ าสูง  จะเป็นดินร่วนปนทราย  แต่จะมีบางส่วน 

เป็นดินเหนียว  บริเวณท่ีเป็นดินทรายหรือดินร่วนปนทรายจะมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า  แต่ในบริเวณท่ีเป็นดินเหนียว
เมื่อละเอียดจะมีความอุดมสมบูรณ์มาก  ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินแบ่งเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมร้อยละ  60  
พ้ืนที่อยู่อาศัยและการพาณิชย์ร้อยละ  30  และพ้ืนที่ปุาไม้ร้อยละ  10     
 

2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
2.1 เขตการปกครอง  เทศบาลต าบลซ าสูง  แบ่งชุมชนออกเป็น  6  ชุมชน  ครอบคลุม   

6  หมู่บ้าน  ในเขตต าบลกระนวน  อ าเภอซ าสูง  จังหวัดขอนแก่น  ประกอบด้วย 
 1.  บ้านกระนวน   หมู่ที่ 1     ต าบลกระนวน มีก านันต าบลกระนวนปกครองดูแล 

   (นางสาววิลาวัลย์  โพธิศรี) 
 2.  บ้านกระนวน  หมู่ที่ 2     ต าบลกระนวน มีผู้ใหญ่บ้านปกครองดูแล 

        (นายวัชรพงศ์  มุงคุณค าชาว) 
 3.  บ้านโคกสูง  หมู่ที่ 3     ต าบลกระนวน มีผู้ใหญ่บ้านปกครองดูแล 

(นายบัวลอย  ถานะ) 
 4.  บ้านอ้อค า  หมู่ที่ 4     ต าบลกระนวน มีผู้ใหญ่บ้านปกครองดูแล 

(นายภาณุพงษ์  สุเพ็งค า) 
 5.  บ้านซ าสูง  หมู่ที่ 5     ต าบลกระนวน มีผู้ใหญ่บ้านปกครองดูแล 

(นางบัวบาน  อาสาสนา) 
 6.  บ้านยางค า  หมู่ที่ 6     ต าบลกระนวน มีผู้ใหญ่บ้านปกครองดูแล 

(ด.ต.วรรธนะชัย  โพธิ์ศรี) 
 
  

 
 



ชุมชนในเขตเทศบาลต าบลซ าสูงมีทั้งหมด  6  ชุมชน  ดังนี้ 
1. ชุมชนศาลหลักเมือง   หมู่ที่ 1 มีคณะกรรมการชุมชนเป็นผู้ประสานงานกับเทศบาล 

(นางแดง  ครยก  เป็นประธานชุมชน) 
2. ชุมชนบึงยาง    หมู่ที่ 2 มีคณะกรรมการชุมชนเป็นผู้ประสานงานกับเทศบาล 

(นางทับทิม  งอกงาม  เป็นประธานชุมชน) 
3. ชุมชนอุดมทรัพย์   หมู่ที่ 3 มีคณะกรรมการชุมชนเป็นผู้ประสานงานกับเทศบาล 

(นายบุญหลาย  โพธิ์ศรี  เป็นประธานชุมชน) 
4. ชุมชนค าเจริญ    หมู่ที่ 4 มีคณะกรรมการชุมชนเป็นผู้ประสานงานกับเทศบาล 

(นายสมชาย  โพธิ์ศรี  เป็นประธานชุมชน) 
5. ชุมชนสร้างสันติหลานหลวงปูุพระเจ้าใหญ่ หมู่ที่ 5 มีคณะกรรมการชุมชนเป็นผู้ประสานงานกับเทศบาล 

(นางหนูเกต  โพธิ์ศรี  เป็นประธานชุมชน) 
6. ชุมชนยางค า    หมู่ที่ 6 มีคณะกรรมการชุมชนเป็นผู้ประสานงานกับเทศบาล 

(นายชาย  สอนจูมมาตร์ เป็นประธานชุมชน) 
   

2.2 การเลือกตั้ง 
เทศบาลต าบลซ าสูง  มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาล  จ านวน  4,208  คน (ข้อมูลปีล่าสุด  

2562 )   แบ่งเขตการเลือกตั้ง  ออกเป็น  2  เขต  ได้แก่   
- เขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วย  ชุมชนบึงยาง  หมู่ที่ 2, ชุมชนสร้างสันติหลานหลวงปูุ 

พระเจ้าใหญ่ หมู่ที่ 5  และชุมชนยางค า  หมู่ที่ 6 
- เขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วย ชุมชนศาลหลักเมือง  หมู่ที่ 1, ชุมชนอุดมทรัพย์ หมู่ที่ 3  

และชุมชนค าเจริญ  หมู่ที่ 6 
 

3. ประชากร 
3.1 จ านวนประชากรในเขตเทศบาลต าบลซ าสูงมีทั้งหมด  5,262  คน  แบ่งเป็นชาย  จ านวน   

2,566 คน  หญิง  จ านวน  2,696  คน  จ านวนครัวเรือนทั้งหมด  1,859  ครัวเรือน  ดังนี้ 
 

 

     * ข้อมูล ณ วันที่  30  พ.ค. 2562 
 
 
 
 
 
 

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 อ้อค า 521 565 1,086 382 
5 ซ าสูง 587 624 1,211 375 
6 ยางค า 243 266 509 239 

รวมทั้งหมดในเขตเทศบาล 2,566 2,696 5,262 1,859 



4. สภาพทางสังคม 
4.1 การศึกษา 

  ในเขตเทศบาลต าบลซ าสูง  มีโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  ดังนี้ 
-  ระดับประถมศึกษามี  2  แห่ง  คือ 

-  โรงเรียนบ้านกระนวนซ าสูง (โรงเรียนรัฐบาล) 
-  โรงเรียนอนุบาลศรีซ าสูง (โรงเรียนเอกชน) 

-  ระดับมัธยมศึกษามี  1  แห่ง  คือ 
-  โรงเรียนซ าสูงพิทยาคม (สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น) 

   -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลต าบลซ าสูง จ านวน    1    แห่ง 
   -  ศูนย์บริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย   จ านวน    1    แห่ง 
 

4.2 สาธารณสุข 
  ในเขตเทศบาลต าบลซ าสูง  มีสถานที่บริการสาธารณสุข  ดังนี้   
   -  โรงพยาบาลซ าสูง  (ขนาด  30  เตียง)   จ านวน  1  แห่ง   

-  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลกระนวน  จ านวน  1  แห่ง 
-  คลินิกเอกชน  จ านวน  3  แห่ง  
 
 

 5. ระบบบริการพื้นฐาน 
5.1 การคมนาคม  การเดินทางจากเทศบาลซ าสูงไปยังตัวจังหวัดขอนแก่น  สามารถเดินทาง 

ได้  4  เส้นทาง  ดังนี้ 
 - ทางหลวงแผ่นดินสายซ าสูง – กระนวน – ขอนแก่น ระยะทาง    89    กิโลเมตร   
 - ทางหลวงแผ่นดินสายซ าสูง – เชียงยืน – ขอนแก่น  ระยะทาง    45   กิโลเมตร 
 - ทางหลวงชนบท  สายซ าสูง – โคกสี – ขอนแก่น    ระยะทาง    36  กิโลเมตร 
 - ทางหลวงชนบท  สายซ าสูง – บ้านเข็ง – ขอนแก่น   ระยะทาง    31  กิโลเมตร 
 

  การคมนาคม การจราจร(ทางสายส ารอง) ถนนตรอกซอยในหมู่บ้านชุมชนมีจ านวน 89  สาย  
ความยาว  62.875  กิโลเมตร  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจ านวน  55  สาย  ความยาว  13.575  กิโลเมตร  
ถนนลาดยาง  จ านวน  2  สาย  ความยาว  6.753  กิโลเมตร  และถนนเพ่ือการเกษตร  (ลูกรัง,ถนนดิน)  จ านวน  
32  สาย  ความยาว  42.547  กิโลเมตร 

 

5.2 การไฟฟ้า 
  การบริการด้านไฟฟูาให้แก่ประชาชนเขตเทศบาลต าบลซ าสูงมีไฟฟูาใช้อยู่ในความควบคุมของ
การไฟฟูาส่วนภูมิภาคส่วนแยกอ าเภอซ าสูง  การไฟฟูาที่น าประโยชน์มีหลายประเภท  ได้แก่  บ้านพักอาศัยเพ่ือ
การพาณิชย์  การอุตสาหกรรม  ส่วนราชการ  และไฟฟูาสาธารณะตามชุมชน จ านวน  374  จุด  ในเขตเทศบาล
ครอบคลุมทั่วเขตเทศบาล  แต่ยังมีบางส่วนของชุมชนที่ต้องการให้มีการขยายไฟฟูาสาธารณะเพ่ิมขึ้น  เพ่ือให้
เพียงพอกับความต้องของการประชาชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.3 การประปา 
  มีระบบประปาผิวดินของเทศบาลต าบลซ าสูง  จ านวน  1  แห่ง  มีก าลังการผลิตวันละ  400   
ลูกบาศก์เมตร  ให้บริการประชาชนในเขตเทศบาลต าบลซ าสูง และบ้านบ่อใหญ่  ต าบลคูค า จ านวน  326 ราย
และยังมีระบบประปาบาดาลของหมู่บ้านในเขตเทศบาลต าบลซ าสูง  มีคณะกรรมการประปาหมู่บ้านบริหารจัดการ
กันเองครอบคลุมทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลต าบลซ าสูง 
 

5.4 การติดต่อสื่อสาร 
  ในเขตเทศบาลต าบลซ าสูง  มีโทรศัพท์สาธารณะจ านวน   4   แห่ง  นอกจากนั้นยังมีที่ตั้งเสาส่ง
สัญญาณในระบบโทรศัพท์มือถือจ านวน  4  แห่ง  ตลอดจนบริษัททีโอที จ ากัด(มหาชน)  ให้บริการ โทรศัพท์บ้าน
ซึ่งมีคู่สายร้อยละ 60 ของครัวเรือน ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในเขตเทศบาล ท าให้การติดต่อสื่อสารเป็นไปด้วย 
ความสะดวกรวดเร็วและยังมีระบบ wifi ของเทศบาลต าบลซ าสูง เพ่ือบริการประชาชนในชุมชน ที่จุดสาธารณะ
ศูนย์กลางของชุมชน    
 

5.5 ไปรษณีย์หรือการขนส่ง 
ในเขตเทศบาลต าบลซ าสูง  มีศูนย์ตัวแทนไปรษณีย์ไทย  ประต าบลกระนวน  จ านวน  1 แห่ง   

ไปรษณยี์เอกชน  จ านวน  2  แห่ง  และบริษัทรับส่งพัสดุเอกชน  จ านวน  2  แห่ง (Kerry , Flash Express) 
 

 6. ระบบเศรษฐกิจ 
ข้อมูลพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2562  จากการส ารวจทั้งหมด  1,342  ครัวเรือน  4,099 คน  พบว่า 

รายไดบุ้คคลเฉลี่ย (บาท/ปี)  จ านวน  55,636.25 บาท  รายจ่ายบุคคลเฉลี่ย (บาท/ปี)  จ านวน  26,634.03  บาท  
รายไดค้รัวเรือนเฉลี่ย (บาท/ปี)  จ านวน  169,935.17  บาท  รายจ่ายครัวเรือนเฉลี่ย (บาท/ปี)  จ านวน  
81,350.90  บาท   

6.1  พื้นที่การเกษตร 
พ้ืนที่การเกษตรมีประมาณ  14,173  ไร่  จ านวนเกษตรกรที่ยึดอาชีพด้านการเกษตรกรเป็น 

อาชีพหลักประมาณ  1,077  ครัวเรือน  คิดเป็นร้อยละ  65.08  ของครัวเรือนทั้งหมด 
  -  พืชเศรษฐกิจ  คือ  ข้าว  อ้อย  และมันส าปะหลัง 
  -  พืชสวนได้แก่  แตงโม  ข้าวโพด  และถ่ัว 
  

6.2  การบริการ 
  ในเขตเทศบาลต าบลซ าสูง  มีแหล่งการบริการดังนี้ 

- ธนาคาร  จ านวน  1  แห่ง  คือ  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  สาขาซ าสูง 
และยังมีตู้บริการเงินด่วน (ATM)  ของ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์เพ่ือการเกษตร  จ านวน  1  แห่ง 
ธนาคารกรุงไทย จ านวน  1 แห่ง, ธนาคารกสิกรไทย  จ านวน  1  แห่ง   ธนาคารออมสิน  จ านวน  1  แห่ง  และ
ธนาคารกรุงเทพ  จ านวน  1 แห่ง 

-  รีสอร์ท/ที่พัก  จ านวน  3  แห่ง (คุ้มแคนทองรีสอร์ท, เรือนไม้รีสอร์ท, เศรษฐีรีสอร์ท) 
 

6.3 การท่องเที่ยว 
ในเขตเทศบาลต าบลซ าสูง  มีแหล่งท่องเที่ยว คือ 
-  วัดโพธิ์ชัย  เป็นที่ประดิษฐานของหลวงปูุพระเจ้าใหญ่  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 
 
 
 
  



  6.4 การพาณิชย์ 
  ในเขตเทศบาลต าบลซ าสูง  มีแหล่งการค้าและพาณิชย์ดังนี้   
   - ร้านค้าทั่วไป      จ านวน  39  แห่ง 
   - ร้านอาหาร      จ านวน  14  แห่ง 

- ร้านขายยา      จ านวน    2  แห่ง 
   - สถานบริการน้ ามันเชื้อเพลิง    จ านวน    3  แห่ง 
   - ตลาดสดเทศบาล     จ านวน    1  แห่ง 
   - ตลาดสดเอกชน     จ านวน    1  แห่ง 
   - มีร้านสะดวกซ้ือเซเว่นอีเลฟเว่น (7-11) จ านวน    1  แห่ง 

- มีตลาดนัดคลองถม  ทุกเย็นวันจันทร์ 
- มีตลาดนัดถนนคนเดินซ าสูง  ทุกเย็นวันเสาร์ 
- ร้านซ่อมรถ  จ านวน  8  แห่ง 
 

6.5 อุตสาหกรรม 
ในเขตเทศบาลต าบลซ าสูง  มีแหล่งอุตสาหกรรมขนาดเล็ก  ดังนี้   
 - โรงงานเฟอร์นิเจอร์  จ านวน  1 แห่ง,  

- โรงงานผลิตน้ าแข็งและน้ าดื่ม  จ านวน  1  แห่ง 
- โรงงานผลิตน้ าดื่ม  จ านวน  2  แห่ง 

 

7. ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 
  7.1 การนับถือศาสนา   

ประชาชนเทศบาลต าบลซ าสูง  ส่วนมากนับถือศาสนาพุทธ  และศาสนาอ่ืน ๆ  ศาสนาพุทธ 
มีวัด  จ านวน  5  แห่ง  คือ 
   - วัดโพธิ์ชัย  อยู่ในพื้นที่หมู่ที่  2 ,หมู่ที่  5  ต าบลกระนวน 
   - วัดยางใย  อยู่ในพื้นที่หมู่ที่  3 ,หมู่ที่  6  ต าบลกระนวน 
   - วัดมารวิชัย  อยู่ในพื้นที่หมู่ที่  1 ,หมู่ที่  4  ต าบลกระนวน 
   - วัดปุาสันติธรรม  อยู่ในพื้นที่หมู่ที่  5 
   - วัดปุาสัก  อยู่ในพื้นที่หมู่ที่  3 
   -  มีพระพุทธรูปปางสะดุ้งมาร  ก่อสร้างสมัยทวาราวดี  นามว่า   

   “หลวงปูุพระเจ้าใหญ่”  ประดิษฐานที่วัดโพธิ์ชัย  เป็นที่เคารพสักการะของ      
    ประชาชนในเขตเทศบาลและประชาชนทั่วไป 
 

7.2 ประเพณีและงานประจ าปี   
ประชาชนในเขตเทศบาลได้รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีตามฮีตสิบสองคองสิบสี่ไว้  ดังนี้ 

- งานขึ้นปีใหม่ 
- งานสงกรานต์ 
- งานเข้าพรรษา 
- งานประเพณีออกพรรษา 
- งานบุญมหาชาติ 
- งานประเพณีบุญบั้งไฟ 
- งานทอดผ้าปุา 
- งานทอดกฐิน  เป็นต้น 
 



 

8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
  8.1 แหล่งน้ า  แหล่งน้ าธรรมชาติที่ส าคัญในเขตเทศบาลต าบลซ าสูง  ได้แก่  บึงยาง  มีเนื้อที่  25  
ไร่  เป็นแหล่งน้ าธรรมชาติที่สามารถจัดเก็บน้ าได้จ านวนมาก  ซึ่งรองรับน้ าที่ไหลมาจากด้านทิศตะวันตกของ
เทศบาล  ห้วยสายบาตรมีน้ าไหลผ่านตลอดปี  หนองค าน้อย หนองค าใหญ่เป็นแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรของ
ประชาชน  และบึงกะชาเป็นแหล่งน้ าดิบส าหรับผลิตประปาเทศบาล 
 

8.2 ป่าไม้  ป่าชุมชน   เทศบาลต าบลซ าสูงมีพ้ืนที่ปุาไม้  ปุาชุมชน  9,375  ไร่ 
 

 9. สิ่งแวดล้อม 
ในเขตเทศบาลต าบลซ าสูง  มีแหล่งนันทนาการและพักผ่อน  ดังนี้    

  -  สวนสาธารณะ  จ านวน  2  แห่ง  คือ  สวนสาธารณะบึงยาง  และสวนสาธารณะหนอง 
ค าน้อย-ค าใหญ่ 
 
  -  สนามกีฬาเทศบาลต าบลซ าสูง  จ านวน  1  แห่ง 
  -  ขยะ  ปริมาณขยะในเขตเทศบาลต าบลซ าสูงมีปริมาณ  8.6  ตัน/วัน  การก าจัดขยะใช้วิธี 
ฝังกลบและเผา 

 

  10. ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของเทศบาล 
  การพิจารณาศักยภาพของเทศบาลต าบลซ าสูง   อาจจะพิจารณาจากโครงสร้างทางด้าน 
การเมืองการบริหาร ของเทศบาลต าบลซ าสูง รวมทั้งอัตราก าลังและงบประมาณของเทศบาลที่ผ่านมา ดังนี้ 
 

โครงสร้างการบริหารเทศบาลซ าสูง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- งานธุรการ   - งานการเงินและบัญชี       - งานธุรการ                  - งานธุรการ 
- งานการเจ้าหน้าที่ - งานบัญชีและสถิติการคลัง         - งานสาธารณูปโภค       - งานการศึกษาปฐมวัย 
- งานนิติการ  - งานพัสดุและทรัพย์สิน        - งานวิศวกรรม            - งานกีฬาและนันทนาการ 
- งานทะเบียนราษฎร - งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้       - งานอาคาร สถานที่      - งานส่งเสริมประเพณี 
- งานประชาสัมพันธ์  - งานกิจการประปา                     และไฟฟูาสาธารณะ       ศิลปวัฒนธรรมและ  
- งานสวัสดิการสังคม                                    ภูมปิัญญาท้องถิ่น  
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
- งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
- งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย                      

นายกเทศมนตรี 

ปลัดเทศบาล หน่วยตรวจสอบภายใน 

กองช่าง กองการศึกษา 

ประชาชนในเขตเทศบาล สมาชกิสภาเทศบาล 

กองคลัง ส านักปลัดเทศบาล 



   
3.1  ด้านการเมืองการบริหาร 

 องค์การเทศบาลต าบลซ าสูง ประกอบด้วย 
 (1) สภาเทศบาล ท าหน้าที่นิติบัญญัติ และตรวจสอบการบริหารราชการของฝุายบริหารประกอบด้วย
สมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2546  จ านวน 12 คน อยู่ในต าแหน่งคราวละ 4 ปี  สภาเทศบาลมีประธานสภาเทศบาล
หนึ่งคน รองประธานสภาเทศบาลหนึ่งคน และเลขานุการสภาเทศบาลหนึ่งคน   
 (2) นายกเทศมนตรี ท าหน้าที่บริหารราชการของเทศบาลให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
เทศบัญญัติ และนโยบาย ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2546   มีรองนายกเทศมนตรีสองคน เลขานุการนายกเทศมนตรีหนึ่งคน  และมี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีอีก 1 คน ซึ่งมาจากการแต่งตั้งจากนายกเทศมนตรี 
 ทั้งนี้ นายกเทศมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด  มอบบนโยบายให้ปลัดเทศบาล  เป็นผู้บังคับบัญชา
พนักงานเทศบาล  และลูกจ้างเทศบาล  รองจากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจ าของ
เทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย   
 

คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลซ าสูง  ประกอบด้วย 
 

1.  นายสวาท  จันทหาร   นายกเทศมนตรีต าบลซ าสูง 
2.  นายยศวัจน์  ตั้งอรุณจรัสแสง   รองนายกเทศมนตรีต าบลซ าสูง 
3.  นายส าเร็จ  สุเพ็งค า    รองนายกเทศมนตรีต าบลซ าสูง 
4.  นายสมหมาย  อาษาสนา   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  
5.  นางสาวปิยะพร โพธิ์ศรี    เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลซ าสูง 
6.  นางทองพาด  โคตรบุญเรือง   ประธานสภาเทศบาล 
7.  นายจ ามะลี  โพธิ์ศรี    รองประธานสภาเทศบาล 
8.  นายเต็ม  ศรีประวงศ์   เลขานุการสภาเทศบาล 
9.  นายอุทัย  ชินค าหาร   สมาชิกสภาเทศบาล 
10.  นายวิชัย  การะพันธุ์นิตย์   สมาชิกสภาเทศบาล 
11.  นายฉกรรจ์  โพธิ์ศรี    สมาชิกสภาเทศบาล 
12.  นางสงวน  แก้วใส    สมาชิกสภาเทศบาล 
13.  นายจตุรงค ์  โพธิ์ศรี    สมาชิกสภาเทศบาล 
14.  นางประนอม แก้วใส    สมาชิกสภาเทศบาล 
15.  นางเสงี่ยม  ไชยสมบัติ   สมาชิกสภาเทศบาล 
16.  นายทองปุุน  ไกยสวน    สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.2  ส่วนการบริหารงานประจ าของเทศบาล 
  การบริหารงานประจ าของเทศบาลต าบลซ าสูง ได้แบ่งส่วนการบริหารงานออกเป็นส านัก  กอง 
ฝุาย และงาน โดยมีหัวหน้าส่วนการบริหารที่เรียกว่า  หัวหน้าส านัก  หรือหัวหน้ากอง เป็นผู้บังคับบัญชาของส านัก/
กองนั้นๆ และภายในส านัก/กอง จะแยกเป็นฝุายและงาน ในฝุายและงาน จะมีหัวหน้าฝุายและหัวหน้างาน 
นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งการบังคับบัญชาและการบริหารงานขึ้นตรงต่อปลัดเทศบาล 

 

ล าดับ
ที ่

กอง/ฝ่าย พนักงาน ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง พนักงานจ้าง
เหมาบริการ 

รวม 

1 ปลัดเทศบาล 1 - - - 1 

2 รองปลัดเทศบาล 1 - - - 1 

3 ส านักปลัดเทศบาล 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 

รวมทั้งสิ้น 27 5 23 15 70 
 

( ณ 30 พ.ค. 2562) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่  2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
1.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี   
  การจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลจะต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างแผนยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง  มั่งค่ัง  และยั่งยืน  โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของประเทศไทย
ก าลังอยู่ระหว่างการการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ    ซึ่ ง
ขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมิติที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดท าร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติ  โดยร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 –2579)  สรุปย่อได้  ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ความเป็นมา 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์

ชาติ มีอ านาจหน้าที่ในการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20  ปี เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่
ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความ
เห็นชอบเพื่อใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานในระยะที่ 2 ของรัฐบาล (ปี 2558-2559) และกรอบการปฏิรูปในระยะ
ที่ 3 (ปี 2560 เป็นต้นไป) คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 2 คณะ ได้แก่ (1) 
คณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูป เพ่ือจัดท าร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และ (2) 
คณะอนุกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศเพ่ือจัดทาร่างแผนปฏิบัติการตามแนว
ทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 

 

คณะอนุกรรมการจัดทายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูปได้ด าเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 
20 ปี ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีก าหนด โดยได้มีการน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติที่มาจากหลายภาคส่วน ได้แก่ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และ นักวิชาการ รวมถึงได้
พิจารณาน าข้อคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเป็นข้อมูลในการยกร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติด้วย และได้น าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติในการด าเนินการขั้นต่อไป คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติจะน าเสนอ
ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน  
ก่อนที่จะน าเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติมาใช้เป็นกรอบในการก าหนด
ทิศทางในการบริหารประเทศภายในเดือนตุลาคม 2559  ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564) นอกจากนี้หน่วยงานต่างๆ จะได้นาแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งเป็นแผนระยะ 5 ปี มาถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและแผนพัฒนา
รายสาขาในระหว่างที่กลไกการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อยู่ระหว่างการด าเนินการ  ซึ่ง
คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2560 

 
2. สาระส าคัญ 
     2.1 วิสัยทัศน์ 

วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์
ดังกล่าวจะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอ านาจ
รัฐ การด ารงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัย
คุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและ
การมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของ
ประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถ
ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติประสานสอดคล้องกัน ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี
ไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเก้ือกูลประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 

 
 
 
 
 



2.2 ยุทธศาสตร์ชาติ 
2.2.1 ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง มีเปูาหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและ

ช่วยลดและปูองกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มี
ต่อประเทศไทย กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

2.3.2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถ
พัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจาเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม  เกษตรและบริการ การสร้างความ
มั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนา
ฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่โครงสร้าง
พ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการ
ทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน  

2.3.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็น
รากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์
อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง  

2.3.4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพ่ือเร่ง
กระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้าไปสู่สังคมท่ีเสมอภาคและเป็นธรรม  

2.3.5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือเร่ง
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้า รวมทั้งมีความสามารถใน
การปูองกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ  และพัฒนามุ่งสู่การ
เป็นสังคมสีเขียว  

2.3.6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้
หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจาย
บทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาล 

 
1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

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

1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
1.1 ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
1.2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 
1.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
1.4 ลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพและส่งเสริมให้คนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี 
1.5 เสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขของสถาบันครอบครัวในการบ่มเพาะคนให้มีคุณภาพ 
1.6 การหล่อหลอมคนไทยให้มีความเป็นพลเมืองที่ดีตามบรรทัดฐานของสังคมและส่งเสริมให้ภาคธุรกรรม 
     ท าธุรกิจเพ่ือสังคม 
1.7 การสร้างสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมที่เหมาสมกับสังคมสูงวัย 

 
 
 
 
 
 



2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
2.1 การให้ความช่วยเหลือทางสังคมเพ่ือเป็นแต้มต่อแก่กลุ่มเปูาหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้

ต่ าสุด 
2.2 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลรายได้ให้ครอบครัวครอบคลุมประชากรทั่วประเทศ  เพื่อขยายความ      
     คุ้มครองทางสังคมและการจัดสวัสดิการที่สามารถเจาะจงกลุ่มเปูาหมาย 

 2.3 การเสริมสร้างศักยภาพชุมชนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสร้างความเข้มแข็งการเงินฐานราก 
  

3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 3.1 การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม 
 3.2 การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและการบริการ 
 

4. ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 4.1 การรักษาทุนทางธรรมชาติเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 4.2 การบริหารจัดการน้ าเพื่อให้เกิดความสมดุล  และยั่งยืน 
 4.3 แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม 
 4.4 ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 4.5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและ 
               สิ่งแวดล้อม 
 4.6 สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีดความสารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง 
              สภาพภูมิอากาศ 
 4.7 บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ 
 4.8 การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 
 

5. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่งและยั่งยืน 
5.1 รักษาความมั่นคงภายใน 
5.2 พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการปูองกันประเทศ 
5.3 ปูองกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย 
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 ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและการประพฤติมิชอบ 
6.6 ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับ 
     สากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ  
 
 
 
 
 



7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
 7.1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง 
 7.2 การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง 
 7.3 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
 7.4 การพัฒนาด้านพลังงาน 
 7.5 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอล 
 7.6 การพัฒนาสาธารณูปโภคการด้านน้ าประปา 
 

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 
 9.3 การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ 
 

10. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 
10.1 ขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนกับมิตรประเทศ และแสวงหาตลาดใหม่ส าหรับสินค้า 
และบริการของไทย 
10.2 พัฒนาการเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคม ภายใต้ความร่วมมือ 
       ระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน 
10.3 พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ  การบริการ  และการลงทุนที่โดดเด่นใน     
      ภูมิภาค 

 10.4 การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ (Outward Investment) ของผู้ประกอบการไทย  
 10.5 เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ทั้ง 
                ในระดับอนุภูมิภาค และภูมิภาคที่มีความเสมอภาคกัน 
 10.6 การสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ 
 10.7 การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศระหว่างภูมิภาคโดยมีบทบาทที่สร้างสรรค์ 
 10.8 ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความมั่นคง 

10.9 บูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ ภายในประเทศและภารกิจด้านการต่างประเทศ 
 10.10 ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวภายในประเทศที่ส าคัญ 
 

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

วิสัยทัศน์   “ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางเชื่อมโยงการค้า การลงทุน และการบริการของกลุ่มประเทศ    
              อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง” 
พันธกิจ 

                     1. เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง คนในชุมชนมีความเป็นอยู่ด้วยความผาสุก 
2. พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 

          3. พัฒนาขีดความสามารถสินค้าและบริการเพ่ือยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการให้ตรงกับ 
   ความต้องการของตลาด 

                   4. พัฒนาศักยภาพจังหวัดให้เป็นศูนย์กลางของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 



       
เป้าประสงค์รวม 

                    1. อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเพ่ิมข้ึน  
                     2. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างความมั่นคงทางสังคม 

    3. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหาร 
                         จัดการอย่างยั่งยืน 
                     4. เพ่ิมมูลค่าการค้า การลงทุน และการบริการ จากการเชื่อมโยงในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาค 
                        ลุ่มน้ าโขง 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย  5  ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
1. ยุทธศาสตร์การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันและ

เชื่อมโยง 
   โอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง   
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
4. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
5. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้าน การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City)และ 

เมืองแห่งการประชุมสัมมนา (Meetings, Incentive Travel, Conventions, Exhibitions :     
MICE City)  

 
 

1.4  กรอบยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่น (พ.ศ.2560-2564) 
   

 วิสัยทัศน์  
“ขอนแก่นเมืองน่าอยู ่ ชุมชนเขม้แขง็  เป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้  และเมืองหลกัเศรษฐกิจของ

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ” 
 

 พันธกิจ 
       1. เสริมสร้างชุมชนใหเ้ขม้แขง็และพฒันาใหเ้ป็นเมืองท่ีน่าอยูอ่ยา่งย ัง่ยนื 

2. พฒันาคนใหมี้คุณภาพ มีทกัษะในวชิาชีพ มีคุณธรรม และจริยธรรม 
3. จดัการศึกษาในและนอกระบบใหไ้ดม้าตรฐาน และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
4. สร้างเศรษฐกิจฐานรากใหเ้ขม้แขง็และแข่งขนัได ้โดยเช่ือมโยงการคา้ การลงทุน การบริการ

และ   การท่องเท่ียว 
5. พฒันาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่ง ระบบบริการสาธารณะ และเครือข่ายการป้องกนั 

และบรรเทาสาธารณภยัใหมี้ประสิทธิภาพ และไดม้าตรฐาน 
6. บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มใหเ้กิดประโยชน์ มีความสมดุล อยา่ง

ย ัง่ยนื 
7. สืบสานวฒันธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ท่ีดีงามของทอ้งถ่ินใหค้งอยู ่ส่งเสริมการ

ท่องเท่ียว   ของชุมชนท่ีเป็นเอกลกัษณ์ทอ้งถ่ิน 
 
 



 

 ประเด็นยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย  8  ยุทธศาสตร์  ดังนี้  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการเกษตรยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างสุขภาวะ 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการ 

แข่งขัน  
         ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
 

2.  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 2.1  วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลต าบลซ าสูง  
  “เทศบาลต าบลซ าสูง  เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ  ยึดหลักธรรมาภิบาล  ชุมชนเข้มแข็ง  ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี  บนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  สร้างเมืองน่าอยู่  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีการ
จัดการอย่างสมดุลและยั่งยืน” 
 

              2.2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลซ าสูง  ประกอบด้วย  5  ยุทธศาสตร์  ดังนี้   
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแข่งขัน 
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 
 

     2.3  เป้าประสงค์  
  เป้าประสงค์/แนวทางในการพัฒนา 

 1. การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

 2. มีระบบสาธารณูปโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

 3. ประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่เพียงพอ 

 4. ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

 5. อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 

 6. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
 7. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 

 8.ประชาชนได้รับสวัสดิการที่ดีอย่างเพียงพอ 

 9.ประชาชนปลอดภัยจากปัญหายาเสพติดและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 10.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 11.พัฒนาองค์กรให้มีการบริหารจัดการที่ดี 
 
 
 
 
 



2.4  ตัวช้ีวัด 
1.จ านวนถนนที่เพ่ิมข้ึนและได้รับการบ ารุงรักษา 
2.จ านวนไฟฟูาสาธารณ ระบบประปา ได้รับการก่อสร้าง/บ ารุงรักษาและเพ่ิมข้ึน 
3.ร้อยละของผู้รับบริการให้มีความพึงพอใจต่อการบริการ 
4.ร้อยละของระบบจราจรที่ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง 
5.ระดับความส าเร็จของแหล่งน้ าที่ได้รับการพัฒนาสามารถกัก เก็บ น้ าได้เพ่ิมข้ึน 
6.จ านวนที่เพ่ิมข้ึนของประชาชนที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน  พัฒนาด้านการเกษตรและการ 
   แปรรูปสินค้า 
7.ร้อยละของจ านวนประชากรที่ได้รับฝึกอบรมการประกอบอาชีพ 
8.ร้อยละของจ านวนประชากรมีรายได้จากการจ าหน่ายสินค้าเพ่ิมมากข้ึน 
9.ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของจ านวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม ส่งเสริมประเพณี ศาสนาและ
วัฒนธรรม    
   ท้องถิ่น 
10.ร้อยละของประชากรมีระบบริการสุขภาพท่ีดีมาตรฐานและทั่วถึง 
11.ระดับความส าเร็จของการจัดการศึกษา 
12.ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของจ านวนเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้ปุวยเอดส์ที่ได้รับ

การสงเคราะห์ 
13.จ านวนที่เพ่ิมข้ึนของกิจกรรมที่ส่งเสริม  สนับสนุนกีฬาและนันทนาการและจ านวนที่เพ่ิมข้ึน 

ของแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนา  ฟื้นฟู 
14.ระดับความส าเร็จของประสิทธิภาพการบริหารจัดการ สิ่งแวดล้อม ระบบบ าบัดน้ าเสีย และ 

การบริหารการจัดการขยะ สิ่ง ปฏิกูล 
15.จ านวนประชาชนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
16.จ านวนบุคลากรของหน่วยงานที่ได้รับการอบรมเพ่ิมพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน 
17. จ านวนการให้บริการ การบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตามหลักการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีท่ีเพ่ิมข้ึน 
18. ระดับความส าเร็จของชุมชนมีความเข้มแข็งและเป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้น 

 

      2.5  ค่าเป้าหมาย 
1. เพ่ือก่อสร้างและซ่อมบ ารุงโครงสร้างพ้ืนฐานในเขตเทศบาลให้มีความสะดวกและมาตรฐาน 

เพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอ่ืน ๆ ให้ประสบความส าเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านคมนาคมขนส่ง ด้านความสงบ
เรียบร้อย และความสงบสุขของประชาชนและด้านเศรษฐกิจ 

2. เพ่ือสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล ครอบครัวและ
ชุมชนท้องถิ่น โดยเฉพาะผลิตผลทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร ให้มีความสามารถ
และทักษะในการพัฒนาฝีมือในการผลิตเพิ่มมูลค่าของสินค้าและสามารถขยายการตลาดไปสู่ตลาดกลาง ซึ่งเป็นไป
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ และการแปรรูปสินค้าเกษตร และยุทธศาสตร์สร้างความสามารถในการ
แข่งขันทางเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน  

3.เพ่ือเสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนทั้งทางด้านจิตใจ ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพอนามัย 
ด้านสวัสดิการและสังคม  ด้านสาธารณสุข  ด้านกีฬา  ให้มีคุณภาพและพ่ึงพาตนเองได้ 

4.เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอันพึงปรารถนาร่วมกันไม่ให้มีปัญหาภายในชุมชนซึ่ง 
เป็นไปตามแนวทางยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด 



5.เพ่ือสนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการท างานของ
ภาครัฐและให้บรรจุแนวทางการด าเนินงาน ตามยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี

