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สวนที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ลักษณะของแผนพัฒนาสามป 
 

แผนพัฒนาสามป  เปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีสอดคลอง เชื่อมโยง
กับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  มีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาท่ีจัดทําข้ึนสําหรับ
ปงบประมาณแตละป  ซ่ึงมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนา  ครอบคลุมระยะเวลาสามปโดยมีการทบทวนเพ่ือ
ปรับปรุงเปนประจําทุกป  โดยจะเปนแผนท่ีบรรจุโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาในรอบสามปท่ีสอดคลองกับแนวทาง 
การพัฒนาภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาดานตางๆท่ีไดกําหนดไวในแผนยุทธศาสตร  เพ่ือผลักดันแนวทางการพัฒนา
ตามยุทธศาสตรตางๆ ใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายหลักขององคกร หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง แผนพัฒนาสามปคือ
การแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัต ิ โดยมีหลักคิดท่ีวา ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนว
ทางการพัฒนาไดมากกวาหนึ่งแนวทาง และภายใตแนวทางการพัฒนาหนึ่ง จะมีโครงการ / กิจกรรมไดมากกวาหนึ่ง
โครงการ / กิจกรรมท่ีจะตองนํามาดําเนินการเพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีตองการในแตละ
ยุทธศาสตรการพัฒนา  ซ่ึงจะมีผลตอวัตถุประสงค เปาหมายจุดมุงหมายการพัฒนาและวิสัยทัศนในท่ีสุด  และ
แผนพัฒนาสามปเปนแผนท่ีมีความสัมพันธใกลชิดกับงบประมาณประจําป กลาวคือ ในการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปจะนําโครงการ / กิจกรรม  ท่ีไดบรรจุไวในแผนพัฒนาสามปนํามาจัดสรรงบประมาณเพ่ือดําเนินการพัฒนา
ทองถ่ินในทางปฏิบัติตอไป 
   
 

1.2 วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
 

1)  เพ่ือเปนการแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนานําไปสูกระบวนการจัดทํางบประมาณและนําไปสูการปฏิบัติ
ใหเกิดผล อยางเปนรูปธรรม 

2)  เพ่ือจะไดมีกรอบและแนวทางซ่ึงเปนเครื่องมือและแนวทางในการดําเนินงานในการใชทรัพยากรการ
บริหาร เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดในการพัฒนา 

3)  เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนการพัฒนาเทศบาลท่ีวางไว 
 4)  เพ่ือวางแผนการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายหลักขององคกรอยางเปนระบบ มีลําดับข้ันตอนการ
ดําเนินงานตามลําดับความสําคัญและจําเปนเรงดวน 

 5)  เพ่ือรวบรวมโครงการ / กิจกรรมท่ีสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาของยุทธศาสตรในแตละดานตามแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา 

 6)  เพ่ือใหเกิดความรวมมือในการพัฒนาทองถ่ิน สรางกระบวนการการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินแกไข
ปญหาความเดือดรอนของประชาชน 
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1.3 ข้ันตอนในการทําแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2559 – 2561) 
 

หลังจากท่ีไดมีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรแลว จําเปนตองมี
การจัดทําโครงการ / กิจกรรมการพัฒนาบรรจุในแผนพัฒนาสามป เพ่ือใหมีการดําเนินการใหสอดคลองตามแนว
ทางการพัฒนาในแตละยุทธศาสตร บรรลุวัตถุประสงค เปาหมาย และวิสัยทัศนท่ีไดกําหนดไว ในการจัดทําแผนพัฒนา
สามปมีข้ันตอนการดําเนินการ ดังนี้ 
 

 ข้ันตอนท่ี  1  เตรียมการจัดทําแผนพัฒนาสามป   โดยจัดประชุมประชาคมทองถ่ินเพ่ือแจงแนวทาง การ
พัฒนาตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาล  รับทราบสภาพปญหา  ความตองการของประชาชน  และขอมูล
การพัฒนาท่ีเก่ียวของ  แลวกําหนดประเด็นการพัฒนาของเทศบาล   
 

 ข้ันตอนท่ี  2  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล  รวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา  
ปญหา  ความตองการของประชาชน  และขอมูลการพัฒนาท่ีเก่ียวของ  นํามาจัดทํารางแผนพัฒนาสามป  แลวเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลพิจารณารางแผนพัฒนาสามป 
 

 ข้ันตอนท่ี  3  คณะกรรมการการพัฒนาเทศบาลพิจารณารางแผนพัฒนาสามป  แลวเสนอนายกเทศมนตรี
พิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาสามป   
 

 ข้ันตอนท่ี  4  นายกเทศมนตรีพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาสามป  และประกาศใชแผนพัฒนาสามปแลวให
นําไปปฏิบัติ รวมท้ังแจงตอสภาเทศบาล  หนวยงานท่ีเก่ียวของ  และประกาศใหประชาชนในเขตเทศบาลทราบโดยท่ัว
กันภายในสิบหาวันนับแตวันประกาศใชและปดประกาศไมนอยกวาสามสิบวัน 
 
1.4  ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
 

 การจัดทําแผนพัฒนาสามป  เปนเครื่องมือท่ีจะชวยใหเทศบาลตําบลซําสูง  ไดพิจารณาอยางรอบคอบใหเห็น
ถึงความเชื่อมโยงระหวางแนวทางการดําเนินงานตาง ๆ  ท่ีอาจมีความเชื่อมโยงและสงผล  ท้ังในเชิงสนับสนุนและเปน
อุปสรรคตอกัน  เพ่ือใหเทศบาลตําบลซําสูง  นํามาตัดสินใจกําหนดแนวทางการดําเนินงานและใชทรัพยากรการ
บริหารอยางมีประสิทธิภาพ  เพ่ือใหเกิดประโยชนสาธารณะสูงสุด 
 
 
 



สวนที่ 2 
สภาพทั่วไปและขอมูลพ้ืนฐานสําคัญของเทศบาล 

 
1. สภาพท่ัวไป 

1.1 ท่ีตั้งและอาณาเขตของเทศบาลตําบลซําสูง 
1.1.1 ท่ีตั้งและขนาดพ้ืนท่ีของเทศบาล 
เทศบาลตําบลซําสูงตั้งอยูในเขตพ้ืนท่ีตําบลกระนวน   อําเภอซําสูง  จังหวัดขอนแกน  มีพ้ืนท่ี 

ในเขตเทศบาล  32.94  ตร.กม.  มีระยะทางหางจากจังหวัดขอนแกน  36  กม.   
        ลักษณะภูมิประเทศท่ัวไปเปนท่ีราบสูงสภาพดินปนทราย  และพ้ืนท่ีบางสวนเปนดินเหนียว   

มีลําหวยไหลผาน  1  สาย     คือ  หวยสายบาตร  มีน้ําไหลผานชวงฤดูฝน  แตในชวงฤดูแลงจะมีน้ําเหลือในลํา
หวยตลอดท้ังป  เปนแหลงน้ําสําคัญท่ีใชในการเกษตรกรรมและประมงพ้ืนบานท่ีสําคัญ   

 

1.1.2  อาณาเขตของเทศบาลซําสูง 
ท่ีตั้งของเทศบาลตําบลซําสูง  มีอาณาเขตติดตอดังนี้ 

ทิศเหนือ มีพ้ืนท่ีติดตอกับ  อบต.หวยเตย  อําเภอซําสูง  จังหวัดขอนแกน 
ทิศใต  มีพ้ืนท่ีติดตอกับ  อบต.คูคํา  อําเภอซําสูง  จังหวัดขอนแกน 
ทิศตะวันออก มีพ้ืนท่ีติดตอกับ  ลําหวยสายบาตร  อําเภอชื่นชม  จังหวัดมหาสารคาม 
ทิศตะวันตก  มีพ้ืนท่ีติดตอกับ  อบต.บานโนน,อบต.คูคํา  อําเภอซําสูง  จังหวัดขอนแกน 
 

1.2  สภาพภูมิอากาศ  แบงออกเปน  3  ฤดู ดังนี้ 
 ฤดูรอน      เริ่มประมาณกลางเดือน  กุมภาพันธ  ไปจนถึงเดือนพฤษภาคม  ภูมิอากาศแหงแลงมาก 
       โดยเฉพาะเดือนเมษายน  มีอุณหภูมิสูงเฉลี่ย  30  องศาเซลเซียส 
 ฤดูฝน      เริ่มประมาณเดือนพฤษภาคม  หรือตนเดือนมิถุนายน  ไปสิ้นสุดเดือนตุลาคม 

ฤดูหนาว    เริ่มประมาณเดือนตุลาคม  ไปสิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ  โดยเฉลี่ยอุณหภูมิ  23 องศา 
     เซลเซียส 

 

2.  ขอมูลพ้ืนฐานของเทศบาล 
 2.1  ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

2.1.1  ดานการคมนาคม  การเดินทางจากเทศบาลซําสูงไปยังตัวจังหวัดขอนแกน   
สามารถเดินทางได  4  เสนทาง  ดังนี้ 
 - ทางหลวงแผนดินสายซําสูง – กระนวน – ขอนแกน ระยะทาง    89    กิโลเมตร   
 - ทางหลวงแผนดินสายซําสูง – เชียงยืน – ขอนแกน  ระยะทาง    45   กิโลเมตร 
 - ทางหลวงชนบท  สายซําสูง – โคกสี – ขอนแกน    ระยะทาง    36  กิโลเมตร 
 - ทางหลวงชนบท  สายซําสูง – บานเข็ง – ขอนแกน   ระยะทาง    31  กิโลเมตร 
 

 การคมนาคม  การจราจร(ทางสายสํารอง)  ถนนตรอกซอยในหมูบานชุมชนมีจํานวน  89  สาย  ความ
ยาว  62.875  กิโลเมตร  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจํานวน  55  สาย  ความยาว  13.575  กิโลเมตร  
ถนนลาดยาง  จํานวน  2  สาย  ความยาว  6.753  กิโลเมตร  และถนนเพ่ือการเกษตร  (ลูกรัง,ถนนดิน)  
จํานวน  32  สาย  ความยาว  42.547  กิโลเมตร 

 
 
 
 
 

2.1.2  ดานการประปา 
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  มีระบบประปาผิวดินของเทศบาลตําบลซําสูง  จํานวน  1  แหง  มีกําลังการผลิตวันละ  400   
ลูกบาศกเมตร  ใหบริการประชาชนในเขตเทศบาลตําบลซําสูง และบานบอใหญ  ตําบลคูคํา จํานวน  326 ราย
และยังมีระบบประปาบาดาลของหมูบานในเขตเทศบาลตําบลซําสูง  มีคณะกรรมการประปาหมูบานบริหาร
จัดการกันเองครอบคลุมทุกหมูบานในเขตเทศบาลตําบลซําสูง 
 

2.1.3  ดานการไฟฟา 
  การบริการดานไฟฟาใหแกประชาชนเขตเทศบาลตําบลซําสูงมีไฟฟาใชอยูในความควบคุมของ
การไฟฟาสวนภูมิภาคสวนแยกอําเภอซําสูง  การไฟฟาท่ีนําประโยชนมีหลายประเภท  ไดแก  บานพักอาศัย
เพ่ือการพาณิชย  การอุตสาหกรรม  สวนราชการ  และไฟฟาสาธารณะตามชุมชน จํานวน  374  จุด  ในเขต
เทศบาลครอบคลุมท่ัวเขตเทศบาล  แตยังมีบางสวนของชุมชนท่ีตองการใหมีการขยายไฟฟาสาธารณะเพ่ิมข้ึน  
เพ่ือใหเพียงพอกับความตองของการประชาชน 
 

2.1.4  ดานการติดตอส่ือสาร 
  ในเขตเทศบาลตําบลซําสูง  มีโทรศัพทสาธารณะจํานวน   4   แหง  นอกจากนั้นยังมีท่ีตั้งเสา
สงสัญญาณในระบบโทรศัพทมือถือจํานวน  4  แหง  ตลอดจนบริษัททีโอที จํากัด(มหาชน)  ใหบริการโทรศัพท
บานซ่ึงมีคูสายรอยละ  60  ของครัวเรือน  ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีในเขตเทศบาล  ทําใหการติดตอสื่อสารเปนไป
ดวยความสะดวกรวดเร็ว  และยังมีระบบ wifi ของเทศบาลตําบลซําสูง เพ่ือบริการประชาชนในชุมชน ท่ีจุด
สาธารณะศูนยกลางของชุมชน    
 

2.2  ดานการปกครอง 
เทศบาลตําบลซําสูง  แบงชุมชนยอยออกเปน  6  ชุมชน  ครอบคลุม  6  หมูบาน  ในเขต 

ตําบลกระนวน  อําเภอซําสูง  จังหวัดขอนแกน  ประกอบดวย 
 1.  บานกระนวน   หมูท่ี 1     ตําบลกระนวน มีผูใหญบานปกครองดูแล 
 2.  บานกระนวน  หมูท่ี 2     ตําบลกระนวน มีผูใหญบานปกครองดูแล 
 3.  บานโคกสูง  หมูท่ี 3     ตําบลกระนวน มีผูใหญบานปกครองดูแล 
 4.  บานออคํา  หมูท่ี 4     ตําบลกระนวน มีผูใหญบานปกครองดูแล 
 5.  บานซําสูง  หมูท่ี 5     ตําบลกระนวน มีผูใหญบานปกครองดูแล 
 6.  บานยางคํา  หมูท่ี 6     ตําบลกระนวน มีผูใหญบานปกครองดูแล 
  

ชุมชนยอยในเขตเทศบาลตําบลซําสูงมีท้ังหมด  6  ชุมชน  ดังนี้ 
1. ชุมชนศาลหลักเมือง   หมูท่ี 1 มีคณะกรรมการชุมชนยอยเปนผูประสานงานกับเทศบาล 
2. ชุมชนบึงยาง    หมูท่ี 2 มีคณะกรรมการชุมชนยอยเปนผูประสานงานกับเทศบาล 
3. ชุมชนอุดมทรัพย   หมูท่ี 3 มีคณะกรรมการชุมชนยอยเปนผูประสานงานกับเทศบาล 
4. ชุมชนคําเจริญ    หมูท่ี 4 มีคณะกรรมการชุมชนยอยเปนผูประสานงานกับเทศบาล 
5. ชุมชนสรางสันติหลานหลวงปูพระเจาใหญ หมูท่ี 5 มีคณะกรรมการชุมชนยอยเปนผูประสานงานกับเทศบาล 
6. ชุมชนยางคํา    หมูท่ี 6 มีคณะกรรมการชุมชนยอยเปนผูประสานงานกับเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.1  จํานวนประชากร 
ประชากรในเขตเทศบาลตําบลซําสูงมีท้ังหมด  5,214  คน  แบงเปนชาย  จํานวน  2,562 คน   
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หญิง  จํานวน  2,652  คน  จํานวนครัวเรือนท้ังหมด  1,751  ครัวเรือน  ดังนี้ 
 