2.6  กลยุทธ์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 

กลยุทธ์ 
 1.ก่อสร้างและปรับปรุงบ ารุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ าให้เป็นไปด้วยความสะดวก   
 2.ก่อสร้างขยายเขตไฟฟูาและไฟฟูาสาธารณะ 
 3.ก่อสร้างและขยายเขตการบริการประปา 
 4.บริการสาธารณะที่ประชาชนพึงได้รับอย่างถ้วนหน้า      

5.พัฒนาระบบจราจร 
6.พัฒนาแหล่งน้ า 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
กลยุทธ์  
1.การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา      
2.การพัฒนาส่งเสริมด้านสาธารณสุข สุขภาพและอนามัย 
3.การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน 
4.การพัฒนาและสิ่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ  
5.การพัฒนาด้านวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น      

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน 
กลยุทธ์  
1.ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์  และการแปร

รูปสินค้าทางการเกษตร   
2. เสริมสร้างและเพ่ิมทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ 

3. ปรับปรุง พัฒนา ตลาดชุมชนและตลาดกลางให้เป็นแหล่งจ าหน่ายสินค้าและเป็นศูนย์รวมกระจาย
สินค้าอุปโภคบริโภค 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ 
1.  สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้ าและสิ่งแวดล้อม 
2.  การบริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสีย 

3.  การบริหารจัดการและรณรงค์ก าจัดขยะมูลฝอย 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ด ี

กลยุทธ์ 
1.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมืองและ

สังคม 
2.ส่งเสริมการเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา 
3.ส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล  
 

2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
              เทศบาลต าบลซ าสูง  จึงได้ก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) คือ   
                 สร้างเมืองน่าอยู่  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   



2.8  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
จากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  แห่งชาติฉบับที่ 

12  ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์จังหวัด  จะเห็นได้ว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนในการน ามาเป็นแนวทาง
ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที่ชัดเจนจะเป็นการเตรียมการพัฒนา  เป็นการน าภูมิคุ้มกันที่มีอยู่ พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในท้องถิ่นให้
เข้มแข็งขึ้น เพ่ือเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของชุมชนให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบ
จากการสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคน สังคมเศรษฐกิจภายใน
ชุมชนให้มีคุณภาพ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในชุมชนอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด  รวมทั้งสร้างโอกาสทาง
เศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ บนพ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง   
3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

3.1  การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่นในปัจจุบัน เป็นการประเมินโดยวิเคราะห์ถึง

โอกาส และภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัด อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้านๆ ของท้องถิ่น 
รวมทั้งการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของท้องถิ่น อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในของท้องถิ่น ซึ่งทั้งหมดเป็นการ
ประเมินสถานภาพของท้องถิ่นในปัจจุบันโดยเป็นการตอบค าถามว่า  “ปัจจุบันท้องถิ่นมีสถานภาพการพัฒนาอยู่
จุดไหน” ส าหรับใช้เป็นประโยชน์ในการก าหนดการด าเนินงานในอนาคตต่อไป ทั้งนี้โดยใช้เทคนิค SWOT 

แนวทางการพัฒนา จุดแข็ง / โอกาส จุดอ่อน / อุปสรรค 

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน จุดแข็ง 
-  มีโครงข่ายการคมนาคมที่ สามารถติดต่อได้ตลอดทั้ง

ท้องถิ่น อ าเภอและจังหวัด 
 
โอกาส 
-  พ.ร.บ.การกระจายอ านาจแก่องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นพ.ศ.2542 ได้ท าให้ เทศบาล.มีรายได้เพิ่มขึ้น 
ในการน าไปพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรวมทั้งด้านอื่น ๆ 

จุดอ่อน 
-  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นไปอย่างลา่ช้า 

เพราะมีงบประมาณจ ากดัในการน าไปพัฒนา 
-  ระบบการผลติน้ าประปายังไม่ได้มาตรฐาน 
อุปสรรค 
-  สภาพภูมิประเทศ ความเปลี่ยนแปลงจากสภาวะโลก
ร้อน การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรงมากขึ้นส่งผลกระทบ
ต่อระบบโครงสร้างพื้นฐาน ท าให้ถนนช ารุดเสื่อมโทรม
เร็วกว่าปกติ 

ด้านเศรษฐกิจ จุดแข็ง 
-   การเกษตรที่เป็นฐานหลักท่ีสามารถรองรับวิกฤต

เศรษฐกิจได้ เป็นแหล่งตลาดท่ีส าคัญ 
-   มีภูมิประเทศและภูมิอากาศรวมทั้งสภาวะแวดล้อมท่ี

เหมาะแก่การท าการเกษตร 
-   มีโครงสร้างการคมนาคมขนส่งสามารถ 
   ติดต่อไดต้ลอดพื้นที่ท้ังจังหวัด มีถนนสายหลักตดัผ่าน 
โอกาส 
-  รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเส้นทาง

คมนาคมรถไฟเส้นทางขนส่งสินค้าและก่อสร้าง
คลังสินค้าทางรถไฟ 

-  ภาวะวิกฤตด้านอาหารโลกท าให้รัฐบาลให้ความสนใจ 
   และสนับสนุนส่งเสริมการปลูกพืชที่เป็นอาหารเพิ่ม   
   มากขึ้น 

จุดอ่อน 
-  ขาดการจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาต ิ 
    ปัญหาดินเค็ม 
-  ขาดการรวมกลุ่มที่เข้มแข็งเพื่อร่วมกันเป็นกลุ่ม

ผู้ผลิตบางกลุม่ 
-  ปัญหาหนีส้ินของเกษตรกร 
-  แหล่งท่องเที่ยวมีน้อย ซึ่งขาดการปรับปรุงและ

ส่งเสริม เช่น สวนสาธารณะบึงยาง 
-   เด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีขาดโอกาสในการพัฒนา

ด้านอาชีพภายในชุมชน 
อุปสรรค 
สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจในระดับประเทศ ภูมิภาค
ส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 



analysis การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได้แก่จุดแข็ง (Strength – S) จุดอ่อน (Weak – W) และปัจจัยภายนอก 
ได้แก่ โอกาส(Opportunity – O) และอุปสรรค ( Threat – T) เป็นเครื่องมือ 

 

แนวทางการพัฒนา จุดแข็ง / โอกาส จุดอ่อน / อุปสรรค 

ด้านการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

จุดแข็ง 
-  มีวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 
-  ประชาชนมีส่วนร่วมในการสืบสานวัฒนธรรม

ประเพณีท้องถิ่น 
-  มีศาสนาเป็นศูนยร์วมจติใจ ประชาชนมีจิตใจโอบอ้อม 
   อารี เอื้อเฟือเผื่อแผ่  
-  มีวัดเป็นสถานท่ีที่สามารถพัฒนาและเสรมิสร้างความ
พร้อมให้เป็นแหล่งวัฒนธรรม 
โอกาส 
-  พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติจะท าให้ภายในจังหวัดมีการ

จัดการศึกษาทีส่อดคล้องกับความต้องการของ 
    ท้องถิ่นต่างๆในเขตจังหวัด 
-  พ.ร.บ.กระจายอ านาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. 2542 ให้ เทศบาล. มีอ านาจหน้าท่ีจัดการศึกษา 
-  รัฐบาลสนับสนุนให้แตล่ะท้องถิ่นมีบทบาทในการ

อนุรักษ์ ฟื้นฟู เผยแพร่ถ่ายทอดวฒันธรรมประเพณี 
และภมูิปัญญาท้องถิ่นมากขึ้น 

 

จุดอ่อน 
-  คนบางกลุ่มขาดจรยิธรรม คุณธรรม ขาดระเบียบ

วินัย 
-  ค่านิยมยึดตดิกับวัตถุสิ่งของและบริโภคฟุุมเฟือย

แพร่กระจายเพิ่มมากข้ึน 
 
อุปสรรค 
-  สื่อต่างๆ เช่น โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต เข้ามีอิทธิพล

ต่อเด็กและเยาวชน ท าให้กระแสบริโภคนิยมและ
วัตถุนิยมรุนแรงมากขึ้น ท าลายวิถีชีวิตดั้งเดิมของ
ประชาชน  

ด้านสาธารณสุข 
 

จุดแข็ง 
- มีโรงพยาบาลประจ าอ าเภอที่ใกลแ้ละสะดวกและ

อาสาสมัครสาธารณสุขท่ีมีศักยภาพสามารถให้บริการ
ด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนได้ดีในระดับหนึ่ง 

-   มีกลุ่มชมรมผูสู้งอายุท่ีเอาใจใสใ่นการให้ความส าคัญ
เรื่องสุขภาพผู้สูงอายุในอ าเภอซ าสงู 

โอกาส 
-   ประชาชนสามารถเข้ารับการรกัษาพยาบาลใน

โรงพยาบาลได้ง่ายเนื่องจากเป็นพืน้ท่ีไม่ห่างไกล 

จุดอ่อน 
-  ประชาชนบางกลุ่มไม่ใส่ใจสุขภาพอนามัยและ

อนามัยสิ่งแวดล้อม 
 

ด้านพัฒนาการเมืองและ
การบริหาร 

จุดแข็ง 
-  ประชาชนมีความตื่นตัวและมสีว่นร่วมใน

กระบวนการพัฒนาท้องถิ่น มีการรวมกลุม่ในชุมชน 
-  ประชาชนมีความตื่นตัวทางการเมือง 
-  มีการน าเทคโนโลยสีมัยใหม่มาให้บริการอย่างรวดเร็ว 

ถูกต้องและเป็นธรรม 
-  ผู้น ามคีวามรูค้วามสามารถ มภีาวะความเป็นผู้น า มี

ศักยภาพในการบริหารงาน 
-  ประชาชนมีความจริงจังในการท างาน  มีความเป็นตัว

ของตัวเองสูง 
โอกาส 
- รัฐบาลเน้นการให้สิทธิเสรีภาพแกป่ระชาชน ส่งเสริม

การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นและเปิดโอกาสการมี
ส่วนร่วมของประชาชน 

 

จุดอ่อน 
-  ประชาชนยังขาดความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ

ประชาชน 
-  ขาดบุคลากรผู้ปฏิบตัิงานท่ีมีความรู้ความสามารถใน

บางสาขาของงาน 
 



 
 

3.2  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
จากการส ารวจและวิเคราะห์สภาพทางกายภาพของเทศบาลต าบลซ าสูง และบริเวณพ้ืนที่ต่อเนื่อง 
สามารถ 

สรุปสภาพปัญหาของชุมชนได้ ดังนี้  
1) ปัญหาด้านการคมนาคมและขนส่ง ปัจจุบันเทศบาลต าบลซ าสูง มีถนนเชื่อมโยงกับชุมชนในเขต

เทศบาล ระบบและโครงข่ายถนน แต่ละสายในเขตเทศบาลส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีตและลาดยาง แต่ปัญหาการ
คมนาคมส่วนมากคือถนนช ารุด ท าให้การคมนาคมไม่สะดวก และไม่มีเส้นแบ่งช่องจราจร    
 2) ปัญหาขาดแคลนน้ าเพื่อการเกษตร เนื่องจากพ้ืนที่มีการประกอบอาชีพหลัก คือ อาชีพการเกษตรกรรม 
เป็นส่วนใหญ่ท าให้มีความต้องการใช้น้ าค่อนข้างมาก และยังไม่มีระบบจัดเก็บน้ า  เพ่ือใช้ในฤดูแล้งที่มี
ประสิทธิภาพและเพียงพอต่อปริมาณการใช้ 
 3) ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมชุมชน เนื่องจากเทศบาลต าบลซ าสูง เป็นชุมชนชนบทกึ่งเมือง แต่ยังไม่มีระบบ
การทิ้งขยะที่ได้มาตรฐาน เช่นการคัดแยกขยะ ก่อนทิ้งลงถัง ซึ่งมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ ตามการขยายตัวของ
ชุมชนเมือง  และปัญหาการปล่อยน้ าเสียจากครัวเรือนยังไม่มีการบ าบัดน้ าเสียที่ถูกวิธี ซึ่งอาจท าให้เกิดปัญหาด้าน
สุขภาพแวดล้อมชุมชนในอนาคตได้ 
 4) ปัญหาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ การไฟฟูาส่วนภูมิภาคสาขาซ าสูง  การให้บริการในเขต
เทศบาลต าบลซ าสูง ยังไม่ครอบคลุม และส าหรับการให้บริการน้ าประปายังไม่ได้มาตรฐาน ดังนั้นจึงต้องมีการ
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้บ้านเมืองมีความอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการพัฒนา จุดแข็ง / โอกาส จุดอ่อน / อุปสรรค 
ด้านพัฒนาสังคม จุดแข็ง 

-  มีองค์กรชุมชน เช่น กรรมการชุมชน กลุ่มสตรี อสม./
กองทุนหมู่บ้าน/อปพร.  

 โอกาส 
-  พ.ร.บ.กระจายอ านาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.2542 ได้ให้อ านาจหน้าท่ี เทศบาล. ในการ
จัดบริการสาธารณะทางด้านสวสัดกิารสังคมและ
พัฒนาชุมชนกว้างขวางมากขึ้น 

-   นโยบายรัฐบาลในการปูองกันและแก้ไขปญัหายาเสพ
ติดอย่างจริงจัง ซึ่งถือเป็นวาระแหง่ชาติ 

จุดอ่อน 
-  ปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
-  ปัญหาการพนัน 
-  กลุ่มองค์กรต่างๆ ไม่เข้มแข็ง 
-  การแพร่ระบาดของยาเสพตดิในชุมชน 



ส่วนที่ 3 
 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัต ิ

 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ หน่วยงาน

สนับสนุน 
1 ยุทธศาสตร์ที่ 1  

การพัฒนาเมืองและ
ชุมชนน่าอยู ่

ด้านเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

กองช่าง  

แผนงานการพาณิชย์ กองช่าง  
ด้านบริการชุมชนและ

สังคม 
แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง  

ด้านบริหารทั่วไป แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน 

งานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

ส านักปลดัเทศบาล 

 

2 ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การพัฒนาคนและสังคมที่

มีคุณภาพ 

 
 
 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานการศึกษา กองการศึกษา  
แผนงานสังคมสงเคราะห ์ งานสวัสดิการสังคม 

ส านักปลดัเทศบาล 
 

แผนงานสาธารณสุข งานสขุาภิบาลอนามัย
สิ่งแวดล้อม 

ส านักปลดัเทศบาล 

 

แผนงานศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

กองการศึกษา  

 

ด้านการด าเนินงานอ่ืน 
 

 

แผนงานงบกลาง 
 

ส านักปลดัเทศบาล 
 

3 ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนเพ่ือการแข่งขนั 

ด้านเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร งานสวัสดิการสังคม 
ส านักปลดัเทศบาล 

 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ชุมชน 

งานสวัสดิการสังคม 
ส านักปลดัเทศบาล 

 

4 ยุทธศาสตร์ที่  4   
การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 
ด้านบริการชุมชนและ

สังคม 

แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ชุมชน 

งานสวัสดิการสังคม 
ส านักปลดัเทศบาล 

 

แผนงานสาธารณสุข งานสขุาภิบาลอนามัย
สิ่งแวดล้อม 

ส านักปลดัเทศบาล 

 

 
ด้านเศรษฐกิจ 

 

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

กองช่าง  

แผนงานการเกษตร งานสวัสดิการสังคม 
ส านักปลดัเทศบาล 

 

5 ยุทธศาสตร์ที่  5   
การพัฒนาระบบบริหาร

จัดการที่ดี 

 

ด้านบริหารทั่วไป 
 

 

แผนงานบริหารทั่วไป 
 

ส านักปลดัเทศบาล 
 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ชุมชน 

งานสวัสดิการสังคม 
ส านักปลดัเทศบาล 

 

 

ด้านการด าเนินงานอ่ืน 
 

 

แผนงานงบกลาง 
 

ส านักปลดัเทศบาล 
 

 
 



 

ส่วนที่ 4  
การติดตามและประเมินผล 

 

1.  การติดตามและประเมินผลยทุธศาสตร์ 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะต้องติดตามและ

ประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  หมวด 6  
ข้อ 29  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 13  2.  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 13 และในการ
ประเมินแผนนั้นจะต้อง ด าเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/
ว2931 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2552 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559  (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 

  
2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะต้องติดตามและ
ประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  หมวด 6  
ข้อ 29  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 13  2.  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 13 และในการ
ประเมินแผนนั้นจะต้อง ด าเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมิ นผล
ยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0810.3/ว2931 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2552  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559  (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 

 

3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 (1) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ตามที่เทศบาลได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาลให้บรรลเุปูาหมาย
ที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ในการจัดท าแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตาม
และประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  
หมวด 6  ข้อ 29  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  
ข้อ 13  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการ
จะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น  เสนอ
ต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมท้ังประกาศผล 
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การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและ
ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   
  โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 

แบบท่ี  1  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบท่ี  2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบท่ี  3/1  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร ์
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  



(แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 0703  ลงวันที่ 2  กุมภาพันธ์  2558 เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 7 การวัดคุณภาพของแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 4830  ลงวันที่  22  พฤศจิกายน  2556)  การติดตาม
และประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 

 

 (2) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 
การจัดผลเชิงคุณภาพ  เทศบาลใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการ

ประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของเทศบาลในภาพรวม   
โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังน้ี 

แบบท่ี  3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาล 
แบบท่ี  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการ 
 

4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 

4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
 1. เกิดการพัฒนาพัฒนาท่ีล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้องผ่านกระบวนการ

หลายขั้นตอน สลับซับซ้อน 
 2. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหนา่ยกับกระบวนการจัดท าแผนท่ีมีความยุ่งยากมากข้ึน 
 3.  ปัญหาอาจไมไ่ดร้ับการแกไ้ขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากดัของระเบียบกฎหมายที่ท าไดย้ากและบางเรื่องอาจ

ท าไม่ได้   
 

4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 1)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานการคลังในการพิจารณาโครงการ/

กิจกรรม ท่ีจะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่น  
2)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถด าเนินการ

ได้ในปีงบประมาณนั้น   
3)  เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องด าเนินการ 

ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
************************

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




 



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่  

  1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 อุดหนุน กฟภ.กระนวน เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้าในบริเวณ 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 จ านวนครัวเรือน ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง กองช่าง

ขยายเขตไฟฟ้า ใช้อย่างทั่วถึง ที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ให้คลอบ ที่มีไฟฟ้าใช้ ทั่วถึงและได้รับความปลอด กฟภ.กระนวน

คลุมและทั่วถึงภายในเขต ภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

เทศบาล

2 ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้า เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ปรับปรุง ซ่อมแซม ไฟฟ้า 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละของประชาชน เกิดความปลอดภัยในชีวิต กองช่าง

สาธารณะ ในชีวิตและทรัพย์สิน สาธารณะภายในเขตเทศบาล ที่ใช้เส้นทางสัญจร และทรัพย์สินของประชาชน

มีความปลอดภัย ที่สัญจรผ่านไปมา

3 ติดต้ังโคมไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อความปลอดภัยของ ติดต้ังโคมไฟฟ้าสาธารณะตาม 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของประชาชน เกิดความปลอดภัยในชีวิต กองช่าง

ตามถนนภายในเขต ประชาชนในการสัญจร ซอยต่างๆ ที่ยังขาดความ ที่ใช้เส้นทางสัญจร และทรัพย์สินของประชาชน

เทศบาล ไปมา ส่องสว่าง ภายในเขตเทศบาล มีความปลอดภัย ที่สัญจรผ่านไปมา

รวม   3  โครงการ   -   - 1,850,000 1,850,000 1,850,000 1,850,000 1,850,000   -   -
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลซ าสูง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้าน การเป็นเมืองอัจฉริยะ และเมืองแห่งการประชุมสัมมนา 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองและชุมชน

งบประมาณ

แบบ ผ.02 



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่  

  1.1  แผนงานการพาณชิย์

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ขยายเขตระบบบริการน้ า เพื่อให้ครัวเรือนที่ไม่มีน้ า จ านวนครัวเรือน ในเขตเทศบาล 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนครัวเรือน ประชาชนมีน้ าอุปโภค กองช่าง

ประปาภายในเทศบาล ประปาได้ใช้อย่างทั่วถึง ที่ขาดน้ าอุปโภคบริโภค มีน้ าใช้อย่างเพียงพอ บริโภคได้อย่างเพียงพอ

2 ปรับปรุง  ซ่อมแซม เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ า จ านวนครัวเรือน ในเขตเทศบาล 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนครัวเรือน ประชาชนมีน้ าสะอาดไว้ กองช่าง

ระบบประปาเทศบาล ประปาเทศบาลที่สะอาด ที่ใช้น้ าประปาเทศบาล มีน้ าใช้อย่างเพียงพอ อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ

ในการอุปโภค บริโภค

ได้ใช้อย่างทั่วถึง

3 โครงการตรวจสอบ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ า จ านวนครัวเรือน ในเขตเทศบาล 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนครัวเรือน ประชาชนมีน้ าสะอาดไว้ กองช่าง

คุณภาพน้ า ประปาเทศบาลที่สะอาด ที่ใช้น้ าประปาเทศบาล มีน้ าใช้อย่างเพียงพอ อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ

ในการอุปโภค บริโภค

ได้ใช้อย่างทั่วถึง

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลซ าสูง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้าน การเป็นเมืองอัจฉริยะ และเมืองแห่งการประชุมสัมมนา 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองและชุมชน

งบประมาณ

25
แบบ ผ.02 



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่  

  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการถนนปลอดภัย เพื่อความปลอดภัยของ ถนนตัวอย่างที่คัดเลือกภายใน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 อุบัติภัยด้านต่างๆ ประชาชนปลอดภัยในชีวิต กองช่าง

ประชาชนในการสัญจร เขตเทศบาลต าบลซ าสูง ในชุมชนลดลง และทรัพย์สิน

ไปมา

2 โครงการตรวจเช็คไฟฟ้า เพื่อตรวจเช็คไฟฟ้า ไฟฟ้าของครัวเรือนมีความ 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละของครัวเรือน เกิดความปลอดภัยของ กองช่าง

ปลอดภัย ของครัวเรือนให้เกิด ปลอดภัย ที่ใช้ไฟฟ้าตาม ประชาชนในการใช้ไฟฟ้า

ความปลอดภัย โครงการ

3 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  เพื่อให้ประชาชนสัญจร ขนาดกว้าง 3.00  เมตร  239,000  -  -  -  - ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

สายกุดยางช่วงที่ 4 ไปมาสะดวกสบายและมี ยาว 200.00 เมตร หนาเฉล่ีย ครัวเรือน ประชาชน และถนนได้มาตรฐาน

บ้านซ าสูง  หมู่ที่ 5 ถนนที่ได้มาตรฐาน 0.10 เมตร  รายละเอียดตาม ที่มีการคมนาคม

แบบแปลน ทต.ซ าสูง

4 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  เพื่อให้ประชาชนสัญจร ขนาดกว้าง 4.00  เมตร  409,000  -  -  -  - ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

สาย กศน. - ซอยกีวี ไปมาสะดวกสบายและมี ยาว 254.00 เมตร หนาเฉล่ีย ครัวเรือน ประชาชน และถนนได้มาตรฐาน

บ้านโคกสูง  หมู่ที่ 3 ถนนที่ได้มาตรฐาน 0.10 เมตร  รายละเอียดตาม ที่มีการคมนาคม

แบบแปลน ทต.ซ าสูง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองและชุมชน

งบประมาณ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลซ าสูง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้าน การเป็นเมืองอัจฉริยะ และเมืองแห่งการประชุมสัมมนา

แบบ ผ.02 



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่  

  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  เพื่อให้ประชาชนสัญจร ขนาดกว้าง 3.00  เมตร  474,000  -  -  -  - ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

สายหนองค าน้อย - ไปมาสะดวกสบายและมี ยาว 400.00 เมตร หนาเฉล่ีย ประชาชนที่มีการ และถนนได้มาตรฐาน

หนองค าใหญ่ ถนนที่ได้มาตรฐาน 0.10 เมตร  รายละเอียดตาม คมนาคม

บ้านอ้อค า  หมู่ที่ 4 แบบแปลน ทต.ซ าสูง

6 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  เพื่อให้ประชาชนสัญจร ขนาดกว้าง 4.00  เมตร  322,000  -  -  -  - ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

สายหน้าโรงพยาบาล ไปมาสะดวกสบายและมี ยาว 200.00 เมตร หนาเฉล่ีย ประชาชนที่มีการ และถนนได้มาตรฐาน

ซ าสูง-หลุบแซง ถนนที่ได้มาตรฐาน 0.10 เมตร  รายละเอียดตาม คมนาคม

บ้านโคกสูง  หมู่ที่ 3 แบบแปลน ทต.ซ าสูง

7 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  เพื่อให้ประชาชนสัญจร ขนาดกว้าง 3.00  เมตร  474,000  -  -  -  - ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

สายสันติสุข ไปมาสะดวกสบายและมี ยาว 400.00 เมตร หนาเฉล่ีย ประชาชนที่มีการ และถนนได้มาตรฐาน

บ้านซ าสูง  หมู่ที่ 5 ถนนที่ได้มาตรฐาน 0.10 เมตร  รายละเอียดตาม คมนาคม

แบบแปลน ทต.ซ าสูง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลซ าสูง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้าน การเป็นเมืองอัจฉริยะ และเมืองแห่งการประชุมสัมมนา 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองและชุมชน

งบประมาณ

แบบ ผ.02 



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่  

  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  เพื่อให้ประชาชนสัญจร ขนาดกว้าง 4.00  เมตร  409,000  -  -  -  - ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

สายสันติธรรม ไปมาสะดวกสบายและมี ยาว 254.00 เมตร หนาเฉล่ีย ประชาชนที่มีการ และถนนได้มาตรฐาน

บ้านซ าสูง  หมู่ที่ 5 ถนนที่ได้มาตรฐาน 0.10 เมตร  รายละเอียดตาม คมนาคม

แบบแปลน ทต.ซ าสูง

9 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  เพื่อให้ประชาชนสัญจร ขนาดกว้าง 4.00  เมตร  313,000  -  -  -  - ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

ซอยศาลาเขียว - ไปมาสะดวกสบายและมี ยาว 200.00 เมตร หนาเฉล่ีย ประชาชนที่มีการ และถนนได้มาตรฐาน

หนองค าน้อย ถนนที่ได้มาตรฐาน 0.10 เมตร  รายละเอียดตาม คมนาคม

บ้านอ้อค า  หมู่ที่ 4 แบบแปลน ทต.ซ าสูง

10 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  เพื่อให้ประชาชนสัญจร ขนาดกว้าง 6.00  เมตร  496,700  -  -  -  - ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

สายประชาร่วมใจ ไปมาสะดวกสบายและมี ยาว 145.00 เมตร หนาเฉล่ีย ประชาชนที่มีการ และถนนได้มาตรฐาน

(ทางไปบ่อขยะเทศบาล ถนนที่ได้มาตรฐาน 0.15 เมตร  รายละเอียดตาม คมนาคม

ต าบลซ าสูง) แบบแปลน ทต.ซ าสูง

บ้านโคกสูง  หมู่ที่ 3
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลซ าสูง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้าน การเป็นเมืองอัจฉริยะ และเมืองแห่งการประชุมสัมมนา 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองและชุมชน

งบประมาณ

แบบ ผ.02 



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่  

  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

11 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  เพื่อให้ประชาชนสัญจร ขนาดกว้าง 3.00  เมตร  474,000  -  -  -  - ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

สายป่ามะม่วง ไปมาสะดวกสบายและมี ยาว 400.00 เมตร หนาเฉล่ีย ประชาชนที่มีการ และถนนได้มาตรฐาน

บ้านโคกสูง  หมู่ที่ 3 ถนนที่ได้มาตรฐาน 0.10 เมตร  รายละเอียดตาม คมนาคม

แบบแปลน ทต.ซ าสูง

12 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  เพื่อให้ประชาชนสัญจร ขนาดกว้าง 4.00  เมตร  316,000  -  -  -  - ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

ซอยคูใหม่ ไปมาสะดวกสบายและมี ยาว 200.00 เมตร หนาเฉล่ีย ประชาชนที่มีการ และถนนได้มาตรฐาน

บ้านโคกสูง  หมู่ที่ 3 ถนนที่ได้มาตรฐาน 0.10 เมตร  รายละเอียดตาม คมนาคม

แบบแปลน ทต.ซ าสูง

13 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  เพื่อให้ประชาชนสัญจร ขนาดกว้าง 3.00  เมตร  684,000  -  -  -  - ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

สายนาร่อง ไปมาสะดวกสบายและมี ยาว 580.00 เมตร หนาเฉล่ีย ประชาชนที่มีการ และถนนได้มาตรฐาน

บ้านโคกสูง  หมู่ที่ 3 ถนนที่ได้มาตรฐาน 0.10 เมตร  รายละเอียดตาม คมนาคม

แบบแปลน ทต.ซ าสูง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลซ าสูง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้าน การเป็นเมืองอัจฉริยะ และเมืองแห่งการประชุมสัมมนา 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองและชุมชน

29

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณ

แบบ ผ.02 



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่  

  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

14 ก่อสร้างท่อระบายน้ า เพื่อป้องกันน้ าท่วมขัง ก่อสร้างท่อระบายน้ าล าห้วย 73,000  -  -  -  - ร้อยละหรือจ านวน น้ าไม่ท่วมขังและการระบาย กองช่าง

ล าห้วยโสกโครก และท าให้การระบายน้ า โสกโครก  จ านวน 3 แถว ครัวเรือน ประชาชน น้ าเสียของล าห้วยไหล

บ้านอ้อค า  หมู่ที่ 4 ของล าห้วยไหลสะดวก ขนาดกว้าง 4.80  เมตร  ที่มีการคมนาคม สะดวกมากขึ้น

มากขึ้น ยาว 6.00 เมตร พร้อมวางท่อ สะดวกเพิ่มมากขึ้น

รายละเอียดตามแบบแปลนทต.ซ าสูง

15 ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนา เพื่อปรับปรุงอาคารศพด. ปรับปรุงอาคารศพด.เทศบาล 217,600  -  -  -  - ร้อยละของนักเรียน เด็กนักเรียนมีสถานที่เรียน กองช่าง

เด็กเล็กเทศบาลต าบล เทศบาลให้เหมาะสมกับ ได้แก่ ทางเดินระหว่างอาคาร ของศูนย์พัฒนา ที่ได้มาตรฐานเป็นระเบียบ

ซ าสูง กิจกรรมการเรียนการสอน ต่อเติมหลังคา กั้นห้องเรียน เด็กเล็กเทศบาล เรียบร้อย สวยงาม

และระเบียบเรียบร้อย ติดพัดลม และอุปกรณ์อื่นๆ  

สวยงาม เป็นต้น  รายละเอียดตาม

แบบแปลนทต.ซ าสูง

16 ก่อสร้างร้ัว คสล.ศูนย์ เพื่อให้ ศพด.เทศบาลมี ก่อสร้างร้ัว คสล. ศพด.เทศบาล 231,500  -  -  -  - ร้อยละของเด็กเล็กและ เกิดความปลอดภัยในชีวิต กองช่าง

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ร้ัวรอบขอบชิด ท าให้เกิด ด้านทิศเหนือและทิศตะวันตก ประชาชนที่มาติดต่อ และทรัพย์สิน

ต าบลซ าสูง ความปลอดภัย สวยงาม รายละเอียดตามแบบแปลน ราชการมีความปลอดภัย

ทต.ซ าสูง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้าน การเป็นเมืองอัจฉริยะ และเมืองแห่งการประชุมสัมมนา 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองและชุมชน

งบประมาณ
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลซ าสูง

แบบ ผ.02 



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่  

  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

17 โครงการวางท่อระบายน้ า เพื่อป้องกันน้ าท่วมขัง วางท่อระบายน้ า คสล.ø 328,000  -  -  -  - ร้อยละหรือจ านวน น้ าไม่ท่วมขังและการระบาย กองช่าง

คสล.ø ขนาด 0.80 x 1.00 ม.และท าให้การระบายน้ า ขนาด 0.80 x 1.00 ม. จ านวน ครัวเรือนที่มีการ น้ าเสียของชุมชนไหล

จ านวน 151 ท่อน  เสียของชุมชนไหลสะดวก 151 ท่อน พร้อมบ่อพัก ระบายน้ าเสีย สะดวกขึ้น

พร้อมบ่อพัก มากขึ้น ขนาด 1.20 x 1.40 ม. สะดวกเพิ่มมากขึ้น

คอนกรีตบ่อหนา 0.10 ม.

จ านวน  17  บ่อ  รายละเอียด

ตามแบบแปลนของเทศบาล

ต าบลซ าสูง

18 ปรับปรุงผิวไหล่ทางงาน เพื่อให้ประชาชนสัญจร ปรับปรุงออกเป็น 3 ช่วง  - 500,000  -  -  - ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ไปมาสะดวกสบายและมี ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 6 ครัวเรือน ประชาชน และถนนได้มาตรฐาน

ถนนวิทยาคมบ ารุงราษฎร์  ถนนที่ได้มาตรฐาน เมตร ยาว 93 เมตร ช่วงที่ 2 ที่มีการคมนาคม

บ้านอ้อค า หมู่ที่ 4  ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 
80 เมตร ช่วงที่ 3  ผิวจราจร

กว้าง 5 เมตร ยาว 201  เมตร

รายละเอียดตามแบบแปลน
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองและชุมชน

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลซ าสูง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้าน การเป็นเมืองอัจฉริยะ และเมืองแห่งการประชุมสัมมนา 

แบบ ผ.02 



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่  

  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

19 ปรับปรุงผิวไหล่ทางงาน เพื่อให้ประชาชนสัญจร ขยายไหล่ทาง 2 ข้าง ผิวไหล่  - 434,000  -  -  - ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ไปมาสะดวกสบายและมี ทางกว้างข้างละ 0.90 เมตร ครัวเรือน ประชาชน และถนนได้มาตรฐาน

ถนนประชาราษฎร์ ถนนที่ได้มาตรฐาน ยาว 628 เมตร รายละเอียด ที่มีการคมนาคม

บ้านกระนวน  หมู่ที่ 2  ตามแบบแปลน ทต.ซ าสูง

20 ปรับปรุงผิวไหล่ทางงาน เพื่อให้ประชาชนสัญจร ขยายไหล่ทาง 2 ข้าง ผิวไหล่  - 285,000  -  -  - ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ไปมาสะดวกสบายและมี ทางกว้างข้างละ 0.80 เมตร ครัวเรือน ประชาชน และถนนได้มาตรฐาน
ถนนศรีพัฒนา ถนนที่ได้มาตรฐาน ยาว 465 เมตร รายละเอียด ที่มีการคมนาคม

บ้านโคกสูง  หมู่ที่ 3 ตามแบบแปลน ทต.ซ าสูง

21 ปรับปรุงผิวไหล่ทางงาน เพื่อให้ประชาชนสัญจร ขยายไหล่ทาง 2 ข้าง ผิวไหล่  - 178,000  -  -  - ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ไปมาสะดวกสบายและมี ทางกว้างข้างละ 0.90 เมตร ครัวเรือน ประชาชน และถนนได้มาตรฐาน

ถนนสุขสวัสด์ิ ถนนที่ได้มาตรฐาน ยาว 258 เมตร รายละเอียด ที่มีการคมนาคม

บ้านโคกสูง  หมู่ที่ 3 ตามแบบแปลน ทต.ซ าสูง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลซ าสูง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้าน การเป็นเมืองอัจฉริยะ และเมืองแห่งการประชุมสัมมนา 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองและชุมชน

งบประมาณ

แบบ ผ.02 



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่  

  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

22 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  เพื่อให้ประชาชนสัญจร ขนาดกว้าง 3.00  เมตร   - 498,800  -  -  - ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

สายโคกหัวนา ไปมาสะดวกสบายและมี ยาว 413 เมตร หนาเฉล่ีย ครัวเรือน ประชาชน และถนนได้มาตรฐาน

บ้านยางค า  หมู่ที่ 6 ถนนที่ได้มาตรฐาน 0.10 เมตร  รายละเอียดตาม ที่มีการคมนาคม

แบบแปลน ทต.ซ าสูง

23 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  เพื่อให้ประชาชนสัญจร ขนาดกว้าง 3.00  เมตร   - 483,100  -  -  - ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

สายนาเหล่า1 ไปมาสะดวกสบายและมี ยาว 400 เมตร หนาเฉล่ีย ครัวเรือน ประชาชน และถนนได้มาตรฐาน

บ้านอ้อค า  หมู่ที่  4  ถนนที่ได้มาตรฐาน 0.10 เมตร  รายละเอียดตาม ที่มีการคมนาคม

แบบแปลน ทต.ซ าสูง

24 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  เพื่อให้ประชาชนสัญจร ขนาดกว้าง 3.00  เมตร   - 483,100  -  -  - ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

สายต้นแดง  ไปมาสะดวกสบายและมี ยาว 400 เมตร หนาเฉล่ีย ครัวเรือน ประชาชน และถนนได้มาตรฐาน

บ้านซ าสูง  หมู่ที่ 5 ถนนที่ได้มาตรฐาน 0.10 เมตร  รายละเอียดตาม ที่มีการคมนาคม

แบบแปลน ทต.ซ าสูง

25 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  เพื่อให้ประชาชนสัญจร ขนาดกว้าง 3.00  เมตร   - 475,000  -  -  - ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

สายนาร่อง (ช่วงที2่)  ไปมาสะดวกสบายและมี ยาว 400 เมตร หนาเฉล่ีย ครัวเรือน ประชาชน และถนนได้มาตรฐาน

บ้านอ้อค า หมูที่ 4 ถนนที่ได้มาตรฐาน 0.10 เมตร  รายละเอียดตาม ที่มีการคมนาคม

แบบแปลน ทต.ซ าสูง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลซ าสูง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้าน การเป็นเมืองอัจฉริยะ และเมืองแห่งการประชุมสัมมนา 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองและชุมชน

งบประมาณ

แบบ ผ.02 



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่  

  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

26 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  เพื่อให้ประชาชนสัญจร ขนาดกว้าง 4.00  เมตร   - 404,000  -  -  - ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

ซอยอ้อค า1(ช่วงที่ 2 ) ไปมาสะดวกสบายและมี ยาว 113 เมตร หนาเฉล่ีย ครัวเรือน ประชาชน และถนนได้มาตรฐาน

บ้านอ้อค า หมูที่ 4 ถนนที่ได้มาตรฐาน 0.15 เมตร  รายละเอียดตาม ที่มีการคมนาคม

แบบแปลน ทต.ซ าสูง

27 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  เพื่อให้ประชาชนสัญจร แบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงที1่  - 280,000  -  -  - ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

สายกุดเสียว ไปมาสะดวกสบายและมี ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  ครัวเรือน ประชาชน และถนนได้มาตรฐาน

บ้านซ าสูง  หมู่ที่ 5 ถนนที่ได้มาตรฐาน ยาว 50 เมตร  ช่วงที่ 2 ที่มีการคมนาคม

ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว

150 เมตร รายละเอียดตาม

แบบแปลน ทต.ซ าสูง

28 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  เพื่อให้ประชาชนสัญจร ขนาดกว้าง 2.50  เมตร   - 248,000  -  -  - ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

สายล าเหมืองใหญ่   ไปมาสะดวกสบายและมี ยาว 250 เมตร หนาเฉล่ีย ครัวเรือน ประชาชน และถนนได้มาตรฐาน

บ้านโคกสูง  หมูที่ 3 ถนนที่ได้มาตรฐาน 0.10 เมตร  รายละเอียดตาม ที่มีการคมนาคม

แบบแปลน ทต.ซ าสูง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลซ าสูง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้าน การเป็นเมืองอัจฉริยะ และเมืองแห่งการประชุมสัมมนา 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองและชุมชน

34

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณ

แบบ ผ.02 



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่  

  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

29 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  เพื่อให้ประชาชนสัญจร ขนาดกว้าง 3.00  เมตร   - 222,200  -  -  - ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง
สายซอยชุมชนหน้ารพ. ไปมาสะดวกสบายและมี ยาว 184 เมตร หนาเฉล่ีย ครัวเรือน ประชาชน และถนนได้มาตรฐาน

บ้านโคกสูง  หมูที่ 3 ถนนที่ได้มาตรฐาน 0.10 เมตร  รายละเอียดตาม ที่มีการคมนาคม
แบบแปลน ทต.ซ าสูง

30 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  เพื่อให้ประชาชนสัญจร ขนาดกว้าง 3.00  เมตร   - 119,000  -  -  - ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง
สายสันติสุข1 ไปมาสะดวกสบายและมี ยาว 100 เมตร หนาเฉล่ีย ครัวเรือน ประชาชน และถนนได้มาตรฐาน

บ้านซ าสูง  หมูที่ 5  ถนนที่ได้มาตรฐาน 0.10 เมตร  รายละเอียดตาม ที่มีการคมนาคม
แบบแปลน ทต.ซ าสูง

31 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  เพื่อให้ประชาชนสัญจร ขนาดกว้าง 3.00  เมตร   - 119,000  -  -  - ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง
สายสันติสุข (ช่วงที่ 2) ไปมาสะดวกสบายและมี ยาว 100 เมตร หนาเฉล่ีย ครัวเรือน ประชาชน และถนนได้มาตรฐาน

บ้านซ าสูง  หมูที่ 5  ถนนที่ได้มาตรฐาน 0.10 เมตร  รายละเอียดตาม ที่มีการคมนาคม
แบบแปลน ทต.ซ าสูง

32 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  เพื่อให้ประชาชนสัญจร ขนาดกว้าง 2.70  เมตร   - 57,900  -  -  - ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง
สายร่ืนรมย์ 1 ไปมาสะดวกสบายและมี ยาว 53 เมตร หนาเฉล่ีย ครัวเรือน ประชาชน และถนนได้มาตรฐาน

บ้านอ้อค า  หมู่ที่ 4    ถนนที่ได้มาตรฐาน 0.10 เมตร  รายละเอียดตาม ที่มีการคมนาคม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้าน การเป็นเมืองอัจฉริยะ และเมืองแห่งการประชุมสัมมนา 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองและชุมชน

งบประมาณ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลซ าสูง

แบบ ผ.02 



แบบแปลน ทต.ซ าสูง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่  

  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

33 ปรับปรุงถนนลูกรัง  เพื่อให้ประชาชนสัญจร ขนาดกว้าง 3.00 เมตร   - 89,000  -  -  - ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

สายโสกกลาง  ไปมาสะดวก ยาว 2,000.00 เมตร ครัวเรือน ประชาชน

บ้านโคกสูง  หมูที่ 3 หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร ที่มีการคมนาคม

รายละเอียดตามแบบแปลน 
ทต.ซ าสูง

34 ปรับปรุงถนนลูกรัง  เพื่อให้ประชาชนสัญจร ขนาดกว้าง 3.00 เมตร   - 57,900  -  -  - ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

สายโคกหัวนา 2     ไปมาสะดวก ยาว 1,300 เมตร หนาเฉล่ีย ครัวเรือน ประชาชน

บ้านโคกสูง  หมู่ที่  3 0.10 เมตร รายละเอียดตาม ที่มีการคมนาคม
แบบแปลน ทต.ซ าสูง

35 ปรับปรุงถนนลูกรัง  เพื่อให้ประชาชนสัญจร ขนาดกว้าง 3.00 เมตร   - 49,000  -  -  - ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

สายกุดเสียว    ไปมาสะดวก ยาว 1,100 เมตร หนาเฉล่ีย ครัวเรือน ประชาชน

บ้านโคกสูง  หมู่ที่  3  0.10 เมตร  รายละเอียดตาม ที่มีการคมนาคม

แบบแปลน ทต.ซ าสูง

36

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองและชุมชน

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลซ าสูง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้าน การเป็นเมืองอัจฉริยะ และเมืองแห่งการประชุมสัมมนา 

แบบ ผ.02 



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่  

  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

36 ปรับปรุงถนนลูกรัง  เพื่อให้ประชาชนสัญจร ขนาดกว้าง 3.00 เมตร   - 44,500  -  -  - ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

สายนาเหล่า2     ไปมาสะดวก ยาว 1,000 เมตร หนาเฉล่ีย ครัวเรือน ประชาชน

บ้านอ้อค า  หมู่ที่ 4  0.10 เมตร  รายละเอียดตาม ที่มีการคมนาคม
แบบแปลน ทต.ซ าสูง

37 ปรับปรุงถนนลูกรัง  เพื่อให้ประชาชนสัญจร ขนาดกว้าง 3.00 เมตร   - 40,000  -  -  - ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

สายนาร่อง – บึงกะซา ไปมาสะดวก ยาว 900 เมตร หนาเฉล่ีย ครัวเรือน ประชาชน

บ้านอ้อค า  หมู่ที่ 4  0.10 เมตร  รายละเอียดตาม ที่มีการคมนาคม
แบบแปลน ทต.ซ าสูง

38 ปรับปรุงถนนลูกรัง  เพื่อให้ประชาชนสัญจร ขนาดกว้าง 3.00 เมตร   - 31,200  -  -  - ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

สายคูกกบง  ไปมาสะดวก ยาว 700 เมตร หนาเฉล่ีย ครัวเรือน ประชาชน

บ้านซ าสูง  หมู่ที่ 5   0.10 เมตร  รายละเอียดตาม ที่มีการคมนาคม
แบบแปลน ทต.ซ าสูง

37

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลซ าสูง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้าน การเป็นเมืองอัจฉริยะ และเมืองแห่งการประชุมสัมมนา 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองและชุมชน

งบประมาณ

แบบ ผ.02 



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่  

  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

39 ปรับปรุงถนนลูกรัง  เพื่อให้ประชาชนสัญจร ขนาดกว้าง 3.00 เมตร   - 26,700  -  -  - ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

สายบ๋าฮัง 2  ไปมาสะดวก ยาว 600 เมตร หนาเฉล่ีย ครัวเรือน ประชาชน
บ้านซ าสูง  หมู่ที่ 5   0.10 เมตร  รายละเอียดตาม ที่มีการคมนาคม

แบบแปลน ทต.ซ าสูง

40 ปรับปรุงถนนลูกรัง  เพื่อให้ประชาชนสัญจร ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 500  - 22,200  -  -  - ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

สายนายเปลือย1 ไปมาสะดวก เมตร หนาเฉล่ีย  0.10 เมตร ครัวเรือน ประชาชน
บ้านซ าสูง  หมู่ที่ 5   รายละเอียดตามแบบแปลน ที่มีการคมนาคม

ทต.ซ าสูง

41 ปรับปรุงถนนลูกรัง  เพื่อให้ประชาชนสัญจร ขนาดกว้าง 3.00 เมตร   - 22,200  -  -  - ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

สายค านายม  ไปมาสะดวก ยาว 500 เมตร หนาเฉล่ีย ครัวเรือน ประชาชน

บ้านอ้อค า  หมู่ที่ 4    0.10 เมตร  รายละเอียดตาม ที่มีการคมนาคม

แบบแปลน ทต.ซ าสูง

38

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลซ าสูง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้าน การเป็นเมืองอัจฉริยะ และเมืองแห่งการประชุมสัมมนา 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองและชุมชน

งบประมาณ

แบบ ผ.02 



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่  

  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

42 ปรับปรุงถนนลูกรัง  เพื่อให้ประชาชนสัญจร ขนาดกว้าง 3.00 เมตร   - 20,000  -  -  - ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

สายต้นแดง ไปมาสะดวก ยาว 450 เมตร หนาเฉล่ีย ครัวเรือน ประชาชน

บ้านซ าสูง  หมู่ที่ 5   0.10 เมตร  รายละเอียดตาม ที่มีการคมนาคม

แบบแปลน ทต.ซ าสูง

43 ปรับปรุงถนนลูกรัง  เพื่อให้ประชาชนสัญจร ขนาดกว้าง 4.00 เมตร   - 10,000  -  -  - ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

สายของเก่า ไปมาสะดวก ยาว 170 เมตร หนาเฉล่ีย ครัวเรือน ประชาชน

บ้านอ้อค า  หมู่ที่ 4    0.10 เมตร  รายละเอียดตาม ที่มีการคมนาคม

แบบแปลน ทต.ซ าสูง

44 ปรับปรุงถนนลูกรัง  เพื่อให้ประชาชนสัญจร ขนาดกว้าง 3.00 เมตร   - 8,900  -  -  - ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

สายนายเปลือย2 ไปมาสะดวก ยาว 200 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 ครัวเรือน ประชาชน

บ้านซ าสูง  หมู่ที่ 5   เมตร  รายละเอียดตาม ที่มีการคมนาคม

แบบแปลน ทต.ซ าสูง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลซ าสูง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้าน การเป็นเมืองอัจฉริยะ และเมืองแห่งการประชุมสัมมนา 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองและชุมชน

งบประมาณ

แบบ ผ.02 



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่  

  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

45 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  เพื่อให้ประชาชนสัญจร ถนนค.ส.ล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร   -  - 490,300  -  - ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง
สายหน้าโรงพยาบาลซ าสูง ไปมาสะดวกสบายและมี ยาว 309 เมตร หนาเฉล่ีย ครัวเรือน ประชาชน และถนนได้มาตรฐาน

– หลุบแซง ถนนที่ได้มาตรฐาน 0.10 เมตร  รายละเอียดตาม ที่มีการคมนาคม
บ้านโคกสูง  หมูที่ 3 แบบแปลน ทต.ซ าสูง

46 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  เพื่อให้ประชาชนสัญจร ถนนค.ส.ล. ขนาดกว้าง 3.00 เมตร   -  - 483,000  -  - ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง
สายซอยนาเหล่า1 ไปมาสะดวกสบายและมี ยาว 400 เมตร หนาเฉล่ีย ครัวเรือน ประชาชน และถนนได้มาตรฐาน

บ้านอ้อค า  หมูที่ 4 ถนนที่ได้มาตรฐาน 0.10 เมตร  รายละเอียดตาม ที่มีการคมนาคม
แบบแปลน ทต.ซ าสูง

47 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  เพื่อให้ประชาชนสัญจร ถนนค.ส.ล. ขนาดกว้าง 3.00 เมตร   -  - 483,000  -  - ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง
สายซอยนาเหล่า2 ไปมาสะดวกสบายและมี ยาว 400 เมตร หนาเฉล่ีย ครัวเรือน ประชาชน และถนนได้มาตรฐาน

บ้านอ้อค า  หมูที่ 4 ถนนที่ได้มาตรฐาน 0.10 เมตร  รายละเอียดตาม ที่มีการคมนาคม
แบบแปลน ทต.ซ าสูง

48 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  เพื่อให้ประชาชนสัญจร ถนนค.ส.ล. ขนาดกว้าง 3.00 เมตร   -  - 483,000  -  - ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง
สายป่าสัก(วัดโคก) ไปมาสะดวกสบายและมี ยาว 400 เมตร หนาเฉล่ีย ครัวเรือน ประชาชน และถนนได้มาตรฐาน

40

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองและชุมชน

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลซ าสูง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้าน การเป็นเมืองอัจฉริยะ และเมืองแห่งการประชุมสัมมนา 

แบบ ผ.02 



บ้านโคกสูง  หมูที่ 3 ถนนที่ได้มาตรฐาน 0.10 เมตร  รายละเอียดตาม ที่มีการคมนาคม

แบบแปลน ทต.ซ าสูง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่  

  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

49 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  เพื่อให้ประชาชนสัญจร ถนนค.ส.ล. ขนาดกว้าง 3.00 เมตร   -  - 483,000  -  - ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง
สายโคกหนองจิก ไปมาสะดวกสบายและมี ยาว 400 เมตร หนาเฉล่ีย ครัวเรือน ประชาชน และถนนได้มาตรฐาน

บ้านอ้อค า  หมูที่ 4 ถนนที่ได้มาตรฐาน 0.10 เมตร  รายละเอียดตาม ที่มีการคมนาคม
แบบแปลน ทต.ซ าสูง

50 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  เพื่อให้ประชาชนสัญจร ถนนค.ส.ล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร   -  - 476,000  -  - ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง
สายนาบ๋า(โรงสีตาซึม) ไปมาสะดวกสบายและมี ยาว 300 เมตร หนาเฉล่ีย ครัวเรือน ประชาชน และถนนได้มาตรฐาน

บ้านอ้อค า  หมูที่ 4 ถนนที่ได้มาตรฐาน 0.10 เมตร  รายละเอียดตาม ที่มีการคมนาคม
แบบแปลน ทต.ซ าสูง

51 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  เพื่อให้ประชาชนสัญจร ถนนค.ส.ล. ขนาดกว้าง 3.00 เมตร   -  - 475,000  -  - ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง
สายกุดยาง ไปมาสะดวกสบายและมี ยาว 400 เมตร หนาเฉล่ีย ครัวเรือน ประชาชน และถนนได้มาตรฐาน

บ้านซ าสูง  หมูที่ 5 ถนนที่ได้มาตรฐาน 0.10 เมตร  รายละเอียดตาม ที่มีการคมนาคม
แบบแปลน ทต.ซ าสูง

52 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  เพื่อให้ประชาชนสัญจร ถนนค.ส.ล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร   -  - 470,000  -  - ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง
สายนาดง ไปมาสะดวกสบายและมี ยาว 300 เมตร หนาเฉล่ีย ครัวเรือน ประชาชน และถนนได้มาตรฐาน

บ้านอ้อค า  หมูที่ 4 ถนนที่ได้มาตรฐาน 0.10 เมตร  รายละเอียดตาม ที่มีการคมนาคม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้าน การเป็นเมืองอัจฉริยะ และเมืองแห่งการประชุมสัมมนา 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองและชุมชน

งบประมาณ
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลซ าสูง

แบบ ผ.02 



แบบแปลน ทต.ซ าสูง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่  

  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

53 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  เพื่อให้ประชาชนสัญจร ถนนค.ส.ล. ขนาดกว้าง 3.50 เมตร   -  - 413,000  -  - ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง
สายกุดเสียว ไปมาสะดวกสบายและมี ยาว 300 เมตร หนาเฉล่ีย ครัวเรือน ประชาชน และถนนได้มาตรฐาน

บ้านอ้อค า  หมูที่ 4 ถนนที่ได้มาตรฐาน 0.10 เมตร  รายละเอียดตาม ที่มีการคมนาคม
แบบแปลน ทต.ซ าสูง

54 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  เพื่อให้ประชาชนสัญจร จุดที1่.ถนนค.ส.ล. กว้าง 6.00 เมตร   -  - 233,000  -  - ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง
สายรอบบ้าน 1 ไปมาสะดวกสบายและมี ยาว 60 ม. หนาเฉล่ีย 0.10 ม. ครัวเรือน ประชาชน และถนนได้มาตรฐาน

บ้านอ้อค า  หมูที่ 4 ถนนที่ได้มาตรฐาน จุดที2่.ถนนค.ส.ล. กว้าง 6.00 ม.  ปลายทางกว้าง 8.00 ม. ที่มีการคมนาคม

ยาว 34 ม. หนาเฉล่ีย 0.10 ม.
รายละเอียดตามแบบแปลน ทต.ซ าสูง

55 ก่อสร้างร่องระบายน้ าค.ส.ล. เพื่อให้ประชาชนสัญจร ร่องระบายน้ าค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.50 เมตร   -  - 462,000  -  - ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง
ซอยหนองไผ่ 1 ไปมาสะดวกสบายและมี ลึกเฉล่ีย 0.10 เมตร หนาเฉล่ีย ครัวเรือน ประชาชน และถนนได้มาตรฐาน

บ้านอ้อค า  หมูที่ 4 ถนนที่ได้มาตรฐาน 0.75 เมตร  รายละเอียดตาม ที่มีการคมนาคม
แบบแปลน ทต.ซ าสูง

56 ปรับปรุงถนนลูกรัง  เพื่อให้ประชาชนสัญจร ถนนลูกรัง ขนาดกว้าง 3.00 เมตร   -  - 115,800  -  - ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง
สายหน้าเทศบาล   ไปมาสะดวก ยาว 2,600 เมตร หนาเฉล่ีย ครัวเรือน ประชาชน
บ้านโคกสูง  หมูที่ 3 0.10 เมตร  รายละเอียดตาม ที่มีการคมนาคม
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลซ าสูง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้าน การเป็นเมืองอัจฉริยะ และเมืองแห่งการประชุมสัมมนา 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองและชุมชน

งบประมาณ

แบบ ผ.02 



แบบแปลน ทต.ซ าสูง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่  

  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

57 ปรับปรุงถนนลูกรัง  เพื่อให้ประชาชนสัญจร ถนนลูกรัง ขนาดกว้าง 3.00 เมตร   -  - 26,700  -  - ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

สายหนองแพง 1 ไปมาสะดวก ยาว 600 เมตร หนาเฉล่ีย ครัวเรือน ประชาชน

บ้านโคกสูง  หมูที่ 3 0.10 เมตร  รายละเอียดตาม ที่มีการคมนาคม
แบบแปลน ทต.ซ าสูง

58 ปรับปรุงถนนลูกรัง  เพื่อให้ประชาชนสัญจร ถนนลูกรัง ขนาดกว้าง 3.00 เมตร   -  - 26,700  -  - ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

สายโสกไก่ขัน  ไปมาสะดวก ยาว 600 เมตร หนาเฉล่ีย ครัวเรือน ประชาชน

บ้านอ้อค า  หมู่ที่ 4    0.10 เมตร  รายละเอียดตาม ที่มีการคมนาคม
แบบแปลน ทต.ซ าสูง

59 ปรับปรุงถนนลูกรัง  เพื่อให้ประชาชนสัญจร ถนนลูกรัง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร   -  - 23,700  -  - ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

สายหนองอีปุ้ย ไปมาสะดวก ยาว 400 เมตร หนาเฉล่ีย ครัวเรือน ประชาชน

บ้านอ้อค า  หมู่ที่ 4    0.10 เมตร  รายละเอียดตาม ที่มีการคมนาคม
แบบแปลน ทต.ซ าสูง

60 ปรับปรุงถนนลูกรัง  เพื่อให้ประชาชนสัญจร ถนนลูกรัง ขนาดกว้าง 3.00 เมตร   -  - 22,000  -  - ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

สายโรงสูบน้ า 2 ไปมาสะดวก ยาว 500 เมตร หนาเฉล่ีย ครัวเรือน ประชาชน

บ้านโคกสูง  หมูที่ 3 0.10 เมตร  รายละเอียดตาม ที่มีการคมนาคม
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลซ าสูง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้าน การเป็นเมืองอัจฉริยะ และเมืองแห่งการประชุมสัมมนา 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองและชุมชน

งบประมาณ

แบบ ผ.02 



แบบแปลน ทต.ซ าสูง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่  

  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

61 ปรับปรุงถนนลูกรัง  เพื่อให้ประชาชนสัญจร ถนนลูกรัง ขนาดกว้าง 2.50 เมตร   -  - 18,500  -  - ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

สายซอยค านายม 2 ไปมาสะดวก ยาว 500 เมตร หนาเฉล่ีย ครัวเรือน ประชาชน

บ้านอ้อค า  หมู่ที่ 4    0.10 เมตร  รายละเอียดตาม ที่มีการคมนาคม
แบบแปลน ทต.ซ าสูง

62 ปรับปรุงถนนลูกรัง  เพื่อให้ประชาชนสัญจร ถนนลูกรัง ขนาดกว้าง 2.50 เมตร   -  - 18,500  -  - ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

สายนาบ๋า2 ไปมาสะดวก ยาว 500 เมตร หนาเฉล่ีย ครัวเรือน ประชาชน

บ้านอ้อค า  หมู่ที่ 4    0.10 เมตร  รายละเอียดตาม ที่มีการคมนาคม
แบบแปลน ทต.ซ าสูง

63 ปรับปรุงตลาดสดเทศบาลสด เพื่อปรับปรุงตลาดสด ปรุงตลาดสดอาคารเดิมและ  -  - 485,700  -  - ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนผู้ขาย และผู้บริโภค กองช่าง

เทศบาลต าบลซ าสูง ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย อาคารใหม่ งานเทพื้นคอนกรีตค.ส.ล. ครัวเรือน ประชาชน ที่มาใช้บริการตลาดสดเทศบาล

บ้านยางค า หมู่ที่ 6 สะอาด  สวยงาม งานปูกระเบื้อง รายละเอียดตาม ที่มาใช้บริการตลาดสดได้รับความพึงพอใจใน
แบบแปลน ทต.ซ าสูง เทศบาล ตลาดสดที่สะอาด สวยงาม
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้าน การเป็นเมืองอัจฉริยะ และเมืองแห่งการประชุมสัมมนา 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองและชุมชน

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลซ าสูง

แบบ ผ.02 



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่  

  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

64 ต่อเติมอาคารโรงอาหาร เพื่อต่อเติมอาคารโรง - ต่อเติมอาคารโรงอาหาร ศพด.  -  - 175,600  -  - ร้อยละหรือจ านวน เด็กนักเรียนศพด. กองช่าง

ศพด.ทต.ซ าสูง อาหาร ศพด.ให้เป็น งานก่อสร้างโครงหลังคา มุงหลังคา เด็กนักเรียนของ มีสถานที่รับประทานอาหาร

บ้านซ าสูง  หมู่ที่ 5   ระเบียบเรียบร้อย สะอาด งานเทพื้นคอนกรีตค.ส.ล. ศพด.ทต.ซ าสูง และใช้ท ากิจกรรมต่างๆ

สวยงาม รายละเอียดตามแบบแปลน ทต.ซ าสูง ที่สะอาด สวยงาม

65 ปรับปรุงภูมิทัศน์สวน เพื่อให้ประชาชนมีสถาน สวนสาธารณะบึงยาง  -  -  - 3,000,000 3,000,000 ประชาชนมีสถานที่ ประชาชนมีสุขภาพร่างกาย กองช่าง

สาธารณะบึงยาง ที่พักผ่อนและออกก าลังกาย พักผ่อนหย่อนใจ แข็งแรง จิตใจเบิกบานและมี

เพิ่มมากขึ้น สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

66 ปรับปรุงภูมิทัศน์สวน เพื่อให้ประชาชนมีสถาน สวนสาธารณะในเขต  -  -  - 300,000 300,000 ประชาชนมีสถานที่ ประชาชนมีสุขภาพ กองช่าง

สาธารณะในเขต ที่พักผ่อนและออกก าลังกายเทศบาลเช่น หนองค าน้อย พักผ่อนหย่อนใจ ร่างกายแข็งแรง จิตใจ

เทศบาลต าบลซ าสูง หนองค าใหญ่  เป็นต้น เพิ่มมากขึ้น เบิกบานและมีสถานที่

67 ก่อสร้างป้ายส านักงาน เพื่อให้ สนง.เทศบาลมี ก่อสร้างป้าย สนง.เทศบาล  -  -  - 400,000 400,000 ร้อยละของประชาชน เกิดความปลอดภัยในชีวิต กองช่าง

เทศบาลต าบลซ าสูง ร้ัวรอบขอบชิด ท าให้เกิด ด้านหน้าบริเวณทางเข้า ที่มาติดต่อราชการ และทรัพย์สิน

ความปลอดภัย สวยงาม รายละเอียดตามแบบแปลน มีความปลอดภัย

ทต.ซ าสูง

รวม   67 โครงการ   -   - 5,525,800 5,273,700 5,929,500 3,665,000 3,765,000   -   -   -
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลซ าสูง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้าน การเป็นเมืองอัจฉริยะ และเมืองแห่งการประชุมสัมมนา 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองและชุมชน

งบประมาณ

แบบ ผ.02 



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่  

  1.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการเพิ่มศักยภาพ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้สมาชิกสมาชิก อปพร.ในเขตเทศบาล 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 จ านวนผู้เข้าร่วม สมาชิก อปพร.ในเขตเทศบาล งานสวสัดิการ

และพัฒนาความรู้ให้กับ อปพร.ได้พบเห็นประสบการณ์ซ าสูง ทั้ง 6 ชุมชน โครงการ ได้เห็นพบประสบการณ์และ ส านักปลัดเทศบาล

สมาชิก อปพร. และน ามาปรับใช้ในการท างาน น ามาปรับใช้ในการท างาน

2 โครงการจัดกิจกรรมงาน เพื่อจัดกิจกรรมวัน อปพร. สมาชิก อปพร.ในเขตเทศบาล 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้เข้าร่วม สมาชิก อปพร. ได้ท า งานป้องกันฯ

วัน อปพร. ประจ าปี เช่น กิจกรรม ต าบลซ าสูง กิจกรรม กิจกรรมต่างๆร่วมกัน ส านักปลัดเทศบาล

บ าเพ็ญประโยชน์  เป็นต้น ท าให้เกิดความสามัคคี

3 โครงการป้องกันและแก้ไข เพื่อจัดอบรมให้ความรู้ ผู้น าชุมชน นักเรียน และ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้เข้าร่วม ผู้น าชุมชน นักเรียน และ งานป้องกันฯ

ปัญหาภัยธรรมชาติ ในการป้องกันและแก้ไข ประชาชนในเขตเทศบาล อบรมตามโครงการ ประชาชน ได้รับความรู้ ส านักปลัดเทศบาล

ปัญหาภัยธรรมชาติ และสามารถน าไปใช้

ในชีวิตประจ าวันได้

4 โครงการจัดต้ังศูนย์บริการ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาประชาชนทุกคนที่สัญจรไปมา 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 อุบัติเหตุด้านการ  - อุบัติเหตุด้านการจราจร งานป้องกันฯ

ประชาชนในช่วงเทศกาล การเกิดอุบัติเหตุและ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ จราจรลดลง ลดลง ส านักปลัดเทศบาล

วันขึ้นปีใหม่ การจราจร  - ประชาชนมีจุดพักรถ

ระหว่างการเดินทาง

เทศบาลต าบลซ าสูง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองและชุมชน

งบประมาณ
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

แบบ ผ.02 



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่  

  1.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการจัดต้ังศูนย์บริการ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาประชาชนทุกคนที่สัญจรไปมา 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 อุบัติเหตุด้านการ  - อุบัติเหตุด้านการจราจร งานป้องกันฯ

ประชาชนในช่วงเทศกาล การเกิดอุบัติเหตุและ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จราจรลดลง ลดลง ส านักปลัดเทศบาล

เทศกาลสงกรานต์ การจราจร  - ประชาชนมีจุดพักรถ
ระหว่างการเดินทาง

6 โครงการรณรงค์ป้องกัน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ประชาชน  หมู่บ้านในพื้นที่ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ปัญหายาเสพติด ประชาชนในพื้นที่มีความรู้ งานป้องกันฯ

และแก้ไขปัญหายาเสพติด มีความรู้ ความเข้าใจ เทศบาลต าบลซ าสูง ในพื้นที่ลดลง ความเข้าใจ ถึงโทษของ ส านักปลัดเทศบาล

ถึงโทษของยาเสพติด ยาเสพติด 

7 โครงการแก้ไขปัญหา เพื่อสร้างความปลอดภัย ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์ 1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000  ปัญหาอาชญากรรม ประชาชนในพื้นที่มีความ กองช่าง

อาชญากรรม ในชีวิตและทรัพย์สินและ วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่ ในพื้นที่ลดลง ความเข้าใจ ถึงโทษของ

ทรัพย์สินแก่ประชาชน จุดเส่ียง จุดล่อแหลมต่อการ ยาเสพติด 
กระท าผิดกฎหมาย

8 โครงการจัดการจราจร เพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การทาสีตีเส้น  สัญญาณไฟจราจร 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนผู้ที่สัญจรไปมา งานป้องกันฯ

การจราจรที่ประชาชน สามเหล่ียมหยุดตรวจ ป้ายจราจร ประชาชนที่มีการ เกิดความปลอดภัยในชีวิต ส านักปลัดเทศบาล

ได้รับประโยชน์โดยตรง กรวยจราจร  แผงกั้น ฯลฯ สัญจรไปมา และทรัพย์สิน อุบัติเหตุด้าน

การจราจรลดลง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองและชุมชน

งบประมาณ
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แบบ ผ.02 



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่  

  1.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9 อุดหนุนโครงการป้องกัน เพื่อสนับสนุนงบ ศอ.ปส.อ.ซ าสูง 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ศอ.ปส.อ.ซ าสูง การด าเนินงานป้องกันและ งานป้องกันฯ

และแก้ไขปัญหา ประมาณโครงการป้อง ได้รับการสนับ แก้ไขปัญหาให้ทันต่อสถาน ส านักปลัดเทศบาล

ยาเสพติด กันและแก้ไขยาเสพติด สนุนงบประมาณ การณ์ยาเสพติดปัจจุบัน ศอ.ปส.อ.ซ าสูง

ในทุกมิติ  ทั้งมิติบุคคล

(ผู้ค้า/ผู้เสพ/ผู้เส่ียง) มิติพื้นที่

10 อุดหนุนโครงการป้องกัน เพื่อสนับสนุนงบ ศอ.ปส.จ.ขอนแก่น 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ศอ.ปส.จ.ขอนแก่น การด าเนินงานป้องกันและ งานป้องกันฯ

และแก้ไขปัญหา ประมาณโครงการป้อง ได้รับการสนับ แก้ไขปัญหาให้ทันต่อสถาน ส านักปลัดเทศบาล

ยาเสพติด กันและแก้ไขยาเสพติด สนุนงบประมาณ การณ์ยาเสพติดปัจจุบัน ศอ.ปส.