 

     * ขอมูล ณ วันท่ี  30  เม.ย. 2558 
  
 

2.3  ดานสังคม 
 2.3.1  ดานการศาสนา  วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี 

  -  ศาสนา  ประชาชนเทศบาลตําบลซําสูง  สวนมากนับถือศาสนาพุทธ  และศาสนาอ่ืน ๆ  
ศาสนาพุทธมีวัด  5  แหง  คือ 
   - วัดโพธิ์ชัย  อยูในพ้ืนท่ีหมูท่ี  2 ,หมูท่ี  5  ตําบลกระนวน 
   - วัดยางใย  อยูในพ้ืนท่ีหมูท่ี  3 ,หมูท่ี  6  ตําบลกระนวน 
   - วัดมารวิชัย  อยูในพ้ืนท่ีหมูท่ี  1 ,หมูท่ี  4  ตําบลกระนวน 
   - วัดปาสันติธรรม  อยูในพ้ืนท่ีหมูท่ี  5 
   - สํานักสงฆซําสูง  อยูในพ้ืนท่ีหมูท่ี  3 
   -  มีพระพุทธรูปปางสะดุงมาร  กอสรางสมัยทวาราวดี  นามวา   

   “หลวงปูพระเจาใหญ”  ประดิษฐานท่ีวัดโพธิ์ชัย  เปนท่ีเคารพสักการะของ      
    ประชาชนในเขตเทศบาลและประชาชนท่ัวไป 

  -  ขนบธรรมเนียม  วัฒนธรรมประเพณ ี ประชาชนในเขตเทศบาลไดรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีตามฮีตสิบสองคองสิบสี่ไว  ดังนี้ 

- งานข้ึนปใหม 
- งานสงกรานต 
- งานเขาพรรษา 
- งานประเพณีออกพรรษา 
- งานบุญมหาชาติ 
- งานประเพณีบุญบั้งไฟ 
- งานทอดผาปา 
- งานทอดกฐิน  เปนตน 

 
 
 
 
 
 

2.3.2  ดานการศึกษา 
  ในเขตเทศบาลตําบลซําสูง  มีโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  ดังนี้ 

-  ระดับประถมศึกษามี  2  แหง  คือ 

หมูท่ี บาน ชาย หญิง รวมประชากร ครัวเรือน 
1 กระนวน 387 405 792 254 
2 กระนวน 418 411 829 268 
3 โคกสูง 411 397 808 294 
4 ออคํา 508 543 1,051 362 
5 ซําสูง 590 633 1,223 343 
6 ยางคํา 248 263 511 230 

รวมท้ังหมดในเขตเทศบาล 2,562 2,652 5,214 1,751 
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-  โรงเรียนบานกระนวนซําสูง (โรงเรียนรัฐบาล) 
-  โรงเรียนอนุบาลศรีซําสูง (โรงเรียนเอกชน) 

-  ระดับมัธยมศึกษามี  1  แหง  คือ 
-  โรงเรียนซําสูงพิทยาคม (สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน) 

   -  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตําบลซําสูง จํานวน    1    แหง 
   -  ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรยีน  จํานวน    1    แหง 
 

2.3.3  ดานสาธารณสุข 
  ในเขตเทศบาลตําบลซําสูง  มีสถานท่ีบริการสาธารณสุข  ดังนี้   
   -  โรงพยาบาลซําสูง  (ขนาด  30  เตียง)   จํานวน  1  แหง   

-  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลกระนวน  จํานวน  1  แหง 
-  คลินิกเอกชน  จํานวน  3  แหง  

 

2.3.4  ดานสิ่งแวดลอม 
-  ดิน  ลักษณะดินสวนใหญในเขตเทศบาลตําบลซําสูง  จะเปนดินรวนปนทราย  แตจะมี 

บางสวนเปนดินเหนียว  บริเวณท่ีเปนดินทรายหรือดินรวนปนทรายจะมีความอุดมสมบูรณต่ํา  แตในบริเวณท่ี
เปนดินเหนียวเม่ือละเอียดจะมีความอุดมสมบูรณมาก  ลักษณะการใชประโยชนท่ีดินแบงเปนพ้ืนท่ีเกษตรกรรม
รอยละ  60  พ้ืนท่ีอยูอาศัยและการพาณิชยรอยละ  30  และพ้ืนท่ีปาไมรอยละ  10     
  - แหลงน้ํา  แหลงน้ําธรรมชาติท่ีสําคัญในเขตเทศบาลตําบลซําสูง  ไดแก  บึงยาง  มีเนื้อท่ี  
25  ไร  เปนแหลงน้ําธรรมชาติท่ีสามารถจัดเก็บน้ําไดจํานวนมาก  ซ่ึงรองรับน้ําท่ีไหลมาจากดานทิศตะวันตก
ของเทศบาล  หวยสายบาตรมีน้ําไหลผานตลอดป  หนองคํานอย หนองคําใหญเปนแหลงน้ําเพ่ือการเกษตรของ
ประชาชน  และบึงกะชาเปนแหลงน้ําดิบสําหรับผลิตประปาเทศบาล 

-  ปาไม  ปาชุมชน   เทศบาลตําบลซําสูงมีพ้ืนท่ีปาไม  ปาชุมชน  9,375  ไร 
-  ขยะ  ปริมาณขยะในเขตเทศบาลตําบลซําสูงมีปริมาณ  8.6  ตัน/วัน  การกําจัดขยะใชวิธ ี

ฝงกลบและเผา 
2.3.5  แหลงนันทนาการและพักผอน 
ในเขตเทศบาลตําบลซําสูง  มีแหลงนันทนาการและพักผอน  ดังนี้    

   -  สวนสาธารณะ  จํานวน  2  แหง 
   -  สนามกีฬาเทศบาลตําบลซําสูง  จํานวน  1  แหง 
  

2.4  ดานเศรษฐกิจ 
ขอมูลพ้ืนฐาน ป พ.ศ. 2558  จากการสํารวจท้ังหมด  1,350  ครัวเรือน  4,402 คน  พบวา 

รายไดบุคคลเฉลี่ย (บาท/ป)  จํานวน  98,792  บาท  รายจายบุคคลเฉลี่ย (บาท/ป)  จํานวน  42,327  บาท 
2.4.1  พ้ืนท่ีการเกษตร 
พ้ืนท่ีการเกษตรมีประมาณ  14,173  ไร  จํานวนเกษตรกรท่ียึดอาชีพดานการเกษตรกรเปน 

อาชีพหลักประมาณ  1,077  ครัวเรือน  คิดเปนรอยละ  65.08  ของครัวเรือนท้ังหมด 
  -  พืชเศรษฐกิจ  คือ  ขาว  ออย  และมันสําปะหลัง 
  -  พืชสวนไดแก  แตงโม  ขาวโพด  และถ่ัว 
  

  2.4.2  การคาและพาณิชย 
  ในเขตเทศบาลตําบลซําสูง  มีแหลงการคาและพาณิชยดังนี้   
   - รานคาท่ัวไป      จํานวน  39  แหง 
   - รานอาหาร      จํานวน  14  แหง 
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- รานขายยา      จํานวน    1  แหง 
   - สถานบริการน้ํามันเชื้อเพลิง    จํานวน    3  แหง 
   - ตลาดสดเทศบาล     จํานวน    1  แหง 
   - ตลาดสดเอกชน     จํานวน    1  แหง 
   - มีรานสะดวกซ้ือเซเวนอีเลฟเวน (7-11) จํานวน    1  แหง 

- มีตลาดนัดคลองถม  ทุกเย็นวันจันทร 
- มีตลาดนัดถนนคนเดินซําสูง  ทุกเย็นวันเสาร 

 

  2.4.3  ดานการบริการ 
  ในเขตเทศบาลตําบลซําสูง  มีแหลงการบริการดังนี้ 

- ธนาคาร  จํานวน  1  แหง  คือ  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร  สาขาซําสูง 
และยังมีตูบริการเงินดวน (ATM)  ของ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณเพ่ือการเกษตร  จํานวน  1  แหง 
ธนาคารกรุงไทย จํานวน  1 แหง, ธนาคารกสิกรไทย  จํานวน  1  แหง   ธนาคารออมสิน  จํานวน  1  แหง  
และธนาคารกรุงเทพ  จํานวน  1 แหง 

-  รีสอรท/ท่ีพัก  จํานวน  3  แหง 
-  อุตสาหกรรมขนาดเล็ก  จํานวน  3  แหง 
-  รานซอมรถ  จํานวน  8  แหง 
 

2.4.4  การทองเท่ียว 
ในเขตเทศบาลตําบลซําสูง  มีแหลงทองเท่ียว คือ 

-  วัดโพธิ์ชัย  เปนท่ีประดิษฐานของหลวงปูพระเจาใหญ  เปนสถานท่ีทองเท่ียว 
เชิงวัฒนธรรม 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3.  ขอมูลเกี่ยวกับศักยภาพของเทศบาล 
 

 การพิจารณาศักยภาพของเทศบาลตําบลซําสูง   อาจจะพิจารณาจากโครงสรางทางดาน 
การเมืองการบริหาร ของเทศบาลตําบลซําสูง รวมท้ังอัตรากําลังและงบประมาณของเทศบาลท่ีผานมา ดังนี้ 
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โครงสรางการบริหารเทศบาลซําสูง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- งานธุรการ   - งานการเงินและบัญชี       - งานธุรการ                  - งานธุรการ 
- งานการเจาหนาท่ี - งานบัญชีและสถิติการคลัง         - งานสาธารณูปโภค       - งานการศึกษาปฐมวัย 
- งานนิติการ  - งานพัสดุและทรัพยสิน        - งานวิศวกรรม            - งานกีฬาและนันทนาการ 
- งานทะเบียนราษฎร - งานพัฒนาและจัดเก็บรายได       - งานอาคาร สถานท่ี      - งานสงเสริมประเพณี 
- งานประชาสัมพันธ  - งานกิจการประปา                     และไฟฟาสาธารณะ       ศิลปวัฒนธรรมและ  
- งานสวัสดิการสังคม                                    ภูมิปญญาทองถ่ิน  
- งานแผนและงบประมาณ 
- งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดลอม 
- งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย                      
   

3.1  ดานการเมืองการบริหาร 
 องคการเทศบาลตําบลซําสูง ประกอบดวย 
 (1) สภาเทศบาล ทําหนาท่ีนิติบัญญัติ และตรวจสอบการบริหารราชการของฝายบริหาร
ประกอบดวยสมาชิกซ่ึงมาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชน ตามกฎหมายวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภา
ทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. 2546  จํานวน 12 คน อยูในตําแหนงคราวละ 4 ป  สภาเทศบาลมี
ประธานสภาเทศบาลหนึ่งคน รองประธานสภาเทศบาลหนึ่งคน และเลขานุการสภาเทศบาลหนึ่งคน   
 (2) นายกเทศมนตรี ทําหนาท่ีบริหารราชการของเทศบาลใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับ เทศบัญญัติ และนโยบาย ซ่ึงมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายวาดวยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. 2546   มีรองนายกเทศมนตรีสองคน เลขานุการ
นายกเทศมนตรีหนึ่งคน  และมีท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีอีก 1 คน ซ่ึงมาจากการแตงตั้งจากนายกเทศมนตรี 
 ท้ังนี้ นายกเทศมนตรีเปนผูบังคับบัญชาสูงสุด  มอบบนโยบายใหปลัดเทศบาล  เปนผูบังคับบัญชา
พนักงานเทศบาล  และลูกจางเทศบาล  รองจากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจํา
ของเทศบาลใหเปนไปตามนโยบาย   
 

คณะผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลซําสูง  ประกอบดวย 
 

1.  นายสวาท  จันทหาร   นายกเทศมนตรีตําบลซําสูง 
2.  นายยศวัจน  ตั้งอรุณจรัสแสง   รองนายกเทศมนตรีตําบลซําสูง 
3.  นางจริญญาภรณ ศรีจันดารี   รองนายกเทศมนตรีตําบลซําสูง 
4.  นายสําเร็จ  สุเพ็งคํา    ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  

นายกเทศมนตรี 

ปลัดเทศบาล หนวยตรวจสอบภายใน 

กองชาง กองการศึกษา 

ประชาชนในเขตเทศบาล สมาชกิสภาเทศบาล 

กองคลัง สํานักปลัดเทศบาล 
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5.  นางสาวปยะพร โพธิ์ศรี    เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลซําสูง 
6.  นางทองพาด  โคตรบุญเรือง   ประธานสภาเทศบาล 
7.  นายจํามะลี  โพธิ์ศรี    รองประธานสภาเทศบาล 
8.  นายเต็ม  ศรีประวงศ   เลขานุการสภาเทศบาล 
9.  นายอุทัย  ชินคําหาร   สมาชิกสภาเทศบาล 
10.  นายวิชัย  การะพันธุนิตย   สมาชิกสภาเทศบาล 
11.  นายฉกรรจ  โพธิ์ศรี    สมาชิกสภาเทศบาล 
12.  นางสงวน  แกวใส    สมาชิกสภาเทศบาล 
13.  นายจตุรงค  โพธิ์ศรี    สมาชิกสภาเทศบาล 
14.  นายสมหมาย อาษาสนา   สมาชิกสภาเทศบาล 
15.  นางประนอม แกวใส    สมาชิกสภาเทศบาล 
16.  นางเสง่ียม  ไชยสมบัติ   สมาชิกสภาเทศบาล 
17.  นายทองปุน  ไกยสวน    สมาชิกสภาเทศบาล 
 

3.2  สวนการบริหารงานประจําของเทศบาล 
  การบริหารงานประจําของเทศบาลตําบลซําสูง ไดแบงสวนการบริหารงานออกเปนสํานัก  
กอง ฝาย และงาน โดยมีหัวหนาสวนการบริหารท่ีเรียกวา  หัวหนาสํานัก  หรือหัวหนากอง เปนผูบังคับบัญชาของ
สํานัก/กองนั้นๆ และภายในสํานัก/กอง จะแยกเปนฝายและงาน ในฝายและงาน จะมีหัวหนาฝายและหัวหนา
งาน นอกจากนี้ ยังมีหนวยงานตรวจสอบภายใน ซ่ึงการบังคับบัญชาและการบริหารงานข้ึนตรงตอปลัดเทศบาล 

 
 