ในทุกมิติ  ทั้งมิติบุคคล จ.ขอนแก่น

(ผู้ค้า/ผู้เสพ/ผู้เส่ียง) มิติพื้นที่

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

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองและชุมชน

งบประมาณ
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แบบ ผ.02 



2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ
  2.1  แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ทีร่ับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจ้างเหมาประกอบ เพือ่ให้เด็กได้รับประทาน เด็กในศูนยพ์ัฒนา 398,000 398,000 398,000 398,000 398,000 ร้อยละของนักเรียน เด็กได้รับอาหาร กองการศึกษา

อาหารกลางวนัของศูนย์ อาหารอยา่งเพียงพอ เด็กเล็กเทศบาล ทีไ่ด้รับอาหาร กลางวนัอยา่งเพียงพอ
พัฒนาเด็กเล็ก กลางวนั

2 โครงการจัดซ้ืออาหารเสริม เพือ่เสริมสร้างร่างกายแก่ เด็กในศูนยพ์ัฒนา 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 ร้อยละของนักเรียน เด็กนักเรียนได้รับ กองการศึกษา
(นม)ของศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก เด็กให้แข็งแรง เด็กเล็กเทศบาล ทีไ่ด้รับอาหารเสริม อาหารเสริม(นม)

(นม) อยา่งเพียงพอ

3 โครงการจัดซ้ืออาหารเสริม เพือ่อุดหนุนค่าอาหารเสริม นักเรียนโรงเรียน 565,000 565,000 565,000 565,000 565,000 ร้อยละของนักเรียน เด็กนักเรียนได้รับ กองการศึกษา
(นม) โรงเรียนบ้าน (นม)แก่เด็กนักเรียนโรง บ้านกระนวนซ าสูง ทีไ่ด้รับอาหารเสริม อาหารเสริม(นม)
กระนวนซ าสูง เรียนบ้านกระนวนซ าสูง (นม) อยา่งเพียงพอ

4 โครงการจัดซ้ือส่ือการเรียน เพือ่จัดซ้ือส่ือการเรียน เด็กนักเรียนใน ศพด. 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของนักเรียน เด็กนักเรียนของศพด. กองการศึกษา
การสอนของศูนยพ์ัฒนา การสอนให้เด็กนักเรียนได้ ทต.ซ าสูง ของศูนยพ์ัฒนา ได้เรียนรู้อยา่งต่อเนือ่ง
เด็กเล็กเทศบาล เรียนรู้อยา่งต่อเนือ่ง เด็กเล็กเทศบาล และเข้าถึงแหล่งความ

รู้อยา่งทัว่ถึง
5 โครงการจัดกิจกรรม เพือ่จัดกิจกรรมของศพด. เด็กนักเรียนศูนยพ์ัฒนา 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละของนักเรียน เด็กนักเรียนได้รับความรู้ กองการศึกษา

ภายในศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลต าบลซ าสูง  เช่น เด็กเล็กเทศบาลต าบล ทีเ่ข้าร่วมกิจกรรม เสริมสร้างทักษะทาง
เทศบาล กิจกรรมวนัแม่แห่งชาติ  ซ าสูง ปัญญา ร่างกาย

การแข่งขันกีฬาสี  ฯลฯ

49
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลซ าสูง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 3  การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง

งบประมาณ

แบบ ผ.02 



2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ
  2.1  แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ทีร่ับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
6 โครงการพัฒนาศูนย์ เพือ่ปรับปรุงศูนยเ์รียนรู้ ปรับปรุงศูนยเ์รียนรู้ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของนักเรียน เด็กนักเรียนมีสถานที่ กองการศึกษา

เรียนรู้นอกห้องเรียน  นอกห้องเรียน และปรับ  นอกห้องเรียน ของศูนยพ์ัฒนา เรียนรู้นอกห้องเรียน
ของศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก ปรุงปรุงทีอ่่านหนังสือ ของศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก เด็กเล็กเทศบาล ทีไ่ด้มาตรฐานเป็น
เทศบาล อปท.รักการอ่าน ระเบียบเรียบร้อย สวยงาม 

7 โครงการจัดงานวนัเด็ก เพือ่ส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วม เด็กนักเรียนในเขต 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนผู้เข้าร่วม เด็กได้แสดงออกใน กองการศึกษา
แห่งชาติ ในกิจกรรมงานวนัเด็ก และมี เทศบาล โครงการ ด้านต่างๆ และได้รับ

ระเบียบวนิัย มีความสามัคคี ความรู้จากการจัด
และรับผิดชอบต่อหน้าที่ นิทรรศการของแต่ละ

หน่วยงาน

8 อุดหนุนโครงการอาหาร เพือ่อุดหนุนค่าอาหาร นักเรียนโรงเรียน 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 ร้อยละของนักเรียน เด็กนักเรียนได้รับอาหาร กองการศึกษา
กลางวนัของโรงเรียนบ้าน กลางวนัแก่เด็กนักเรียน บ้านกระนวนซ าสูง ทีไ่ด้รับอาหาร อยา่งเพียงพอ โรงเรียนบ้าน
กระนวนซ าสูง โรงเรียนบ้านกระนวน กลางวนั กระนวนซ าสูง

ซ าสูง
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลซ าสูง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 3  การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง

งบประมาณ

แบบ ผ.02 



2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ
  2.1  แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ทีร่ับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
9 โครงการจัดงานวนัเฉลิม เพือ่จัดกิจกรรมวนัเฉลิม หน่วยงานภาครัฐ  -  - 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้เข้าร่วม หน่วยงานภาครัฐ กองการศึกษา

พระชนมพรรษา พระชนมพรรษาสมเด็จ ภาคเอกชน และ โครงการ ภาคเอกชน และ
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระนางเจ้าฯ พระบรม ประชาชนในเขตเทศบาล ประชาชน มีส่วนร่วม
พระบรมราชินี ราชินี ในกิจกรรม และได้แสดง

ถึงความจงรักภักดี

10 โครงการจัดงานวนัเฉลิม เพือ่จัดกิจกรรมวนัเฉลิม หน่วยงานภาครัฐ  -  - 80,000 80,000 80,000 จ านวนผู้เข้าร่วม หน่วยงานภาครัฐ กองการศึกษา
พระชนมพรรษา สมเด็จ พระชนมพรรษาพระบาท ภาคเอกชน และประชา โครงการ ภาคเอกชน และ
พระเจ้าอยูห่ัวมหาวชิรา สมเด็จพระวชิรแกล้า ชนในเขตเทศบาล ประชาชน มีส่วนร่วม
ลงกรณ์ บดินทรเทพย เจ้าอยูห่ัว ในกิจกรรม และได้แสดง
วรางกูร รัชกาลที ่10 ถึงความจงรักภักดี

11 โครงการจัดงานวนัเฉลิม เพือ่จัดกิจกรรมวนัเฉลิม หน่วยงานภาครัฐ  -  - 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้เข้าร่วม หน่วยงานภาครัฐ กองการศึกษา
พระชนมพรรษาสมเด็จ พระชนมพรรษาสมเด็จ ภาคเอกชน และประชา โครงการ ภาคเอกชน และ
พระบรมราชินีพันปีหลวง พระบรมราชินี พันปีหลวง ชนในเขตเทศบาล ประชาชน มีส่วนร่วม
และวนัแม่แห่งชาติ และวนัแม่แห่งชาติ ในกิจกรรม และได้แสดง

ถึงความจงรักภักดี
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลซ าสูง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 3  การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง

งบประมาณ

แบบ ผ.02 



2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ
  2.1  แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ทีร่ับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
12 โครงการจัดงานวนัคล้าย เพือ่จัดกิจกรรมวนัคล้าย หน่วยงานภาครัฐ  -  - 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้เข้าร่วม หน่วยงานภาครัฐ กองการศึกษา

วนัเฉลิมพระชนมพรรษา สวรรคตพระบาทสมเด็จ ภาคเอกชน และประชา โครงการ ภาคเอกชน และ
พระบาทสมเด็จพระมหา พระมหาภูมิพลอดุลยเดช ชนในเขตเทศบาล ประชาชน มีส่วนร่วม
ภูมิพลอดุลยเดชมหราช มหราช บรมนาถบพิตร ในกิจกรรม และได้แสดง
บรมนาถบพิตร ถึงความจงรักภักดี
และวนัพ่อแห่งชาติ

13 โครงการพัฒนาศูนยพ์ัฒนา เพือ่สนับสนุนการด าเนิน ผู้สูงอายใุนเขตเทศบาล 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของผู้สูงอายุ ผู้สูงอายใุนเขตเทศบาล กองการศึกษา
คุณภาพชีวติผู้สูงวยั งานของศูนยพ์ัฒนา ต าบลซ าสูง ทีเ่ข้าร่วมโครงการ มีคุณภาพชีวติทีดี่ขึน้

คุณภาพชีวติผู้สูงวยั

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

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 3  การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลซ าสูง
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แบบ ผ.02 แบบ ผ.02 



2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ
  2.2  แผนงานสังคมสงเคราะห์

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ทีร่ับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการส่งเสริมให้เด็ก เพือ่ส่งเสริมให้เด็กและ เด็กและเยาวชนในเขต 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้เข้าร่วม เด็กและเยาวชนมี งานสวัสดิการสังคม

และเยาวชนมีรายได้ เยาวชนมีรายได้ช่วงปิด เทศบาล โครงการ รายได้ช่วงปิดภาค ส านักปลัดเทศบาล

ภาคเรียนและใช้เวลาวา่ง เรียนและใช้เวลาวา่ง
ให้เป็นประโยชน์ ให้เป็นประโยชน์

2 โครงการคนซ าสูงไม่ เพือ่ช่วยเหลือและบรรเทา ประชาชนผู้ประสบ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวนผู้ประสบ ผู้ประสบปัญหาความ  งานสวัสดิการ

ทอดทิง้กัน ปัญหาความเดือดร้อน ปัญหาผู้ด้อยโอกาส  ปัญหาความเดือด เดือดร้อนได้รับการ ส านักปลัดเทศบาล

เบือ้งต้นแก่ประชาชนที่ ผู้ยากจนไร้ทีพ่ึง่  ร้อน ทีไ่ด้รับการ ดูแลช่วยเหลือให้ดีขึน้
ประสบปัญหาความเดือดร้อนภายในเขตเทศบาล ช่วยเหลือ

3 โครงการส่งเสริมกิจกรรม เพือ่ส่งเสริมให้เด็กและ เด็กและเยาวชนในเขต 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้เข้าร่วม เด็กและเยาวชนได้ งานสวัสดิการสังคม

สภาเด็กและเยาวชน เยาวชนท ากิจกรรมต่างๆ เทศบาล โครงการ ท ากิจกรรมต่างๆ ส านักปลัดเทศบาล

ทีเ่ป็นประโยชน์ของสภาเด็ก ทีเ่ป็นประโยชน์
และเยาวชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลซ าสูง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 7  การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการ แข่งขัน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

งบประมาณ
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ
  2.2  แผนงานสังคมสงเคราะห์

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ทีร่ับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 โครงการระลึกคุณผู้สูงอายุ เพือ่จัดท าส่ิงอ านวยความ สนง.ทต.ซ าสูง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนสถานที่ ผู้พิการได้รับบริการ งานสวัสดิการ

สะดวกส าหรับผู้พิการ เช่น ตลาดสดเทศบาล ทีจ่ัดท าส่ิงอ านวย อ านวยความสะดวก ส านักปลัดเทศบาล

ตีเส้นช่องจอดรถ ราวจับ ฯลฯวดัในเขตเทศบาล ความสะดวกส าหรับ ในการด ารงชีวติ
ผู้พิการ

5 โครงการจัดท าส่ิงอ านวย เพือ่จัดท าส่ิงอ านวยความ สนง.ทต.ซ าสูง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนสถานที่ ผู้พิการได้รับบริการ งานสวัสดิการ

ความสะดวกส าหรับผู้พิการ สะดวกส าหรับผู้พิการ เช่น ตลาดสดเทศบาล ทีจ่ัดท าส่ิงอ านวย อ านวยความสะดวก ส านักปลัดเทศบาล

ตีเส้นช่องจอดรถ ราวจับ ฯลฯวดัในเขตเทศบาล ความสะดวกส าหรับ ในการด ารงชีวติ
ผู้พิการ

รวม   5  โครงการ   -   - 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000   -   -   -

เทศบาลต าบลซ าสูง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 7  การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการ แข่งขัน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

งบประมาณ

54
แบบ ผ.02 



2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ
  2.3  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ทีร่ับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจัดงานประเพณี เพือ่เป็นการอนุรักษ์ ประชาชนในเขต 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 จ านวนผู้เข้าร่วม  -ประชาชนได้อนุรักษ์ กองการศึกษา

ลอยกระทง  สืบสานประเพณีท้องถิน่ เทศบาลทัง้ 6 ชุมชน โครงการ สืบสาน ประเพณีวฒัน
และให้ประชาชน ได้ท า ธรรมทีดี่อยา่งต่อเนือ่ง
กิจกรรมร่วมกัน  -ท าให้ประชาชนได้มี

ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม

2 โครงการจัดงานประเพณี เพือ่เป็นการอนุรักษ์ สืบสาน ประชาชนในเขตเทศบาล 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนผู้เข้าร่วม  -ประชาชนได้อนุรักษ์ กองการศึกษา
สงกรานต์ ประเพณีท้องถิน่และให้ ทัง้ 6 ชุมชน โครงการ สืบสาน ประเพณีวฒัน

ประชาชน ได้ท ากิจกรรมร่วมกัน ธรรมทีดี่อยา่งต่อเนือ่ง
 -ท าให้ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม

3 อุดหนุนโครงการจัดงาน เพือ่เป็นการอนุรักษ์ ประชาชนในเขตเทศบาล 360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 จ านวนผู้เข้าร่วม  -ประชาชนได้อนุรักษ์ กองการศึกษา
ประเพณีบุญบัง้ไฟ สืบสานประเพณีท้องถิน่ ทัง้ 6 ชุมชน และ โครงการ สืบสาน ประเพณีวฒัน คณะกรรมการ

และส่งเสริมการมีส่วน ส่วนราชการต่างๆ ธรรมทีดี่อยา่งต่อเนือ่ง ชุมชน ทัง้ 6 ชุมชน
ร่วมของประชาชน ในเขตเทศบาล
ได้ท ากิจกรรมร่วมกัน

55

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 7  การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการ แข่งขัน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลซ าสูง

แบบ ผ.02 



2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ
  2.3  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ทีร่ับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 โครงการจัดกิจกรรมวนั เพือ่จัดกิจกรรมวันส าคัญทีเ่กีย่ว หน่วยงานภาครัฐ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนผู้เข้าร่วม หน่วยงานภาครัฐ กองการศึกษา

ส าคัญทีเ่กีย่วกับชาติ กับชาติ ศาสนาและพระมหา- ภาคเอกชน และ โครงการ ภาคเอกชน และ
ศาสนาและพระมหา กษตัริย์ เช่น วันปิยะมหาราช ประชาชนในเขตเทศบาล ประชาชน มีส่วนร่วม
กษัตริย์ วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา ในกิจกรรม 

5 โครงการร่วมจัดงานแผ่นดิน เพือ่เป็นการประชาสัมพนัธ์ หน่วยงานภาครัฐ 70,000      70,000      70,000      70,000      70,000      จ านวนผู้เข้าร่วม สามารถประชาสัมพนัธ์ กองการศึกษา
พระเจ้าใหญ่รวมใจของดี ส่งเสริม สนับสนุนการพฒันา ภาคเอกชน และ โครงการ ผลิตภณัฑ์ของดีอ าเภอซ าสูง

อ าเภอซ าสูง ผลิตภณัฑ์ของดีอ าเภอซ าสูง ประชาชนทัว่ไป ใหเ้ป็นทีรู้่จักอย่างกว้างขวาง

ใหไ้ด้มาตรฐาน และเพือ่ขยาย น าไปสู่ช่องทางการจ าหน่าย

ช่องทางการจ าหน่าย

6 โครงการสนับสนุนภารกิจ เพือ่สนับสนุนงบประมาณ เหล่ากาชาดจังหวดั 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 เหล่ากาชาด เหล่ากาชาดจังหวดั กองการศึกษา
ของเหล่ากาชาดจังหวดั โครงการสนับสนุนภารกิจ ขอนแก่น จังหวดัขอนแก่น ขอนแก่นสามารถด าเนิน เหล่ากาชาด
ขอนแก่น ของเหล่ากาชาดจังหวดั ได้รับการสนับ กิจกรรมตามภารกิจ จงัหวดัขอนแกน่

ขอนแก่น สนุนงบประมาณ เป็นไปตามวตัถุประสงค์

7 อุดหนุนโครงการแข่งขัน เพือ่ส่งเสริมและสนับสนุน ประชาชนในเขตเทศบาล  - 120,000 120,000 120,000 120,000 จ านวนผู้เข้าร่วม สร้างสุขภาพร่างกาย กองการศึกษา
กีฬาชุมชนสัมพันธ์ ด้านการกีฬา/นันทนาการ ทัง้  6   ชุมชน โครงการ ให้แข็งแรงและสร้าง คณะกรรมการ

เพือ่การออกก าลังกายของ ความสามัคคีในหมูค่ณะ ชุมชน ทัง้ 6 ชุมชน
ประชาชน ในเขตเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 7  การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการ แข่งขัน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

56

เทศบาลต าบลซ าสูง



2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ
  2.3  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ทีร่ับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
8 โครงการจัดกิจกรรม เพือ่พัฒนาศักยภาพในศูนย์ ศูนยก์ีฬาเยาวชน กีฬา 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนผู้เข้าร่วม การจัดกิจกรรมของ กองการศึกษา

ส าหรับศูนยเ์ยาวชนกีฬา เยาวชน กีฬาละนันทนาการ และนันทนาการ กิจกรรม ศูนยเ์ยาวชน กีฬาและ
และนันทนาการ และเป็นการส่งเสริมในการ นันทนาการมีประสิทธิ

จัดกิจกรรมด้านต่าง ๆ ภาพมากขึน้

9 โครงการสืบสาน ประเพณี เพือ่เป็นการอนุรักษ์ ประชาชนในเขต 50,000 50,000 - - - จ านวนผู้เข้าร่วม  -ประชาชนได้อนุรักษ์ กองการศึกษา
วฒันธรรมท้องถิน่  สืบสานประเพณีท้องถิน่ เทศบาลทัง้ 6 ชุมชน โครงการ สืบสาน ประเพณีวฒัน

และให้ประชาชน ได้ท า ธรรมทีดี่อยา่งต่อเนือ่ง
กิจกรรมร่วมกัน  -ท าให้ประชาชนได้มี

ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม

10 โครงการก่อสร้างปะร าพิธ ี เพือ่ให้ประชาชนมีสถานที่ ก่อสร้างปะร าพิธ ี  - 500,000  -  -  - ประชาชนมีบริเวณ ประชาชนมีสถานที่ กองช่าง
(สนามกีฬา ทต.ซ าสูง) จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา  จ านวน 1 แห่ง จัดกิจกรรมแข่งขัน จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา  

ส่งเสริมให้ประชาชนสุขภาพ กีฬาเป็นมาตรฐาน ท าให้ประชาชนสุขภาพ
แข็งแรง มากขึน้ แข็งแรง

เทศบาลต าบลซ าสูง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 7  การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการ แข่งขัน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 
รายละเอียดโครงการพัฒนา

57
แบบ ผ.02 



2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ
  2.3  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ทีร่ับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
14 โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์ เพือ่ให้ชุมชนได้มีอุปกรณ์ ชุมชนในเขตเทศบาล 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 จ านวนชุมชนทีไ่ด้ ชุมชนมีวสัดุอุปกรณ์ กองการศึกษา

กีฬาให้กับชุมชน กีฬาไวฝึ้กซ้อมเพือ่จะเข้า จ านวน   6   ชุมชน รับอุปกรณ์กีฬา ใช้ในการฝึกซ้อม
ร่วมกีฬาชุมชนสัมพันธ์ และแข่งขันได้

15 โครงการแข่งขันกีฬา เพือ่จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา เทศบาลต าบลซ าสูง 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวนหน่วยงาน เกิดความสามัคคีใน กองการศึกษา
ระหวา่งหน่วยงาน ระหวา่งเทศบาล  ชุมชน ชุมชน  และหน่วยงาน ทีเ่ข้าร่วมโครงการ หมูค่ณะ และมีความ
กับชุมชน และหน่วยงานราชการต่างๆ ราชการต่างๆ สัมพันธอ์ันดีกับชุมชน

และหน่วยงานอืน่

16 โครงการแข่งขันกีฬา เพือ่ส่งเสริมให้เด็กได้ออก ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กทุก 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวนgเด็กนักเรียน เกิดความสามัคคีใน กองการศึกษา
ศูนยเ์ด็กเล็กสัมพันธ์ ก าลังกาย มีสุขภาพแข็งแรง อปท.ในเขตอ าเภอซ าสูง ทีเ่ข้าร่วมกิจกรรม หมูค่ณะ และมีความ

และเชือ่มความสัมพันธ์ สัมพันธอ์ันดีกับหน่วยงานอืน่
กับหน่วยงานอืน่ระหวา่ง 
อปท.ในเขตอ.ซ าสูง

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

เทศบาลต าบลซ าสูง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 7  การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการ แข่งขัน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

งบประมาณ

58
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

แบบ ผ.02 



2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ
  2.4  แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ทีร่ับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการรณรงค์ปูองกัน เพือ่รณรงค์  ปูองกันการ สุนัขและแมวในเขต 20,000 20,000  -  -  - โรคพิษสุนัขบ้า ลดอัตราการแพร่ระบาด งานสุขาภบิาลฯ

โรคพิษสุนัขบ้า แพร่ระบาดของโรคพิษ เทศบาล ลดลง ของโรคพิษสุนัขบ้า ส านักปลัดเทศบาล

สุนัขบ้า ในเขตเทศบาล

2 โครงการจัดกิจกรรม เพือ่จัดกิจกรรมรณรงค์ ผู้น าชุมชน คณะผู้บริหาร 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้เข้าร่วม ชุมชน และส านักงาน งานสุขาภบิาลฯ

รณรงค์ท าความสะอาด ท าความสะอาด บริเวณ สมาชิกสภา และ กิจกรรม เทศบาล สะอาดปราศ ส านักปลัดเทศบาล

(Big Cleaning Day)  ชุมชนและส านักงาน เจ้าหน้าทีเ่ทศบาล จากเชือ้โรค เป็นระเบียบ
เทศบาล

3 โครงการตลาดสดน่าซ้ือ เพือ่ตรวจเฝูาระวงัการปน ผู้ประกอบการใน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนร้านค้า มีความปลอดภัยใน งานสุขาภบิาลฯ

เปือ้นในอาหารในตลาดสด ตลาดสดเทศบาลซ าสูง ทีไ่ด้รับการตรวจหา การบริโภคอาหารใน ส านักปลัดเทศบาล

เทศบาลต าบลซ าสูง สารปนเปือ้น ตลาดสดเทศบาล
ต าบลซ าสูง

4 โครงการพัฒนาระบบ เพือ่ฝึกอบรมทบทวน หน่วยกูช้ีพเทศบาล 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้เข้าร่วม หน่วยกูช้ีพได้พัฒนา งานสุขาภบิาลฯ

การแพทยฉ์ุกเฉิน ความรู้ในการปฏิบัติงาน  ต าบลซ าสูง โครงการ ความรู้และสามารถ ส านักปลัดเทศบาล

และเป็นค่าใช้จ่ายในการ น าไปปฏิบัติงานได้
ด าเนินงานของหน่วยกูช้ีพ อยา่งถูกต้อง
เทศบาลต าบลซ าสูง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 3  การเสริมสร้างสุขภาวะ

งบประมาณ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลซ าสูง

แบบ ผ.02 



2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ
  2.4  แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ทีร่ับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 โครงการสัตวป์ลอดโรค  เพือ่รณรงค์  ปูองกันการ สุนัขและแมวในเขต  - 1,200 20,000 20,000 20,000 สุนัขและแมวในเขต ลดอัตราการแพร่ระบาด งานสุขาภบิาลฯ

คนปลอดภัย  จากโรค แพร่ระบาดของโรคพิษ เทศบาลทีไ่ด้รับการขึน้ เทศบาลทีไ่ด้รับ ของโรคพิษสุนัขบ้า ส านักปลัดเทศบาล

พิษสุนัขบ้า  สุนัขบ้า ทะเบียน การขึน้ทะเบียน ในเขตเทศบาล
ได้รับการฉีดวคัซีน

ทุกตัว

6 อุดหนุนโครงการตาม เพือ่อุดหนุนงบประมาณ ประชาชนในเขตเทศบาล 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 คณะกรรมการ คณะกรรมการชุมชน งานสุขาภบิาลฯ

แนวทางพระราชด าริด้าน ให้คณะกรรมการชุมชน ทัง้  6   ชุมชน ชุมชนได้รับการ จัดกิจกรรมบริการ ส านักปลัดเทศบาล

สาธารณสุข ด าเนินงานตามแนวทาง สนับสนุนงบ สาธารณสุขได้อยา่งมี คณะกรรมการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข ประมาณ ประสิทธภิาพยิง่ขึน้ ชุมชน ทัง้ 6 ชุมชน

ในเขตเทศบาล

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

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลซ าสูง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 3  การเสริมสร้างสุขภาวะ
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ
  2.5  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ทีร่ับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการก่อสร้างสนาม เพือ่ใหเ้ด็ก เยาวชน มีสถานที่ ก่อสร้างสนามเด็กเล่น  -  -  - 2,000,000 2,000,000 เด็ก เยาวชนมีที่ เด็ก เยาวชน  ได้ออก กองช่าง

เด็กเล่น ออกก าลังกาย  ท าใหม้ีสุขภาพ พร้อมติดต้ังเคร่ืองเล่น ออกก าลังกายเพิม่ ก าลังกาย มีสุขภาพ
แข็งแรง และหา่งไกลยาเสพติด ในเขตเทศบาล  มากขึน้ แข็งแรง และห่างไกล

จ านวน 1 แห่ง ยาเสพติด

2 โครงการปรับปรุงสนาม เพือ่ใหป้ระชาชนมีสถานที่ สนามกีฬาเทศบาล 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมีบริเวณ ประชาชนมีสุขภาพ กองช่าง
กีฬาเทศบาลต าบลซ าสูง ออกก าลังกาย  ท าใหม้ีสุขภาพ ต าบลซ าสูง ออกก าลังกายเพิม่ ร่างกายแข็งแรง จิตใจ

แข็งแรง และหา่งไกลยาเสพติด มากขึน้ เบิกบาน และห่างไกล
ยาเสพติด

3 โครงการก่อสร้างลานกีฬา เพือ่ส่งเสริม ใหเ้ด็ก เยาวชน ก่อสร้างลานกีฬาชุมชน  -  -  - 500,000 500,000 ประชาชนมีที่ เด็ก  เยาวชน และ กองช่าง
ชุมชนพร้อมติดต้ังเคร่ือง ประชาชน  ได้ออกก าลังกาย พร้อมติดต้ังเคร่ือง ออกก าลังกายเพิม่ ประชาชนได้ออกก าลัง
ออกก าลังกาย มีสุขภาพแข็งแรงและหา่งไกล ออกก าลังกาย มากขึน้ กาย  มีสุขภาพแข็งแรง

จากยาเสพติด และห่างไกลจากยาเสพติด

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

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 7  การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการ แข่งขัน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

งบประมาณ
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลซ าสูง

แบบ ผ.02 



2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ
  2.6  แผนงานงบกลาง

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ทีร่ับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการสงเคราะห์ เพือ่รองรับการจัดสวสัดิการ ผู้สูงอายใุนเขตเทศบาล 6,500,000 6,500,000 6,500,000 6,500,000 6,500,000 จ านวนผู้สูงอายุ ผู้สูงอายไุด้รับการ งานสวัสดิการ

เบีย้ยงัชีพผู้สูงอายุ ให้แกผู้่สูงอายทุี่มีอายุ ทีม่ีอาย ุ60 ปีขึน้ไป ทีไ่ด้รับเบีย้ยงัชีพ ดูแลและมีคุณภาพ ส านักปลัดเทศบาล

60 ปีขึน้ไป ชีวติทีดี่ขึน้

2 โครงการสงเคราะห์ เพือ่รองรับการจัดสวสัดิการ ผู้พิการในเขตเทศบาล 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 จ านวนคนพิการ คนพิการได้รับการดูแล งานสวัสดิการ

เบีย้ยงัชีพคนพิการ เบีย้ความพิการทีม่ีสิทธติาม ทีไ่ด้รับเบีย้ยงัชีพ และมีคุณภาพชีวติ ส านักปลัดเทศบาล

หลักเกณฑ์ทีก่ าหนด ทีดี่ขึน้

3 โครงการสงเคราะห์ เพือ่รองรับการสงเคราะห์ ผู้ปุวยเอดส์ในเขตเทศบาล 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้ปุวยเอดส์ ผู้ปุวยเอดส์ได้รับการ งานสวัสดิการ

เบีย้ยงัชีพผู้ปุวยเอดส์ เบีย้ยงัชีพผู้ปุวยเอดส์  ทีข่าด ทีไ่ด้รับเบีย้ยงัชีพ ดูแลและมีคุณภาพ ส านักปลัดเทศบาล

การดูแล ไม่สามารถประกอบ คุณภาพชีวติทีดี่ขึน้
อาชีพได้

4 โครงการสนับสนุนกองทุนหลักเพือ่เป็นหลักประกันให้ ประชาชนในเขต 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 จ านวนเงินสมทบ ประชาชนทุกคน งานสุขาภบิาลฯ

ประกันสุขภาพเทศบาล ประชาชนทุกคนสามารถ เทศบาล กองทุน สปสช. เข้าถึงบริการทางด้าน ส านักปลัดเทศบาล

เข้าถึงบริการทางด้านสุขภาพ สุขภาพได้อยา่งทัว่ถึง
ได้อยา่งทัว่ถึง

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

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 3  การเสริมสร้างสุขภาวะ

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลซ าสูง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแข่งขัน

  3.1  แผนงานการเกษตร
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ เพื่อผลืตเมล็ดพันธุข์้าว กลุ่มข้าวชุมชน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้เข้าร่วม มีเมล็ดพันธุดี์ไว้กระจาย สนง.เกษตร อ.ซ าสูง

ข้าวพันธุดี์ พันธุดี์ให้เกษตรกรได้ซ้ือ โครงการ พันธุใ์นท้องถิ่น เกษตรกร  -งานสวสัดิการ

(ศูนย์ข้าวชุมชน) ในราคาถูกและได้บริโภค ได้ซ้ือในราคาถูกและได้ ส านักปลัดเทศบาล

ข้าวที่มีคุณภาพ บริโภคข้าวที่มีคุณภาพ

2 โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพ เกษตรกรกลุ่มข้าวชุมชน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนเกษตรกรกลุ่ม มีปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง  -สนง.เกษตร อ.ซ าสูง

คุณภาพสูง สูง ไว้บริการในชุมชนราคา ในเขตเทศบาล ข้าวชุมชน  มีความรู้ ไว้บริการในชุมชนราคาถูก  -งานสวสัดิการ

ถูก และลดรายจ่ายให้ เร่ืองผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และช่วยลดรายจ่ายให้ ส านักปลัดเทศบาล

เกษตรกร คุณภาพสูง เกษตรกร

3 โครงการปลูกผัก เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการ ประชาชน  หน่วยงาน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนประชาชน  -ประชาชนมีความรู้ สนง.เกษตร อ.ซ าสูง

ปลอดภัยจากสารพิษ ปลูกผักช่วยเพิ่มรายได้ และ ราชการในเขตเทศบาล ที่เข้าร่วมโครงการ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  -งานสวสัดิการ

ลดรายจ่ายของครอบครัว  -มีรายได้เพิ่มขึ้น และลด ส านักปลัดเทศบาล

รายจ่ายของครอบครัว

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  7  การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแข่งขัน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

งบประมาณ
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลซ าสูง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันและเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  

แบบ ผ.02 



3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแข่งขัน
  3.1  แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 โครงการส่งเสริมท าการ เพื่อด าเนินกิจกรรมต่างๆ เกษตรกรทุกหมู่บ้าน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนประชาชน ช่วยลดรายจ่าย และเพิ่ม  งานสวสัดิการ

เกษตรตามแนวปรัชญา ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ ภายในเขตเทศบาล ที่เข้าร่วมโครงการ รายได้ส าหรับครัวเรือน ส านักปลัดเทศบาล

เศรษฐกิจพอเพียง พอเพียง ต าบลซ าสูง เกษตรกร

5 โครงการปรับปรุง เพื่อปรับปรุงสถานที่ปลูก ที่สาธารณะภายในเขต 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ที่สาธารณะประโยชน์  -เกษตรกรสามารถใช้ที่ดิน กองช่าง

ภูมิทัศน์ที่สาธารณะ พืชตามแนวทางเศรษฐกิจ เทศบาลต าบลซ าสูง ในเขตเทศบาลได้รับ สาธารณะให้เกิดประโยชน์  งานสวสัดิการ

พอเพียงและใช้ที่ดินสาธา การปรับปรุงพื้นที่เพื่อ  -มีรายได้เพิ่มขึ้น และลด ส านักปลัดเทศบาล

รณะให้เกิดประโยชน์ ใช้ตามแนวทาง รายจ่ายของครอบครัว

เศรษฐกิจพอเพียง

6 โครงการเพาะเห็ดฟาง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้ เกษตรกรทุกหมู่บ้าน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนประชาชน  -ประชาชนมีความรู้แนว สนง.เกษตร อ.ซ าสูง

แบบกองเต้ีย เกษตรกร ภายในเขตเทศบาล ที่เข้าร่วมโครงการ คิดเศรษฐกิจพอเพียง  -งานสวสัดิการ

ต าบลซ าสูง  -มีรายได้เพิ่มขึ้น และลด ส านักปลัดเทศบาล

รายจ่ายของครอบครัว

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

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันและเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  7  การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแข่งขัน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

งบประมาณ
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลซ าสูง

แบบ ผ.02 



3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแข่งขัน

  3.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการส่งเสริมวิสาห เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนใน 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมี งานสวสัดิการ

กิจชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้มี เขตเทศบาลต าบลซ าสูง เทศบาลต าบลซ าสูง ความเข้มแข็งและและ ส านักปลัดเทศบาล

ความเข้มแข็งและสามารถ ได้รับการสนับสนุน สามารถพึ่งตนเองได้

พึ่งตนเองได้

2 โครงการฝึกอบรม เพื่อส่งเสริมการประกอบ กลุ่มอาชีพ และประชาชน 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 จ านวนผู้เข้าร่วม กลุ่มอาชีพและประชาชน งานสวสัดิการ

ส่งเสริมอาชีพระยะส้ัน อาชีพให้แก่ประชาชนใน ผู้สนใจทั่วไปในเขต โครงการ ได้พัฒนาฝีมือและ ส านักปลัดเทศบาล

เขตเทศบาล เทศบาล ผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น 

และมีรายได้เสริมเพิ่มขึ้น

3 โครงการฝึกอบรมเพิ่ม เพื่อส่งเสริมการประกอบ กลุ่มสตรีในเขตเทศบาล 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้เข้าร่วม กลุ่มสตรีได้พัฒนาฝีมือ งานสวสัดิการ

ทักษะการประกอบ อาชีพให้แก่กลุ่มสตรีใน โครงการ และผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น ส านักปลัดเทศบาล

อาชีพให้แก่กลุ่มสตรี เขตเทศบาล และมีรายได้เสริมเพิ่มขึ้น

ในชุมชน

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

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลซ าสูง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันและเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  7  การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแข่งขัน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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 -สนง.เกษตร อ.ซ าสูง



4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
  4.1 แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั ทีร่บัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการรักน้้า  รักป่า เพือ่อนุรักษ์พืน้ทีป่่า  แหล่งน้้า ปรับปรุง  บ้ารุงรักษา 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ้านวนพืน้ทีป่่าไม้ พืน้ทีป่่าชุมชน  แหล่งน้้า งานสุขาภบิาลฯ

รักแผ่นดิน สาธารณะให้คงอยูอ่ย่างยัง่ยืน จัดหาและพัฒนา  พืน้ที่ แหล่งน้้าสาธารณะ สาธารณะได้รับการฟืน้ฟู ส้านักปลัดเทศบาล

ป่าชุมชน แหล่งน้้า สะอาดเพิม่มากขึน้ บ้ารุงรักษาให้คงอยูอ่ย่าง
ในเขตเทศบาล ยัง่ยืน และช่วยลดภาวะ

โลกร้อน
2 โครงการปรับปรุงดินด้วย เพือ่ปรับโครงสร้างของดินให้ดี เกษตรกรทุกหมูบ่้านภาย 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวนประชาชน โครงสร้างของดินดีขึน้ สนง.เกษตร อ.ซ้าสูง

อินทรียวตัถุ(ไถกลบตอซัง) ลดรายจ่ายในการซ้ือปุย๋เคมี ในเขตเทศบาลต้าบลซ้าสูง ทีเ่ข้าร่วมโครงการ ช่วยลดต้นทุนและผลผลิต  -งานสวัสดิการ

 และเพิม่รายได้ให้ครอบครัว เพิม่ขึน้  รายได้เพิม่ขึน้ ส้านักปลัดเทศบาล

3 โครงการจัดท้าปุย๋ชีวภาพ เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชนท้า ผู้น้าชุมชน ทัง้  6  ชุมชน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ้านวนประชาชน  -ลดค่าใช้จ่ายจากการใช้ปุย๋ สนง.เกษตร อ.ซ้าสูง

ปุย๋ชีวภาพ ใช้เองเป็นการช่วย ประชาชนในเขตเทศบาล ทีเ่ข้าร่วมโครงการ หรือสารเคมี  -งานสวัสดิการ

รักษาส่ิงแวดล้อม และช่วยลด ต้าบลซ้าสูง  -ดินมีคุณภาพและสาร ส้านักปลัดเทศบาล

ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน อาหารเหมาะแก่การเพาะปลูก

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

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 4  การบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยัง่ยืน

งบประมาณและทีผ่่านมา
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ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่3  การบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยัง่ยืน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลซ าสูง

แบบ ผ.02 



4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
  4.2 แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั ทีร่บัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการปรับปรุงทีท่ิง้ขยะ เพือ่ให้การก้าจัดขยะเป็นไป สถานทีก่้าจัดขยะของ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวนสถานที่ สถานทีก่้าจัดขยะได้รับ งานสุขาภบิาลฯ

อย่างถูกวธิไีม่เกิดมลภาวะ เทศบาล สถานทีก่้าจัดขยะ การปรับปรุงสามารถและ ส้านักปลัดเทศบาล

เป็นพิษ รองรับขยะได้มากขึน้ รองรับขยะได้มากขึน้การ
ก้าจัดถูกวธิี

2 โครงการจัดซ้ือถังรับรอง เพือ่การจัดเก็บขยะมูลฝอย จัดซ้ือทีร่องรับขยะ ให้กับ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ้านวนถังขยะในชุมชน ในเขตเทศบาลมีถังขยะ งานสุขาภบิาลฯ

ขยะมูลฝอย ถูกสุขลักษณะ ชุมชนในเขตเทศบาล มีเพียงพอทัว่ถึง รองรับขยะอย่างทัว่ถึงการ ส้านักปลัดเทศบาล

ก้าจัดขยะมีประสิทธภิาพ

3 โครงการรณรงค์ลดขยะ เพือ่สร้างจิตส้านึกและส่งเสริม ประชาชน ร้านค้า ในเขต 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ้านวนครัวเรือน ประชาชนได้มีส่วนร่วม งานสุขาภบิาลฯ

ในชุมชน การมีส่วนร่วมของชุมชน เทศบาลต้าบลซ้าสูง ทีเ่ข้าร่วมโครงการ ในการจัดเก็บขยะ และ ส้านักปลัดเทศบาล

ในการคัดแยกขยะใน ช่วยลดปริมาณขยะในชุมชน
ครัวเรือน ก่อนทิง้ถังขยะ  

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

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่3  การบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยัง่ยืน
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 4  การบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยัง่ยืน

งบประมาณและทีผ่่านมา
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลซ าสูง

แบบ ผ.02 



4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
  4.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั ทีร่บัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ซ่อมแซมคันคูดินล ำห้วย เพือ่ให้ประชาชนมีแหล่งน้้าใช้ ซ่อมแซมคันคูดินล ำห้วย 370,000 370,000 370,000 370,000 370,000 จ้านวนครัวเรือน ประชาชนมีน้้าใช้ในการ กองช่าง

กุดเสียว ในการอุปโภคและการเกษตร กุดเสียว บ้านซ้าสูง หมูท่ี5่ มีน้้าใช้อย่างเพียงพอ อุปโภคและการเกษตร
แบ่งออกเป็น  4 จุด อย่างเพียงพอ
จุดที ่ 1  กวา้ง  5.00  เมตร  ยาว  11.00  เมตร 
จุดที ่ 2  กวา้ง  2.00  เมตร  ยาว  7.00  เมตร 
จุดที ่ 3  ปากบนกวา้ง  7.00  เมตร  ปากล่างยาว  10.00  เมตร ยาว  20.00  เมตร
จุดที ่ 4  ปากบนกวา้ง  4.00  เมตร  ปากล่างยาว  7.00  เมตร ยาว  7.00  เมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลนทต.ซ้าสูง