ลําดับท่ี กอง/ฝาย พนักงาน ลูกจางประจํา พนักงานจาง รวม 
1 ปลัดเทศบาล 1 - - 1 

2 รองปลัดเทศบาล 1 - - 1 

3 สํานักปลัดเทศบาล 11 8 15 34 

4 กองคลัง 5 - 3 8 
5 กองชาง 4 - 3 7 
6 กองการศึกษา 3 - 4 7 
7 หนวยงานตรวจสอบภายใน 1 - - 1 
8 พนักงานครูเทศบาล 2 - - 2 

รวมท้ังส้ิน 28 8 25 61 
 

3.3 สถานะทางการคลัง 
  สถานะทางการคลังของเทศบาลตําบลซําสูง  ระยะ  3  ป  ยอนหลังมีรายไดประเภทตาง ๆ  
และรายจาย ดังนี้ 
  

 รายรับ 
ลําดับท่ี หมวดรายได ป  2555 ป  2556 ป  2557 

1 รายไดจัดเก็บเอง 293,826.05 364,738.64 757,344.69 
2 รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรให 19,827,406.67 23,086,454.40 23,600,287.90 
3 คาธรรมเนียม  คาปรับและใบอนุญาต 440,543.10 451,402.80 460,583.00 
4 รายไดจากทรัพยสิน 198,645.95 244,246.94 353,447.53 
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5 รายไดเบ็ดเตล็ด 193,424.48 340,608.45 404,463.00 
6 อุดหนุนท่ัวไป 10,076,239 10,980,658.00 11,618,025.00 

รวมท้ังส้ิน 31,030,085.25 35,468,109.23 37,194,151.12 
 

 
รายจาย 

ลําดับท่ี หมวดรายจาย ป  2555 ป  2556 ป  2557 
1 งบกลาง 1,570,606.00 1,487,014.00 1,062,674.84 
2 เงินเดือน 6,153,938.00 6,312,803.00 8,617,664.50 
3 คาจางประจํา 1,167,780.00 1,212,546.00 1,256,896.00 
4 คาจางชั่วคราว 2,591,491.00 2,724,670.00 2,563,160.00 
5 คาตอบแทน 3,805,511.00 4,112,105.00 2,843,011.00 
6 คาใชสอย 4,748,859.19 5,760,983.22 4,864,864.58 

7 คาวัสด ุ 1,935,852.45 1,886,823.19 3,729,563.61 
8 คาสาธารณูปโภค 804,357.67 932,406.71 1,403,547.53 
9 เงินอุดหนุน 1,689,613.98 1,875,999.31 1,898,367.57 
10 รายจายอ่ืน 12,000.00 - 2,270,271.00 
11 คาครุภัณฑ 269,510.00 761,000.00 499,270.00 
12 คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 2,921,429.00 2,094,709.00 2,896,977.00 

รวมท้ังส้ิน 27,670,948.29 29,161,059.43 33,906,267.63 
 
 



สวนที่  3 
สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในปที่ผานมา 

 

3.1 การสรุปสถานการณพัฒนา 
 การวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
เทศบาลตําบลซําสูง  ดวยเทคนิค  SWOT  Analysis  เปนการประเมินโดยวิเคราะหถึงโอกาส  และภาวะคุกคาม
หรือขอจํากัด  อันเปนสภาวะแวดลอมภายนอกท่ีมีผลตอการพัฒนาดานตางๆของเทศบาล  รวมท้ังการวิเคราะหจุด
แข็ง  จุดออนของเทศบาล  อันเปนสภาวะแวดลอมภายในทองถ่ิน  ซ่ึงท้ังหมดเปนการประเมินสถานภาพของทองถ่ิน
ในปจจุบัน  โดยเปนการตอบคําถามวา  “ปจจุบันทองถ่ินมีสถานภาพการพัฒนาอยูจุดไหน”  สําหรับใชเปน
ประโยชนในการกําหนดการดําเนินงานในอนาคตตอไป  ท้ังนี้  โดยใชเทคนิค  SWOT  Analysis  การพิจารณาถึง
ปจจัยภายในไดแก   จุดแข็ง (Strength - S)    จุดออน(Weak - W)  และปจจัยภายนอกไดแก   โอกาส 
(Opportunity - O)  และอุปสรรค  (Threat - T)  เปนเครื่องมือ 
 

 ปจจัยภายใน 
 ประกอบดวยปจจัยดานตางๆ ท่ีตองนํามาพิจารณา 
 -  ดานการบริหาร  ไดแก  การแบงสวนราชการ  การวางแผน  การประสานงาน  การมอบอํานาจ   
การกํากับดูแล  เปนตน 
 -  ระเบียบ  กฎหมาย 
 -  บุคลากร  ไดแก  อัตรากําลัง  คุณภาพ  วินัย  ทัศนคติ  พฤติกรรม  เปนตน 
 -  งบประมาณ  รวมท้ังความชวยเหลือตาง ๆ 
 -  ระบบฐานขอมูล 
 -  การประสานงาน / การอํานวยการ / ความรวมมือจากภาคสวนท่ีเก่ียวของ 
 -  ทรัพยากร  เครื่องมือและอุปกรณในการทํางาน 
  การวิเคราะหจุดแข็ง  (Strength  =  S)  เปนการพิจารณาปจจัยภายในหนวยงานมีสวนดี   
ความเขมแข็ง  ความสามารถ  ศักยภาพ  สวนท่ีสงเสริมความสําเร็จซ่ึงจะพิจารณาในดานตางๆ 
  การวิเคราะหจุดออน  (Weakness  =  W)  เปนการพิจารณาปจจัยภายในหนวยงานวา  มีสวน
เสียความออนแอ  ขอจํากัด  ความไมพรอม  ซ่ึงจะพิจารณาในดานตางๆ เชนเดียวกับการวิเคราะหจุดแข็ง 
 

 ปจจัยภายนอก 
 ประกอบดวยปจจัยดานตางๆ ท่ีตองนํามาพิจารณา 
 -  ดานการเมือง  รวมถึงระดับความขัดแยงและกลุมผลประโยชน 
 -  ดานเศรษฐกิจ  ไดแกเศรษฐกิจรวมในเขตพ้ืนท่ี (เชน  ผลผลิต  รายได  รายจาย  การออม  การลงทุน  
การใชท่ีดิน  แรงงาน)  การเกษตรกรรม  การพาณิชยกรรม  การคลัง 
 -  ดานสังคม 
 -  นโยบายรัฐบาล / กฎหมาย 
 -  เทคโนโลย ี
  การวิเคราะหโอกาส  (Opportunity - O)  เปนการศึกษาสภาพแวดลอมภายนอกวามีสภาพเปน
เชนไร  เหตุการณสถานการณของโลก  ของประเทศ  ของจังหวัด  และของอําเภอท่ีเกิดข้ึนจะสงผลตอเทศบาล
อยางไร  มีการเปลี่ยนแปลงใดท่ีเปนประโยชนหรือเปนโอกาสอันดีตอเทศบาล  โดยจะตองพิจารณาท้ังดานเศรษฐกิจ  
สังคม  การเมืองการปกครอง  และเทคโนโลยี  
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  การวิเคราะหอุปสรรคหรือขอจํากัด  (Threat - T)  เปนการศึกษาสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเปน
อุปสรรคหรือภาวะคุกคาม  กอใหเกิดผลเสียหรือเปนขอจํากัดตอทองถ่ิน  โดยจะตองพิจารณาท้ังดานเศรษฐกิจ  
สังคม  การเมืองการปกครอง  และเทคโนโลยี  เชนเดียวกับการวิเคราะหโอกาส 
  ในการวิเคราะห  SWOT  เชิงยุทธศาสตร นั้น  หนวย  หรือขอบเขตในการวิเคราะหใหพิจารณา
จากเขตการปกครองของเทศบาลเปนหลัก  ดังนั้น  สิ่งตางๆ ท่ีเปนประเด็นท่ีปรากฏหรือมีอยูในเขตการปกครองของ
เทศบาล  จะถือวาเปนปจจัยภายในท่ีใชในการวิเคราะห  สวนประเด็นท่ีปรากฏหรือมีอยูท่ีนอกเขตการปกครองของ
เทศบาลจะถือวาเปนปจจัยภายนอก 
  สวนการวิเคราะห  SWOT  เชิงโครงการ / กิจกรรม  หนวย  หรือขอบเขตในการวิเคราะห  จะใช
หนวยการบริหารของเทศบาลเปนหลัก  ดังนั้น  สิ่งท่ีเปนทรัพยากรในการบริหาร  และองคประกอบของเทศบาล  
เชน  สภาทองถ่ิน  ขอบัญญัติทองถ่ิน  หรือสิ่งท่ีปรากฏหรือท่ีมีอยูซ่ึงอยูในขอบเขตท่ีเทศบาลสามารถควบคุม  กํากับ
ดูแลได  จะถือวาเปนปจจัยภายใน  สวนสิ่งท่ีปรากฏหรือท่ีมีอยูซ่ึงอยูแตเทศบาลไมสามารถควบคุม  กํากับดูแลได  
ไมวาสิ่งนั้นจะอยูภายในหรือภายนอกเขตการปกครองของเทศบาลก็ตาม  ถือวาเปนปจจัยภายนอก 
 
 

การวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานการณการพัฒนาของเทศบาลตําบลซําสูง 
 

ปจจยัภายใน 
โครงสรางการบริหารของเทศบาล 

จุดแข็ง 
-  องคกรเปนนิติบุคคลมีอํานาจหนาท่ีในการนิติบัญญัติและการบริหาร 
-  มีงบประมาณการบริหารการพัฒนาเปนของตนเองทําใหเกิดความคลองตัวในการปฏิบัติงาน 
-  องคกรมีอิสระในการบริหาร  การพัฒนา  และอยูภายใตกฎระเบียบของทางราชการท่ีกําหนด 
   ระเบียบไว 
-  สามารถแกไขปญหาความเดือดรอนและความตองการของประชาชนไดรวดเร็วมีประสิทธิภาพกวา 
   ระบบอ่ืน 
-  ขาราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ินปฏิบัติงานภายใตการควบคุมและจากการตรวจสอบนักการเมือง 
   ทองถ่ินอยางใกลชิด 
-  การรวมมือระหวางเทศบาลกับชุมชนตางๆ  เปนไปดวยความสอดคลองท้ังในดานการประสานงานและ  
   การพัฒนาทองถ่ิน 
-  นักการเมืองทองถ่ินเปนคนพ้ืนท่ีทราบปญหาความตองการของชุมชนเปนอยางดีสามารถแกไข 
   ปญหาท่ีเกิดข้ึนไดรวดเร็วทันตอเหตุการณ  โดยใหขาราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปน 
   ผูดําเนินการภายใตกฎระเบียบของทางราชการ 
 

จุดออน 
-  การตัดสินสูงสุดและข้ันสุดทายอยูท่ีผูบริหารทองถ่ิน  ซ่ึงเปนนักการเมืองท่ีไดรับการเลือกตั้งเขามาเปน   

              ตัวแทนของประชาชนในการบริหารกิจการเทศบาล 
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ดานกฎระเบียบ 
จุดแข็ง 

-  มีการกําหนดบทบาทหนาท่ีของทองถ่ินของไวในรัฐธรรมนูญอยางชัดเจน 
-  ระเบียบกฎหมายไดกําหนดไวชัดเจนใหขาราชการถือปฏิบัติเพ่ือรักษาผลประโยชนของทาง 
   ราชการเอ้ือประโยชนตอการปฏิบัติงาน 
-  กฎหมาย  ระเบยีบกําหนดไวใหอํานาจการตัดสินใจบางเรื่องจบอยูทองถ่ิน  ทําใหการพัฒนาทองถ่ิน   
    เปนไปอยางรวดเร็ว 
 

จุดออน 
-  สวนราชการยังไมถายโอนอํานาจใหแกทองถ่ิน  ทําใหขาดความยืดหยุนในการปฏิบัติงาน 
-  กฎหมาย  และระเบียบ  บางอยางไมทันสมัยกับสภาพสังคมปจจุบัน 

 -  กฎหมาย  ระเบียบ  บางฉบับมีความซํ้าซอนและไมเก้ือกูลตอกัน 
-  กฎหมาย  ระเบียบ  มีข้ันตอนปฏิบัติมากเกินไป  ทําใหยากตอการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

 

ดานบุคลากร 
จุดแข็ง 

-  มีสถาบันใหการฝกอบรมพรอมท่ีจะใหการพัฒนาประสิทธิภาพดานบุคลากรขององคกร 
-  องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอิสระในการจัดทํากรอบอัตรากําลังตามความตองการตามกฎหมาย 
    กําหนด 

จุดออน 
-  การขาดความรูความเขาใจและความชัดเจนในกฎหมาย  ระเบียบ  ปฏิบัต ิ  

-  บุคลากรบางสวนยังขาดความคิดริเริ่มสรางสรรคงานใหมๆ 
-  บุคลากรบางสวนยังมีมุมมองในเรื่องของผลประโยชนตอบแทนมากกวาคุณคาของงานท่ีปฏิบัติ 
 

ดานงบประมาณ 
จุดแข็ง 

-  องคกรถูกกําหนดโดยกฎหมายใหมีรายไดเปนของตนเอง 
-  การใชจายงบประมาณมีความคลองตัวสูงเนื่องจากเปนนิติบุคคล 
-  มีการกระจายอํานาจจากสวนกลางลงสูทองถ่ินและกระจายงบประมาณลงใหทองถ่ิน  ทําใหมีรายได 
   ในการบริหารกิจการเพ่ิมมากข้ึน 

 -  รัฐบาลจะมีการจัดสรรงบประมาณใหทองถ่ินเพ่ิมข้ึนทุกปตามอัตราสวนท่ีกฎหมายกําหนด 
-  มีระบบตรวจสอบภายในหนวยงานและมีการกํากับตรวจดูแลการใชจายงบประมาณจากอําเภอ   
    จังหวัด  และสํานักงานตรวจเงินแผนดิน 

จุดออน 
-  งบประมาณท่ีสวนกลางอุดหนุนใหไมสอดคลองกับภารกิจท่ีเพ่ิมมากข้ึนของทองถ่ิน 
-  งบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรจากรัฐบาลมาลาชาไมสามารถเบิกจายไดทันในหวงงบประมาณ   
   จึงไมสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดทันทวงที 
-  งบประมาณท่ีสวนกลางอุดหนุนมาใหยังไมเพียงพอเม่ือเปรียบเทียบกับภารกิจหนาท่ีของเทศบาล  
   ท่ีเพ่ิมมากข้ึน 
 

 

ดานเครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงาน 
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จุดแข็ง 
-  มีเครื่องมือเครื่องใช  อุปกรณในการปฏิบัติงานอยางเพียงพอ 
-  มีเครื่องมือ  อุปกรณ  ท่ีทันสมัยมาใชในการปฏิบัติงาน 
-  เทศบาลเปนนิติบุคคลสามารถจัดซ้ือ  เครื่องมือ  อุปกรณ  ในการปฏิบัติงานไดทันตามความตองการ 
-  เทศบาลจัดซ้ือเครื่องมือ  เครื่องใชท่ีมีคุณภาพดีทันสมัยมาใชงานตามความจําเปน 
 

จุดออน 
-  บุคลากรขาดความรูความเขาใจในการใชเครื่องมือในการปฏิบัติงานทําใหไมเกิดประสิทธิภาพ   
    เทาท่ีควร   

 
 

ดานการประสานงาน 
 

จุดแข็ง 
-  เทศบาลตั้งอยูใกลกับอําเภอทําใหติดตอประสานงานไดรวดเร็ว 
-  มีการนําระบบเทคโนโลยีมาใชในการติดตอสื่อสาร  ทําใหการประสานงานมีประสิทธิภาพ 
-  มีการประชุม พบปะ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางสวนราชการทุกเดือน 
 

จุดออน 
-  การประสานงานของเทศบาลไปยังจังหวัด  บางครั้งมีความลาชาเนื่องจากตองผานไปยังอําเภอซ่ึงมี 
   อําเภอกํากับดูแลตรวจสอบอยู 

 
 

ดานขอมูลขาวสาร 
จุดแข็ง 

-  ตั้งอยูในจังหวัดท่ีเปนแหลงรวบรวมขอมูลขาวสาร 
-  มีเครื่องมือท่ีทันสมัย  พรอมท่ีจะสนับสนุนในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร 
-  การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารมีความทันสมัยสะดวก  และรวดเร็ว 

 

จุดออน 
-  การนําขอมูลขาวสารไปใชประโยชนมีนอย  และการกระจายขอมูลขาวสารยังไมท่ัวถึง 

 
 
 

ปจจยัภายนอก 
ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 

โอกาส 
-  มีเสนทางคมนาคมทางรถยนตสายสําคัญ  คือ  สายซําสูง – ขอนแกน  และสายกระนวน – เชียงยืน 
-  ชุมชนมีแนวโนมขยายตัวมากข้ึนประชาชนเกิดความตองการดานคมนาคมมากข้ึน 
-  มีสวนราชการท่ีเก่ียวของและรับผิดชอบดานสาธารณูปโภคตั้งอยูในเขตพ้ืนท่ีเทศบาล  คือ  สํานักงาน   
   การไฟฟาสวนแยกอําเภอกระนวน   
-  มีแหลงน้ําธรรมชาติ มีสภาพสะอาดเปนแหลงผลิตน้ําประปาได 

 

 
อุปสรรค 
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-  การขยายถนนเพ่ืออํานวยความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชนมีขอจํากัดดวยชุมชนท่ีอยู 
    อาศัยหนาแนนไมสามารถขยายผิวจราจรได 
-  การขอขยายและพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  การดําเนินการลาชาเนื่องจากเปนการบริการ    
   ของรัฐวิสาหกิจ 
-  การใหบริการไมสะดวกและสอดคลองกับความตองการเนื่องจากงบประมาณของหนวยงานเจาของ   
   สาธารณูปโภคมีจํากัด 

 
 

ดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 
 

ทรัพยากรธรรมชาติ 
โอกาส 

-  มีแหลงน้ําท่ีใชเก็บกักน้ําเพ่ือใชอุปโภคและการประมงน้ําจืด  คือ  บึงกระชา  บึงยาง  หนองคํานอย   
    และหนองคําใหญ 
-  มีลําหวยท่ีใชกักเก็บน้ําเพ่ือใชอุปโภคและการเกษตร  คือลําหวยสายบาตร 

 

อุปสรรค 
 -  แหลงน้ํายังไมเพียงพอตอความตองการของประชาชนไดอยางครอบคลุมและท่ัวถึง 
 -    การจัดการใชประโยชนจากแหลงน้ํายังขาดประสิทธิภาพ 

-  เทศบาลยังไมมีประสบการณดานการบริหารจัดการน้ําอยางเพียงพอ 
 

ส่ิงแวดลอม 
โอกาส     

-  ประชาชนมีความรู  ความเขาใจและมีจิตสํานึกในเรื่องสิ่งแวดลอมมากข้ึน 
-  ประชาชนเขามามีสวนรวมในการรณรงคประชาชนสนใจดานสิ่งแวดลอมมากข้ึน 
-  ปญหาดานสิ่งแวดลอมยังไมรุนแรง  สามารถหาทางปองกันได  โดยรวมกันท้ังภาครัฐและ 
   ประชาชนในเขตเทศบาล 
-  ประชาชนรวมมือกันรักษาสภาพสิ่งแวดลอมใหคงสภาพเดิมใหมากท่ีสุด 
-  ในเขตเทศบาลยังมีพ้ืนท่ีอยางเพียงพอในการรองรับปญหาดานขยะและแหลงรองรับน้ําเสีย 
 

อุปสรรค 
-  กฎ  ระเบียบในการลงโทษผูกระทําผิดดานสิ่งแวดลอมไมเด็ดขาด 
-  ขาดแคลนบุคลากรเครื่องมือเครื่องใชในการตรวจสอบดานสิ่งแวดลอม 
-  ไมไดรับความรวมมือจากผูประกอบการในการแกไขปญหาและผูประกอบการขาดความรับผิดชอบ 
   ในดานสิ่งแวดลอม 

 

ดานเศรษฐกิจ 
โอกาส 
 -  มีอุตสาหกรรมการเกษตร 

-  มีโรงงานผลิตเฟอรนิเจอรในพ้ืนท่ี 
-  สามารถขนสงสินคาทางรถยนตไปยังตัวจังหวัดไดสะดวกสบาย 
-  มีสถาบันการเงินคือ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตรในพ้ืนท่ี 
 

อุปสรรค 
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-  การลงทุนในภาคอุตสาหกรรมพานิชยกรรมและการบรกิารสวนมากเปนนักลงทุนในทองถ่ิน  จึงทําให   
   อัตราการขยายตัวชา 
-  การรวมกลุมกันของชุมชนไมมีความเขมแข็งจึงไมสามารถผลิตสินคาท่ีมีคุณภาพและไดมาตรฐาน 
   ออกไปจําหนายเพ่ือเพ่ิมรายได  
-  ขาดการสงเสริมการลงทุนและขาดขอมูลขาวสารดานการลงทุน 

 

การเกษตรกรรม 
โอกาส 

-  ประชาชนมีการบริโภคสินคาดานการเกษตรและสัตวเลี้ยงเปนสําคัญ 
-  มีแหลงน้ําเพ่ือการเกษตรและการประมงหลายแหง  คือบึงกระชา  บึงยาง  ลําหวยสายบาตร  หนองน้ํา 
    สาธารณะตางๆ  ถาไดรับการพัฒนาและปรับปรุงระบบเก็บกักน้ําใหดีจะทําใหสามารถสนับสนุนใน 
    การพัฒนาภาคเกษตรและการประมงได 
-  พ้ืนท่ีในการทําเกษตรมีจํานวนมาก 

อุปสรรค 
-  พ้ืนท่ีทําการเกษตรสวนใหญจะอาศัยน้ําจากน้ําฝนเปนหลัก  เนื่องจากระบบระบายน้ําจากแหลงน้ํา  
   ธรรมชาติยังไมท่ัวถึงรวมท้ังการเปลี่ยนแปลงการแปรผันทางสภาพภูมิอากาศสงผลตอการผลิต   
   สินคาทางการเกษตรทําใหมีอัตราเสี่ยงสูง 
-  ดินเปนดินรวนปนทราย  ทําใหดินมีคุณภาพต่ําไมอุมน้ําทําใหการเกษตรไมไดผลเทาท่ีควร 
-  เกษตรกรขาดความรูความสามารถในเทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการนํามาใชในการเพ่ิมผลผลิต 
-  ผลผลิตทางการเกษตรสวนมากจะมีลักษณะเปนเกษตรรายยอย  ขาดการรวมกลุมทําใหแตละรายมี 
   ผลผลิตไมมากนักและอยูกระจัดกระจายทําใหลําบากตอการควบคุมในดานคุณภาพของการผลิต 

 

การทองเท่ียว 
โอกาส 

-  มีสถานท่ีทองเท่ียว  คือ  วัดโพธิ์ชัยท่ีมีหลวงปูพระเจาใหญเปนท่ีนับถือของคนท่ัวไป 
-  การคมนาคมสามารถเชื่อมโยงไปท่ีอ่ืน ๆ ได  เชน  พระธาตุขามแกนอําเภอน้ําพอง  เปนตน 
 

อุปสรรค 
-  ขาดศูนยขอมูลเก่ียวกับการทองเท่ียวของเทศบาล 
-  แหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญยังไมไดรับการสงเสริมและฟนฟู 
-  การทองเท่ียวจะมีเฉพาะในชวงเทศกาลทําใหการทองเท่ียวไมตอเนื่อง 

 
 

ดานสังคม 
โอกาส 

-  สังคมในชุมชน  เปนสังคมก่ึงชนบท  มีความเก้ือกูลรักและสามัคคีตอกันและครอบครัวเปน 
   ครอบครัวขยาย 
-  มีประชากรในวัยแรงงานจํานวนคอนขางมาก 
-  ชุมนมีความสนใจท่ีจะเขามีสวนรวมในการสรางอาชีพและรายได 
 

 

อุปสรรค 
-  มีการเคลื่อนยายแรงงานออกนอกเขตเทศบาลคอนขางสูงโดยเฉพาะนอกฤดูกาลเก็บเก่ียว 
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-  วิถีชีวิตของประชาชนสวนใหญเปนสังคมแบบดั้งเดิม  ชุมชนมีการพัฒนาชายังรับเทคโนโลย ี
    และขาวสารไดไมท่ัวถึง 
 

การศึกษา 
โอกาส 

-  มีโรงเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาอยางเพียงพอ 
-  สถานศึกษามีความพรอมท้ังดานบุคลากร/อุปกรณการศึกษา 
-  การคมนาคมในการเดินทางไปสถาบันการศึกษาในเมืองใหญมีความสะดวก 

 

อุปสรรค 
-  อัตราการเรียนในระดับสูงกวาภาคบังคับมีนอยโดยเฉพาะในครัวเรือนท่ีมีรายไดต่ํา 
-  ผูปกครองบางสวนไมสงเสริมและสนับสนุนบุตรหลานเรียนในระดับท่ีสูง  เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจ    
   ของครอบครัวไมดี  เพียงแตใหเรียนภาคบังคับแลวออกไปใชแรงงาน 
-  ยังขาดสถาบันการศึกษาสายอาชีพ  ดานการพัฒนาฝมือแรงงานใหไดมาตรฐาน 

 
 

การสาธารณสุข 
โอกาส 

-  มีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลกระนวนและโรงพยาบาลซําสูงใหบริการมีเจาหนาท่ีใหบริการ
ตลอดเวลา 

-  เสนทางคมนาคมสะดวกในการเดินทางเพ่ือไปใชบริการสถานบริการท้ังรัฐ – เอกชนในตัวเมือง 
-  มีกลุมอาสาสมัครสาธารณสุขท่ีเขมแข็งทํากิจกรรมตอเนื่อง 
 

อุปสรรค 
-  ขาดแคลนงบประมาณในการสนับสนุนจากหนวยงานสาธารณสุข 
-  บุคลากรของเทศบาลดานสาธารณสุขมีไมเพียงพอและยังขาดประสบการณ 

  
ดานการเมืองการบริหาร 

การบริหาร 
โอกาส 

-  อําเภอและจังหวัดเปนศูนยกลางของการพัฒนาของภูมิภาค  ทางดานเศรษฐกิจ  การเงิน  สังคม   
   การศึกษาทําใหเกิดความคลองตัวในการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ 
-  สวนกลางกระจายอํานาจสูทองถ่ินมากข้ึนทําใหทองถ่ินสามารถดําเนินการตามภารกิจเพ่ิมมากข้ึน 
 

อุปสรรค 
-  กฎหมายระเบียบขอบังคับตาง ๆ  กลายเปนขอจํากัดตอการสนองตอบนโยบาย 
-  การถายโอนภาระหนาท่ีกระจายอํานาจมาสูทองถ่ินขาดความชัดเจนในการปฏิบัติ 

 
 
 
 
 
 

การเมือง 
โอกาส 

-  มีการกําหนดบทบาทอํานาจหนาท่ีของทองถ่ินไวในรัฐธรรมนูญ  คอนขางชัดเจน 
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-  การถายโอนอํานาจไปสูทองถ่ินมีภารกิจมีบทบาท  อํานาจ  หนาท่ีและงบประมาณในการพัฒนา 
   ทองถ่ินเพ่ิมมากข้ึน 
-  นักการเมืองเปนคนในพ้ืนท่ีใกลชิดกับปญหา  ความตองการประชาชน 
-  ประชาชนมีความตื่นตัวดานการเมืองสูงข้ึน  โดยเฉพาะการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินตนเอง 

 

อุปสรรค 
-  นักการเมืองทองถ่ินบางคน  ตลอดท้ังผูนําในชุมชนยังขาดความรูความเขาใจบทบาทหนาท่ีของตนเองใน 
    ระบบการปกครองทองถ่ิน 
-  ประชาชนไมเขาใจและไมไดศึกษาระเบียบกฎหมายเทศบาลและระบบของทางราชการ  จึงไม 
   ทราบบทบาทของประชาชนท่ีพึงกระทําได 
-  ประชาชนยังขาดจิตสํานึกสาธารณะและการเมือง ภาคพลเมืองยังไมเขมแข็งพอ  ทําใหขาดระบบการ

ตรวจสอบนักการเมืองท่ีดีพอ 
 
 

3.2  ผลการพัฒนาทองถิ่นในระยะท่ีผานมา 
 

 3.2.1  ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
  เทศบาลตําบลซําสูง  ไดดําเนินการปรับปรุงถนนและซอยจากเดิมซ่ึงเปนถนนลูกรังและ
ถนนลาดยางท่ีมีสภาพชํารุดทรุดโทรม  การสัญจรไมสะดวก  โดยการทําการปรับปรุงถนนและซอยเปนถนนคอนกรีต
ท่ีไดมาตรฐาน  ทําใหปจจุบันนี้มีการคมนาคมในเขตเทศบาลตําบลซําสูงเปนไปดวยความสะดวกสบาย  ซ่ึงครอบคลุม
พ้ืนท่ีเกือบท้ังหมดแตมีถนนบางสายท่ีมีสภาพไมดีนัก  แตมีสวนนอยซ่ึงจะทําการปรับปรุงใหเปนถนนท่ีไดมาตรฐาน
ในอนาคต  ท้ังนี้ใหประชาชนในเขตเทศบาลตําบลซําสูงไดเดินทางดวยความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรไปมา 
  ไฟฟาสาธารณะ ทุกปเทศบาลจะต้ังงบประมาณขยายเขตไฟฟาไปตามถนนและซอยตาง ๆ  ท่ี
สําคัญและเปนจุดลอแหลมตอการเกิดอุบัติเหตุและจะเกิดความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน  ซ่ึง
ในขณะนี้ไดทําการขยายเขตไฟฟา  สาธารณะครอบคลุมบางพ้ืนท่ีท่ีเกือบท้ังหมดจะเหลือพ้ืนท่ีบางสวนเทานั้นซ่ึงเปน
จุดไมหลอแหลมตอการเกิดอุบัติเหตุ  ซ่ึงในอนาคตเทศบาลจะขยายเขตไฟฟาสาธารณะครอบคลุมพ้ืนท่ีท้ังหมด  จะ
ทําใหประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินเพ่ิมมากข้ึน 
 

3.2.2  ดานส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 
  เดิมในเขตเทศบาลตําบลซําสูง  ระบบระบายน้ําเปนรางดินทําใหระบบระบายน้ําไมไดมาตรฐานไม
มีทิศทางการไหลของน้ํา  โดยเฉพาะในชวงฤดูฝนในเขตเทศบาลจะประสบปญหาน้ําทวมขัง  ประชาชนไดรับความ
เดือดรอนในการใชเสนทางสัญจรไปมาไดทําการปรับปรุงระบบระบายน้ําโดยการวางทอ  คสล.  รางระบายน้ํา
คอนกรีตท่ีไดมาตรฐานและไดวางระบบและทิศทางการไหลของน้ําไปในทิศทางน้ําไหลไดสะดวก  ทําใหในปจจุบันนี้
ในเขตเทศบาลไมมีน้ําทวมขังในชวงฤดูฝน  ระบบระบายน้ําเปนไปดวยความคลองตัว  แตมีถนนบางสายท่ียังไมมี
ระบบระบายน้ําท่ีไดมาตรฐานแตมีสวนนอย  ซ่ึงจะไดรับการปรับปรุงใหไดมาตรฐานครอบคลุมพ้ืนท่ีท้ังหมด 
  การจัดการขยะ  เทศบาลตําบลซําสูงมีรถเก็บขยะขนาด  6  ลอ  จํานวน  2  คัน  รถเก็บขยะขนาด  
1  ตัน  จํานวน  1  คัน  ทําการจัดเก็บขยะในเขตพ้ืนท่ีชุมชน  การกําจัดขยะทําโดยการเผาและการฝงกลบ  ในเขต
เทศบาลจึงไมเกิดปญหาขยะตกคางและไมมีมลพิษจากขยะมูลฝอย 
 
 
 

3.2.3  ดานชุมชน 
 เทศบาลตําบลซําสูง  ไดตั้งงบประมาณสนับสนุนชุมชนท้ัง  6  ชุมชน เพ่ือเปนกองทุนหมุนเวียนใน

การบริหารจดัการชุมชน  โดยมีคณะกรรมการชุมชนยอยเปนผูแทนประชาชนในการบริหารจัดการ  นอกจาก 
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นั้นเทศบาลยังไดสงเสริมบทบาทของผูนําชุมชนและเนนการมีสวนรวมของประชาชนในทุกภาคสวนในการบริหาร
จัดการเทศบาล  โดยยึดหลักการ  “ประชาชน คือ หัวใจของการบริการ” 
 

3.2.4  ดานเศรษฐกิจ 
เทศบาลตําบลซําสูงไดสงเสริมและสนับสนุนการรวมกลุมของประชาชนในการประกอบอาชีพเสริม   

โดยใหเงินทุนสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนและกลุมอาชีพตางๆ  ในเขตเทศบาล  นอกจากนั้นยังมีการจัดตั้งกองทุน
บริหารงานของตลาดสดเทศบาล  เพ่ือเปนแหลงทุนของพอคาแมคาท่ีขายสินคาในตลาดสดเทศบาล 
 

 3.2.5  ดานการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมประเพณี 
  เทศบาลตําบลซําสูงไดจัดต้ังศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลข้ึน จํานวน 1 แหง  ศูนยเยาวชนเทศบาล  
จํานวน  1  แหง  สนามกีฬาเทศบาล  จํานวน  1  แหง และศูนยวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน  จํานวน  1  แหง    
นอกนั้นยังไดสนับสนุนงบประมาณใหกับโรงเรียนในเขตเทศบาลอีกจํานวนหนึ่ง  ตลอดจนการอนุรักษและสืบสาน
งานประเพณีของไทยไวทุกงานตามฮีตสิบสอง คองสิบสี ่
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3.3  การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 

ในการนําแผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2557 – 2559 ) มาจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2557  และนําไปสูการปฏิบัติเพ่ือใหเกิดผลเปนรูปธรรม จาก 
การประเมินในภาพรวมของการนําแผนไปสูการปฏิบัติ  โดยการวัดเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จากแผนพัฒนาท่ีไดกําหนดไว 5 ยุทธศาสตร ปรากฏผลการพัฒนาท่ี 
ผานมาไดดังนี้ 
 

  

ยุทธศาสตร /โครงการ 
จํานวน
โครงการ 

 

เชิงปริมาณ 
 

เชิงคุณภาพ 

 

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองและชุมชนนาอยู 
  1) โครงการกอสรางถนนคสล.ซอยรอบบาน2 (ซอยอาบัง) 
  2) โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยศรีพัฒนา3 (ซอยผูชวยสุนันต) 
  3) โครงการซอมแซมถนนคสล.ปากซอยรมเย็น 
  4) โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยศรีพัฒนา 5 
  5) โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยบานโคกสูง–หลุบแซง 1 
  6) โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยออคํา2 (ซอยจอมศรี) 
  7) โครงการกอสรางถนนคสล.ซอยหนองไผ6(บานแมเป) 
  8) โครงการกอสรางถนน คสล.สายหนองคําใหญ 
  9) โครงการกอสรางถนน คสล.พรอมทอระบายน้ํา ซอยออคํา1 
  10) โครงการกอสรางถนน คสล.พรอมทอระบายน้ํา ซอยโคกสูงพัฒนา2 
  11) โครงการกอสรางรองระบายน้ํา ซอยโคกสูง1  
  12) โครงการวางทอระบายน้ําพรอมบอพัก ถนนโพนลาน  
  13) โครงการกอสรางหลังคาตลาดสดเทศบาลตําบลซําสูง 
       (มุงหลังคาเพ่ิมเติมดานทิศเหนือ) 
  14) อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค อ.กระนวน ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา 
       และขยายเขตไฟฟาสาธารณะ 
 

ยุทธศาสตร /โครงการ 
 

 

 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 
1 
 
 

จํานวน
โครงการ 

 

 
80,000 
26,300 
47,000 
16,900 
53,000 
52,700 
68,400 
357,000 
422,000 
  83,700 
115,000 
334,000 
104,000 

 
700,000 

   
 

เชิงปริมาณ 

 

 
-ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร และเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
-ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร และเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
-ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร และเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
-ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร และเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
-ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร และเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
-ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร และเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
-ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร และน้ําระบายไดสะดวกและไมเกิดน้ําทวมขัง 
-ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร และเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
-ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร และเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
-ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร และเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
-ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร น้ําระบายไดสะดวกและไมเกิดน้ําทวมขัง 
-ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร น้ําระบายไดสะดวกและไมเกิดน้ําทวมขัง 
-ประชาชนเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
 
-ประชาชนมีไฟฟาใชอยางท่ัวถึงและเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
 
 
 

เชิงคุณภาพ 
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 15) โครงการจัดตั้งศูนยบริการประชาชนในชวงเทศกาลวันข้ึนปใหม 
 16) โครงการจัดตั้งศูนยบริการประชาชนในชวงเทศกาลวันสงกรานต 
 17) โครงการรักษาความสงบเรียบรอยในชุมชน 
 18) โครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร. 
 19) โครงการฝกอบรมสมาชิก อปพร. 
 20) อุดหนุน ศตส.อ.ซําสูง และ ศตส.จ.ขอนแกน ตามโครงการปองกัน 
      ปราบปรามยาเสพติด 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
 

70,000 
70,000 

 100,000 
20,000 

 200,000 
90,000 

-มีจุดพักรถและอุบัติเหตุดานการจราจรลดลง 
-มีจุดพักรถและอุบัติเหตุดานการจราจรลดลง 
-ประชาชนในเขตเทศบาลไดรับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
-สมาชิก อปพร.ไดทํากิจกรรมตางๆรวมกัน ทําใหเกิดความสามัคคี 
-สมาชิก อปพร.ไดรับความรูและสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง 
-ศตส.อําเภอซําสูง/ศตส.จ.ขอนแกนไดรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด 

รวม 20 3,626,700  
2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
  1) โครงการจัดซ้ืออาหารเสริม(นม) (ศพด.) 
  2) โครงการจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) โรงเรียน 
  3) โครงการจางเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ศพด.) 
  4) โครงการจัดงานกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ 
  5) โครงการคายเยาวชน 
  6) โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรม 
      ราชินีนาถ 12  สิงหามหาราชินี 
  7) โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ   
      พระเจาอยูหัว 
  8) โครงการจัดกิจกรรมภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
  9) โครงการกีฬาศูนยเด็กเล็กสัมพันธ 
  10) โครงการตลาดสดนาซ้ือ 

 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 
1 
1 
1 
 

 
230,800 
555,100 
317,720 
100,000 
  60,000 
  50,000 

 
  80,000 

 
  40,000 
  10,000 
  20,000 

 
-เด็กนักเรียนไดรับอาหารเสริม(นม)อยางเพียงพอ 
-เด็กนักเรียนไดรับอาหารเสริม(นม)อยางเพียงพอ 
-เด็กนักเรียนไดรับอาหารกลางวันอยางเพียงพอ 
-เด็กและเยาวชนไดมีโอกาสในการแสดงออกมากข้ึน 
-เด็ก และเยาวชนใชเวลาวางใหเกิดประโยชน มีความกลาแสดงออก 
-หนวยงานราชการ ประชาชนไดมีสวนรวมในการแสดงความจงรักภักดีตอสถาบัน
พระมหากษัตริย 
-หนวยงานราชการ ประชาชนไดมีสวนรวมในการแสดงความจงรักภักดีตอสถาบัน
พระมหากษัตริย 
-เด็กนักเรียนไดรับความรู เสริมสรางทักษะทางปญญา รางกาย 
-เด็กนักเรียนไดออกกําลังกาย และเกิดความสามัคคีในหมูคณะ 
-ผูบริโภคไดรับความปลอดภัยจากสารปนเปอนในอาหาร 

 
 

ทธศาสตร /โครงการ จํานวน
โครงการ 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
  11) โครงการรณรงคปองกันโรคพิษสุนัขบา 

 
1 

 
20,000 

 
-ลดอัตราการแพรระบาดของโรคพิษสุนัขบาในเขตเทศบาล 
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  12) โครงการพัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉิน 
  13) โครงการปรับปรุงซอมแซมท่ีอยูอาศัยใหกับผูยากไร 
  14) โครงการสงเสริมใหเด็กและเยาวชนมีรายได 
  15) โครงการคนซําสูงไมทอดท้ิงกัน 
  16) โครงการสนับสนุนการดําเนินงานของศูนยพัฒนาครอบครัว 
       ในชุมชนเทศบาลตําบลซําสูง 
  17)โครงการจัดกิจกรรมรณรงคทําความสะอาด(Big Cleaning Day) 
  18) โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต 
  19) โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ 
  20) โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 
  21) โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญเก่ียวกับ ชาติ ศาสนา และ 
       พระมหากษัตริย 
  22) โครงการแขงขันกีฬาชุมชนสัมพันธ 
  23) โครงการจัดกิจกรรมของศูนยเยาวชนกีฬาและนันทนาการ 
       เทศบาลตําบลซําสูง 
  24) โครงการจัดซ้ืออุปกรณกีฬา 
  25) โครงการแขงขันกีฬาระหวางหนวยงาน 
  26) โครงการจัดการแขงขันกีฬาทองถ่ินสัมพันธ 
  27) โครงการซําสูงมินิมาราธอน 
  28) โครงการกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ 
  29) โครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 

ยุทธศาสตร /โครงการ 

1 
1 
1 
1 
1 
 
1 
1 
1 
1 
1 
 
1 
1 
 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 

จํานวน
โครงการ 

120,000 
120,000 
 50,000 
 50,000 
 30,000 

 
 20,000 

   150,000 
350,000 
100,000 
 50,000 

 
150,000 
  80,000 

   
  40,000 
  30,000 
  25,000 
  50,000 
150,000 
  30,000 

เชิงปริมาณ 

-หนวยกูชีพไดพัฒนาความรูและสามารถนําไปปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง 
-ผูยากไรในเขตเทศบาลไดมีท่ีอยูอาศัยท่ีม่ันคงถาวร คุณภาพชีวิตดีข้ึน 
-เด็กและเยาวชนมีรายไดชวงปดภาคเรียนและใชเวลาวางใหเปนประโยชน 
-ผูประสบปญหาความเดือดรอนไดรับการดูแลชวยเหลือไดอยางท่ัวถึง 
-ชวยเสริมสรางการพัฒนาครอบครัวใหอบอุน ม่ันคง ชุมชนเขมแข็ง 
 
-สภาพแวดลอมของชุมชน สะอาดเปนระเบียบเรียบรอยและปราศจากเชื้อโรค  
-ประชานไดมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมและอนุรักษประเพณีของทองถ่ิน 
-ประชานไดมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมและอนุรักษประเพณีของทองถ่ิน 
-ประชานไดมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมและอนุรักษประเพณีของทองถ่ิน 
-ประชาชนไดมีสวนรวมในการแสดงความจงรักภักดีตอสถาบันชาติ  ศาสนา 
 พระมหากษัตริย 
-ประชาชนรักการกีฬาและเกิดความสามัคคีในชุมชน 
-เด็กและเยาวชนรักการกีฬาและสรางความสามัคคีในหมูคณะ 
 
-ชุมชนมีวัสดุอุปกรณใชในการฝกซอมและแขงขัน 
-เกิดความสามัคคีในหมูคณะ และมีความสัมพันธอันดีกับหนวยงานอ่ืน 
-เกิดความสามัคคีในหมูคณะ และมีความสัมพันธอันดีกับหนวยงานอ่ืน 
-ประชาชนไดออกกําลังกายและมีสุขภาพท่ีแข็งแรง 
-ประชาชนในเขตเทศบาลมีครอบครัวท่ีเขมแข็ง มีความอบอุนในครอบครัว 
-ผูปวยเอดสไดรับการดูแลและมีความเปนอยูท่ีดีข้ึน 