งบประมาณและทีผ่่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลซ าสูง

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่3  การบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยัง่ยืน
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 4  การบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยัง่ยืน
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รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.02 



4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
  4.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั ทีร่บัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
2 โครงการปรับปรุงคันคู เพือ่ให้ประชาชนมี ปรับปรุงคันคูล้าห้วยสายบาตร493,000 493,000 493,000 493,000 493,000 จ้านวนครัวเรือน ประชาชนมีน้้าใช้ในการ กองช่าง

ล้าห้วยสายบาตร แหล่งน้้าใช้ในการ บ้านซ้าสูง หมูท่ี ่5 ขนาดคันคู มีน้้าใช้อย่างเพียงพอ อุปโภคและการเกษตร
อุปโภคและการ กวา้ง 4 เมตร ยาว1,620 เมตร อย่างเพียงพอ
เกษตร ถมดินเกล่ียแต่งเรียบสูงเฉล่ีย

0.60 เมตร พร้อมลงลูกรัง
เกล่ียเรียบ ขนาดกวา้ง 4 เมตร
ยาว 1,620 เมตร หนาเฉล่ีย

0.15  เมตร และวางท่อพีวซีี
ระบายน้้า  จ้านวน 2 จุด
รายละเอียดตามแบบแปลน
ของเทศบาลต้าบลซ้าสูง

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่3  การบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยัง่ยืน
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 4  การบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยัง่ยืน

งบประมาณและทีผ่่านมา
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลซ าสูง

แบบ ผ.02 



4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
  4.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั ทีร่บัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 โครงการขุดลอก เพือ่ให้ประชาชนมี ขุดลอกล้าห้วยโสกครก 3,172,000 3,172,000 3,172,000 3,172,000 3,172,000 จ้านวนครัวเรือน ประชาชนมีน้้าใช้ในการ กองช่าง

ล้าห้วยโสกครก แหล่งน้้าใช้ในการ บ้านอ้อค้า หมูท่ี ่4 แบ่งออก มีน้้าใช้อย่างเพียงพอ อุปโภคและการเกษตร
อุปโภคและการ เป็น 4 ช่วง อย่างเพียงพอ
เกษตร ช่วงที ่1 ขนาดกวา้ง 20 เมตร

ยาว 480 เมตร ลึกเฉล่ีย 3 เมตร 
ช่วงที ่2 ขนาดกวา้ง 15 เมตร

ยาว 880 เมตร ลึกเฉล่ีย 3 เมตร 
ช่วงที ่3 ขนาดกวา้ง 50 เมตร

ยาว 250เมตร ลึกเฉล่ีย 3 เมตร 
ช่วงที ่4 ขนาดกวา้ง 30 เมตร

ยาว300 เมตร ลึกเฉล่ีย 3 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลน
ของเทศบาลต้าบลซ้าสูง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 4  การบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยัง่ยืน

งบประมาณและทีผ่่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลซ าสูง

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่3  การบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยัง่ยืน
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แบบ ผ.02 แบบ ผ.02 



4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
  4.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั ทีร่บัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 ขุดลอกล้าห้วยกุดยาง เพือ่ให้ประชาชนมีแหล่งน้้าใช้ ขุดลอกล้าห้วยกุดยาง 25,800 25,800 25,800 25,800 25,800 จ้านวนครัวเรือน ประชาชนมีน้้าใช้ในการ กองช่าง

ในการอุปโภคและการเกษตร บ้านซ้าสูง หมูท่ี ่5 มีน้้าใช้อย่างเพียงพอ เกษตรและเล้ียงสัตวอ์ย่าง
ขนาดกวา้ง 20 ม. ยาว เพียงพอ
25 ม.ลึกเฉล่ีย 3 ม. รายละเอียดตามแบบแปลนทต.ซ้าสูง

5 ขุดลอกร่องเหมืองส่งน้้า เพือ่ให้ประชาชนมีแหล่งน้้าใช้ ขุดลอกร่องเหมืองส่งน้้า 58,200 58,200 58,200 58,200 58,200 จ้านวนครัวเรือน ประชาชนมีน้้าใช้ในการ กองช่าง
สายกุดน้้าใส ในการอุปโภคและการเกษตร สายกุดน้้าใส มีน้้าใช้อย่างเพียงพอ อุปโภคและการเกษตร

รายละเอียดตามแบบ อย่างเพียงพอ
แปลนทต.ซ้าสูง

6 ขุดลอกคลองส่งน้้าเพือ่การ เพือ่ให้ประชาชนมีแหล่งน้้าใช้ ขุดลอกคลองส่งน้้าในพืน้ที่ 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 จ้านวนครัวเรือน ประชาชนมีน้้าใช้ในการ กองช่าง
เกษตร ในการอุปโภคและการเกษตร การเกษตรทีป่ระสพภัยแล้ง มีน้้าใช้อย่างเพียงพอ เกษตรและเล้ียงสัตวอ์ย่าง

ภายในเขตเทศบาล เพียงพอ

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

เทศบาลต าบลซ าสูง

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่3  การบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยัง่ยืน
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 4  การบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยัง่ยืน

งบประมาณและทีผ่่านมา
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

แบบ ผ.02 



5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี  

  5.1  แผนงานบริหารทั่วไป

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดการเลือกต้ัง เพื่อด าเนินการเลือกต้ัง ประชาชนผู้มีสิทธิเ์ลือกต้ัง 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ร้อยละของจ านวน การด าเนินการเลือกต้ัง งานบริหารทั่วไป

ท้องถิ่น คณะผู้บริหารและสมาชิก ในเขตเทศบาลต าบลซ าสูง ประชาชนผู้มีสิทธิ คณะผู้บริหารและสมาชิก ส านักปลัดเทศบาล

สภาเทศบาล เลือกต้ังมาใช้สิทธิ สภาเทศบาลเป็นไปด้วย

ความเรียบร้อย

2 โครงการส่งเสริม เพื่อเสริมสร้างสร้าง ความรู้ ผู้น าชุมชนทุกหมู่บ้าน 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 จ านวนผู้เข้าร่วม ผู้น าชุมชนได้รับความรู้ งานบริหารทั่วไป

ประชาธิปไตย  ความเข้าใจเกี่ยวกับประชา ในเขตเทศบาล โครงการ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ส านักปลัดเทศบาล

ธิปไตย ประชาธิปไตยอย่างถูกต้อง

3 โครงการจัดท าวารสาร เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล วารสารประชาสัมพันธ์ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนวารสารที่มี ประชาชนทั่วไปได้รับข่าว งานประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์เทศบาล ข่าวสาร กิจกรรมด้านต่างๆ ของเทศบาลต าบลซ าสูง การจัดท าและเผยแพร่ สารข้อมูลส าคัญกิจกรรม ส านักปลัดเทศบาล

ซ าสูง ของเทศบาลต าบลซ าสูง ประจ าปี ด้านต่างๆของเทศบาล

4 โครงการเผยแพร่และ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล จัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนช่องทางการ ประชาชนทั่วไปได้รับข่าว งานประชาสัมพันธ์

จัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร กิจกรรมด้านต่างๆ ต่างๆ เช่น เว็บไชด์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ สารข้อมูลส าคัญกิจกรรม ส านักปลัดเทศบาล

ของเทศบาลต าบลซ าสูง ป้ายประชาสัมพันธ์  ฯลฯ ด้านต่างๆของเทศบาล

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ  ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

งบประมาณและที่ผ่านมา
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เทศบาลต าบลซ าสูง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

แบบ ผ.02 



5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี  

  5.1  แผนงานบริหารทั่วไป
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการประเมินความ เพื่อด าเนินการส ารวจความ ประชาชนในเขตเทศบาล 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของประชาชน ได้รับทราบข้อมูลความพึง งานแผนฯ

พึงพอใจการให้บริการ พึงพอใจของผู้รับบริการ ที่ใช้บริการมีความ พอใจของผู้รับบริการจาก ส านักปลัดเทศบาล

ของเทศบาล จากเทศบาลต าบลซ าสูง พึงพอใจ เทศบาล 

6 โครงการส่งเสริมคุณธรรม เพื่อสร้างจิตส านึกที่ดีในการ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้เข้าร่วม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา งานบริหารทั่วไป

จริยธรรมเจ้าหน้าที่เทศบาล ปฏิบัติงาน พนักงานและลูกจ้าง โครงการ พนักงานและลูกจ้างเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล

เทศบาลต าบลซ าสูง ต าบลซ าสูง มีจิตส านึกที่ดี
ในการปฏิบัติงาน

7 โครงการฝึกอบรมให้ เพื่อฝึกอบรมคณะผู้บริหาร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จ านวนผู้เข้าร่วม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา งานนิติการ

ความรู้ด้านกฏหมาย สมาชิกสภา พนักงานและ พนักงานและลูกจ้าง โครงการ พนักงานและลูกจ้าง ส านักปลัดเทศบาล

ท้องถิ่น ลูกจ้างเทศบาล ให้มีความ เทศบาลต าบลซ าสูง  ที่ผ่านการอบรมสามารถ
รู้เกี่ยวกับกฏหมายท้องถิ่น น าไปใช้ในการปฏิบัติงาน

ได้อย่างถูกต้อง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ  ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

งบประมาณและที่ผ่านมา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลซ าสูง

แบบ ผ.02 



5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี  
  5.1  แผนงานบริหารทั่วไป

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
8 โครงการเพิ่มศักยภาพ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เทศบาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนผู้เข้าร่วม เจ้าหน้าที่เทศบาลได้น า งานบริหารทั่วไป

และพัฒนาความรู้ของ ได้รับความรู้และประสบ พนักงานและลูกจ้าง โครงการ ความรู้และประสบการณ์ ส านักปลัดเทศบาล

คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา การณ์ สามารถน ามาปรับ เทศบาลต าบลซ าสูง มาปรับใช้ในการท างานได้

และเจ้าหน้าที่เทศบาล ใช้ในการท างานได้

9 โครงการจัดงานวันเทศบาล เพื่อจัดกิจกรรมวันเทศบาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 จ านวนผู้เข้าร่วม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา งานบริหารทั่วไป

เช่น พิธีท าบุญตักบาตร พนักงานและลูกจ้าง โครงการ พนักงานและลูกจ้าง ส านักปลัดเทศบาล

เล้ียงพระ กิจกรรมบ าเพ็ญ เทศบาลต าบลซ าสูง ได้ท ากิจกรรมต่างๆร่วมกัน
ประโยชน์ ท าให้เกิดความสามัคคี

10 โครงการการประเมิน เพื่อฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ พนักงานและลูกจ้าง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนผู้เข้าร่วม พนักงานและลูกจ้าง หน่วยตรวจสอบภายใน

ความเส่ียงและการบริหาร เทศบาลให้มีความรู้เกี่ยวกับ เทศบาลต าบลซ าสูง โครงการ เทศบาลต าบลซ าสูง
ความเส่ียงภายในองค์กร การประเมินความเส่ียงและ ที่ผ่านการอบรมสามารถ

การบริหารความเส่ียงภาย น าไปใช้ในการปฏิบัติงาน
ในองค์กร ได้อย่างถูกต้อง

งบประมาณและที่ผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลซ าสูง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ  ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี  
  5.1  แผนงานบริหารทั่วไป

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
11 โครงการจัดท าแผน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม ผู้น าชุมชน/ประชาชน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้เข้าร่วม แผนพัฒนาของเทศบาล งานแผนฯ

พัฒนาเทศบาล ของประชาชน ส่วนราชการ ส่วนราชการต่างๆ ภายใน เวทีประชาคมหมู่บ้าน ตอบสนองต่อความต้องการ ส านักปลัดเทศบาล

ต่างๆร่วมคิด ร่วมวางแผน เขตเทศบาลต าบลซ าสูง ของประชาชน ในพื้นที่
ร่วมตัดสินใจในการพัฒนา อย่างแท้จริง
ท้องถิ่น

12 โครงการส านักงาน เพื่อจัดกิจกรรมปรับปรุง ปรับปรุงสถานที่ท างาน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของเจ้าหน้าที่ ท าให้ส านักงานเทศบาล งานธรุการ

สีเขียว(Green Office) ตกแต่งสถานที่ท างาน เทศบาลต าบลซ าสูง เทศบาลที่เข้าร่วม น่าอยู่ เป็นระเบียบ สะอาด ส านักปลัดเทศบาล

ภูมิทัศน์ส านักงาน ฯลฯ โครงการ สวยงาม  ยิ่งขึ้น
ให้เป็นระเบียบ สะอาด 
สวยงาม

13 โครงการฝึกอบรมภาษีที่ดิน เพื่อฝึกอบรมคณะผู้บริหาร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้เข้าร่วม ผู้ที่ผ่านการอบรมได้รับ กองคลัง
และส่ิงปลูกสร้าง สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้าง พนักงาน ลูกจ้างเทศบาล โครงการ ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดิน

เทศบาล และผู้น าชุมชน และผู้น าชุมชนในเขต  และส่ิงปลูกสร้างได้อย่าง

ให้มีความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดิน เทศบาล ถูกต้อง

และส่ิงปลูกสร้าง

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

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ  ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

งบประมาณและที่ผ่านมา

75

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลซ าสูง

แบบ ผ.02 



5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี  

  5.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการเทศบาล เพื่อออกพบประชาชน ประชาชนในเขตเทศบาล 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนผู้เข้าร่วม ประชาชนมีความพึงพอใจ งานสวสัดิการ

เคล่ือนที่พบประชาชน ทั้ง6 ชุมชน และรับทราบ โครงการ เทศบาลได้ทราบปัญหา ส านักปลัดเทศบาล

ปัญหาความต้องการ ความต้องการของประชาชน

และน าไปปรับปรุงแก้ไข

2 โครงการจัดเก็บข้อมูล เพื่อจัดเก็บข้อมูลพิ้นฐาน ครัวเรือนทั้งหมดในเขต 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนครัวเรือน ได้ทราบข้อมูลพื้นฐานใน งานสวสัดิการ

พื้นฐานครัวเรือนในเขต ของครัวเรือนในเขตเทศบาล เทศบาลต าบลซ าสูง ที่ออกส ารวจ เขตเทศบาลและน าข้อมูล ส านักปลัดเทศบาล

เทศบาล มาใช้ในการวางแผนพัฒนา

ท้องถิ่นได้

3 โครงการเพิ่มศักยภาพ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ผู้น า ผู้น าชุมชนในเขตเทศบาล 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนผู้เข้าร่วม ผู้น าชุมชนในเขตเทศบาล งานสวสัดิการ

และพัฒนาความรู้ให้กับ ชุมชนได้พบเห็นประสบการณ์ ซ าสูง ทั้ง 6 ชุมชน โครงการ ได้เห็นพบประสบการณ์ ส านักปลัดเทศบาล

ผู้น าชุมชน และน ามาปรับใช้ในการ และน ามาปรับใช้ในการ

ท างาน ท างาน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ  ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลซ าสูง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

76
แบบ ผ.02 



5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี  

  5.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการฝึกอบรมให้ เพื่อจัดฝึกอบรมให้ความรู้เร่ืองประชาชนในเขตเทศบาล 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้เข้าร่วม ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ งานสวสัดิการ

ความรู้เร่ืองการป้องกันและ เร่ืองการป้องกันและแก้ไขปัญหาต าบลซ าสูง โครงการ ความรู้เร่ืองการป้องกันและ ส านักปลัดเทศบาล

แก้ไขปัญหาความรุนแรง ความรุนแรงต่อเด็กและสตรี แก้ไขปัญหาความรุนแรง

ต่อเด็กและสตรีและบุคคล และบุคคลในครอบครัว ต่อเด็กและสตรีและบุคคลใน

ในครอบครัว ครอบครัว

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

เทศบาลต าบลซ าสูง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ  ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

งบประมาณและที่ผ่านมา

77

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

แบบ ผ.02 



5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี  

  5.3  แผนงานงบกลาง

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสนับสนุน เพื่อสนับสนุนงบประมาณ กองทุนสวัสดิการชุมชน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนเงินสมทบ เกิดสวัสดิการชุมชนที่ครบ งานสวสัดิการ

กองทุนสวัสดิการ การด าเนินงานกองทุน เทศบาลต าบลซ าสูง กองทุนสวัสดิการชุมชน วงจร  เป็นสวัสดิการแบบ ส านักปลัดเทศบาล

ชุมชนเทศบาล สวัสดิการชุมชน เทศบาล พึ่งตนเองที่ชุมชนร่วมกันคิด

ต าบลซ าสูง ร่วมกันบริหารจัดการ

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

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ  ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

งบประมาณและที่ผ่านมา

78

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลซ าสูง

แบบ ผ.02 



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่  

  1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 อุดหนุน กฟภ.กระนวน เพื่อให๎ประชาชนมีไฟฟูา ขยายเขตไฟฟูาในบริเวณ 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 จ านวนครัวเรือน ประชาชนมีไฟฟูาใช๎อยําง กองชําง

ขยายเขตไฟฟูา ใช๎อยํางทั่วถึง ที่ยังไมํมีไฟฟูาใช๎ให๎คลอบ ที่มีไฟฟูาใช๎ ทั่วถึงและได๎รับความปลอด กฟภ.กระนวน

คลุมและทั่วถึงภายในเขต ภัยในชีวิตและทรัพย๑สิน

เทศบาล

2 ปรับปรุงซํอมแซมไฟฟูา เพื่อให๎เกิดความปลอดภัย ปรับปรุง ซํอมแซม ไฟฟูา 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร๎อยละของประชาชน เกิดความปลอดภัยในชีวิต กองชําง

สาธารณะ ในชีวิตและทรัพย๑สิน สาธารณะภายในเขตเทศบาล ที่ใช๎เส๎นทางสัญจร และทรัพย๑สินของประชาชน

มีความปลอดภัย ที่สัญจรผํานไปมา

3 ติดต้ังโคมไฟฟูาสาธารณะ เพื่อความปลอดภัยของ ติดต้ังโคมไฟฟูาสาธารณะตาม 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละของประชาชน เกิดความปลอดภัยในชีวิต กองชําง

ตามถนนภายในเขต ประชาชนในการสัญจร ซอยตํางๆ ที่ยังขาดความ ที่ใช๎เส๎นทางสัญจร และทรัพย๑สินของประชาชน

เทศบาล ไปมา สํองสวําง ภายในเขตเทศบาล มีความปลอดภัย ที่สัญจรผํานไปมา

รวม   3  โครงการ   -   - 1,850,000 1,850,000 1,850,000 1,850,000 1,850,000   -   -

24

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลซ าสูง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้าน การเป็นเมืองอัจฉริยะ และเมืองแห่งการประชุมสัมมนา 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองและชุมชน

งบประมาณ

แบบ ผ.02 



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่  

  1.1  แผนงานการพาณชิย์

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ขยายเขตระบบบริการน้ า เพื่อให๎ครัวเรือนที่ไมํมีน้ า จ านวนครัวเรือน ในเขตเทศบาล 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนครัวเรือน ประชาชนมีน้ าอุปโภค กองชําง

ประปาภายในเทศบาล ประปาได๎ใช๎อยํางทั่วถึง ที่ขาดน้ าอุปโภคบริโภค มีน้ าใช๎อยํางเพียงพอ บริโภคได๎อยํางเพียงพอ

2 ปรับปรุง  ซํอมแซม เพื่อให๎ประชาชนได๎ใช๎น้ า จ านวนครัวเรือน ในเขตเทศบาล 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนครัวเรือน ประชาชนมีน้ าสะอาดไว๎ กองชําง

ระบบประปาเทศบาล ประปาเทศบาลที่สะอาด ที่ใช๎น้ าประปาเทศบาล มีน้ าใช๎อยํางเพียงพอ อุปโภคบริโภคอยํางเพียงพอ

ในการอุปโภค บริโภค

ได๎ใช๎อยํางทั่วถึง

3 โครงการตรวจสอบ เพื่อให๎ประชาชนได๎ใช๎น้ า จ านวนครัวเรือน ในเขตเทศบาล 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนครัวเรือน ประชาชนมีน้ าสะอาดไว๎ กองชําง

คุณภาพน้ า ประปาเทศบาลที่สะอาด ที่ใช๎น้ าประปาเทศบาล มีน้ าใช๎อยํางเพียงพอ อุปโภคบริโภคอยํางเพียงพอ

ในการอุปโภค บริโภค

ได๎ใช๎อยํางทั่วถึง

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลซ าสูง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้าน การเป็นเมืองอัจฉริยะ และเมืองแห่งการประชุมสัมมนา 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองและชุมชน

งบประมาณ

25
แบบ ผ.02 



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่  

  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการถนนปลอดภัย เพื่อความปลอดภัยของ ถนนตัวอยํางที่คัดเลือกภายใน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 อุบัติภัยด๎านตํางๆ ประชาชนปลอดภัยในชีวิต กองชําง

ประชาชนในการสัญจร เขตเทศบาลต าบลซ าสูง ในชุมชนลดลง และทรัพย๑สิน

ไปมา

2 โครงการตรวจเช็คไฟฟูา เพื่อตรวจเช็คไฟฟูา ไฟฟูาของครัวเรือนมีความ 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ร๎อยละของครัวเรือน เกิดความปลอดภัยของ กองชําง

ปลอดภัย ของครัวเรือนให๎เกิด ปลอดภัย ที่ใช๎ไฟฟูาตาม ประชาชนในการใช๎ไฟฟูา

ความปลอดภัย โครงการ

3 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล.  เพื่อให๎ประชาชนสัญจร ขนาดกว๎าง 3.00  เมตร  239,000  -  -  -  - ร๎อยละหรือจ านวน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก กองชําง

สายกุดยางชํวงที่ 4 ไปมาสะดวกสบายและมี ยาว 200.00 เมตร หนาเฉล่ีย ครัวเรือน ประชาชน และถนนได๎มาตรฐาน

บ๎านซ าสูง  หมูํที่ 5 ถนนที่ได๎มาตรฐาน 0.10 เมตร  รายละเอียดตาม ที่มีการคมนาคม

แบบแปลน ทต.ซ าสูง

4 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล.  เพื่อให๎ประชาชนสัญจร ขนาดกว๎าง 4.00  เมตร  409,000  -  -  -  - ร๎อยละหรือจ านวน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก กองชําง

สาย กศน. - ซอยกีวี ไปมาสะดวกสบายและมี ยาว 254.00 เมตร หนาเฉล่ีย ครัวเรือน ประชาชน และถนนได๎มาตรฐาน

บ๎านโคกสูง  หมูํที่ 3 ถนนที่ได๎มาตรฐาน 0.10 เมตร  รายละเอียดตาม ที่มีการคมนาคม

แบบแปลน ทต.ซ าสูง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองและชุมชน

งบประมาณ

26

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลซ าสูง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้าน การเป็นเมืองอัจฉริยะ และเมืองแห่งการประชุมสัมมนา

แบบ ผ.02 



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่  

  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล.  เพื่อให๎ประชาชนสัญจร ขนาดกว๎าง 3.00  เมตร  474,000  -  -  -  - ร๎อยละหรือจ านวน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก กองชําง

สายหนองค าน๎อย - ไปมาสะดวกสบายและมี ยาว 400.00 เมตร หนาเฉล่ีย ประชาชนที่มีการ และถนนได๎มาตรฐาน

หนองค าใหญํ ถนนที่ได๎มาตรฐาน 0.10 เมตร  รายละเอียดตาม คมนาคม

บ๎านอ๎อค า  หมูํที่ 4 แบบแปลน ทต.ซ าสูง

6 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล.  เพื่อให๎ประชาชนสัญจร ขนาดกว๎าง 4.00  เมตร  322,000  -  -  -  - ร๎อยละหรือจ านวน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก กองชําง

สายหน๎าโรงพยาบาล ไปมาสะดวกสบายและมี ยาว 200.00 เมตร หนาเฉล่ีย ประชาชนที่มีการ และถนนได๎มาตรฐาน

ซ าสูง-หลุบแซง ถนนที่ได๎มาตรฐาน 0.10 เมตร  รายละเอียดตาม คมนาคม

บ๎านโคกสูง  หมูํที่ 3 แบบแปลน ทต.ซ าสูง

7 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล.  เพื่อให๎ประชาชนสัญจร ขนาดกว๎าง 3.00  เมตร  474,000  -  -  -  - ร๎อยละหรือจ านวน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก กองชําง

สายสันติสุข ไปมาสะดวกสบายและมี ยาว 400.00 เมตร หนาเฉล่ีย ประชาชนที่มีการ และถนนได๎มาตรฐาน

บ๎านซ าสูง  หมูํที่ 5 ถนนที่ได๎มาตรฐาน 0.10 เมตร  รายละเอียดตาม คมนาคม

แบบแปลน ทต.ซ าสูง

27

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลซ าสูง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้าน การเป็นเมืองอัจฉริยะ และเมืองแห่งการประชุมสัมมนา 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองและชุมชน

งบประมาณ

แบบ ผ.02 



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่  

  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล.  เพื่อให๎ประชาชนสัญจร ขนาดกว๎าง 4.00  เมตร  409,000  -  -  -  - ร๎อยละหรือจ านวน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก กองชําง

สายสันติธรรม ไปมาสะดวกสบายและมี ยาว 254.00 เมตร หนาเฉล่ีย ประชาชนที่มีการ และถนนได๎มาตรฐาน

บ๎านซ าสูง  หมูํที่ 5 ถนนที่ได๎มาตรฐาน 0.10 เมตร  รายละเอียดตาม คมนาคม

แบบแปลน ทต.ซ าสูง

9 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล.  เพื่อให๎ประชาชนสัญจร ขนาดกว๎าง 4.00  เมตร  313,000  -  -  -  - ร๎อยละหรือจ านวน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก กองชําง

ซอยศาลาเขียว - ไปมาสะดวกสบายและมี ยาว 200.00 เมตร หนาเฉล่ีย ประชาชนที่มีการ และถนนได๎มาตรฐาน

หนองค าน๎อย ถนนที่ได๎มาตรฐาน 0.10 เมตร  รายละเอียดตาม คมนาคม

บ๎านอ๎อค า  หมูํที่ 4 แบบแปลน ทต.ซ าสูง

10 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล.  เพื่อให๎ประชาชนสัญจร ขนาดกว๎าง 6.00  เมตร  496,700  -  -  -  - ร๎อยละหรือจ านวน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก กองชําง

สายประชารํวมใจ ไปมาสะดวกสบายและมี ยาว 145.00 เมตร หนาเฉล่ีย ประชาชนที่มีการ และถนนได๎มาตรฐาน

(ทางไปบํอขยะเทศบาล ถนนที่ได๎มาตรฐาน 0.15 เมตร  รายละเอียดตาม คมนาคม

ต าบลซ าสูง) แบบแปลน ทต.ซ าสูง

บ๎านโคกสูง  หมูํที่ 3
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลซ าสูง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้าน การเป็นเมืองอัจฉริยะ และเมืองแห่งการประชุมสัมมนา 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองและชุมชน

งบประมาณ

แบบ ผ.02 



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่  

  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

11 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล.  เพื่อให๎ประชาชนสัญจร ขนาดกว๎าง 3.00  เมตร  474,000  -  -  -  - ร๎อยละหรือจ านวน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก กองชําง

สายปุามะมํวง ไปมาสะดวกสบายและมี ยาว 400.00 เมตร หนาเฉล่ีย ประชาชนที่มีการ และถนนได๎มาตรฐาน

บ๎านโคกสูง  หมูํที่ 3 ถนนที่ได๎มาตรฐาน 0.10 เมตร  รายละเอียดตาม คมนาคม

แบบแปลน ทต.ซ าสูง

12 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล.  เพื่อให๎ประชาชนสัญจร ขนาดกว๎าง 4.00  เมตร  316,000  -  -  -  - ร๎อยละหรือจ านวน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก กองชําง

ซอยคูใหมํ ไปมาสะดวกสบายและมี ยาว 200.00 เมตร หนาเฉล่ีย ประชาชนที่มีการ และถนนได๎มาตรฐาน

บ๎านโคกสูง  หมูํที่ 3 ถนนที่ได๎มาตรฐาน 0.10 เมตร  รายละเอียดตาม คมนาคม

แบบแปลน ทต.ซ าสูง

13 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล.  เพื่อให๎ประชาชนสัญจร ขนาดกว๎าง 3.00  เมตร  684,000  -  -  -  - ร๎อยละหรือจ านวน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก กองชําง

สายนารํอง ไปมาสะดวกสบายและมี ยาว 580.00 เมตร หนาเฉล่ีย ประชาชนที่มีการ และถนนได๎มาตรฐาน

บ๎านโคกสูง  หมูํที่ 3 ถนนที่ได๎มาตรฐาน 0.10 เมตร  รายละเอียดตาม คมนาคม

แบบแปลน ทต.ซ าสูง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลซ าสูง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้าน การเป็นเมืองอัจฉริยะ และเมืองแห่งการประชุมสัมมนา 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองและชุมชน

29

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณ

แบบ ผ.02 



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่  

  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

14 กํอสร๎างทํอระบายน้ า เพื่อปูองกันน้ าทํวมขัง กํอสร๎างทํอระบายน้ าล าห๎วย 73,000  -  -  -  - ร๎อยละหรือจ านวน น้ าไมํทํวมขังและการระบาย กองชําง

ล าห๎วยโสกโครก และท าให๎การระบายน้ า โสกโครก  จ านวน 3 แถว ครัวเรือน ประชาชน น้ าเสียของล าห๎วยไหล

บ๎านอ๎อค า  หมูํที่ 4 ของล าห๎วยไหลสะดวก ขนาดกว๎าง 4.80  เมตร  ที่มีการคมนาคม สะดวกมากขึ้น

มากขึ้น ยาว 6.00 เมตร พร๎อมวางทํอ สะดวกเพิ่มมากขึ้น

รายละเอียดตามแบบแปลนทต.ซ าสูง

15 ปรับปรุงอาคารศูนย๑พัฒนา เพื่อปรับปรุงอาคารศพด. ปรับปรุงอาคารศพด.เทศบาล 217,600  -  -  -  - ร๎อยละของนักเรียน เด็กนักเรียนมีสถานที่เรียน กองชําง

เด็กเล็กเทศบาลต าบล เทศบาลให๎เหมาะสมกับ ได๎แกํ ทางเดินระหวํางอาคาร ของศูนย๑พัฒนา ที่ได๎มาตรฐานเป็นระเบียบ

ซ าสูง กิจกรรมการเรียนการสอน ตํอเติมหลังคา กั้นห๎องเรียน เด็กเล็กเทศบาล เรียบร๎อย สวยงาม

และระเบียบเรียบร๎อย ติดพัดลม และอุปกรณ๑อื่นๆ  

สวยงาม เป็นต๎น  รายละเอียดตาม

แบบแปลนทต.ซ าสูง

16 กํอสร๎างร้ัว คสล.ศูนย๑ เพื่อให๎ ศพด.เทศบาลมี กํอสร๎างร้ัว คสล. ศพด.เทศบาล 231,500  -  -  -  - ร๎อยละของเด็กเล็กและ เกิดความปลอดภัยในชีวิต กองชําง

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ร้ัวรอบขอบชิด ท าให๎เกิด ด๎านทิศเหนือและทิศตะวันตก ประชาชนที่มาติดตํอ และทรัพย๑สิน

ต าบลซ าสูง ความปลอดภัย สวยงาม รายละเอียดตามแบบแปลน ราชการมีความปลอดภัย

ทต.ซ าสูง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้าน การเป็นเมืองอัจฉริยะ และเมืองแห่งการประชุมสัมมนา 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองและชุมชน

งบประมาณ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลซ าสูง

แบบ ผ.02 



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่  

  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

17 โครงการวางทํอระบายน้ า เพื่อปูองกันน้ าทํวมขัง วางทํอระบายน้ า คสล.ø 328,000  -  -  -  - ร๎อยละหรือจ านวน น้ าไมํทํวมขังและการระบาย กองชําง

คสล.ø ขนาด 0.80 x 1.00 ม.และท าให๎การระบายน้ า ขนาด 0.80 x 1.00 ม. จ านวน ครัวเรือนที่มีการ น้ าเสียของชุมชนไหล

จ านวน 151 ทํอน  เสียของชุมชนไหลสะดวก 151 ทํอน พร๎อมบํอพัก ระบายน้ าเสีย สะดวกขึ้น

พร๎อมบํอพัก มากขึ้น ขนาด 1.20 x 1.40 ม. สะดวกเพิ่มมากขึ้น

คอนกรีตบํอหนา 0.10 ม.