เชิงคุณภาพ 

 30) อุดหนุน ร.ร.บานกระนวนซําสูงตามโครงการอาหารกลางวัน 
      สําหรับเด็กนักเรียน 
 31) อุดหนุนอําเภอซําสูงหรือจังหวัดขอนแกนตามโครงการจัดงาน 

1 
 
1 

  793,000   
   

    30,000 

-เด็กนักเรียนไดรับอาหารกลางวันอยางเพียงพอ 
 
-ไดมีสวนรวมในการอนุรักษ วัฒนธรรมและงานประเพณี ของจังหวัดขอนแกน 
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      กาชาดเทศกาลงานไหม 
 32) อุดหนุนศูนยเฉลิมพระเกียรติเพ่ือชวยเหลือผูปวยโรคเอดสและ 
      ผูติดเชื้อ HIV  อ.ซําสูง 
 33) อุดหนุนอําเภอซําสูงดําเนินการ ตามโครงการจัดงานรัฐพิธี 
  
 34) อุดหนุนศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) 

 
1 
 
1 
 
1 

 
    30,000 

 
    20,000 

     
    60,000 

 
-ผูปวยโรคเอดสและผูติดเชื้อ HIV อ.ซําสูงไดรับการชวยเหลืออยางท่ัวถึง 
 
-หนวยงานราชการ ประชาชนไดมีสวนรวมในการแสดงความจงรักภักดี 
 ตอสถาบันชาติ  พระมหากษัตริย 
-ศสมช.จัดกิจกรรมบริการสาธารณสุขไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

รวม 34 5,283,600  

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแขงขัน 
  1) โครงการเกษตรพัฒนา 
  2) โครงการฝกอบรมสงเสริมอาชีพระยะสั้น 
  3) โครงการปรับปรุงภูมิทัศนท่ีสาธารณะ 
  4) อุดหนุนวิสาหกิจชุมชน  

 
1 
1 
1 
1 

 
  100,000 
   50,000 
  100,000 
   30,000 

 
-ชวยลดรายจาย และเพ่ิมรายไดสําหรับครัวเรือนเกษตรกร 
-ประชาชนมีอาชีพเสริมทําใหมีรายไดเพ่ิมข้ึน 
-ประชาชนสามารถใชท่ีดินสาธารณะใหเกิดประโยชน 
-กลุมวิสาหกิจชุมชนมีความเขมแข็งและและสามารถพ่ึงตนเองได 

รวม 4 583,000  

4. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
  1) โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนา   
      สิ่งแวดลอมและเพ่ิมรายได 
  2) โครงการปรับปรุงท่ีท้ิงขยะ 
  3) โครงการรณรงคลดขยะในครัวเรือน 
   

 
1 
 
1 
1 

 
100,000 

 
  50,000 
  25,000 

 
-ประชาชนมีสวนรวมในการดูแลรักษาความสะอาดของชุมชนและเกิดการจางงาน
ในชุมชน 
-สถานท่ีกําจัดขยะไดรับการปรับปรุงและสามารถรองรับขยะไดมากข้ึน 
-ประชาชนไดมีสวนรวมในการจัดเก็บขยะ และชวยลดปริมาณขยะในชุมชน 

รวม 3 670,000  
ยุทธศาสตร /โครงการ จํานวน

โครงการ 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดี 
1) โครงการจัดงานวันเทศบาล 
 
2) โครงการเพ่ิมศักยภาพและพัฒนาความรูใหกับคณะผูบริหาร  
    สมาชิกสภาเทศบาล และเจาหนาท่ีเทศบาล 

 
1 
 
1 
 

 
20,000 

 
300,000 

 

 
-คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนกังานและลูกจางไดทํากิจกรรมตางๆรวมกันทําให
เกิดความสามัคคี 
-คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจาหนาท่ีเทศบาลนําความรูและ
ประสบการณท่ีพบเห็นมาปรับใชในการทํางานได 
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3) โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการดานการปฏิบตัิการตรวจสอบภายใน 

4) โครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล  
5) โครงการจัดทําวารสารประชาสัมพันธเทศบาล 
6) โครงการเผยแพรและจัดทําสื่อประชาสัมพันธ 
7) โครงการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานครัวเรือนในเขตเทศบาล 
8) โครงการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการจากเทศบาล 

9) โครงการคืนกําไรภาษีใหประชาชน 
10) โครงการถายทอดความรูเก่ียวกับการชําระภาษีอากร 
11) โครงการจัดทําแผนท่ีภาษี 
 
12) โครงการเทศบาลเคลื่อนท่ีพบประชาชน 
13) โครงการผูนําเขมแข็งชุมชนเขมแข็ง 
14) โครงการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตําบลซําสูง 
 
15) อุดหนุนศูนยขอมูลขาวสารการจัดซ้ือจัดจางของ อปท.  
16) โครงการจัดหาครุภัณฑประจําป 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 
1 
1 
1 
 
1 
1 

50,000 
20,000 
50,000 
70,000 
40,000 
15,000 
10,000 
20,000 
300,000 

 
100,000 
300,000 
50,000 

 
35,000 

 491,700  

-เจาหนาที่เทศบาลไดรับความรูและสามารถนํามาใชในการปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง  
-แผนพฒันาเทศบาลตอบสนองตอความตองการของประชาชน ในพื้นที่อยางแทจริง 

-ประชาชนท่ัวไปไดรับขาวสารขอมูลสําคัญกิจกรรมดานตางๆของเทศบาล 
-ประชาชนท่ัวไปไดรับขาวสารขอมูลสําคัญกิจกรรมดานตางๆของเทศบาล 
-ไดรับทราบขอมูลความพึงพอใจของผูรับบริการจากเทศบาล 
-ไดรับทราบขอมูลความพึงพอใจของผูรับบริการจากเทศบาล 
-ผูมีหนาท่ีชําระภาษีมาชําระภาษีภายในเวลาท่ีกําหนด 
-ประชาชนไดรับความรูท่ีถูกตองและทําใหการจัดเก็บภาษีเพ่ิมข้ึน 
-แผนท่ีภาษีมีความชัดเจน  สมบูรณ ถูกตอง และเปนปจจุบัน ทําใหการจัดเก็บภาษี
มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
-ประชาชนไดใชบริการหนวยเคลื่อนท่ีเชิงรุกจากเทศบาลอยางท่ัวถึง 
-ผูนําชุมชนในเขตเทศบาลไดพบประสบการณและนํามาปรับใชในการทํางาน 
-เกิดสวัสดิการชุมชนท่ีครบวงจร เปนสวัสดิการแบบพ่ึงตนเองท่ีชุมชนรวมกันคิด 
รวมกันบริหารจัดการ 
-ทําใหการบริหารงานของศูนยขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจางมปีระสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
-การปฏิบัติราชการเปนไปอยางคลองตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

รวม 16 1,317,460  
รวมท้ังส้ิน 77   

 



สวนที่  4 
การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัต ิ

 
4.1  แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

 

วิสัยทัศน (Vision) 
 

 “เทศบาลตําบลซําสูง  เปนเลิศดานการบริหารจัดการ  ยึดหลักธรรมาภิบาล  ชุมชนเขมแข็ง  ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี  บนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  สรางเมืองนาอยู  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีการ
จัดการอยางสมดุลและยั่งยนื” 
 

 พันธกิจ  (Mission) 
 1.  พัฒนาโครงขายระบบการคมนาคมขนสง  ระบบบริการสาธารณะ  และระบบปองกันและบรรเทา 
 สาธารณภัยมีประสิทธิภาพ  และไดมาตรฐาน    
 2.  พัฒนา สงเสริม  และสนับสนุนการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี และการสาธารณสุข 
 3.  สงเสริมภูมิปญญาทองถ่ิน  และการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4.  พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  โดยเชื่อมโยงการคา  การลงทุน  การบริการ  และการทองเท่ียวใหเขมแข็ง
และแขงขันได 
5.  พัฒนา  สงเสริม  และสนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีความสมดุล  และเกิด
ประสิทธิภาพอยางยั่งยืน 

 6.  สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ินทุกข้ันตอน 
 7.  พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  และสรางเครือขายการพัฒนาทุกภาคสวน 
    
 

4.2 ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาเทศบาล 
 

เทศบาลตําบลซําสูงไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาล  เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนท่ี วางไว   
5  ประเด็น  ดังนี้ 
 

 ยุทธศาสตรท่ี   1   การพัฒนาเมืองและชุมชนนาอยู 
 ยุทธศาสตรท่ี   2   การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
 ยุทธศาสตรท่ี   3   การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแขงขัน 
 ยุทธศาสตรท่ี   4   การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 ยุทธศาสตรท่ี   5   การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดี 
   
 

ยุทธศาสตรท่ี  1  การพัฒนาเมืองและชุมชนนาอยู  มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
1.  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการคมนาคมขนสง และระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการท่ีได
มาตรฐาน 

 2.  พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในทองถ่ิน 
3.  พัฒนา  สงเสริม  และสนับสนุนระบบการรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชนโดยชุมชนมีสวนรวม 

 4.  สงเสริม และสนับสนุนใหหมูบาน/ชุมชน ปลอดยาเสพติด และปลอดอบายมุข 
 

ยุทธศาสตรท่ี  2  การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ  มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
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1.  พัฒนา สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพในทุกระดับ  ท้ังในและนอกระบบ
ครอบคลุมทุกชวงวัย 
2.  สงเสริมใหเด็กและเยาวชนไดเรียนรูอยางตอเนื่อง และเขาถึงแหลงความรูท่ีเปนวิทยาการสมัยใหม  
วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 
3. เสริมสรางครอบครัวใหเขมแข็ง  มีสัมพันธภาพท่ีดี  เกิดความอบอุน  รักษาสืบทอด  ศาสนา  
ศิลปวัฒนธรรมและคานิยมท่ีดีสูคนรุนตอไป 

 4.  อนุรักษ  สืบสาน  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  และจารีตประเพณีท่ีดีงาม 
5.  พัฒนา  สงเสริมและสนับสนุนการจัดการดานสาธารณสุข  การปองกันและควบคุมโรค การ
รักษาพยาบาล  การฟนฟูสมรรถนะทางดานรางกายและจิตใจ  ใหประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง 
6.  พัฒนา  สงเสริม  และสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการใหกับเด็ก  เยาวชน  และประชาชนทุก
ระดับ 
7.  การสงเคราะหและชวยเหลือแกผูยากจนและผูดอยโอกาสในดานการประกอบอาชีพและการ
ดํารงชีวิต 

 
 

ยุทธศาสตรท่ี  3  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแขงขัน  มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
1.  พัฒนา  สงเสริมและสนับสนุนการเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑชุมชนและสินคาเกษตร  อยางครบวงจรตั้งแต
การผลิต  การออกแบบ  การบรรจุภัณฑ  และการตลาด 

 2.  สงเสริม  สนับสนุนกระบวนการเรียนรูและนอมนําแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดําเนินชีวิต 
 3.  พัฒนาและสงเสริมวิสาหกิจชุมชนใหเขมแข็งและแขงขันได 
 4.  พัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียว 
  
 

ยุทธศาสตรท่ี  4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
1.  เสริมสรางการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการเพ่ืออนุรักษ  พัฒนา  และฟนฟูทรัพยากร 
ธรรมชาติ  และสิ่งแวดลอมในทองถ่ินใหคงอยูอยางยั่งยืน 

 2.  อนุรักษ  ฟนฟู  ปาตนน้ําลําธารใหเกิดความสมบูรณ 
 3.  พัฒนาฟนฟูแหลงน้ําและการบริหารจัดการน้ําอยางเปนระบบ  และมีประสิทธิภาพ 
 4.  การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพดินใหอุดมสมบูรณ 
 5.  เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน  สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย 
      
 

ยุทธศาสตรท่ี   5  การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดี  มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
1.  เสริมสรางการพัฒนาการเมืองทองถ่ินใหโปรงใส  สุจริต  เพ่ือสนับสนุนสรางวัฒนธรรมประชาธิปไตย   
และวัฒนธรรม  ธรรมาภิบาล 

 2.  พัฒนาภาวะความเปนผูนําทองถ่ินท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเทศบาลทุกรูปแบบ 
 3.  พัฒนาสมรรถนะการทํางานของบุคลากรเทศบาลทุกระดับ  อยางตอเนื่อง   

4. พัฒนาเพ่ิมขีดความสามารถในดานการบริหารจัดการ  การเงิน  การคลัง  และงบประมาณของ
เทศบาลใหมีประสิทธิภาพ  โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

 5.  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหทันสมัย 
 6.  เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
4.3  กรอบยุทธศาสตรพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน (พ.ศ.2559-2561) 
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 วิสัยทัศน  
“ขอนแกนเมืองนาอยู ชุมชนเขมแข็งเปนศูนยกลางการเรียนรูและเศรษฐกิจแหงอาเซียน” 

 

 พันธกิจ 
       1. เสริมสรางชุมชนใหเขมแข็งและพัฒนาใหเปนเมืองท่ีนาอยูอยางยั่งยืน 

2. พัฒนาคนใหมีคุณภาพ มีทักษะในวิชาชีพ มีคุณธรรม และจริยธรรม 
3. จัดการศึกษาในและนอกระบบใหไดมาตรฐาน และสรางสังคมแหงการเรียนรู 
4. สรางเศรษฐกิจฐานรากใหเขมแข็งและแขงขันได โดยเชื่อมโยงการคา การลงทุน การบริการ 
   และการทองเท่ียว 
5. พัฒนาโครงขายระบบการคมนาคมขนสง ระบบบริการสาธารณะ และเครือขายการปองกัน 
    และบรรเทาสาธารณภัยใหมีประสิทธิภาพ และไดมาตรฐาน 
6. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดประโยชน มีความสมดุล อยาง 
    ยั่งยืน 
7. สืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ท่ีดีงามของทองถ่ินใหคงอยู สงเสริมการ 
   ทองเท่ียวของชุมชนท่ีเปนเอกลักษณทองถ่ิน 

 

ประเด็นยุทธศาสตร  ประกอบดวย  8  ยุทธศาสตร  ดังนี้  
  ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาเมืองและชุมชน 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
ยุทธศาสตรท่ี 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนา 

         อยางยั่งยืน 
ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาการเกษตรยั่งยืน 
ยุทธศาสตรท่ี 6 การเสริมสรางสุขภาวะ 
ยุทธศาสตรท่ี 7 การสรางเสริมทุนทางสังคมใหเขมแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 

         เพ่ือการ แขงขัน ภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  ยุทธศาสตรท่ี 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
 

4.4  แผนพัฒนาจังหวัดขอนแกน 4 ป (พ.ศ.2557-2560) 
 

วิสัยทัศน  
“ขอนแกนเมืองนาอยู ศูนยกลางเชื่อมโยงการคา การลงทุน และการบริการของกลุมประเทศ 

อนุภูมิภาคลุมน้ําโขง” 
 

พันธกิจ 
1) เสริมสรางชุมชนใหเขมแข็ง คนในชุมชนมีความเปนอยูดวยความผาสุก 

               2) พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูอยางยั่งยืน 
          3) พัฒนาใหเปนศูนยกลางของกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง 
 
        
ประเด็นยุทธศาสตร  ประกอบดวย  6  ยุทธศาสตร  ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 1   การพัฒนาเศรษฐกิจใหมีความม่ันคงและมีความสามารถทางการแขงขัน 
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ยุทธศาสตรท่ี 2   การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
ยุทธศาสตรท่ี 3   การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 
ยุทธศาสตรท่ี 4   การเสริมสรางความม่ันคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
ยุทธศาสตรท่ี 5   การเพ่ิมศักยภาพของเมืองเพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากกลุมประเทศอนุภูมิภาค 

 ลุมน้ําโขง 
ยุทธศาสตรท่ี 6   การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
 

4.5  ยุทธศาสตรการพัฒนาอําเภอซําสูง 
 

วิสัยทัศน  
“ ซําสูงเมืองนาอยู  ผูคนมีคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจดี  เปนผูนําการผลิตอาหารปลอดภัย ” 
 

พันธกิจ 
1) พัฒนาคุณภาพคน  และสังคมสูสังคมแหงภูมิปญญา  

               2) สงเสริมการมีสวนรวม  และการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี  
             3) อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน  
             4) พัฒนาเศรษฐกิจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
             5) สงเสริมสนับสนุน  และเปนผูนําการผลิตและจําหนายอาหารปลอดภัย  

 

ประเด็นยุทธศาสตร  ประกอบดวย  5  ยุทธศาสตร  ดังนี้ 
ยุทธศาสตรท่ี 1   พัฒนาคุณภาพคนและสังคมแหงภูมิปญญา  และการเรียนรู 
ยุทธศาสตรท่ี 2   เสริมสรางความเขมแข็งและสังคม  ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตรท่ี 3   พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  สูความยั่งยืน 
ยุทธศาสตรท่ี 4   พัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีดีโดยใชหลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตรท่ี 5   สงเสริมและพัฒนาแหลงผลิตอาหารปลอดภัย  เพ่ือใหเกษตรกรมีรายไดเพ่ิมข้ึน 

อยางยั่งยืน 
 

4.6 นโยบายการพัฒนาของคณะผูบริหารเทศบาลตําบลซําสูง 
1. นโยบายดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
1) พัฒนาและปรับปรุงถนนภายในเขตเทศบาลใหสัญจรไปมาไดสะดวกยิ่งข้ึน 
2) ขยายเขตไฟฟาสูชุมชนและพ้ืนท่ีการเกษตร 
3) ปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางตามถนน  ตรอก  ซอย ภายในเขตเทศบาล 
4) ปรับปรุง และขยายระบบประปาภายในเขตเทศบาล 
5) ปรับปรุงถนนลูกรัง ภายในเขตเทศบาลใหอยูในสภาพท่ีใชการไดดี หรือปรับปรุงเปนถนนคอนกรีต เพ่ือ
ความสะดวกใหแกประชาชนในการสัญจรไปมา 
6) ปรับปรุงและซอมแซมถนนลูกรัง ถนนคอนกรีต ถนนลาดยางท่ีไดรับความเสียหายจากการกัดเซาะของ
น้ําในชวงฤดูฝนท่ีผานมาใหอยูในสภาพท่ีใชการไดดี 
7) จัดหาแหลงน้ําและขุดลอกแหลงน้ําภายในเขตเทศบาล เชน หวย หนอง ท่ีตื้นเขิน และขุดเจาะบอบาดาล
เพ่ือเก็บกักน้ําไวใชในชวงฤดูแลง 
8) ทําการปรับปรุง ระบบระบายน้ําในเขตชุมชนเทศบาล 
 

2. นโยบายดานการศาสนา สังคม และวัฒนธรรม 
1) จัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห ผูพิการ ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส ผูปวยเอดส 
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2) พัฒนาศูนยเด็กเล็กใหไดมาตรฐานตามหลักเกณฑตัวชี้วัด 
3) สนับสนุนและสงเสริมใหเด็ก เยาวชน ไดรับการพัฒนาตามวัยอันสมควร 
4) สนับสนุนและสงเสริมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
5) ปรับปรุงสถานท่ีออกกําลังกายใหไดมาตรฐานพรอมจัดหาอุปกรณเครื่องออก 
กําลังกาย 
6) สงเสริมทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ินและประเพณีอันดีงาม 
ของทองถ่ิน 

 

3. นโยบายดานการจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดลอม  
1) ปรับปรุงภูมิทัศน ท่ีสาธารณะและสวนสาธารณะ เพ่ือเปนสถานท่ีพักผอนหยอนใจ 
2) จัดโครงการปลูกปาในท่ีสาธารณะ เพ่ือคืนปายางใหซําสูง และคืนพ้ืนท่ีสีเขียวใหกับชุมชน 
3) บริหารจัดการระบบจัดเก็บขยะท่ีถูกสุขลักษณะและปลอดภัยตอสิ่งแวดลอม 
4) ปรับปรุงสวนหยอม และปรับปรุงภูมิทัศนรอบเทศบาลใหสวยงาม 
5) ปรับปรุงตลาดสดใหสะอาดถูกหลักสุขาภิบาลและไดตามมาตรฐาน 

  

4. นโยบายดานเศรษฐกิจชุมชน 
1) จัดสรรงบประมาณเศรษฐกิจครัวเรือนใหม่ันคงเพ่ือปองกันการเลื่อนไหลของแรงงาน 
2) สงเสริมการผลิตปุยอินทรีย ปุยชีวภาพเพ่ือลดรายจายและเพ่ิมรายไดของเกษตรกร 
3) จัดโครงการฝกอบรมกลุมอาชีพเฉพาะดานตามกลุมความสนใจเพ่ือสงเสริมอาชีพของครัวเรือน 
4) จัดหาพ้ืนท่ีใหกลุมสนใจปลูกผักปลอดสารพิษ เพ่ือเพ่ิมรายไดของครัวเรือน 
5) รวมมือกับกรมทรัพยากรน้ําบาดาลเพ่ือพัฒนาแหลงน้ําใตดิน เพ่ือการเกษตรแบบยั่งยืน 

  

5. นโยบายดานการบริหารจัดการองคกร 
1) ใชหลักการบริหารแบบธรรมาภิบาลโดยใชหลักนิติธรรม คุณธรรม โปรงใส ตรวจสอบไดมีสวนรวมในการ 
ทํางาน รวมรับผิดชอบ ประหยัดและคุมคา 
2) มุงเนนการใหบริการรวดเร็ว ถูกตอง โปรงใส เสมอภาคและเปนธรรม 
3) สงเสริมและสนับสนุนกํานัน ผูใหญบาน ใหมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินอยางแทจริง 
4) จัดโครงการเทศบาลเคลื่อนท่ีเพ่ือพบพ่ีนองประชาชน พรอมรับฟงปญหาอยางใกลชิด 
5) พัฒนาศักยภาพใหพนักงานในองคกรรูจักทําใหถูกตองตั้งแตครั้งแรกในการเริ่มงาน  
(Do the right thing Right the first time) 
6) สงเสริมและพัฒนาศักยภาพองคกรจัดตั้ง เชน กรรมการชุมชน อปพร. อสม. ฯลฯ 

 

4.2  บัญชีโครงการพัฒนา 



ยุทธศาสตร

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

5) การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

  5.1 เสริมสรางการพัฒนาการเมืองทองถิ่นใหโปรงใส สุจริต  6 405,000 6 405,000 6 405,000 18 1,215,000

เพื่อสนับสนุนสรางวัฒนธรรมประชาธิปไตย และวัฒนธรรม

ธรรมาภิบาล

  5.2 พัฒนาภาวะความเปนผูนําทองถิ่นที่มีคุณธรรม 2 50,000 2 50,000 2 50,000 6 150,000

จริยธรรม  และธรรมาภิบาลในเทศบาลทุกรูปแบบ

  5.3 พัฒนาสมรรถนะการทํางานของบุคลากรเทศบาล 5 550,000 5 550,000 5 550,000 15 1,650,000

ทุกระดับ  อยางตอเนื่อง  

  5.4  พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในดานการบริหารจัดการ  3 70,000 3 70,000 3 70,000 9 210,000

การเงิน  การคลัง  และงบประมาณของเทศบาลใหมี

ประสิทธิภาพ  โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

  5.5  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหทันสมัย 1 1,000,000 1 1,000,000 1 1,000,000 3 3,000,000

1
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แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2559 - 2561)

เทศบาลตําบลซําสูง

ป2559 ป2560 ป2561 รวม  3  ป



ยุทธศาสตร

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

5) การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

   5.6  เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและการมีสวนรวม 8 570,000 8 570,000 8 570,000 24 1,710,000

ของภาคประชาชน

รวม 25 2,645,000 24 1,645,000 24 1,645,000 75 7,935,000

รวมทั้งสิ้น 135 25,111,560 118 23,000,560 111 21,497,560 376 72,183,680

เทศบาลตําบลซําสูง

ป2559 ป2560 ป2561 รวม  3  ป
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แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2559 - 2561)



5. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี  

  5.1  แนวทางการพัฒนา  เสริมสรางการพัฒนาการเมืองทองถิ่นใหโปรงใส  สุจริต  เพื่อสนับสนุนสรางวัฒนธรรมประชาธิปไตย  และวัฒนธรรม  ธรรมาภิบาล

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการเลือกตั้งคณะ เพื่อดําเนินการเลือกตั้ง ประชาชนผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง 100,000 100,000 100,000 รอยละของจํานวน การดําเนินการเลือกตั้ง งานบริหารทั่วไป

ผูบริหารและสมาชิก  คณะผูบริหารและสมาชิกสภา ในเขตเทศบาลตําบลซําสูง ประชาชนผูมีสิทธิ คณะผูบริหารและสมาชิก สํานักปลัดเทศบาล

สภาเทศบาลตําบลซําสูง เทศบาล เลือกตั้งมาใชสิทธิ สภาเทศบาลเปนไปดวย

ความเรียบรอย

2 โครงการสงเสริม เพื่อเสริมสรางสราง ความรู ผูนําชุมชนทุกหมูบาน 20,000 20,000 20,000 จํานวนผูเขารวม ผูนําชุมชนไดรับความรู งานบริหารทั่วไป

ประชาธิปไตย  ความเขาใจเกี่ยวกับประชา ในเขตเทศบาล โครงการ ความเขาใจเกี่ยวกับประชา สํานักปลัดเทศบาล

ธิปไตย ธิปไตยอยางถูกตอง

3 โครงการจัดทําวารสาร เพื่อประชาสัมพันธขอมูล จัดทําวารสารประชา 120,000 120,000 120,000 จํานวนวารสารที่มี ประชาชนทั่วไปไดรับขาวสาร งานประชาสัมพันธ

ประชาสัมพันธเทศบาล ขาวสาร กิจกรรมดานตางๆ สัมพันธของเทศบาลตําบล การจัดทําและเผยแพร ขอมูลสําคัญกิจกรรม สํานักปลัดเทศบาล

ซําสูง ของเทศบาลตําบลซําสูง ซําสูง ประจําป ดานตางๆของเทศบาล

แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2559 - 2561)
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เทศบาลตําบลซําสูง

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

 - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

งบประมาณและที่ผานมา



5. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี  

  5.1  แนวทางการพัฒนา  เสริมสรางการพัฒนาการเมืองทองถิ่นใหโปรงใส  สุจริต  เพื่อสนับสนุนสรางวัฒนธรรมประชาธิปไตย  และวัฒนธรรม  ธรรมาภิบาล

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการเผยแพรและจัด เพื่อประชาสัมพันธขอมูล จัดทําสื่อประชาสัมพันธ 100,000 100,000 100,000 จํานวนชองทางการ ประชาชนทั่วไปไดรับขาวสาร งานประชาสัมพันธ

ทําสื่อ  ประชาสัมพันธ ขาวสาร กิจกรรมดานตางๆ ตางๆ เชน เว็บไชด เผยแพร ประชาสัมพันธ ขอมูลสําคัญกิจกรรม สํานักปลัดเทศบาล

ของเทศบาลตําบลซําสูง ปายประชาสัมพันธ  ดานตางๆของเทศบาล

ปายไวนิล ฯลฯ

5 โครงการประเมินความ เพื่อดําเนินการสํารวจความ ประชาชนในเขตเทศบาล 30,000 30,000 30,000 รอยละของประชาชน ไดรับทราบขอมูลความพึง งานแผนฯ

พึงพอใจการใหบริการ พึงพอใจของผูรับบริการ ที่ใชบริการมีความ พอใจของผูรับบริการจาก สํานักปลัดเทศบาล

สาธารณะของเทศบาล จากเทศบาลตําบลซําสูง พึงพอใจ เทศบาล 

6 โครงการอุดหนุนศูนย เพื่ออุดหนุนศูนยขอมูลขาวสาร ศูนยขอมูลขาวสารการ 30,000 30,000 30,000 ศูนยขอมูลขาวสารการ ทําใหการบริหารงานของ ศูนยขอมูลขาว

ขอมูลขาวสารการจัดซื้อ การจัดซื้อจัดจางขององคการ จัดซื้อจัดจางของ อปท. จัดซื้อจัดจางของ อปท. ศูนยขอมูลขาวสารการ สารการจัดซื้อ

จัดจางของ อปท. บริหารสวนตําบลระดับอําเภอ ระดับอําเภอ ระดับอําเภอไดรับการ จัดซื้อจัดจางมีประสิทธิภาพ จัดจางของ 

สนับสนุนงบประมาณ มากยิ่งขึ้น อปท.ระดับอําเภอ

เทศบาลตําบลซําสูง

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

 - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

งบประมาณและที่ผานมา
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แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2559 - 2561)



5. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี  

  5.2  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาภาวะความเปนผูนําทองถิ่นที่มีคุณธรรม  จริยธรรม  และธรรมาภิบาลในเทศบาลทุกรูปแบบ  