จ านวน  17  บํอ  รายละเอียด

ตามแบบแปลนของเทศบาล

ต าบลซ าสูง

18 ปรับปรุงผิวไหลํทางงาน เพื่อให๎ประชาชนสัญจร ปรับปรุงออกเป็น 3 ชํวง  - 500,000  -  -  - ร๎อยละหรือจ านวน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก กองชําง

เสริมผิวแอสฟัลต๑คอนกรีต ไปมาสะดวกสบายและมี ชํวงที่ 1 ผิวจราจรกว๎าง 6 ครัวเรือน ประชาชน และถนนได๎มาตรฐาน

ถนนวิทยาคมบ ารุงราษฎร๑  ถนนที่ได๎มาตรฐาน เมตร ยาว 93 เมตร ชํวงที่ 2 ที่มีการคมนาคม

บ๎านอ๎อค า หมูํที่ 4  ผิวจราจรกว๎าง 5 เมตร ยาว 
80 เมตร ชํวงที่ 3  ผิวจราจร

กว๎าง 5 เมตร ยาว 201  เมตร

รายละเอียดตามแบบแปลน

31

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองและชุมชน

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลซ าสูง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้าน การเป็นเมืองอัจฉริยะ และเมืองแห่งการประชุมสัมมนา 

แบบ ผ.02 



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่  

  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

19 ปรับปรุงผิวไหลํทางงาน เพื่อให๎ประชาชนสัญจร ขยายไหลํทาง 2 ข๎าง ผิวไหลํ  - 434,000  -  -  - ร๎อยละหรือจ านวน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก กองชําง

เสริมผิวแอสฟัลต๑คอนกรีต ไปมาสะดวกสบายและมี ทางกว๎างข๎างละ 0.90 เมตร ครัวเรือน ประชาชน และถนนได๎มาตรฐาน

ถนนประชาราษฎร๑ ถนนที่ได๎มาตรฐาน ยาว 628 เมตร รายละเอียด ที่มีการคมนาคม

บ๎านกระนวน  หมูํที่ 2  ตามแบบแปลน ทต.ซ าสูง

20 ปรับปรุงผิวไหลํทางงาน เพื่อให๎ประชาชนสัญจร ขยายไหลํทาง 2 ข๎าง ผิวไหลํ  - 285,000  -  -  - ร๎อยละหรือจ านวน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก กองชําง

เสริมผิวแอสฟัลต๑คอนกรีต ไปมาสะดวกสบายและมี ทางกว๎างข๎างละ 0.80 เมตร ครัวเรือน ประชาชน และถนนได๎มาตรฐาน
ถนนศรีพัฒนา ถนนที่ได๎มาตรฐาน ยาว 465 เมตร รายละเอียด ที่มีการคมนาคม

บ๎านโคกสูง  หมูํที่ 3 ตามแบบแปลน ทต.ซ าสูง

21 ปรับปรุงผิวไหลํทางงาน เพื่อให๎ประชาชนสัญจร ขยายไหลํทาง 2 ข๎าง ผิวไหลํ  - 178,000  -  -  - ร๎อยละหรือจ านวน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก กองชําง

เสริมผิวแอสฟัลต๑คอนกรีต ไปมาสะดวกสบายและมี ทางกว๎างข๎างละ 0.90 เมตร ครัวเรือน ประชาชน และถนนได๎มาตรฐาน

ถนนสุขสวัสด์ิ ถนนที่ได๎มาตรฐาน ยาว 258 เมตร รายละเอียด ที่มีการคมนาคม

บ๎านโคกสูง  หมูํที่ 3 ตามแบบแปลน ทต.ซ าสูง

32

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลซ าสูง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้าน การเป็นเมืองอัจฉริยะ และเมืองแห่งการประชุมสัมมนา 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองและชุมชน

งบประมาณ

แบบ ผ.02 



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่  

  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

22 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล.  เพื่อให๎ประชาชนสัญจร ขนาดกว๎าง 3.00  เมตร   - 498,800  -  -  - ร๎อยละหรือจ านวน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก กองชําง

สายโคกหัวนา ไปมาสะดวกสบายและมี ยาว 413 เมตร หนาเฉล่ีย ครัวเรือน ประชาชน และถนนได๎มาตรฐาน

บ๎านยางค า  หมูํที่ 6 ถนนที่ได๎มาตรฐาน 0.10 เมตร  รายละเอียดตาม ที่มีการคมนาคม

แบบแปลน ทต.ซ าสูง

23 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล.  เพื่อให๎ประชาชนสัญจร ขนาดกว๎าง 3.00  เมตร   - 483,100  -  -  - ร๎อยละหรือจ านวน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก กองชําง

สายนาเหลํา1 ไปมาสะดวกสบายและมี ยาว 400 เมตร หนาเฉล่ีย ครัวเรือน ประชาชน และถนนได๎มาตรฐาน

บ๎านอ๎อค า  หมูํที่  4  ถนนที่ได๎มาตรฐาน 0.10 เมตร  รายละเอียดตาม ที่มีการคมนาคม

แบบแปลน ทต.ซ าสูง

24 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล.  เพื่อให๎ประชาชนสัญจร ขนาดกว๎าง 3.00  เมตร   - 483,100  -  -  - ร๎อยละหรือจ านวน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก กองชําง

สายต๎นแดง  ไปมาสะดวกสบายและมี ยาว 400 เมตร หนาเฉล่ีย ครัวเรือน ประชาชน และถนนได๎มาตรฐาน

บ๎านซ าสูง  หมูํที่ 5 ถนนที่ได๎มาตรฐาน 0.10 เมตร  รายละเอียดตาม ที่มีการคมนาคม

แบบแปลน ทต.ซ าสูง

25 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล.  เพื่อให๎ประชาชนสัญจร ขนาดกว๎าง 3.00  เมตร   - 475,000  -  -  - ร๎อยละหรือจ านวน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก กองชําง

สายนารํอง (ชํวงที2่)  ไปมาสะดวกสบายและมี ยาว 400 เมตร หนาเฉล่ีย ครัวเรือน ประชาชน และถนนได๎มาตรฐาน

บ๎านอ๎อค า หมูที่ 4 ถนนที่ได๎มาตรฐาน 0.10 เมตร  รายละเอียดตาม ที่มีการคมนาคม

แบบแปลน ทต.ซ าสูง
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลซ าสูง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้าน การเป็นเมืองอัจฉริยะ และเมืองแห่งการประชุมสัมมนา 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองและชุมชน

งบประมาณ

แบบ ผ.02 



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่  

  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

26 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล.  เพื่อให๎ประชาชนสัญจร ขนาดกว๎าง 4.00  เมตร   - 404,000  -  -  - ร๎อยละหรือจ านวน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก กองชําง

ซอยอ๎อค า1(ชํวงที่ 2 ) ไปมาสะดวกสบายและมี ยาว 113 เมตร หนาเฉล่ีย ครัวเรือน ประชาชน และถนนได๎มาตรฐาน

บ๎านอ๎อค า หมูที่ 4 ถนนที่ได๎มาตรฐาน 0.15 เมตร  รายละเอียดตาม ที่มีการคมนาคม

แบบแปลน ทต.ซ าสูง

27 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล.  เพื่อให๎ประชาชนสัญจร แบํงเป็น 2 ชํวง ชํวงที1่  - 280,000  -  -  - ร๎อยละหรือจ านวน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก กองชําง

สายกุดเสียว ไปมาสะดวกสบายและมี ขนาดกว๎าง 4.00 เมตร  ครัวเรือน ประชาชน และถนนได๎มาตรฐาน

บ๎านซ าสูง  หมูํที่ 5 ถนนที่ได๎มาตรฐาน ยาว 50 เมตร  ชํวงที่ 2 ที่มีการคมนาคม

ขนาดกว๎าง 3.50 เมตร ยาว

150 เมตร รายละเอียดตาม

แบบแปลน ทต.ซ าสูง

28 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล.  เพื่อให๎ประชาชนสัญจร ขนาดกว๎าง 2.50  เมตร   - 248,000  -  -  - ร๎อยละหรือจ านวน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก กองชําง

สายล าเหมืองใหญํ   ไปมาสะดวกสบายและมี ยาว 250 เมตร หนาเฉล่ีย ครัวเรือน ประชาชน และถนนได๎มาตรฐาน

บ๎านโคกสูง  หมูที่ 3 ถนนที่ได๎มาตรฐาน 0.10 เมตร  รายละเอียดตาม ที่มีการคมนาคม

แบบแปลน ทต.ซ าสูง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลซ าสูง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้าน การเป็นเมืองอัจฉริยะ และเมืองแห่งการประชุมสัมมนา 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองและชุมชน

34
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งบประมาณ

แบบ ผ.02 



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่  

  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

29 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล.  เพื่อให๎ประชาชนสัญจร ขนาดกว๎าง 3.00  เมตร   - 222,200  -  -  - ร๎อยละหรือจ านวน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก กองชําง
สายซอยชุมชนหน๎ารพ. ไปมาสะดวกสบายและมี ยาว 184 เมตร หนาเฉล่ีย ครัวเรือน ประชาชน และถนนได๎มาตรฐาน

บ๎านโคกสูง  หมูที่ 3 ถนนที่ได๎มาตรฐาน 0.10 เมตร  รายละเอียดตาม ที่มีการคมนาคม
แบบแปลน ทต.ซ าสูง

30 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล.  เพื่อให๎ประชาชนสัญจร ขนาดกว๎าง 3.00  เมตร   - 119,000  -  -  - ร๎อยละหรือจ านวน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก กองชําง
สายสันติสุข1 ไปมาสะดวกสบายและมี ยาว 100 เมตร หนาเฉล่ีย ครัวเรือน ประชาชน และถนนได๎มาตรฐาน

บ๎านซ าสูง  หมูที่ 5  ถนนที่ได๎มาตรฐาน 0.10 เมตร  รายละเอียดตาม ที่มีการคมนาคม
แบบแปลน ทต.ซ าสูง

31 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล.  เพื่อให๎ประชาชนสัญจร ขนาดกว๎าง 3.00  เมตร   - 119,000  -  -  - ร๎อยละหรือจ านวน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก กองชําง
สายสันติสุข (ชํวงที่ 2) ไปมาสะดวกสบายและมี ยาว 100 เมตร หนาเฉล่ีย ครัวเรือน ประชาชน และถนนได๎มาตรฐาน

บ๎านซ าสูง  หมูที่ 5  ถนนที่ได๎มาตรฐาน 0.10 เมตร  รายละเอียดตาม ที่มีการคมนาคม
แบบแปลน ทต.ซ าสูง

32 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล.  เพื่อให๎ประชาชนสัญจร ขนาดกว๎าง 2.70  เมตร   - 57,900  -  -  - ร๎อยละหรือจ านวน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก กองชําง
สายร่ืนรมย๑ 1 ไปมาสะดวกสบายและมี ยาว 53 เมตร หนาเฉล่ีย ครัวเรือน ประชาชน และถนนได๎มาตรฐาน

บ๎านอ๎อค า  หมูํที่ 4    ถนนที่ได๎มาตรฐาน 0.10 เมตร  รายละเอียดตาม ที่มีการคมนาคม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้าน การเป็นเมืองอัจฉริยะ และเมืองแห่งการประชุมสัมมนา 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองและชุมชน

งบประมาณ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลซ าสูง

แบบ ผ.02 



แบบแปลน ทต.ซ าสูง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่  

  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

33 ปรับปรุงถนนลูกรัง  เพื่อให๎ประชาชนสัญจร ขนาดกว๎าง 3.00 เมตร   - 89,000  -  -  - ร๎อยละหรือจ านวน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก กองชําง

สายโสกกลาง  ไปมาสะดวก ยาว 2,000.00 เมตร ครัวเรือน ประชาชน

บ๎านโคกสูง  หมูที่ 3 หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร ที่มีการคมนาคม

รายละเอียดตามแบบแปลน 
ทต.ซ าสูง

34 ปรับปรุงถนนลูกรัง  เพื่อให๎ประชาชนสัญจร ขนาดกว๎าง 3.00 เมตร   - 57,900  -  -  - ร๎อยละหรือจ านวน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก กองชําง

สายโคกหัวนา 2     ไปมาสะดวก ยาว 1,300 เมตร หนาเฉล่ีย ครัวเรือน ประชาชน

บ๎านโคกสูง  หมูํที่  3 0.10 เมตร รายละเอียดตาม ที่มีการคมนาคม
แบบแปลน ทต.ซ าสูง

35 ปรับปรุงถนนลูกรัง  เพื่อให๎ประชาชนสัญจร ขนาดกว๎าง 3.00 เมตร   - 49,000  -  -  - ร๎อยละหรือจ านวน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก กองชําง

สายกุดเสียว    ไปมาสะดวก ยาว 1,100 เมตร หนาเฉล่ีย ครัวเรือน ประชาชน

บ๎านโคกสูง  หมูํที่  3  0.10 เมตร  รายละเอียดตาม ที่มีการคมนาคม

แบบแปลน ทต.ซ าสูง

36

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองและชุมชน

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลซ าสูง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้าน การเป็นเมืองอัจฉริยะ และเมืองแห่งการประชุมสัมมนา 

แบบ ผ.02 



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่  

  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

36 ปรับปรุงถนนลูกรัง  เพื่อให๎ประชาชนสัญจร ขนาดกว๎าง 3.00 เมตร   - 44,500  -  -  - ร๎อยละหรือจ านวน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก กองชําง

สายนาเหลํา2     ไปมาสะดวก ยาว 1,000 เมตร หนาเฉล่ีย ครัวเรือน ประชาชน

บ๎านอ๎อค า  หมูํที่ 4  0.10 เมตร  รายละเอียดตาม ที่มีการคมนาคม
แบบแปลน ทต.ซ าสูง

37 ปรับปรุงถนนลูกรัง  เพื่อให๎ประชาชนสัญจร ขนาดกว๎าง 3.00 เมตร   - 40,000  -  -  - ร๎อยละหรือจ านวน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก กองชําง

สายนารํอง – บึงกะซา ไปมาสะดวก ยาว 900 เมตร หนาเฉล่ีย ครัวเรือน ประชาชน

บ๎านอ๎อค า  หมูํที่ 4  0.10 เมตร  รายละเอียดตาม ที่มีการคมนาคม
แบบแปลน ทต.ซ าสูง

38 ปรับปรุงถนนลูกรัง  เพื่อให๎ประชาชนสัญจร ขนาดกว๎าง 3.00 เมตร   - 31,200  -  -  - ร๎อยละหรือจ านวน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก กองชําง

สายคูกกบง  ไปมาสะดวก ยาว 700 เมตร หนาเฉล่ีย ครัวเรือน ประชาชน

บ๎านซ าสูง  หมูํที่ 5   0.10 เมตร  รายละเอียดตาม ที่มีการคมนาคม
แบบแปลน ทต.ซ าสูง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลซ าสูง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้าน การเป็นเมืองอัจฉริยะ และเมืองแห่งการประชุมสัมมนา 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองและชุมชน

งบประมาณ

แบบ ผ.02 



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่  

  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

39 ปรับปรุงถนนลูกรัง  เพื่อให๎ประชาชนสัญจร ขนาดกว๎าง 3.00 เมตร   - 26,700  -  -  - ร๎อยละหรือจ านวน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก กองชําง

สายบ๐าฮัง 2  ไปมาสะดวก ยาว 600 เมตร หนาเฉล่ีย ครัวเรือน ประชาชน
บ๎านซ าสูง  หมูํที่ 5   0.10 เมตร  รายละเอียดตาม ที่มีการคมนาคม

แบบแปลน ทต.ซ าสูง

40 ปรับปรุงถนนลูกรัง  เพื่อให๎ประชาชนสัญจร ขนาดกว๎าง 3.00 เมตร ยาว 500  - 22,200  -  -  - ร๎อยละหรือจ านวน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก กองชําง

สายนายเปลือย1 ไปมาสะดวก เมตร หนาเฉล่ีย  0.10 เมตร ครัวเรือน ประชาชน
บ๎านซ าสูง  หมูํที่ 5   รายละเอียดตามแบบแปลน ที่มีการคมนาคม

ทต.ซ าสูง

41 ปรับปรุงถนนลูกรัง  เพื่อให๎ประชาชนสัญจร ขนาดกว๎าง 3.00 เมตร   - 22,200  -  -  - ร๎อยละหรือจ านวน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก กองชําง

สายค านายม  ไปมาสะดวก ยาว 500 เมตร หนาเฉล่ีย ครัวเรือน ประชาชน

บ๎านอ๎อค า  หมูํที่ 4    0.10 เมตร  รายละเอียดตาม ที่มีการคมนาคม

แบบแปลน ทต.ซ าสูง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลซ าสูง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้าน การเป็นเมืองอัจฉริยะ และเมืองแห่งการประชุมสัมมนา 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองและชุมชน

งบประมาณ

แบบ ผ.02 



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่  

  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

42 ปรับปรุงถนนลูกรัง  เพื่อให๎ประชาชนสัญจร ขนาดกว๎าง 3.00 เมตร   - 20,000  -  -  - ร๎อยละหรือจ านวน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก กองชําง

สายต๎นแดง ไปมาสะดวก ยาว 450 เมตร หนาเฉล่ีย ครัวเรือน ประชาชน

บ๎านซ าสูง  หมูํที่ 5   0.10 เมตร  รายละเอียดตาม ที่มีการคมนาคม

แบบแปลน ทต.ซ าสูง

43 ปรับปรุงถนนลูกรัง  เพื่อให๎ประชาชนสัญจร ขนาดกว๎าง 4.00 เมตร   - 10,000  -  -  - ร๎อยละหรือจ านวน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก กองชําง

สายของเกํา ไปมาสะดวก ยาว 170 เมตร หนาเฉล่ีย ครัวเรือน ประชาชน

บ๎านอ๎อค า  หมูํที่ 4    0.10 เมตร  รายละเอียดตาม ที่มีการคมนาคม

แบบแปลน ทต.ซ าสูง

44 ปรับปรุงถนนลูกรัง  เพื่อให๎ประชาชนสัญจร ขนาดกว๎าง 3.00 เมตร   - 8,900  -  -  - ร๎อยละหรือจ านวน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก กองชําง

สายนายเปลือย2 ไปมาสะดวก ยาว 200 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 ครัวเรือน ประชาชน

บ๎านซ าสูง  หมูํที่ 5   เมตร  รายละเอียดตาม ที่มีการคมนาคม

แบบแปลน ทต.ซ าสูง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลซ าสูง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้าน การเป็นเมืองอัจฉริยะ และเมืองแห่งการประชุมสัมมนา 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองและชุมชน

งบประมาณ

แบบ ผ.02 



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่  

  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

45 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล.  เพื่อให๎ประชาชนสัญจร ถนนค.ส.ล. ขนาดกว๎าง 4.00 เมตร   -  - 490,300  -  - ร๎อยละหรือจ านวน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก กองชําง
สายหน๎าโรงพยาบาลซ าสูง ไปมาสะดวกสบายและมี ยาว 309 เมตร หนาเฉล่ีย ครัวเรือน ประชาชน และถนนได๎มาตรฐาน

– หลุบแซง ถนนที่ได๎มาตรฐาน 0.10 เมตร  รายละเอียดตาม ที่มีการคมนาคม
บ๎านโคกสูง  หมูที่ 3 แบบแปลน ทต.ซ าสูง

46 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล.  เพื่อให๎ประชาชนสัญจร ถนนค.ส.ล. ขนาดกว๎าง 3.00 เมตร   -  - 483,000  -  - ร๎อยละหรือจ านวน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก กองชําง
สายซอยนาเหลํา1 ไปมาสะดวกสบายและมี ยาว 400 เมตร หนาเฉล่ีย ครัวเรือน ประชาชน และถนนได๎มาตรฐาน

บ๎านอ๎อค า  หมูที่ 4 ถนนที่ได๎มาตรฐาน 0.10 เมตร  รายละเอียดตาม ที่มีการคมนาคม
แบบแปลน ทต.ซ าสูง

47 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล.  เพื่อให๎ประชาชนสัญจร ถนนค.ส.ล. ขนาดกว๎าง 3.00 เมตร   -  - 483,000  -  - ร๎อยละหรือจ านวน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก กองชําง
สายซอยนาเหลํา2 ไปมาสะดวกสบายและมี ยาว 400 เมตร หนาเฉล่ีย ครัวเรือน ประชาชน และถนนได๎มาตรฐาน

บ๎านอ๎อค า  หมูที่ 4 ถนนที่ได๎มาตรฐาน 0.10 เมตร  รายละเอียดตาม ที่มีการคมนาคม
แบบแปลน ทต.ซ าสูง

48 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล.  เพื่อให๎ประชาชนสัญจร ถนนค.ส.ล. ขนาดกว๎าง 3.00 เมตร   -  - 483,000  -  - ร๎อยละหรือจ านวน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก กองชําง
สายปุาสัก(วัดโคก) ไปมาสะดวกสบายและมี ยาว 400 เมตร หนาเฉล่ีย ครัวเรือน ประชาชน และถนนได๎มาตรฐาน

40

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองและชุมชน

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลซ าสูง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้าน การเป็นเมืองอัจฉริยะ และเมืองแห่งการประชุมสัมมนา 

แบบ ผ.02 



บ๎านโคกสูง  หมูที่ 3 ถนนที่ได๎มาตรฐาน 0.10 เมตร  รายละเอียดตาม ที่มีการคมนาคม

แบบแปลน ทต.ซ าสูง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่  

  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

49 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล.  เพื่อให๎ประชาชนสัญจร ถนนค.ส.ล. ขนาดกว๎าง 3.00 เมตร   -  - 483,000  -  - ร๎อยละหรือจ านวน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก กองชําง
สายโคกหนองจิก ไปมาสะดวกสบายและมี ยาว 400 เมตร หนาเฉล่ีย ครัวเรือน ประชาชน และถนนได๎มาตรฐาน

บ๎านอ๎อค า  หมูที่ 4 ถนนที่ได๎มาตรฐาน 0.10 เมตร  รายละเอียดตาม ที่มีการคมนาคม
แบบแปลน ทต.ซ าสูง

50 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล.  เพื่อให๎ประชาชนสัญจร ถนนค.ส.ล. ขนาดกว๎าง 4.00 เมตร   -  - 476,000  -  - ร๎อยละหรือจ านวน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก กองชําง
สายนาบ๐า(โรงสีตาซึม) ไปมาสะดวกสบายและมี ยาว 300 เมตร หนาเฉล่ีย ครัวเรือน ประชาชน และถนนได๎มาตรฐาน

บ๎านอ๎อค า  หมูที่ 4 ถนนที่ได๎มาตรฐาน 0.10 เมตร  รายละเอียดตาม ที่มีการคมนาคม
แบบแปลน ทต.ซ าสูง

51 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล.  เพื่อให๎ประชาชนสัญจร ถนนค.ส.ล. ขนาดกว๎าง 3.00 เมตร   -  - 475,000  -  - ร๎อยละหรือจ านวน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก กองชําง
สายกุดยาง ไปมาสะดวกสบายและมี ยาว 400 เมตร หนาเฉล่ีย ครัวเรือน ประชาชน และถนนได๎มาตรฐาน

บ๎านซ าสูง  หมูที่ 5 ถนนที่ได๎มาตรฐาน 0.10 เมตร  รายละเอียดตาม ที่มีการคมนาคม
แบบแปลน ทต.ซ าสูง

52 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล.  เพื่อให๎ประชาชนสัญจร ถนนค.ส.ล. ขนาดกว๎าง 4.00 เมตร   -  - 470,000  -  - ร๎อยละหรือจ านวน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก กองชําง
สายนาดง ไปมาสะดวกสบายและมี ยาว 300 เมตร หนาเฉล่ีย ครัวเรือน ประชาชน และถนนได๎มาตรฐาน

บ๎านอ๎อค า  หมูที่ 4 ถนนที่ได๎มาตรฐาน 0.10 เมตร  รายละเอียดตาม ที่มีการคมนาคม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้าน การเป็นเมืองอัจฉริยะ และเมืองแห่งการประชุมสัมมนา 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองและชุมชน

งบประมาณ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลซ าสูง

แบบ ผ.02 



แบบแปลน ทต.ซ าสูง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่  

  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

53 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล.  เพื่อให๎ประชาชนสัญจร ถนนค.ส.ล. ขนาดกว๎าง 3.50 เมตร   -  - 413,000  -  - ร๎อยละหรือจ านวน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก กองชําง
สายกุดเสียว ไปมาสะดวกสบายและมี ยาว 300 เมตร หนาเฉล่ีย ครัวเรือน ประชาชน และถนนได๎มาตรฐาน

บ๎านอ๎อค า  หมูที่ 4 ถนนที่ได๎มาตรฐาน 0.10 เมตร  รายละเอียดตาม ที่มีการคมนาคม
แบบแปลน ทต.ซ าสูง

54 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล.  เพื่อให๎ประชาชนสัญจร จุดที1่.ถนนค.ส.ล. กว๎าง 6.00 เมตร   -  - 233,000  -  - ร๎อยละหรือจ านวน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก กองชําง
สายรอบบ๎าน 1 ไปมาสะดวกสบายและมี ยาว 60 ม. หนาเฉล่ีย 0.10 ม. ครัวเรือน ประชาชน และถนนได๎มาตรฐาน

บ๎านอ๎อค า  หมูที่ 4 ถนนที่ได๎มาตรฐาน จุดที2่.ถนนค.ส.ล. กว๎าง 6.00 ม.  ปลายทางกว๎าง 8.00 ม. ที่มีการคมนาคม

ยาว 34 ม. หนาเฉล่ีย 0.10 ม.
รายละเอียดตามแบบแปลน ทต.ซ าสูง

55 กํอสร๎างรํองระบายน้ าค.ส.ล. เพื่อให๎ประชาชนสัญจร รํองระบายน้ าค.ส.ล. ขนาดกว๎าง 0.50 เมตร   -  - 462,000  -  - ร๎อยละหรือจ านวน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก กองชําง
ซอยหนองไผํ 1 ไปมาสะดวกสบายและมี ลึกเฉล่ีย 0.10 เมตร หนาเฉล่ีย ครัวเรือน ประชาชน และถนนได๎มาตรฐาน

บ๎านอ๎อค า  หมูที่ 4 ถนนที่ได๎มาตรฐาน 0.75 เมตร  รายละเอียดตาม ที่มีการคมนาคม
แบบแปลน ทต.ซ าสูง

56 ปรับปรุงถนนลูกรัง  เพื่อให๎ประชาชนสัญจร ถนนลูกรัง ขนาดกว๎าง 3.00 เมตร   -  - 115,800  -  - ร๎อยละหรือจ านวน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก กองชําง
สายหน๎าเทศบาล   ไปมาสะดวก ยาว 2,600 เมตร หนาเฉล่ีย ครัวเรือน ประชาชน
บ๎านโคกสูง  หมูที่ 3 0.10 เมตร  รายละเอียดตาม ที่มีการคมนาคม
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลซ าสูง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้าน การเป็นเมืองอัจฉริยะ และเมืองแห่งการประชุมสัมมนา 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองและชุมชน

งบประมาณ

แบบ ผ.02 



แบบแปลน ทต.ซ าสูง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่  

  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

57 ปรับปรุงถนนลูกรัง  เพื่อให๎ประชาชนสัญจร ถนนลูกรัง ขนาดกว๎าง 3.00 เมตร   -  - 26,700  -  - ร๎อยละหรือจ านวน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก กองชําง

สายหนองแพง 1 ไปมาสะดวก ยาว 600 เมตร หนาเฉล่ีย ครัวเรือน ประชาชน

บ๎านโคกสูง  หมูที่ 3 0.10 เมตร  รายละเอียดตาม ที่มีการคมนาคม
แบบแปลน ทต.ซ าสูง

58 ปรับปรุงถนนลูกรัง  เพื่อให๎ประชาชนสัญจร ถนนลูกรัง ขนาดกว๎าง 3.00 เมตร   -  - 26,700  -  - ร๎อยละหรือจ านวน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก กองชําง

สายโสกไกํขัน  ไปมาสะดวก ยาว 600 เมตร หนาเฉล่ีย ครัวเรือน ประชาชน

บ๎านอ๎อค า  หมูํที่ 4    0.10 เมตร  รายละเอียดตาม ที่มีการคมนาคม
แบบแปลน ทต.ซ าสูง

59 ปรับปรุงถนนลูกรัง  เพื่อให๎ประชาชนสัญจร ถนนลูกรัง ขนาดกว๎าง 4.00 เมตร   -  - 23,700  -  - ร๎อยละหรือจ านวน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก กองชําง

สายหนองอีปุูย ไปมาสะดวก ยาว 400 เมตร หนาเฉล่ีย ครัวเรือน ประชาชน

บ๎านอ๎อค า  หมูํที่ 4    0.10 เมตร  รายละเอียดตาม ที่มีการคมนาคม
แบบแปลน ทต.ซ าสูง

60 ปรับปรุงถนนลูกรัง  เพื่อให๎ประชาชนสัญจร ถนนลูกรัง ขนาดกว๎าง 3.00 เมตร   -  - 22,000  -  - ร๎อยละหรือจ านวน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก กองชําง

สายโรงสูบน้ า 2 ไปมาสะดวก ยาว 500 เมตร หนาเฉล่ีย ครัวเรือน ประชาชน

บ๎านโคกสูง  หมูที่ 3 0.10 เมตร  รายละเอียดตาม ที่มีการคมนาคม
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลซ าสูง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้าน การเป็นเมืองอัจฉริยะ และเมืองแห่งการประชุมสัมมนา 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองและชุมชน

งบประมาณ

แบบ ผ.02 



แบบแปลน ทต.ซ าสูง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่  

  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

61 ปรับปรุงถนนลูกรัง  เพื่อให๎ประชาชนสัญจร ถนนลูกรัง ขนาดกว๎าง 2.50 เมตร   -  - 18,500  -  - ร๎อยละหรือจ านวน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก กองชําง

สายซอยค านายม 2 ไปมาสะดวก ยาว 500 เมตร หนาเฉล่ีย ครัวเรือน ประชาชน

บ๎านอ๎อค า  หมูํที่ 4    0.10 เมตร  รายละเอียดตาม ที่มีการคมนาคม
แบบแปลน ทต.ซ าสูง

62 ปรับปรุงถนนลูกรัง  เพื่อให๎ประชาชนสัญจร ถนนลูกรัง ขนาดกว๎าง 2.50 เมตร   -  - 18,500  -  - ร๎อยละหรือจ านวน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก กองชําง

สายนาบ๐า2 ไปมาสะดวก ยาว 500 เมตร หนาเฉล่ีย ครัวเรือน ประชาชน

บ๎านอ๎อค า  หมูํที่ 4    0.10 เมตร  รายละเอียดตาม ที่มีการคมนาคม
แบบแปลน ทต.ซ าสูง

63 ปรับปรุงตลาดสดเทศบาลสด เพื่อปรับปรุงตลาดสด ปรุงตลาดสดอาคารเดิมและ  -  - 485,700  -  - ร๎อยละหรือจ านวน ประชาชนผ๎ูขาย และผ๎ูบริโภค กองชําง

เทศบาลต าบลซ าสูง ให๎เป็นระเบียบเรียบร๎อย อาคารใหมํ งานเทพื้นคอนกรีตค.ส.ล. ครัวเรือน ประชาชน ที่มาใช๎บริการตลาดสดเทศบาล

บ๎านยางค า หมูํที่ 6 สะอาด  สวยงาม งานปูกระเบื้อง รายละเอียดตาม ที่มาใช๎บริการตลาดสดได๎รับความพึงพอใจใน
แบบแปลน ทต.ซ าสูง เทศบาล ตลาดสดที่สะอาด สวยงาม
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้าน การเป็นเมืองอัจฉริยะ และเมืองแห่งการประชุมสัมมนา 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองและชุมชน

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลซ าสูง

แบบ ผ.02 



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่  

  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

64 ตํอเติมอาคารโรงอาหาร เพื่อตํอเติมอาคารโรง - ตํอเติมอาคารโรงอาหาร ศพด.  -  - 175,600  -  - ร๎อยละหรือจ านวน เด็กนักเรียนศพด. กองชําง

ศพด.ทต.ซ าสูง อาหาร ศพด.ให๎เป็น งานกํอสร๎างโครงหลังคา มุงหลังคา เด็กนักเรียนของ มีสถานที่รับประทานอาหาร

บ๎านซ าสูง  หมูํที่ 5   ระเบียบเรียบร๎อย สะอาด งานเทพื้นคอนกรีตค.ส.ล. ศพด.ทต.ซ าสูง และใช๎ท ากิจกรรมตํางๆ

สวยงาม รายละเอียดตามแบบแปลน ทต.ซ าสูง ที่สะอาด สวยงาม

65 ปรับปรุงภูมิทัศน๑สวน เพื่อให๎ประชาชนมีสถาน สวนสาธารณะบึงยาง  -  -  - 3,000,000 3,000,000 ประชาชนมีสถานที่ ประชาชนมีสุขภาพรํางกาย กองชําง

สาธารณะบึงยาง ที่พักผํอนและออกก าลังกาย พักผํอนหยํอนใจ แข็งแรง จิตใจเบิกบานและมี

เพิ่มมากขึ้น สถานที่พักผํอนหยํอนใจ

66 ปรับปรุงภูมิทัศน๑สวน เพื่อให๎ประชาชนมีสถาน สวนสาธารณะในเขต  -  -  - 300,000 300,000 ประชาชนมีสถานที่ ประชาชนมีสุขภาพ กองชําง

สาธารณะในเขต ที่พักผํอนและออกก าลังกายเทศบาลเชํน หนองค าน๎อย พักผํอนหยํอนใจ รํางกายแข็งแรง จิตใจ

เทศบาลต าบลซ าสูง หนองค าใหญํ  เป็นต๎น เพิ่มมากขึ้น เบิกบานและมีสถานที่

67 กํอสร๎างปูายส านักงาน เพื่อให๎ สนง.เทศบาลมี กํอสร๎างปูาย สนง.เทศบาล  -  -  - 400,000 400,000 ร๎อยละของประชาชน เกิดความปลอดภัยในชีวิต กองชําง

เทศบาลต าบลซ าสูง ร้ัวรอบขอบชิด ท าให๎เกิด ด๎านหน๎าบริเวณทางเข๎า ที่มาติดตํอราชการ และทรัพย๑สิน

ความปลอดภัย สวยงาม รายละเอียดตามแบบแปลน มีความปลอดภัย

ทต.ซ าสูง

รวม   67 โครงการ   -   - 5,525,800 5,273,700 5,929,500 3,665,000 3,765,000   -   -   -
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลซ าสูง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้าน การเป็นเมืองอัจฉริยะ และเมืองแห่งการประชุมสัมมนา 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองและชุมชน

งบประมาณ

แบบ ผ.02 



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่  

  1.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการเพิ่มศักยภาพ เพื่อเพิ่มศักยภาพให๎สมาชิกสมาชิก อปพร.ในเขตเทศบาล 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 จ านวนผ๎ูเข๎ารํวม สมาชิก อปพร.ในเขตเทศบาล งานสวสัดิการ

และพัฒนาความร๎ูให๎กับ อปพร.ได๎พบเห็นประสบการณ๑ซ าสูง ทั้ง 6 ชุมชน โครงการ ได๎เห็นพบประสบการณ๑และ ส านักปลัดเทศบาล

สมาชิก อปพร. และน ามาปรับใช๎ในการท างาน น ามาปรับใช๎ในการท างาน

2 โครงการจัดกิจกรรมงาน เพื่อจัดกิจกรรมวัน อปพร. สมาชิก อปพร.ในเขตเทศบาล 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผ๎ูเข๎ารํวม สมาชิก อปพร. ได๎ท า งานปูองกันฯ

วัน อปพร. ประจ าปี เชํน กิจกรรม ต าบลซ าสูง กิจกรรม กิจกรรมตํางๆรํวมกัน ส านักปลัดเทศบาล

บ าเพ็ญประโยชน๑  เป็นต๎น ท าให๎เกิดความสามัคคี

3 โครงการปูองกันและแก๎ไข เพื่อจัดอบรมให๎ความร๎ู ผ๎ูน าชุมชน นักเรียน และ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผ๎ูเข๎ารํวม ผ๎ูน าชุมชน นักเรียน และ งานปูองกันฯ

ปัญหาภัยธรรมชาติ ในการปูองกันและแก๎ไข ประชาชนในเขตเทศบาล อบรมตามโครงการ ประชาชน ได๎รับความร๎ู ส านักปลัดเทศบาล

ปัญหาภัยธรรมชาติ และสามารถน าไปใช๎

ในชีวิตประจ าวันได๎

4 โครงการจัดต้ังศูนย๑บริการ เพื่อปูองกันและแก๎ไขปัญหาประชาชนทุกคนที่สัญจรไปมา 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 อุบัติเหตุด๎านการ  - อุบัติเหตุด๎านการจราจร งานปูองกันฯ

ประชาชนในชํวงเทศกาล การเกิดอุบัติเหตุและ ในชํวงเทศกาลปีใหมํ จราจรลดลง ลดลง ส านักปลัดเทศบาล

วันขึ้นปีใหมํ การจราจร  - ประชาชนมีจุดพักรถ

ระหวํางการเดินทาง

เทศบาลต าบลซ าสูง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองและชุมชน

งบประมาณ
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

แบบ ผ.02 



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่  

  1.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการจัดต้ังศูนย๑บริการ เพื่อปูองกันและแก๎ไขปัญหาประชาชนทุกคนที่สัญจรไปมา 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 อุบัติเหตุด๎านการ  - อุบัติเหตุด๎านการจราจร งานปูองกันฯ

ประชาชนในชํวงเทศกาล การเกิดอุบัติเหตุและ ในชํวงเทศกาลสงกรานต๑ จราจรลดลง ลดลง ส านักปลัดเทศบาล

เทศกาลสงกรานต๑ การจราจร  - ประชาชนมีจุดพักรถ
ระหวํางการเดินทาง

6 โครงการรณรงค๑ปูองกัน เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ ประชาชน  หมูํบ๎านในพื้นที่ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ปัญหายาเสพติด ประชาชนในพื้นที่มีความร๎ู งานปูองกันฯ

และแก๎ไขปัญหายาเสพติด มีความร๎ู ความเข๎าใจ เทศบาลต าบลซ าสูง ในพื้นที่ลดลง ความเข๎าใจ ถึงโทษของ ส านักปลัดเทศบาล

ถึงโทษของยาเสพติด ยาเสพติด 

7 โครงการแก๎ไขปัญหา เพื่อสร๎างความปลอดภัย ติดต้ังระบบกล๎องโทรทัศน๑ 1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000  ปัญหาอาชญากรรม ประชาชนในพื้นที่มีความ กองชําง

อาชญากรรม ในชีวิตและทรัพย๑สินและ วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่ ในพื้นที่ลดลง ความเข๎าใจ ถึงโทษของ

ทรัพย๑สินแกํประชาชน จุดเส่ียง จุดลํอแหลมตํอการ ยาเสพติด 
กระท าผิดกฎหมาย

8 โครงการจัดการจราจร เพื่อแก๎ไขปัญหาเกี่ยวกับ การทาสีตีเส๎น  สัญญาณไฟจราจร 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร๎อยละหรือจ านวน ประชาชนผ๎ูที่สัญจรไปมา งานปูองกันฯ

การจราจรที่ประชาชน สามเหล่ียมหยุดตรวจ ปูายจราจร ประชาชนที่มีการ เกิดความปลอดภัยในชีวิต ส านักปลัดเทศบาล

ได๎รับประโยชน๑โดยตรง กรวยจราจร  แผงกั้น ฯลฯ สัญจรไปมา และทรัพย๑สิน อุบัติเหตุด๎าน

การจราจรลดลง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองและชุมชน

งบประมาณ
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลซ าสูง

แบบ ผ.02 



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่  

  1.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9 อุดหนุนโครงการปูองกัน เพื่อสนับสนุนงบ ศอ.ปส.อ.ซ าสูง 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ศอ.ปส.อ.ซ าสูง การด าเนินงานปูองกันและ งานปูองกันฯ

และแก๎ไขปัญหา ประมาณโครงการปูอง ได๎รับการสนับ แก๎ไขปัญหาให๎ทันตํอสถาน ส านักปลัดเทศบาล

ยาเสพติด กันและแก๎ไขยาเสพติด สนุนงบประมาณ การณ๑ยาเสพติดปัจจุบัน ศอ.ปส.อ.ซ าสูง

ในทุกมิติ  ทั้งมิติบุคคล

(ผ๎ูค๎า/ผ๎ูเสพ/ผ๎ูเส่ียง) มิติพื้นที่

10 อุดหนุนโครงการปูองกัน เพื่อสนับสนุนงบ ศอ.ปส.จ.ขอนแกํน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ศอ.ปส.จ.ขอนแกํน การด าเนินงานปูองกันและ งานปูองกันฯ

และแก๎ไขปัญหา ประมาณโครงการปูอง ได๎รับการสนับ แก๎ไขปัญหาให๎ทันตํอสถาน ส านักปลัดเทศบาล

ยาเสพติด กันและแก๎ไขยาเสพติด สนุนงบประมาณ การณ๑ยาเสพติดปัจจุบัน ศอ.ปส.

ในทุกมิติ  ทั้งมิติบุคคล จ.ขอนแกํน

(ผ๎ูค๎า/ผ๎ูเสพ/ผ๎ูเส่ียง) มิติพื้นที่

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

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองและชุมชน

งบประมาณ
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลซ าสูง

แบบ ผ.02 



2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ
  2.1  แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ทีร่ับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจ๎างเหมาประกอบ เพือ่ให๎เด็กได๎รับประทาน เด็กในศูนย๑พัฒนา 398,000 398,000 398,000 398,000 398,000 ร๎อยละของนักเรียน เด็กได๎รับอาหาร กองการศึกษา

อาหารกลางวนัของศูนย๑ อาหารอยาํงเพียงพอ เด็กเล็กเทศบาล ทีไ่ด๎รับอาหาร กลางวนัอยาํงเพียงพอ
พัฒนาเด็กเล็ก กลางวนั

2 โครงการจัดซ้ืออาหารเสริม เพือ่เสริมสร๎างรํางกายแกํ เด็กในศูนย๑พัฒนา 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 ร๎อยละของนักเรียน เด็กนักเรียนได๎รับ กองการศึกษา
(นม)ของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก เด็กให๎แข็งแรง เด็กเล็กเทศบาล ทีไ่ด๎รับอาหารเสริม อาหารเสริม(นม)

(นม) อยาํงเพียงพอ

3 โครงการจัดซ้ืออาหารเสริม เพือ่อุดหนุนคําอาหารเสริม นักเรียนโรงเรียน 565,000 565,000 565,000 565,000 565,000 ร๎อยละของนักเรียน เด็กนักเรียนได๎รับ กองการศึกษา
(นม) โรงเรียนบ๎าน (นม)แกํเด็กนักเรียนโรง บ๎านกระนวนซ าสูง ทีไ่ด๎รับอาหารเสริม อาหารเสริม(นม)
กระนวนซ าสูง เรียนบ๎านกระนวนซ าสูง (นม) อยาํงเพียงพอ

4 โครงการจัดซ้ือส่ือการเรียน เพือ่จัดซ้ือส่ือการเรียน เด็กนักเรียนใน ศพด. 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละของนักเรียน เด็กนักเรียนของศพด. กองการศึกษา
การสอนของศูนย๑พัฒนา การสอนให๎เด็กนักเรียนได๎ ทต.ซ าสูง ของศูนย๑พัฒนา ได๎เรียนร๎ูอยาํงตํอเนือ่ง
เด็กเล็กเทศบาล เรียนร๎ูอยาํงตํอเนือ่ง เด็กเล็กเทศบาล และเข๎าถึงแหลํงความ

ร๎ูอยาํงทัว่ถึง
5 โครงการจัดกิจกรรม เพือ่จัดกิจกรรมของศพด. เด็กนักเรียนศูนย๑พัฒนา 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ร๎อยละของนักเรียน เด็กนักเรียนได๎รับความร๎ู กองการศึกษา

ภายในศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลต าบลซ าสูง  เชํน เด็กเล็กเทศบาลต าบล ทีเ่ข๎ารํวมกิจกรรม เสริมสร๎างทักษะทาง
เทศบาล กิจกรรมวนัแมํแหํงชาติ  ซ าสูง ปัญญา รํางกาย

การแขํงขันกีฬาสี  ฯลฯ
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลซ าสูง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 3  การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง

งบประมาณ

แบบ ผ.02 



2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ
  2.1  แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ทีร่ับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
6 โครงการพัฒนาศูนย๑ เพือ่ปรับปรุงศูนย๑เรียนร๎ู ปรับปรุงศูนย๑เรียนร๎ู 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร๎อยละของนักเรียน เด็กนักเรียนมีสถานที่ กองการศึกษา

เรียนร๎ูนอกห๎องเรียน  นอกห๎องเรียน และปรับ  นอกห๎องเรียน ของศูนย๑พัฒนา เรียนร๎ูนอกห๎องเรียน
ของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก ปรุงปรุงทีอ่ํานหนังสือ ของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก เด็กเล็กเทศบาล ทีไ่ด๎มาตรฐานเป็น
เทศบาล อปท.รักการอําน ระเบียบเรียบร๎อย สวยงาม 

7 โครงการจัดงานวนัเด็ก เพือ่สํงเสริมให๎เด็กมีสํวนรํวม เด็กนักเรียนในเขต 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนผ๎ูเข๎ารํวม เด็กได๎แสดงออกใน กองการศึกษา
แหํงชาติ ในกิจกรรมงานวนัเด็ก และมี เทศบาล โครงการ ด๎านตํางๆ และได๎รับ

ระเบียบวนิัย มีความสามัคคี ความร๎ูจากการจัด
และรับผิดชอบตํอหน๎าที่ นิทรรศการของแตํละ

หนํวยงาน

8 อุดหนุนโครงการอาหาร เพือ่อุดหนุนคําอาหาร นักเรียนโรงเรียน 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 ร๎อยละของนักเรียน เด็กนักเรียนได๎รับอาหาร กองการศึกษา
กลางวนัของโรงเรียนบ๎าน กลางวนัแกํเด็กนักเรียน บ๎านกระนวนซ าสูง ทีไ่ด๎รับอาหาร อยาํงเพียงพอ โรงเรียนบ๎าน
กระนวนซ าสูง โรงเรียนบ๎านกระนวน กลางวนั กระนวนซ าสูง

ซ าสูง
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลซ าสูง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 3  การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง

งบประมาณ

แบบ ผ.02 



2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ
  2.1  แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ทีร่ับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
9 โครงการจัดงานวนัเฉลิม เพือ่จัดกิจกรรมวนัเฉลิม หนํวยงานภาครัฐ  -  - 50,000 50,000 50,000 จ านวนผ๎ูเข๎ารํวม หนํวยงานภาครัฐ กองการศึกษา

พระชนมพรรษา พระชนมพรรษาสมเด็จ ภาคเอกชน และ โครงการ ภาคเอกชน และ
สมเด็จพระนางเจ๎าสุทิดาฯ พระนางเจ๎าฯ พระบรม ประชาชนในเขตเทศบาล ประชาชน มีสํวนรํวม
พระบรมราชินี ราชินี ในกิจกรรม และได๎แสดง

ถึงความจงรักภักดี

10 โครงการจัดงานวนัเฉลิม เพือ่จัดกิจกรรมวนัเฉลิม หนํวยงานภาครัฐ  -  - 80,000 80,000 80,000 จ านวนผ๎ูเข๎ารํวม หนํวยงานภาครัฐ กองการศึกษา
พระชนมพรรษา สมเด็จ พระชนมพรรษาพระบาท ภาคเอกชน และประชา โครงการ ภาคเอกชน และ
พระเจ๎าอยูหํัวมหาวชิรา สมเด็จพระวชิรแกล๎า ชนในเขตเทศบาล ประชาชน มีสํวนรํวม
ลงกรณ๑ บดินทรเทพย เจ๎าอยูหํัว ในกิจกรรม และได๎แสดง
วรางกูร รัชกาลที ่10 ถึงความจงรักภักดี

11 โครงการจัดงานวนัเฉลิม เพือ่จัดกิจกรรมวนัเฉลิม หนํวยงานภาครัฐ  -  - 50,000 50,000 50,000 จ านวนผ๎ูเข๎ารํวม หนํวยงานภาครัฐ กองการศึกษา
พระชนมพรรษาสมเด็จ พระชนมพรรษาสมเด็จ ภาคเอกชน และประชา โครงการ ภาคเอกชน และ
พระบรมราชินีพันปีหลวง พระบรมราชินี พันปีหลวง ชนในเขตเทศบาล ประชาชน มีสํวนรํวม
และวนัแมํแหํงชาติ และวนัแมํแหํงชาติ ในกิจกรรม และได๎แสดง

ถึงความจงรักภักดี

51
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลซ าสูง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 3  การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง

งบประมาณ

แบบ ผ.02 



2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ
  2.1  แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ทีร่ับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
12 โครงการจัดงานวนัคล๎าย เพือ่จัดกิจกรรมวนัคล๎าย หนํวยงานภาครัฐ  -  - 50,000 50,000 50,000 จ านวนผ๎ูเข๎ารํวม หนํวยงานภาครัฐ กองการศึกษา

วนัเฉลิมพระชนมพรรษา สวรรคตพระบาทสมเด็จ ภาคเอกชน และประชา โครงการ ภาคเอกชน และ
พระบาทสมเด็จพระมหา พระมหาภูมิพลอดุลยเดช ชนในเขตเทศบาล ประชาชน มีสํวนรํวม
ภูมิพลอดุลยเดชมหราช มหราช บรมนาถบพิตร ในกิจกรรม และได๎แสดง
บรมนาถบพิตร ถึงความจงรักภักดี
และวนัพํอแหํงชาติ

13 โครงการพัฒนาศูนย๑พัฒนา เพือ่สนับสนุนการด าเนิน ผ๎ูสูงอายใุนเขตเทศบาล 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละของผ๎ูสูงอายุ ผ๎ูสูงอายใุนเขตเทศบาล กองการศึกษา
คุณภาพชีวติผ๎ูสูงวยั งานของศูนย๑พัฒนา ต าบลซ าสูง ทีเ่ข๎ารํวมโครงการ มีคุณภาพชีวติทีดี่ขึน้

คุณภาพชีวติผ๎ูสูงวยั

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

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 3  การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลซ าสูง

52
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ.02 แบบ ผ.02 



2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ
  2.2  แผนงานสังคมสงเคราะห์

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ทีร่ับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการสํงเสริมให๎เด็ก เพือ่สํงเสริมให๎เด็กและ เด็กและเยาวชนในเขต 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผ๎ูเข๎ารํวม เด็กและเยาวชนมี งานสวัสดิการสังคม

และเยาวชนมีรายได๎ เยาวชนมีรายได๎ชํวงปิด เทศบาล โครงการ รายได๎ชํวงปิดภาค ส านักปลัดเทศบาล

ภาคเรียนและใช๎เวลาวาํง เรียนและใช๎เวลาวาํง
ให๎เป็นประโยชน๑ ให๎เป็นประโยชน๑

2 โครงการคนซ าสูงไมํ เพือ่ชํวยเหลือและบรรเทา ประชาชนผ๎ูประสบ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวนผ๎ูประสบ ผ๎ูประสบปัญหาความ  งานสวัสดิการ

ทอดทิง้กัน ปัญหาความเดือดร๎อน ปัญหาผ๎ูด๎อยโอกาส  ปัญหาความเดือด เดือดร๎อนได๎รับการ ส านักปลัดเทศบาล

เบือ้งต๎นแกํประชาชนที่ ผ๎ูยากจนไร๎ทีพ่ึง่  ร๎อน ทีไ่ด๎รับการ ดูแลชํวยเหลือให๎ดีขึน้
ประสบปัญหาความเดือดร๎อนภายในเขตเทศบาล ชํวยเหลือ

3 โครงการสํงเสริมกิจกรรม เพือ่สํงเสริมให๎เด็กและ เด็กและเยาวชนในเขต 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผ๎ูเข๎ารํวม เด็กและเยาวชนได๎ งานสวัสดิการสังคม

สภาเด็กและเยาวชน เยาวชนท ากิจกรรมตํางๆ เทศบาล โครงการ ท ากิจกรรมตํางๆ ส านักปลัดเทศบาล

ทีเ่ป็นประโยชน๑ของสภาเด็ก ทีเ่ป็นประโยชน๑
และเยาวชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลซ าสูง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 7  การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการ แข่งขัน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

งบประมาณ

53
แบบ ผ.02 



2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ
  2.2  แผนงานสังคมสงเคราะห์

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ทีร่ับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 โครงการระลึกคุณผ๎ูสูงอายุ เพือ่จัดท าส่ิงอ านวยความ สนง.ทต.ซ าสูง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนสถานที่ ผ๎ูพิการได๎รับบริการ งานสวัสดิการ

สะดวกส าหรับผ๎ูพิการ เชํน ตลาดสดเทศบาล ทีจ่ัดท าส่ิงอ านวย อ านวยความสะดวก ส านักปลัดเทศบาล

ตีเส๎นชํองจอดรถ ราวจับ ฯลฯวดัในเขตเทศบาล ความสะดวกส าหรับ ในการด ารงชีวติ
ผ๎ูพิการ

5 โครงการจัดท าส่ิงอ านวย เพือ่จัดท าส่ิงอ านวยความ สนง.ทต.ซ าสูง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนสถานที่ ผ๎ูพิการได๎รับบริการ งานสวัสดิการ

ความสะดวกส าหรับผ๎ูพิการ สะดวกส าหรับผ๎ูพิการ เชํน ตลาดสดเทศบาล ทีจ่ัดท าส่ิงอ านวย อ านวยความสะดวก ส านักปลัดเทศบาล

ตีเส๎นชํองจอดรถ ราวจับ ฯลฯวดัในเขตเทศบาล ความสะดวกส าหรับ ในการด ารงชีวติ
ผ๎ูพิการ

รวม   5  โครงการ   -   - 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000   -   -   -

เทศบาลต าบลซ าสูง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 7  การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการ แข่งขัน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

งบประมาณ

54
แบบ ผ.02 



2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ
  2.3  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ทีร่ับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจัดงานประเพณี เพือ่เป็นการอนุรักษ๑ ประชาชนในเขต 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 จ านวนผ๎ูเข๎ารํวม  -ประชาชนได๎อนุรักษ๑ กองการศึกษา

ลอยกระทง  สืบสานประเพณีท๎องถิน่ เทศบาลทัง้ 6 ชุมชน โครงการ สืบสาน ประเพณีวฒัน
และให๎ประชาชน ได๎ท า ธรรมทีดี่อยาํงตํอเนือ่ง
กิจกรรมรํวมกัน  -ท าให๎ประชาชนได๎มี

สํวนรํวมในการจัดกิจกรรม

2 โครงการจัดงานประเพณี เพือ่เป็นการอนุรักษ๑ สืบสาน ประชาชนในเขตเทศบาล 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนผ๎ูเข๎ารํวม  -ประชาชนได๎อนุรักษ๑ กองการศึกษา
สงกรานต๑ ประเพณีท๎องถิน่และให๎ ทัง้ 6 ชุมชน โครงการ สืบสาน ประเพณีวฒัน

ประชาชน ได๎ท ากิจกรรมรํวมกัน ธรรมทีดี่อยาํงตํอเนือ่ง
 -ท าให๎ประชาชนได๎มี
สํวนรํวมในการจัดกิจกรรม

3 อุดหนุนโครงการจัดงาน เพือ่เป็นการอนุรักษ๑ ประชาชนในเขตเทศบาล 360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 จ านวนผ๎ูเข๎ารํวม  -ประชาชนได๎อนุรักษ๑ กองการศึกษา
ประเพณีบุญบัง้ไฟ สืบสานประเพณีท๎องถิน่ ทัง้ 6 ชุมชน และ โครงการ สืบสาน ประเพณีวฒัน คณะกรรมการ

และสํงเสริมการมีสํวน สํวนราชการตํางๆ ธรรมทีดี่อยาํงตํอเนือ่ง ชุมชน ทัง้ 6 ชุมชน
รํวมของประชาชน ในเขตเทศบาล
ได๎ท ากิจกรรมรํวมกัน

55

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 7  การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการ แข่งขัน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลซ าสูง

แบบ ผ.02 



2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ
  2.3  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ทีร่ับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 โครงการจัดกิจกรรมวนั เพือ่จัดกิจกรรมวันส าคัญทีเ่กีย่ว หนํวยงานภาครัฐ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนผ๎ูเข๎ารํวม หนํวยงานภาครัฐ กองการศึกษา

ส าคัญทีเ่กีย่วกับชาติ กับชาติ ศาสนาและพระมหา- ภาคเอกชน และ โครงการ ภาคเอกชน และ
ศาสนาและพระมหา กษตัริย๑ เชํน วันปิยะมหาราช ประชาชนในเขตเทศบาล ประชาชน มีสํวนรํวม
กษัตริย๑ วันเข๎าพรรษา วันออกพรรษา ในกิจกรรม 

5 โครงการรํวมจัดงานแผํนดิน เพือ่เป็นการประชาสัมพนัธ๑ หนํวยงานภาครัฐ 70,000      70,000      70,000      70,000      70,000      จ านวนผ๎ูเข๎ารํวม สามารถประชาสัมพนัธ๑ กองการศึกษา
พระเจ๎าใหญํรวมใจของดี สํงเสริม สนับสนุนการพฒันา ภาคเอกชน และ โครงการ ผลิตภณัฑ๑ของดีอ าเภอซ าสูง

อ าเภอซ าสูง ผลิตภณัฑ๑ของดีอ าเภอซ าสูง ประชาชนทัว่ไป ใหเ๎ป็นทีร๎ู่จักอยํางกว๎างขวาง

ใหไ๎ด๎มาตรฐาน และเพือ่ขยาย น าไปสํูชํองทางการจ าหนําย

ชํองทางการจ าหนําย

6 โครงการสนับสนุนภารกิจ เพือ่สนับสนุนงบประมาณ เหลํากาชาดจังหวดั 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 เหลํากาชาด เหลํากาชาดจังหวดั กองการศึกษา
ของเหลํากาชาดจังหวดั โครงการสนับสนุนภารกิจ ขอนแกํน จังหวดัขอนแกํน ขอนแกํนสามารถด าเนิน เหลํากาชาด
ขอนแกํน ของเหลํากาชาดจังหวดั ได๎รับการสนับ กิจกรรมตามภารกิจ จงัหวดัขอนแกนํ

ขอนแกํน สนุนงบประมาณ เป็นไปตามวตัถุประสงค๑

7 อุดหนุนโครงการแขํงขัน เพือ่สํงเสริมและสนับสนุน ประชาชนในเขตเทศบาล  - 120,000 120,000 120,000 120,000 จ านวนผ๎ูเข๎ารํวม สร๎างสุขภาพรํางกาย กองการศึกษา
กีฬาชุมชนสัมพันธ๑ ด๎านการกีฬา/นันทนาการ ทัง้  6   ชุมชน โครงการ ให๎แข็งแรงและสร๎าง คณะกรรมการ

เพือ่การออกก าลังกายของ ความสามัคคีในหมูคํณะ ชุมชน ทัง้ 6 ชุมชน
ประชาชน ในเขตเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 7  การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการ แข่งขัน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

56

เทศบาลต าบลซ าสูง



2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ
  2.3  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ทีร่ับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
8 โครงการจัดกิจกรรม เพือ่พัฒนาศักยภาพในศูนย๑ ศูนย๑กีฬาเยาวชน กีฬา 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนผ๎ูเข๎ารํวม การจัดกิจกรรมของ กองการศึกษา

ส าหรับศูนย๑เยาวชนกีฬา เยาวชน กีฬาละนันทนาการ และนันทนาการ กิจกรรม ศูนย๑เยาวชน กีฬาและ
และนันทนาการ และเป็นการสํงเสริมในการ นันทนาการมีประสิทธิ

จัดกิจกรรมด๎านตําง ๆ ภาพมากขึน้

9 โครงการสืบสาน ประเพณี เพือ่เป็นการอนุรักษ๑ ประชาชนในเขต 50,000 50,000 - - - จ านวนผ๎ูเข๎ารํวม  -ประชาชนได๎อนุรักษ๑ กองการศึกษา
วฒันธรรมท๎องถิน่  สืบสานประเพณีท๎องถิน่ เทศบาลทัง้ 6 ชุมชน โครงการ สืบสาน ประเพณีวฒัน

และให๎ประชาชน ได๎ท า ธรรมทีดี่อยาํงตํอเนือ่ง
กิจกรรมรํวมกัน  -ท าให๎ประชาชนได๎มี

สํวนรํวมในการจัดกิจกรรม

10 โครงการกํอสร๎างปะร าพิธ ี เพือ่ให๎ประชาชนมีสถานที่ กํอสร๎างปะร าพิธ ี  - 500,000  -  -  - ประชาชนมีบริเวณ ประชาชนมีสถานที่ กองชําง
(สนามกีฬา ทต.ซ าสูง) จัดกิจกรรมแขํงขันกีฬา  จ านวน 1 แหํง จัดกิจกรรมแขํงขัน จัดกิจกรรมแขํงขันกีฬา  

สํงเสริมให๎ประชาชนสุขภาพ กีฬาเป็นมาตรฐาน ท าให๎ประชาชนสุขภาพ
แข็งแรง มากขึน้ แข็งแรง

เทศบาลต าบลซ าสูง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 7  การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการ แข่งขัน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 
รายละเอียดโครงการพัฒนา
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แบบ ผ.02 



2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ
  2.3  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ทีร่ับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
14 โครงการจัดซ้ืออุปกรณ๑ เพือ่ให๎ชุมชนได๎มีอุปกรณ๑ ชุมชนในเขตเทศบาล 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 จ านวนชุมชนทีไ่ด๎ ชุมชนมีวสัดุอุปกรณ๑ กองการศึกษา

กีฬาให๎กับชุมชน กีฬาไวฝึ๎กซ๎อมเพือ่จะเข๎า จ านวน   6   ชุมชน รับอุปกรณ๑กีฬา ใช๎ในการฝึกซ๎อม
รํวมกีฬาชุมชนสัมพันธ๑ และแขํงขันได๎

15 โครงการแขํงขันกีฬา เพือ่จัดกิจกรรมแขํงขันกีฬา เทศบาลต าบลซ าสูง 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวนหนํวยงาน เกิดความสามัคคีใน กองการศึกษา
ระหวาํงหนํวยงาน ระหวาํงเทศบาล  ชุมชน ชุมชน  และหนํวยงาน ทีเ่ข๎ารํวมโครงการ หมูคํณะ และมีความ
กับชุมชน และหนํวยงานราชการตํางๆ ราชการตํางๆ สัมพันธ๑อันดีกับชุมชน

และหนํวยงานอืน่

16 โครงการแขํงขันกีฬา เพือ่สํงเสริมให๎เด็กได๎ออก ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กทุก 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวนgเด็กนักเรียน เกิดความสามัคคีใน กองการศึกษา
ศูนย๑เด็กเล็กสัมพันธ๑ ก าลังกาย มีสุขภาพแข็งแรง อปท.ในเขตอ าเภอซ าสูง ทีเ่ข๎ารํวมกิจกรรม หมูคํณะ และมีความ

และเชือ่มความสัมพันธ๑ สัมพันธ๑อันดีกับหนํวยงานอืน่
กับหนํวยงานอืน่ระหวาํง 
อปท.ในเขตอ.ซ าสูง

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

เทศบาลต าบลซ าสูง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 7  การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการ แข่งขัน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

งบประมาณ

58
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

แบบ ผ.02 



2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ
  2.4  แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ทีร่ับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการรณรงค๑ปูองกัน เพือ่รณรงค๑  ปูองกันการ สุนัขและแมวในเขต 20,000 20,000  -  -  - โรคพิษสุนัขบ๎า ลดอัตราการแพรํระบาด งานสุขาภบิาลฯ

โรคพิษสุนัขบ๎า แพรํระบาดของโรคพิษ เทศบาล ลดลง ของโรคพิษสุนัขบ๎า ส านักปลัดเทศบาล

สุนัขบ๎า ในเขตเทศบาล

2 โครงการจัดกิจกรรม เพือ่จัดกิจกรรมรณรงค๑ ผ๎ูน าชุมชน คณะผ๎ูบริหาร 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผ๎ูเข๎ารํวม ชุมชน และส านักงาน งานสุขาภบิาลฯ

รณรงค๑ท าความสะอาด ท าความสะอาด บริเวณ สมาชิกสภา และ กิจกรรม เทศบาล สะอาดปราศ ส านักปลัดเทศบาล

(Big Cleaning Day)  ชุมชนและส านักงาน เจ๎าหน๎าทีเ่ทศบาล จากเชือ้โรค เป็นระเบียบ
เทศบาล

3 โครงการตลาดสดนําซ้ือ เพือ่ตรวจเฝูาระวงัการปน ผ๎ูประกอบการใน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนร๎านค๎า มีความปลอดภัยใน งานสุขาภบิาลฯ

เปือ้นในอาหารในตลาดสด ตลาดสดเทศบาลซ าสูง ทีไ่ด๎รับการตรวจหา การบริโภคอาหารใน ส านักปลัดเทศบาล

เทศบาลต าบลซ าสูง สารปนเปือ้น ตลาดสดเทศบาล
ต าบลซ าสูง

4 โครงการพัฒนาระบบ เพือ่ฝึกอบรมทบทวน หนํวยกูช๎ีพเทศบาล 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผ๎ูเข๎ารํวม หนํวยกูช๎ีพได๎พัฒนา งานสุขาภบิาลฯ

การแพทย๑ฉุกเฉิน ความร๎ูในการปฏิบัติงาน  ต าบลซ าสูง โครงการ ความร๎ูและสามารถ ส านักปลัดเทศบาล

และเป็นคําใช๎จํายในการ น าไปปฏิบัติงานได๎
ด าเนินงานของหนํวยกูช๎ีพ อยาํงถูกต๎อง
เทศบาลต าบลซ าสูง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 3  การเสริมสร้างสุขภาวะ

งบประมาณ

59
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลซ าสูง

แบบ ผ.02 



2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ
  2.4  แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ทีร่ับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 โครงการสัตว๑ปลอดโรค  เพือ่รณรงค๑  ปูองกันการ สุนัขและแมวในเขต  - 1,200 20,000 20,000 20,000 สุนัขและแมวในเขต ลดอัตราการแพรํระบาด งานสุขาภบิาลฯ

คนปลอดภัย  จากโรค แพรํระบาดของโรคพิษ เทศบาลทีไ่ด๎รับการขึน้ เทศบาลทีไ่ด๎รับ ของโรคพิษสุนัขบ๎า ส านักปลัดเทศบาล

พิษสุนัขบ๎า  สุนัขบ๎า ทะเบียน การขึน้ทะเบียน ในเขตเทศบาล
ได๎รับการฉีดวคัซีน

ทุกตัว

6 อุดหนุนโครงการตาม เพือ่อุดหนุนงบประมาณ ประชาชนในเขตเทศบาล 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 คณะกรรมการ คณะกรรมการชุมชน งานสุขาภบิาลฯ

แนวทางพระราชด าริด๎าน ให๎คณะกรรมการชุมชน ทัง้  6   ชุมชน ชุมชนได๎รับการ จัดกิจกรรมบริการ ส านักปลัดเทศบาล

สาธารณสุข ด าเนินงานตามแนวทาง สนับสนุนงบ สาธารณสุขได๎อยาํงมี คณะกรรมการ
พระราชด าริด๎านสาธารณสุข ประมาณ ประสิทธภิาพยิง่ขึน้ ชุมชน ทัง้ 6 ชุมชน

ในเขตเทศบาล

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

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลซ าสูง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 3  การเสริมสร้างสุขภาวะ
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ
  2.5  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ทีร่ับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการกํอสร๎างสนาม เพือ่ใหเ๎ด็ก เยาวชน มีสถานที่ กํอสร๎างสนามเด็กเลํน  -  -  - 2,000,000 2,000,000 เด็ก เยาวชนมีที่ เด็ก เยาวชน  ได๎ออก กองชําง

เด็กเลํน ออกก าลังกาย  ท าใหม๎ีสุขภาพ พร๎อมติดต้ังเคร่ืองเลํน ออกก าลังกายเพิม่ ก าลังกาย มีสุขภาพ
แข็งแรง และหาํงไกลยาเสพติด ในเขตเทศบาล  มากขึน้ แข็งแรง และหํางไกล

จ านวน 1 แหํง ยาเสพติด

2 โครงการปรับปรุงสนาม เพือ่ใหป๎ระชาชนมีสถานที่ สนามกีฬาเทศบาล 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมีบริเวณ ประชาชนมีสุขภาพ กองชําง
กีฬาเทศบาลต าบลซ าสูง ออกก าลังกาย  ท าใหม๎ีสุขภาพ ต าบลซ าสูง ออกก าลังกายเพิม่ รํางกายแข็งแรง จิตใจ

แข็งแรง และหาํงไกลยาเสพติด มากขึน้ เบิกบาน และหํางไกล
ยาเสพติด

3 โครงการกํอสร๎างลานกีฬา เพือ่สํงเสริม ใหเ๎ด็ก เยาวชน กํอสร๎างลานกีฬาชุมชน  -  -  - 500,000 500,000 ประชาชนมีที่ เด็ก  เยาวชน และ กองชําง
ชุมชนพร๎อมติดต้ังเคร่ือง ประชาชน  ได๎ออกก าลังกาย พร๎อมติดต้ังเคร่ือง ออกก าลังกายเพิม่ ประชาชนได๎ออกก าลัง
ออกก าลังกาย มีสุขภาพแข็งแรงและหาํงไกล ออกก าลังกาย มากขึน้ กาย  มีสุขภาพแข็งแรง

จากยาเสพติด และหํางไกลจากยาเสพติด

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

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 7  การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการ แข่งขัน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

งบประมาณ

61
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลซ าสูง

แบบ ผ.02 



2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ
  2.6  แผนงานงบกลาง

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ทีร่ับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการสงเคราะห๑ เพือ่รองรับการจัดสวสัดิการ ผ๎ูสูงอายใุนเขตเทศบาล 6,500,000 6,500,000 6,500,000 6,500,000 6,500,000 จ านวนผ๎ูสูงอายุ ผ๎ูสูงอายไุด๎รับการ งานสวัสดิการ

เบีย้ยงัชีพผ๎ูสูงอายุ ให๎แกผ๎ูํสูงอายทุี่มีอายุ ทีม่ีอาย ุ60 ปีขึน้ไป ทีไ่ด๎รับเบีย้ยงัชีพ ดูแลและมีคุณภาพ ส านักปลัดเทศบาล

60 ปีขึน้ไป ชีวติทีดี่ขึน้

2 โครงการสงเคราะห๑ เพือ่รองรับการจัดสวสัดิการ ผ๎ูพิการในเขตเทศบาล 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 จ านวนคนพิการ คนพิการได๎รับการดูแล งานสวัสดิการ

เบีย้ยงัชีพคนพิการ เบีย้ความพิการทีม่ีสิทธติาม ทีไ่ด๎รับเบีย้ยงัชีพ และมีคุณภาพชีวติ ส านักปลัดเทศบาล

หลักเกณฑ๑ทีก่ าหนด ทีดี่ขึน้

3 โครงการสงเคราะห๑ เพือ่รองรับการสงเคราะห๑ ผ๎ูปุวยเอดส๑ในเขตเทศบาล 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผ๎ูปุวยเอดส๑ ผ๎ูปุวยเอดส๑ได๎รับการ งานสวัสดิการ

เบีย้ยงัชีพผ๎ูปุวยเอดส๑ เบีย้ยงัชีพผ๎ูปุวยเอดส๑  ทีข่าด ทีไ่ด๎รับเบีย้ยงัชีพ ดูแลและมีคุณภาพ ส านักปลัดเทศบาล

การดูแล ไมํสามารถประกอบ คุณภาพชีวติทีดี่ขึน้
อาชีพได๎

4 โครงการสนับสนุนกองทุนหลักเพือ่เป็นหลักประกันให๎ ประชาชนในเขต 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 จ านวนเงินสมทบ ประชาชนทุกคน งานสุขาภบิาลฯ

ประกันสุขภาพเทศบาล ประชาชนทุกคนสามารถ เทศบาล กองทุน สปสช. เข๎าถึงบริการทางด๎าน ส านักปลัดเทศบาล

เข๎าถึงบริการทางด๎านสุขภาพ สุขภาพได๎อยาํงทัว่ถึง
ได๎อยาํงทัว่ถึง

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

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 3  การเสริมสร้างสุขภาวะ

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลซ าสูง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

62 แบบ ผ.02 



3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแข่งขัน

  3.1  แผนงานการเกษตร
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการผลิตเมล็ดพันธุ๑ เพื่อผลืตเมล็ดพันธุ๑ข๎าว กลํุมข๎าวชุมชน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผ๎ูเข๎ารํวม มีเมล็ดพันธุ๑ดีไว๎กระจาย สนง.เกษตร อ.ซ าสูง

ข๎าวพันธุ๑ดี พันธุ๑ดีให๎เกษตรกรได๎ซ้ือ โครงการ พันธุ๑ในท๎องถิ่น เกษตรกร  -งานสวสัดิการ

(ศูนย๑ข๎าวชุมชน) ในราคาถูกและได๎บริโภค ได๎ซ้ือในราคาถูกและได๎ ส านักปลัดเทศบาล

ข๎าวที่มีคุณภาพ บริโภคข๎าวที่มีคุณภาพ

2 โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย๑ เพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย๑คุณภาพ เกษตรกรกลํุมข๎าวชุมชน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนเกษตรกรกลํุม มีปุ๋ยอินทรีย๑คุณภาพสูง  -สนง.เกษตร อ.ซ าสูง

คุณภาพสูง สูง ไว๎บริการในชุมชนราคา ในเขตเทศบาล ข๎าวชุมชน  มีความร๎ู ไว๎บริการในชุมชนราคาถูก  -งานสวสัดิการ

ถูก และลดรายจํายให๎ เร่ืองผลิตปุ๋ยอินทรีย๑ และชํวยลดรายจํายให๎ ส านักปลัดเทศบาล

เกษตรกร คุณภาพสูง เกษตรกร

3 โครงการปลูกผัก เพื่อเพิ่มพูนความร๎ูในการ ประชาชน  หนํวยงาน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนประชาชน  -ประชาชนมีความร๎ู สนง.เกษตร อ.ซ าสูง

ปลอดภัยจากสารพิษ ปลูกผักชํวยเพิ่มรายได๎ และ ราชการในเขตเทศบาล ที่เข๎ารํวมโครงการ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  -งานสวสัดิการ

ลดรายจํายของครอบครัว  -มีรายได๎เพิ่มขึ้น และลด ส านักปลัดเทศบาล

รายจํายของครอบครัว

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  7  การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแข่งขัน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

งบประมาณ
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลซ าสูง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันและเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  

แบบ ผ.02 



3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแข่งขัน
  3.1  แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 โครงการสํงเสริมท าการ เพื่อด าเนินกิจกรรมตํางๆ เกษตรกรทุกหมูํบ๎าน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนประชาชน ชํวยลดรายจําย และเพิ่ม  งานสวสัดิการ

เกษตรตามแนวปรัชญา ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ ภายในเขตเทศบาล ที่เข๎ารํวมโครงการ รายได๎ส าหรับครัวเรือน ส านักปลัดเทศบาล

เศรษฐกิจพอเพียง พอเพียง ต าบลซ าสูง เกษตรกร

5 โครงการปรับปรุง เพื่อปรับปรุงสถานที่ปลูก ที่สาธารณะภายในเขต 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ที่สาธารณะประโยชน๑  -เกษตรกรสามารถใช๎ที่ดิน กองชําง

ภูมิทัศน๑ที่สาธารณะ พืชตามแนวทางเศรษฐกิจ เทศบาลต าบลซ าสูง ในเขตเทศบาลได๎รับ สาธารณะให๎เกิดประโยชน๑  งานสวสัดิการ

พอเพียงและใช๎ที่ดินสาธา การปรับปรุงพื้นที่เพื่อ  -มีรายได๎เพิ่มขึ้น และลด ส านักปลัดเทศบาล

รณะให๎เกิดประโยชน๑ ใช๎ตามแนวทาง รายจํายของครอบครัว

เศรษฐกิจพอเพียง

6 โครงการเพาะเห็ดฟาง เพื่อเพิ่มพูนความร๎ูให๎ เกษตรกรทุกหมูํบ๎าน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนประชาชน  -ประชาชนมีความร๎ูแนว สนง.เกษตร อ.ซ าสูง

แบบกองเต้ีย เกษตรกร ภายในเขตเทศบาล ที่เข๎ารํวมโครงการ คิดเศรษฐกิจพอเพียง  -งานสวสัดิการ

ต าบลซ าสูง  -มีรายได๎เพิ่มขึ้น และลด ส านักปลัดเทศบาล

รายจํายของครอบครัว

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

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันและเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  7  การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแข่งขัน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

งบประมาณ
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลซ าสูง

แบบ ผ.02 



3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแข่งขัน

  3.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสํงเสริมวิสาห เพื่อสํงเสริมและสนับสนุน กลํุมวิสาหกิจชุมชนใน 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 กลํุมวิสาหกิจชุมชนในเขตกลํุมวิสาหกิจชุมชนมี งานสวสัดิการ

กิจชุมชน กลํุมวิสาหกิจชุมชนให๎มี เขตเทศบาลต าบลซ าสูง เทศบาลต าบลซ าสูง ความเข๎มแข็งและและ ส านักปลัดเทศบาล

ความเข๎มแข็งและสามารถ ได๎รับการสนับสนุน สามารถพึ่งตนเองได๎

พึ่งตนเองได๎

2 โครงการฝึกอบรม เพื่อสํงเสริมการประกอบ กลํุมอาชีพ และประชาชน 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 จ านวนผ๎ูเข๎ารํวม กลํุมอาชีพและประชาชน งานสวสัดิการ

สํงเสริมอาชีพระยะส้ัน อาชีพให๎แกํประชาชนใน ผ๎ูสนใจทั่วไปในเขต โครงการ ได๎พัฒนาฝีมือและ ส านักปลัดเทศบาล

เขตเทศบาล เทศบาล ผลิตภัณฑ๑ให๎ดียิ่งขึ้น 

และมีรายได๎เสริมเพิ่มขึ้น

3 โครงการฝึกอบรมเพิ่ม เพื่อสํงเสริมการประกอบ กลํุมสตรีในเขตเทศบาล 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผ๎ูเข๎ารํวม กลํุมสตรีได๎พัฒนาฝีมือ งานสวสัดิการ

ทักษะการประกอบ อาชีพให๎แกํกลํุมสตรีใน โครงการ และผลิตภัณฑ๑ให๎ดียิ่งขึ้น ส านักปลัดเทศบาล

อาชีพให๎แกํกลํุมสตรี เขตเทศบาล และมีรายได๎เสริมเพิ่มขึ้น

ในชุมชน

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

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลซ าสูง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันและเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  7  การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแข่งขัน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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 -สนง.เกษตร อ.ซ าสูง



4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
  4.1 แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั ทีร่บัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการรักน้ า  รักปุา เพือ่อนุรักษ๑พืน้ทีปุ่า  แหลํงน้ า ปรับปรุง  บ ารุงรักษา 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนพืน้ทีปุ่าไม๎ พืน้ทีปุ่าชุมชน  แหลํงน้ า งานสุขาภบิาลฯ

รักแผํนดิน สาธารณะให๎คงอยูอํยํางยัง่ยืน จัดหาและพัฒนา  พืน้ที่ แหลํงน้ าสาธารณะ สาธารณะได๎รับการฟืน้ฟู ส านักปลัดเทศบาล

ปุาชุมชน แหลํงน้ า สะอาดเพิม่มากขึน้ บ ารุงรักษาให๎คงอยูอํยําง
ในเขตเทศบาล ยัง่ยืน และชํวยลดภาวะ

โลกร๎อน
2 โครงการปรับปรุงดินด๎วย เพือ่ปรับโครงสร๎างของดินให๎ดี เกษตรกรทุกหมูบํ๎านภาย 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนประชาชน โครงสร๎างของดินดีขึน้ สนง.เกษตร อ.ซ าสูง

อินทรียวตัถุ(ไถกลบตอซัง) ลดรายจํายในการซ้ือปุย๋เคมี ในเขตเทศบาลต าบลซ าสูง ทีเ่ข๎ารํวมโครงการ ชํวยลดต๎นทุนและผลผลิต  -งานสวัสดิการ

 และเพิม่รายได๎ให๎ครอบครัว เพิม่ขึน้  รายได๎เพิม่ขึน้ ส านักปลัดเทศบาล

3 โครงการจัดท าปุย๋ชีวภาพ เพือ่สํงเสริมให๎ประชาชนท า ผ๎ูน าชุมชน ทัง้  6  ชุมชน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนประชาชน  -ลดคําใช๎จํายจากการใช๎ปุย๋ สนง.เกษตร อ.ซ าสูง

ปุย๋ชีวภาพ ใช๎เองเป็นการชํวย ประชาชนในเขตเทศบาล ทีเ่ข๎ารํวมโครงการ หรือสารเคมี  -งานสวัสดิการ

รักษาส่ิงแวดล๎อม และชํวยลด ต าบลซ าสูง  -ดินมีคุณภาพและสาร ส านักปลัดเทศบาล

คําใช๎จํายในครัวเรือน อาหารเหมาะแกํการเพาะปลูก

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

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 4  การบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยัง่ยืน

งบประมาณและทีผ่่านมา
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ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่3  การบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยัง่ยืน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลซ าสูง

แบบ ผ.02 



4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
  4.2 แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั ทีร่บัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการปรับปรุงทีท่ิง้ขยะ เพือ่ให๎การก าจัดขยะเป็นไป สถานทีก่ าจัดขยะของ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนสถานที่ สถานทีก่ าจัดขยะได๎รับ งานสุขาภบิาลฯ

อยํางถูกวธิไีมํเกิดมลภาวะ เทศบาล สถานทีก่ าจัดขยะ การปรับปรุงสามารถและ ส านักปลัดเทศบาล

เป็นพิษ รองรับขยะได๎มากขึน้ รองรับขยะได๎มากขึน้การ
ก าจัดถูกวธิี

2 โครงการจัดซ้ือถังรับรอง เพือ่การจัดเก็บขยะมูลฝอย จัดซ้ือทีร่องรับขยะ ให๎กับ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนถังขยะในชุมชน ในเขตเทศบาลมีถังขยะ งานสุขาภบิาลฯ

ขยะมูลฝอย ถูกสุขลักษณะ ชุมชนในเขตเทศบาล มีเพียงพอทัว่ถึง รองรับขยะอยํางทัว่ถึงการ ส านักปลัดเทศบาล

ก าจัดขยะมีประสิทธภิาพ

3 โครงการรณรงค๑ลดขยะ เพือ่สร๎างจิตส านึกและสํงเสริม ประชาชน ร๎านค๎า ในเขต 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนครัวเรือน ประชาชนได๎มีสํวนรํวม งานสุขาภบิาลฯ

ในชุมชน การมีสํวนรํวมของชุมชน เทศบาลต าบลซ าสูง ทีเ่ข๎ารํวมโครงการ ในการจัดเก็บขยะ และ ส านักปลัดเทศบาล

ในการคัดแยกขยะใน ชํวยลดปริมาณขยะในชุมชน
ครัวเรือน กํอนทิง้ถังขยะ  

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

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่3  การบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยัง่ยืน
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 4  การบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยัง่ยืน

งบประมาณและทีผ่่านมา
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลซ าสูง

แบบ ผ.02 



4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
  4.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั ทีร่บัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ซ่อมแซมคันคูดินล ำห้วย เพือ่ให๎ประชาชนมีแหลํงน้ าใช๎ ซ่อมแซมคันคูดินล ำห้วย 370,000 370,000 370,000 370,000 370,000 จ านวนครัวเรือน ประชาชนมีน้ าใช๎ในการ กองชําง

กุดเสียว ในการอุปโภคและการเกษตร กุดเสียว บ๎านซ าสูง หมูทํี5่ มีน้ าใช๎อยํางเพียงพอ อุปโภคและการเกษตร
แบ่งออกเป็น  4 จุด อยํางเพียงพอ
จุดที ่ 1  กวา๎ง  5.00  เมตร  ยาว  11.00  เมตร 
จุดที ่ 2  กวา๎ง  2.00  เมตร  ยาว  7.00  เมตร 
จุดที ่ 3  ปากบนกวา๎ง  7.00  เมตร  ปากลํางยาว  10.00  เมตร ยาว  20.00  เมตร
จุดที ่ 4  ปากบนกวา๎ง  4.00  เมตร  ปากลํางยาว  7.00  เมตร ยาว  7.00  เมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลนทต.ซ าสูง

งบประมาณและทีผ่่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลซ าสูง

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่3  การบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยัง่ยืน
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 4  การบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยัง่ยืน
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4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
  4.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั ทีร่บัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
2 โครงการปรับปรุงคันคู เพือ่ให๎ประชาชนมี ปรับปรุงคันคูล าห๎วยสายบาตร493,000 493,000 493,000 493,000 493,000 จ านวนครัวเรือน ประชาชนมีน้ าใช๎ในการ กองชําง

ล าห๎วยสายบาตร แหลํงน้ าใช๎ในการ บ๎านซ าสูง หมูทํี ่5 ขนาดคันคู มีน้ าใช๎อยํางเพียงพอ อุปโภคและการเกษตร
อุปโภคและการ กวา๎ง 4 เมตร ยาว1,620 เมตร อยํางเพียงพอ
เกษตร ถมดินเกล่ียแตํงเรียบสูงเฉล่ีย

0.60 เมตร พร๎อมลงลูกรัง
เกล่ียเรียบ ขนาดกวา๎ง 4 เมตร
ยาว 1,620 เมตร หนาเฉล่ีย

0.15  เมตร และวางทํอพีวซีี
ระบายน้ า  จ านวน 2 จุด
รายละเอียดตามแบบแปลน
ของเทศบาลต าบลซ าสูง

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่3  การบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยัง่ยืน
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 4  การบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยัง่ยืน

งบประมาณและทีผ่่านมา
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลซ าสูง

แบบ ผ.02 



4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
  4.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั ทีร่บัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 โครงการขุดลอก เพือ่ให๎ประชาชนมี ขุดลอกล าห๎วยโสกครก 3,172,000 3,172,000 3,172,000 3,172,000 3,172,000 จ านวนครัวเรือน ประชาชนมีน้ าใช๎ในการ กองชําง

ล าห๎วยโสกครก แหลํงน้ าใช๎ในการ บ๎านอ๎อค า หมูทํี ่4 แบํงออก มีน้ าใช๎อยํางเพียงพอ อุปโภคและการเกษตร
อุปโภคและการ เป็น 4 ชํวง อยํางเพียงพอ
เกษตร ชํวงที ่1 ขนาดกวา๎ง 20 เมตร

ยาว 480 เมตร ลึกเฉล่ีย 3 เมตร 
ชํวงที ่2 ขนาดกวา๎ง 15 เมตร

ยาว 880 เมตร ลึกเฉล่ีย 3 เมตร 
ชํวงที ่3 ขนาดกวา๎ง 50 เมตร

ยาว 250เมตร ลึกเฉล่ีย 3 เมตร 
ชํวงที ่4 ขนาดกวา๎ง 30 เมตร

ยาว300 เมตร ลึกเฉล่ีย 3 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลน
ของเทศบาลต าบลซ าสูง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 4  การบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยัง่ยืน

งบประมาณและทีผ่่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลซ าสูง

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่3  การบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยัง่ยืน
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แบบ ผ.02 แบบ ผ.02 



4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
  4.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั ทีร่บัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 ขุดลอกล าห๎วยกุดยาง เพือ่ให๎ประชาชนมีแหลํงน้ าใช๎ ขุดลอกล าห๎วยกุดยาง 25,800 25,800 25,800 25,800 25,800 จ านวนครัวเรือน ประชาชนมีน้ าใช๎ในการ กองชําง

ในการอุปโภคและการเกษตร บ๎านซ าสูง หมูทํี ่5 มีน้ าใช๎อยํางเพียงพอ เกษตรและเล้ียงสัตว๑อยําง
ขนาดกวา๎ง 20 ม. ยาว เพียงพอ
25 ม.ลึกเฉล่ีย 3 ม. รายละเอียดตามแบบแปลนทต.ซ าสูง

5 ขุดลอกรํองเหมืองสํงน้ า เพือ่ให๎ประชาชนมีแหลํงน้ าใช๎ ขุดลอกรํองเหมืองสํงน้ า 58,200 58,200 58,200 58,200 58,200 จ านวนครัวเรือน ประชาชนมีน้ าใช๎ในการ กองชําง
สายกุดน้ าใส ในการอุปโภคและการเกษตร สายกุดน้ าใส มีน้ าใช๎อยํางเพียงพอ อุปโภคและการเกษตร

รายละเอียดตามแบบ อยํางเพียงพอ
แปลนทต.ซ าสูง

6 ขุดลอกคลองสํงน้ าเพือ่การ เพือ่ให๎ประชาชนมีแหลํงน้ าใช๎ ขุดลอกคลองสํงน้ าในพืน้ที่ 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 จ านวนครัวเรือน ประชาชนมีน้ าใช๎ในการ กองชําง
เกษตร ในการอุปโภคและการเกษตร การเกษตรทีป่ระสพภัยแล๎ง มีน้ าใช๎อยํางเพียงพอ เกษตรและเล้ียงสัตว๑อยําง

ภายในเขตเทศบาล เพียงพอ

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

เทศบาลต าบลซ าสูง

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่3  การบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยัง่ยืน
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 4  การบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยัง่ยืน

งบประมาณและทีผ่่านมา
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

แบบ ผ.02 



5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี  

  5.1  แผนงานบริหารทั่วไป

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดการเลือกต้ัง เพื่อด าเนินการเลือกต้ัง ประชาชนผ๎ูมีสิทธิเ์ลือกต้ัง 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ร๎อยละของจ านวน การด าเนินการเลือกต้ัง งานบริหารทั่วไป

ท๎องถิ่น คณะผ๎ูบริหารและสมาชิก ในเขตเทศบาลต าบลซ าสูง ประชาชนผ๎ูมีสิทธิ คณะผ๎ูบริหารและสมาชิก ส านักปลัดเทศบาล

สภาเทศบาล เลือกต้ังมาใช๎สิทธิ สภาเทศบาลเป็นไปด๎วย

ความเรียบร๎อย

2 โครงการสํงเสริม เพื่อเสริมสร๎างสร๎าง ความร๎ู ผ๎ูน าชุมชนทุกหมูํบ๎าน 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 จ านวนผ๎ูเข๎ารํวม ผ๎ูน าชุมชนได๎รับความร๎ู งานบริหารทั่วไป

ประชาธิปไตย  ความเข๎าใจเกี่ยวกับประชา ในเขตเทศบาล โครงการ ความเข๎าใจเกี่ยวกับ ส านักปลัดเทศบาล

ธิปไตย ประชาธิปไตยอยํางถูกต๎อง

3 โครงการจัดท าวารสาร เพื่อประชาสัมพันธ๑ข๎อมูล วารสารประชาสัมพันธ๑ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนวารสารที่มี ประชาชนทั่วไปได๎รับขําว งานประชาสัมพันธ๑

ประชาสัมพันธ๑เทศบาล ขําวสาร กิจกรรมด๎านตํางๆ ของเทศบาลต าบลซ าสูง การจัดท าและเผยแพรํ สารข๎อมูลส าคัญกิจกรรม ส านักปลัดเทศบาล

ซ าสูง ของเทศบาลต าบลซ าสูง ประจ าปี ด๎านตํางๆของเทศบาล

4 โครงการเผยแพรํและ เพื่อประชาสัมพันธ๑ข๎อมูล จัดท าส่ือประชาสัมพันธ๑ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนชํองทางการ ประชาชนทั่วไปได๎รับขําว งานประชาสัมพันธ๑

จัดท าส่ือประชาสัมพันธ๑ ขําวสาร กิจกรรมด๎านตํางๆ ตํางๆ เชํน เว็บไชด๑ เผยแพรํ ประชาสัมพันธ๑ สารข๎อมูลส าคัญกิจกรรม ส านักปลัดเทศบาล

ของเทศบาลต าบลซ าสูง ปูายประชาสัมพันธ๑  ฯลฯ ด๎านตํางๆของเทศบาล

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ  ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

งบประมาณและที่ผ่านมา
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เทศบาลต าบลซ าสูง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

แบบ ผ.02 



5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี  

  5.1  แผนงานบริหารทั่วไป
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการประเมินความ เพื่อด าเนินการส ารวจความ ประชาชนในเขตเทศบาล 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร๎อยละของประชาชน ได๎รับทราบข๎อมูลความพึง งานแผนฯ

พึงพอใจการให๎บริการ พึงพอใจของผ๎ูรับบริการ ที่ใช๎บริการมีความ พอใจของผ๎ูรับบริการจาก ส านักปลัดเทศบาล

ของเทศบาล จากเทศบาลต าบลซ าสูง พึงพอใจ เทศบาล 

6 โครงการสํงเสริมคุณธรรม เพื่อสร๎างจิตส านึกที่ดีในการ คณะผ๎ูบริหาร สมาชิกสภา 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผ๎ูเข๎ารํวม คณะผ๎ูบริหาร สมาชิกสภา งานบริหารทั่วไป

จริยธรรมเจ๎าหน๎าที่เทศบาล ปฏิบัติงาน พนักงานและลูกจ๎าง โครงการ พนักงานและลูกจ๎างเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล

เทศบาลต าบลซ าสูง ต าบลซ าสูง มีจิตส านึกที่ดี
ในการปฏิบัติงาน

7 โครงการฝึกอบรมให๎ เพื่อฝึกอบรมคณะผ๎ูบริหาร คณะผ๎ูบริหาร สมาชิกสภา 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จ านวนผ๎ูเข๎ารํวม คณะผ๎ูบริหาร สมาชิกสภา งานนิติการ

ความร๎ูด๎านกฏหมาย สมาชิกสภา พนักงานและ พนักงานและลูกจ๎าง โครงการ พนักงานและลูกจ๎าง ส านักปลัดเทศบาล

ท๎องถิ่น ลูกจ๎างเทศบาล ให๎มีความ เทศบาลต าบลซ าสูง  ที่ผํานการอบรมสามารถ
ร๎ูเกี่ยวกับกฏหมายท๎องถิ่น น าไปใช๎ในการปฏิบัติงาน

ได๎อยํางถูกต๎อง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ  ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

งบประมาณและที่ผ่านมา
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แบบ ผ.02 



5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี  
  5.1  แผนงานบริหารทั่วไป

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
8 โครงการเพิ่มศักยภาพ เพื่อให๎เจ๎าหน๎าที่เทศบาล คณะผ๎ูบริหาร สมาชิกสภา 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนผ๎ูเข๎ารํวม เจ๎าหน๎าที่เทศบาลได๎น า งานบริหารทั่วไป

และพัฒนาความร๎ูของ ได๎รับความร๎ูและประสบ พนักงานและลูกจ๎าง โครงการ ความร๎ูและประสบการณ๑ ส านักปลัดเทศบาล

คณะผ๎ูบริหาร  สมาชิกสภา การณ๑ สามารถน ามาปรับ เทศบาลต าบลซ าสูง มาปรับใช๎ในการท างานได๎

และเจ๎าหน๎าที่เทศบาล ใช๎ในการท างานได๎

9 โครงการจัดงานวันเทศบาล เพื่อจัดกิจกรรมวันเทศบาล คณะผ๎ูบริหาร สมาชิกสภา 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 จ านวนผ๎ูเข๎ารํวม คณะผ๎ูบริหาร สมาชิกสภา งานบริหารทั่วไป

เชํน พิธีท าบุญตักบาตร พนักงานและลูกจ๎าง โครงการ พนักงานและลูกจ๎าง ส านักปลัดเทศบาล

เล้ียงพระ กิจกรรมบ าเพ็ญ เทศบาลต าบลซ าสูง ได๎ท ากิจกรรมตํางๆรํวมกัน
ประโยชน๑ ท าให๎เกิดความสามัคคี

10 โครงการการประเมิน เพื่อฝึกอบรมเจ๎าหน๎าที่ พนักงานและลูกจ๎าง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนผ๎ูเข๎ารํวม พนักงานและลูกจ๎าง หนํวยตรวจสอบภายใน

ความเส่ียงและการบริหาร เทศบาลให๎มีความร๎ูเกี่ยวกับ เทศบาลต าบลซ าสูง โครงการ เทศบาลต าบลซ าสูง
ความเส่ียงภายในองค๑กร การประเมินความเส่ียงและ ที่ผํานการอบรมสามารถ

การบริหารความเส่ียงภาย น าไปใช๎ในการปฏิบัติงาน
ในองค๑กร ได๎อยํางถูกต๎อง

งบประมาณและที่ผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลซ าสูง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ  ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

74
รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.02 



5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี  
  5.1  แผนงานบริหารทั่วไป

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
11 โครงการจัดท าแผน เพื่อสํงเสริมการมีสํวนรํวม ผ๎ูน าชุมชน/ประชาชน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผ๎ูเข๎ารํวม แผนพัฒนาของเทศบาล งานแผนฯ

พัฒนาเทศบาล ของประชาชน สํวนราชการ สํวนราชการตํางๆ ภายใน เวทีประชาคมหมูํบ๎าน ตอบสนองตํอความต๎องการ ส านักปลัดเทศบาล

ตํางๆรํวมคิด รํวมวางแผน เขตเทศบาลต าบลซ าสูง ของประชาชน ในพื้นที่
รํวมตัดสินใจในการพัฒนา อยํางแท๎จริง
ท๎องถิ่น

12 โครงการส านักงาน เพื่อจัดกิจกรรมปรับปรุง ปรับปรุงสถานที่ท างาน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร๎อยละของเจ๎าหน๎าที่ ท าให๎ส านักงานเทศบาล งานธรุการ

สีเขียว(Green Office) ตกแตํงสถานที่ท างาน เทศบาลต าบลซ าสูง เทศบาลที่เข๎ารํวม นําอยูํ เป็นระเบียบ สะอาด ส านักปลัดเทศบาล

ภูมิทัศน๑ส านักงาน ฯลฯ โครงการ สวยงาม  ยิ่งขึ้น
ให๎เป็นระเบียบ สะอาด 
สวยงาม

13 โครงการฝึกอบรมภาษีที่ดิน เพื่อฝึกอบรมคณะผ๎ูบริหาร คณะผ๎ูบริหาร สมาชิกสภา 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผ๎ูเข๎ารํวม ผ๎ูที่ผํานการอบรมได๎รับ กองคลัง
และส่ิงปลูกสร๎าง สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ๎าง พนักงาน ลูกจ๎างเทศบาล โครงการ ความร๎ูเกี่ยวกับภาษีที่ดิน

เทศบาล และผ๎ูน าชุมชน และผ๎ูน าชุมชนในเขต  และส่ิงปลูกสร๎างได๎อยําง

ให๎มีความร๎ูเกี่ยวกับภาษีที่ดิน เทศบาล ถูกต๎อง

และส่ิงปลูกสร๎าง

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

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ  ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

งบประมาณและที่ผ่านมา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลซ าสูง

แบบ ผ.02 



5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี  

  5.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการเทศบาล เพื่อออกพบประชาชน ประชาชนในเขตเทศบาล 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนผ๎ูเข๎ารํวม ประชาชนมีความพึงพอใจ งานสวสัดิการ

เคล่ือนที่พบประชาชน ทั้ง6 ชุมชน และรับทราบ โครงการ เทศบาลได๎ทราบปัญหา ส านักปลัดเทศบาล

ปัญหาความต๎องการ ความต๎องการของประชาชน

และน าไปปรับปรุงแก๎ไข

2 โครงการจัดเก็บข๎อมูล เพื่อจัดเก็บข๎อมูลพิ้นฐาน ครัวเรือนทั้งหมดในเขต 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนครัวเรือน ได๎ทราบข๎อมูลพื้นฐานใน งานสวสัดิการ

พื้นฐานครัวเรือนในเขต ของครัวเรือนในเขตเทศบาล เทศบาลต าบลซ าสูง ที่ออกส ารวจ เขตเทศบาลและน าข๎อมูล ส านักปลัดเทศบาล

เทศบาล มาใช๎ในการวางแผนพัฒนา

ท๎องถิ่นได๎

3 โครงการเพิ่มศักยภาพ เพื่อเพิ่มศักยภาพให๎ผ๎ูน า ผ๎ูน าชุมชนในเขตเทศบาล 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนผ๎ูเข๎ารํวม ผ๎ูน าชุมชนในเขตเทศบาล งานสวสัดิการ

และพัฒนาความร๎ูให๎กับ ชุมชนได๎พบเห็นประสบการณ๑ ซ าสูง ทั้ง 6 ชุมชน โครงการ ได๎เห็นพบประสบการณ๑ ส านักปลัดเทศบาล

ผ๎ูน าชุมชน และน ามาปรับใช๎ในการ และน ามาปรับใช๎ในการ

ท างาน ท างาน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ  ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลซ าสูง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
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แบบ ผ.02 



5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี  

  5.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการฝึกอบรมให๎ เพื่อจัดฝึกอบรมให๎ความร๎ูเร่ืองประชาชนในเขตเทศบาล 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผ๎ูเข๎ารํวม ผ๎ูเข๎ารํวมโครงการได๎รับ งานสวสัดิการ

ความร๎ูเร่ืองการปูองกันและ เร่ืองการปูองกันและแก๎ไขปัญหาต าบลซ าสูง โครงการ ความร๎ูเร่ืองการปูองกันและ ส านักปลัดเทศบาล

แก๎ไขปัญหาความรุนแรง ความรุนแรงตํอเด็กและสตรี แก๎ไขปัญหาความรุนแรง

ตํอเด็กและสตรีและบุคคล และบุคคลในครอบครัว ตํอเด็กและสตรีและบุคคลใน

ในครอบครัว ครอบครัว

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

เทศบาลต าบลซ าสูง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ  ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

งบประมาณและที่ผ่านมา
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

แบบ ผ.02 



5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี  

  5.3  แผนงานงบกลาง

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสนับสนุน เพื่อสนับสนุนงบประมาณ กองทุนสวัสดิการชุมชน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนเงินสมทบ เกิดสวัสดิการชุมชนที่ครบ งานสวสัดิการ

กองทุนสวัสดิการ การด าเนินงานกองทุน เทศบาลต าบลซ าสูง กองทุนสวัสดิการชุมชน วงจร  เป็นสวัสดิการแบบ ส านักปลัดเทศบาล

ชุมชนเทศบาล สวัสดิการชุมชน เทศบาล พึ่งตนเองที่ชุมชนรํวมกันคิด

ต าบลซ าสูง รํวมกันบริหารจัดการ

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

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ  ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

งบประมาณและที่ผ่านมา
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลซ าสูง

แบบ ผ.02 



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่  
  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการกํอสร๎างทํอ เพื่อปูองกันน้ าทํวมขัง ทํอระบายน้ าลอดเหล่ียม 4,026,000 4,026,000 4,026,000 4,026,000 4,026,000 ร๎อยละหรือจ านวน น้ าไมํทํวมขังและการระบาย กองชําง

ระบายน้ าลอดเหล่ียม และท าให๎การระบายน้ า ขนาด 2.4x4 เมตร  ยาว ครัวเรือน ประชาชน น้ าเสียของชุมชนไหล
ด๎านหลังสถานีต ารวจภูธร เสียของชุมชนไหลสะดวก 167 เมตร  รายละเอียด ที่มีการคมนาคม สะดวกขึ้น
อ าเภอซ าสูง ตามแบบแปลนของ สะดวกเพิ่มมากขึ้น

เทศบาลต าบลซ าสูง

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

79
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 
ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เทศบาลต าบลซ าสูง
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้าน การเป็นเมืองอัจฉริยะ และเมืองแห่งการประชุมสัมมนา 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองและชุมชน

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02/1 



4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  4.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการวางทํอสํงน้ าเพื่อ เพื่อให๎ประชาชนมีแหลํง วางทํอสํงน้ าเพื่อการเกษตร 5,431,000 5,431,000 5,431,000 5,431,000 5,431,000 จ านวนครัวเรือน ประชาชนมีน้ าใช๎ในการ กองชําง

การเกษตร บ๎านอ๎อค า น้ าใช๎ในการอุปโภค ขนาดทํอ คสล. เส๎นผํา มีน้ าใช๎อยํางเพียงพอ อุปโภคและการเกษตร
หมูํ 4 และการเกษตร ศูนย๑กลาง 1.20 เมตร อยํางเพียงพอ

วางทํอยาว 854 เมตร
พร๎อมกํอสร๎างถนนดิน
หลังทํอ ขนาดกว๎าง 4 เมตร
ยาว 854 เมตร รายละเอียด

ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลซ าสูง

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

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลต าบลซ าสูง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน

งบประมาณและที่ผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

80
รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.02/1 



หน่วยงาน
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปา้หมาย 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

(ผลผลิตของครุภณัฑ๑) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 บริหารทั่วไป ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑ส านกังาน เคร่ืองปรับอากาศ 40,200  -  -  -  - กองคลัง

จ านวน 1 เคร่ือง
 

2 บริหารทั่วไป ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑ส านกังาน ซ๎ุมเฉลิมพระเกยีรติ 99,000  -  -  -  - กองคลัง
จ านวน 1 ซ๎ุม

3 บริหารทั่วไป ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑โฆษณาและเผยแพรํ เคร่ืองเลํน DVD 5,000  -  -  -  - กองคลัง
จ านวน 2 เคร่ือง กองการศึกษา

4 บริหารทั่วไป ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑งานบา๎นงานครัว เคร่ืองท าน้ าร๎อน-น้ าเย็น 6,000  -  -  -  - กองคลัง
จ านวน 1 เคร่ือง

5 บริหารทั่วไป ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑โรงงาน เล่ือยยนต๑ 12,000  -  -  -  - กองคลัง
จ านวน 1 เคร่ือง กองชําง

งบประมาณ

81
บญัชคีรุภณัฑ์

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลซ าสงู

แบบ ผ.03 



หน่วยงาน
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปา้หมาย 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

(ผลผลิตของครุภณัฑ๑) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 บริหารทั่วไป ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑การศึกษา ชุดโต๏ะโรงอาหารเด็กอนบุาล  - 35,000  -  -  - กองคลัง

จ านวน 10 ชุด กองการศึกษา

 

7 บริหารทั่วไป ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑ยานพาหนะและขนสํง รถสามล๎อบรรทกุ รํุนกนัสาด  - 90,000  -  -  - กองคลัง

จ านวน 1 คัน กองชําง

8 บริหารทั่วไป ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑งานบา๎นงานครัว เคร่ืองท าน้ าร๎อน-น้ าเย็น  - 12,000  -  -  - กองคลัง

จ านวน 2 เคร่ือง
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บญัชคีรุภณัฑ์

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลซ าสงู

งบประมาณ

แบบ ผ.03 



หน่วยงาน
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปา้หมาย 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

(ผลผลิตของครุภณัฑ๑) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9 บริหารทั่วไป ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑ส านกังาน เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกสํวน  -  - 23,000  -  - กองคลัง

จ านวน 1 เคร่ือง

 

10 บริหารทั่วไป ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑ไฟฟาูและวิทยุ กล๎องโทรทศัน๑วงจรปดิชนดิเครือขําย  -  - 30,000  -  - กองคลัง

(ส านกังาน) จ านวน 8 จุด กองชําง

11 บริหารทั่วไป ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑ไฟฟาูและวิทยุ กล๎องโทรทศัน๑วงจรปดิชนดิเครือขําย  -  - 300,000  -  - กองคลัง

(ชุมชน) จ านวน 5 จุด กองชําง

12 บริหารทั่วไป ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑โฆษณาและเผยแพรํ เคร่ืองมลัติมเีดียโปรเจคเตอร๑  -  - 42,500  -  - กองคลัง

ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI 

Lumens  จ านวน 1 เคร่ือง

83

บญัชคีรุภณัฑ์

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลซ าสงู

งบประมาณ

แบบ ผ.03 



หน่วยงาน
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปา้หมาย 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

(ผลผลิตของครุภณัฑ๑) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

13 บริหารทั่วไป ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑งานบา๎นงานครัว เคร่ืองท าน้ าร๎อน-น้ าเย็น  -  - 18,000  -  - กองคลัง

จ านวน 3 เคร่ือง

 

14 บริหารทั่วไป ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑ดนตรีและนาฏศิลป์ ชุดเคร่ืองดนตรีอสีาน  -  - 55,550  -  - กองคลัง

จ านวน 1 ชุด กองการศึกษา

15 บริหารทั่วไป ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑คอมพวิเตอร๑ อปุกรณ๑อาํนบตัรอเนกประสงค๑  -  - 7,000  -  - กองคลัง

(Smart Card Reader)

จ านวน 10 เคร่ือง
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บญัชคีรุภณัฑ์

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลซ าสงู

งบประมาณ

แบบ ผ.03 



หน่วยงาน
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปา้หมาย 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

(ผลผลิตของครุภณัฑ๑) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

16 บริหารทั่วไป ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑ยานพาหนะและขนสํง รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)  -  -  - 1,288,000  - กองคลัง

ไมต่ํ ากวํา 2,400 ซ๏ซ๏ จ านวน 1 คัน

 

17 บริหารทั่วไป ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑ยานพาหนะและขนสํง รถดับเพลิงอเนกประสงค๑  -  -  -  - 1,980,000 กองคลัง

ขนาดบรรจุ ไมต่ํ ากวํา 4,000 ลิตร

จ านวน 1 คัน

162,200 137,000 476,050 1,288,000 1,980,000   -
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บญัชคีรุภณัฑ์

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลซ าสงู

งบประมาณ

                                                                                                                  รวม

แบบ ผ.03 



2. บัญชีสรปุโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

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

1) ยทุธศาสตร๑การพัฒนาเมืองและชุมชนนําอยูํ
  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  แผนงานการพาณิชย๑ 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) ยทุธศาสตร๑การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
  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  แผนงานสังคมสงเคราะห๑ 5 350,000 5 350,000 5 350,000 5 350,000 5 350,000 25 1,750,000         
  2.3  แผนงานศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 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) ยทุธศาสตร๑การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพือ่การแขํงขัน
  3.1 แผนงานการเกษตร 6 310,000       6 310,000        6 310,000       6 310,000       6 310,000         30 1,550,000         
  3.2 แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 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) ยทุธศาสตร๑การบริหารจดัการทรัพยากร
ธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม
  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) ยทุธศาสตร๑การพัฒนาระบบบริหารจดัการที่ดี
  5.1 แผนงานบริหารทั่วไป 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 แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 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      
รวมทัง้สิ้น 109 31,317,800 124 31,686,900 118 32,021,500 101 32,257,000 101 30,767,000 553 158,050,200

บัญชีสรปุโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลซ าสูง

23

ป2ี561 ป2ี562 ป2ี563 ป2ี564 รวม  5  ปีป2ี565

แบบ ผ.01 



หน่วยงาน
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปา้หมาย 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 บริหารทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน เคร่ืองปรับอากาศ 40,200  -  -  -  - กองคลัง

จ านวน 1 เคร่ือง
 

2 บริหารทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน ซุ้มเฉลิมพระเกยีรติ 99,000  -  -  -  - กองคลัง
จ านวน 1 ซุ้ม

3 บริหารทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เคร่ืองเล่น DVD 5,000  -  -  -  - กองคลัง
จ านวน 2 เคร่ือง กองการศึกษา

4 บริหารทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว เคร่ืองท าน้ าร้อน-น้ าเย็น 6,000  -  -  -  - กองคลัง
จ านวน 1 เคร่ือง

5 บริหารทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โรงงาน เล่ือยยนต์ 12,000  -  -  -  - กองคลัง
จ านวน 1 เคร่ือง กองช่าง

งบประมาณ

81
บญัชคีรุภณัฑ์

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลซ าสงู

แบบ ผ.03 



หน่วยงาน
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปา้หมาย 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 บริหารทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การศึกษา ชุดโต๊ะโรงอาหารเด็กอนบุาล  - 35,000  -  -  - กองคลัง

จ านวน 10 ชุด กองการศึกษา

 

7 บริหารทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถสามล้อบรรทกุ รุ่นกนัสาด  - 90,000  -  -  - กองคลัง

จ านวน 1 คัน กองช่าง

8 บริหารทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว เคร่ืองท าน้ าร้อน-น้ าเย็น  - 12,000  -  -  - กองคลัง

จ านวน 2 เคร่ือง
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บญัชคีรุภณัฑ์

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลซ าสงู

งบประมาณ

แบบ ผ.03 



หน่วยงาน
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปา้หมาย 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9 บริหารทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน  -  - 23,000  -  - กองคลัง

จ านวน 1 เคร่ือง

 

10 บริหารทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวิทยุ กล้องโทรทศันว์งจรปดิชนดิเครือข่าย  -  - 30,000  -  - กองคลัง

(ส านกังาน) จ านวน 8 จุด กองช่าง

11 บริหารทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวิทยุ กล้องโทรทศันว์งจรปดิชนดิเครือข่าย  -  - 300,000  -  - กองคลัง

(ชุมชน) จ านวน 5 จุด กองช่าง

12 บริหารทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เคร่ืองมลัติมเีดียโปรเจคเตอร์  -  - 42,500  -  - กองคลัง

ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI 

Lumens  จ านวน 1 เคร่ือง
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บญัชคีรุภณัฑ์

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลซ าสงู

งบประมาณ

แบบ ผ.03 



หน่วยงาน
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปา้หมาย 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

13 บริหารทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว เคร่ืองท าน้ าร้อน-น้ าเย็น  -  - 18,000  -  - กองคลัง

จ านวน 3 เคร่ือง

 

14 บริหารทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ ชุดเคร่ืองดนตรีอสีาน  -  - 55,550  -  - กองคลัง

จ านวน 1 ชุด กองการศึกษา

15 บริหารทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ อปุกรณ์อา่นบตัรอเนกประสงค์  -  - 7,000  -  - กองคลัง

(Smart Card Reader)

จ านวน 10 เคร่ือง
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บญัชคีรุภณัฑ์

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลซ าสงู

งบประมาณ

แบบ ผ.03 



หน่วยงาน
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปา้หมาย 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

16 บริหารทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)  -  -  - 1,288,000  - กองคลัง

ไมต่่ ากว่า 2,400 ซ๊ซ๊ จ านวน 1 คัน

 

17 บริหารทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถดับเพลิงอเนกประสงค์  -  -  -  - 1,980,000 กองคลัง

ขนาดบรรจุ ไมต่่ ากว่า 4,000 ลิตร

จ านวน 1 คัน

162,200 137,000 476,050 1,288,000 1,980,000   -                                                                                                                  รวม
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บญัชคีรุภณัฑ์

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลซ าสงู

งบประมาณ

แบบ ผ.03 