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสงเสริมคุณธรรม เพื่อสรางจิตสํานึกที่ดีในการ คณะผูบริหาร สมาชิกสภา 30,000 30,000 30,000 จํานวนผูเขารวม คณะผูบริหาร สมาชิกสภา งานบริหารทั่วไป

จริยธรรม  เจาหนาที่ ปฏิบัติงาน พนักงานและลูกจาง โครงการ พนักงานและลูกจางเทศบาล สํานักปลัดเทศบาล

เทศบาลตําบลซําสูง เทศบาลตําบลซําสูง ตําบลซําสูง มีจิตสํานึกที่ดี

ในการปฏิบัติงาน

2 โครงการฝกอบรมหลัก เพื่อฝกอบรมบุคลากรของ คณะผูบริหาร สมาชิกสภา 20,000 20,000 20,000 จํานวนผูเขารวม คณะผูบริหาร สมาชิกสภา งานนิติการ

สูตรวินัย เทศบาลตําบลซําสูง ใหมีความ พนักงานและลูกจาง โครงการ พนักงานและลูกจาง สํานักปลัดเทศบาล

รูเกี่ยวกับวินัย  ในการปฏิบัติ เทศบาลตําบลซําสูง ที่ผานการอบรมสามารถ

งานไดอยางถูกตอง นําไปใชในการปฏิบัติงาน

ไดอยางถูกตอง

 - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

งบประมาณและที่ผานมา
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แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2559 - 2561)

เทศบาลตําบลซําสูง

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

รายละเอียดโครงการพัฒนา



5. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี  

  5.3  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาสมรรถนะการทํางานของบุคลากรเทศบาลทุกระดับ อยางตอเนื่อง

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการเพิ่มศักยภาพและ เพื่อใหเจาหนาที่เทศบาล คณะผูบริหาร สมาชิกสภา 300,000 300,000 300,000 จํานวนผูเขารวม เจาหนาที่เทศบาลไดนํา งานบริหารทั่วไป

พัฒนาความรูของคณะ ไดรับความรูและประสบการณ พนักงานและลูกจาง โครงการ ความรูและประสบการณ สํานักปลัดเทศบาล

ผูบริหาร  สมาชิกสภา สามารถนํามาปรับใชใน เทศบาลตําบลซําสูง มาปรับใชในการทํางานได

เทศบาล และเจาหนา การทํางานได

ที่เทศบาล

2 โครงการจัดงาน เพื่อจัดกิจกรรมวันเทศบาล คณะผูบริหาร สมาชิกสภา 30,000 30,000 30,000 จํานวนผูเขารวม คณะผูบริหาร สมาชิกสภา งานบริหารทั่วไป

วันเทศบาล เชน พิธีทําบุญตักบาตร พนักงานและลูกจาง โครงการ พนักงานและลูกจาง สํานักปลัดเทศบาล

เลี้ยงพระ กิจกรรมบําเพ็ญ เทศบาลตําบลซําสูง ไดทํากิจกรรมตางๆรวมกัน

ประโยชน ทําใหเกิดความสามัคคี

3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดวาง เจาหนาที่เทศบาลตําบล 50,000 50,000 50,000 จํานวนผูเขารวม เจาหนาที่เทศบาลไดรับ หนวยตรวจสอบ

การเพื่อพัฒนาศักยภาพ ระบบควบคุมภายใน ซําสูง โครงการ ความรูและสามารถนํามา ภายใน

การจัดวางระบบ ใชในการปฏิบัติงานไดอยาง

ควบคุมภายใน ถูกตอง ลดความเสี่ยงใน

องคกร

เทศบาลตําบลซําสูง
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แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2559 - 2561)

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

 - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

งบประมาณและที่ผานมา



5. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี  

  5.3  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาสมรรถนะการทํางานของบุคลากรเทศบาลทุกระดับ อยางตอเนื่อง

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการปรับปรุงหอง เพื่อใชเปนสถานที่จัดประชุม หองประชุมอเนกประสงค 70,000 70,000 70,000 หองประชุมอเนก ทําใหผูมาติดตอราชการ กองคลัง

ประชุมอเนกประสงค สัมมนา  ใหมีประสิทธิภาพ เทศบาลตําบลซําสูง ประสงคเทศบาลไดรับ หรือหนวยงานภายนอก กองชาง

เทศบาล มากขึ้น การปรับปรุงใหดีขึ้น ไดรับความสะดวกสบาย

มากยิ่งขึ้น

5 โครงการปรับปรุง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของรถ ตอเติมโครงหลังคารถ 100,000 100,000 100,000 รถบรรทุก 6 ลอ รถบรรทุก 6 ลอ สามารถ กองคลัง

รถบรรทุก 6 ลอ บรรทุก 6 ลอ ใหสามารถ บรรทุกพรอมเบาะนั่ง ไดรับการปรับปรุง ใชงานไดเอนกประสงค กองชาง

ใชงานไดเอนกประสงค สําหรับผูโดยสาร ใหใชงานไดดีขึ้น มากขึ้น

มากขึ้น

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

 - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

งบประมาณและที่ผานมา

แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2559 - 2561)

เทศบาลตําบลซําสูง
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5. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี  

 5.4  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในดานการบริหารจัดการ  การเงิน  การคลัง  และงบประมาณของเทศบาลใหมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการพัฒนาระบบ เพื่อใหความรูและสรางแรง ประชาชนผูอยูในขาย 10,000 10,000 10,000 จํานวนผูอยูในขาย ประชาชนผูอยูในขายชําระ กองคลัง

การจัดเก็บภาษี  จูงใจใหผูที่อยูในขายตอง ชําระภาษี  ภายในเขต ชําระภาษีที่ชําระภาษี ภาษี ไดรับความรูที่ถูกตอง

ชําระภาษีภายในกําหนด เทศบาลตําบลซําสูง ทันตามกําหนด และทําใหการจัดเก็บภาษี

เพิ่มขึ้น

2 โครงการพัฒนาเพิ่ม เพื่อจัดทําและปรับปรุงระบบ จัดเก็บรายไดประชาชน 20,000 20,000 20,000 จํานวนการจัดเก็บ การจัดเก็บรายได กองคลัง

ประสิทธิภาพการ การจัดเก็บรายได ใหมี ผูอยูในขาย ภายในเขต รายไดเพิ่มขึ้น มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

จัดเก็บรายได  ประสิทธิภาพมากขึ้น เทศบาลตําบลซําสูง

3 โครงการพัฒนาระบบการ เพื่อจัดทําและปรับปรุง วัสดุ ครุภัณฑของเทศบาล 40,000 40,000 40,000 จํานวนการจัดซื้อพัสดุ การเบิกจายพัสดุ กองคลัง

เบิกจายพัสดุ ระบบการเบิกจายพัสดุของ ตําบลซําสูง มีปริมาณลดลง มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เทศบาลใหมีประสิทธิภาพ

มากขึ้น
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แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2559 - 2561)

เทศบาลตําบลซําสูง

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

 - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

งบประมาณและที่ผานมา



5. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี  

  5.5  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหทันสมัย

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดหาครุภัณฑ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ จัดซื้อครุภัณฑประจําป ดังนี้ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวนครุภัณฑที่ใช การปฏิบัติราชการเปนไป งานพัสดุ

ประจําป ปฏิบัติราชการ 1) เครื่องปรับอากาศ จํานวน  4  เครื่อง ในการปฏิบัติงาน อยางคลองตัวและมี กองคลัง

2) คอมพิวเตอร (Notebook) มีเพียงพอ ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

จํานวน  2  เครื่อง

3)พริ้นเตอรส/ีขาวดํา  จํานวน 2 เครื่อง

4)โทรทัศนสLีED  ขนาด  55  นิ้ว

จํานวน 1 เครื่อง

5) จอรับภาพโปรเคเตอร

จํานวน  1  เครื่อง

6) ชุดรับแขก  จํานวน  1  ชุด

7)โตะทํางานพรอมเกาอี้  จํานวน 1 ชุด

8) ตูเก็บเอกสาร จํานวน  10  ตูน

9)เครื่องโทรสาร  จํานวน 1 เครื่อง

10)พัดลมแขวณเพดาน  จํานวน 20 เครื่อง

11)พัดลมไอเย็น  จํานวน 2 เครื่อง
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แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2559 - 2561)

เทศบาลตําบลซําสูง

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

 - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

งบประมาณและที่ผานมา



5. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี  

  5.5  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหทันสมัย

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดหาครุภัณฑ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ 12) ตูทําน้ํารอน - น้ําเย็น จํานวนครุภัณฑที่ใช การปฏิบัติราชการเปนไป งานพัสดุ

ประจําป (ตอ) ปฏิบัติราชการ จํานวน  2  เครื่อง ในการปฏิบัติงาน อยางคลองตัวและมี กองคลัง

13) ถังตมน้ํารอนไฟฟาสแตนเลส มีเพียงพอ ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

จํานวน  1  เครื่อง

14) เครื่องชั่งน้ําหนักและวัดเปอรเซ็นต

ไขมัน  จํานวน 1 เครื่อง

15) เครื่องออกกําลังกายในรม (ฟสเนต)

จํานวน  1 ชุด

16)ตูอบซาวนา

จํานวน  2  ตู

17)โตะพับอเนกประสงค

จํานวน  30  ตัว
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แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2559 - 2561)

เทศบาลตําบลซําสูง

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

 - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

งบประมาณและที่ผานมา



5. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี  

  5.6   แนวทางการพัฒนา  เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและการมีสวนรวมของภาคประชาชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ เพื่อออกพบประชาชน ประชาชนในเขตเทศบาล 100,000 100,000 100,000 จํานวนผูเขารวม ประชาชนมีความพึงพอใจ งานสวัสดิการ

พบประชาชน ทั้ง6 ชุมชน และรับทราบ โครงการ เทศบาลไดทราบปญหา สํานักปลัดเทศบาล

ปญหาความตองการ ความตองการของประชาชน

และนําไปปรับปรุงแกไข

2 โครงการผูนําเขมแข็ง เพื่อเพิ่มศักยภาพใหผูนํา ผูนําชุมชนในเขตเทศบาล 300,000 300,000 300,000 จํานวนผูเขารวม ผูนําชุมชนในเขตเทศบาลไดเห็ งานสวัสดิการ

ชุมชนเขมแข็ง ชุมชนไดพบเห็นประสบการณ ซําสูง ทั้ง 6 ชุมชน โครงการ พบประสบการณและนํามา สํานักปลัดเทศบาล

และนํามาปรับใชในการทํางาน ปรับใชในการทํางาน

3 โครงการอุดหนุนศูนย เพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน ชมรมผูสูงอายุเทศบาล 10,000 10,000 10,000 จํานวนผูสูงอายุ ผูสูงอายุในเขตเทศบาลไดรับ งานสวัสดิการ

บริการผูสูงอายุในชุมชน ของชมรมผูสูงอายุในชุมชน ตําบลซําสูง ที่เขารวมกิจกรรมของ การบริการที่หลากหลาย สํานักปลัดเทศบาล

เทศบาลตําบลซําสูง เทศบาลตําบลซําสูง ชมรมผูสูงอายุเทศบาล ครอบคลุมและทั่วถึง
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แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2559 - 2561)

เทศบาลตําบลซําสูง

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

 - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

งบประมาณและที่ผานมา



5. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี  

  5.6   แนวทางการพัฒนา  เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและการมีสวนรวมของภาคประชาชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการสนับสนุนกองทุน เพื่อสนับสนุนงบประมาณ กองทุนสวัสดิการชุมชน 50,000 50,000 50,000 จํานวนเงินสมทบ เกิดสวัสดิการชุมชนที่ครบ งานสวัสดิการ

สวัสดิการชุมชนเทศบาล การดําเนินงานกองทุน เทศบาลตําบลซําสูง กองทุนสวัสดิการชุมชน วงจร  เปนสวัสดิการแบบ สํานักปลัดเทศบาล

ตําบลซําสูง สวัสดิการชุมชน เทศบาล พึ่งตนเองที่ชุมชนรวมกันคิด

รวมกันบริหารจัดการ

5 โครงการสํารวจขอมูล เพื่อออกสํารวจขอมูลพิ้นฐาน ครัวเรือนในเขตเทศบาล 30,000 30,000 30,000 จํานวนครัวเรือน ไดทราบขอมูลพื้นฐานในเขต งานสวัสดิการ

พื้นฐานในเขตเทศบาล ของครัวเรือนในเขตเทศบาล ตําบลซําสูงทั้งหมด ที่ออกสํารวจ เทศบาลและนําขอมูลมาใชใน งานแผนฯ

การวางแผนพัฒนาทองถิ่นได

6 โครงการฝกอบรมให เพื่อจัดฝกอบรมใหความรูเรื่อง กลุมสตรีในเขตเทศบาล 30,000 30,000 30,000 จํานวนผูเขารวม กลุมสตรีในเขตเทศบาลได งานสวัสดิการ

ความรูเรื่องสิทธิและ สิทธิและหนาที่สตรีใหแก ตําบลซําสูง โครงการ รับการสงเสริมใหเขมแข็ง สํานักปลัดเทศบาล

หนาที่สตรี กลุมสตรีในเขตเทศบาล ดําเนินงานมีประสิทธิภาพ
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แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2559 - 2561)

เทศบาลตําบลซําสูง

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

 - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

งบประมาณและที่ผานมา



5. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี  

  5.6   แนวทางการพัฒนา  เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและการมีสวนรวมของภาคประชาชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการจัดทําแผนพัฒนา เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของ ผูนําชุมชน/ประชาชน 30,000 30,000 30,000 จํานวนผูเขารวม แผนพัฒนาเทศบาล งานแผนฯ

เทศบาล ประชาชน สวนราชการตางๆ สวนราชการตางๆ ภายใน เวทีประชาคมหมูบาน ตอบสนองตอความตองการ สํานักปลัดเทศบาล

รวมคิด รวมวางแผน เขตเทศบาลตําบลซําสูง ของประชาชน ในพื้นที่

รวมตัดสินใจในการพัฒนา อยางแทจริง

ทองถิ่น

ตัวแทนชุมชนที่เปนคณะ กองชาง

8 โครงการฝกอบรมใหความ เพื่อจัดฝกอบรมใหความรู ตัวแทนชุมชนที่เปนคณะ 20,000 20,000 20,000 จํานวนผูเขารวม กรรมการตรวจการจาง

รูเกี่ยวกับการตรวจรับ เเกี่ยวกับการตรวจรับ กรรมการตรวจการจาง โครงการฝกอบรม ในชุมชนไดรับความรู

การจางแกชุมชน  การจางแกชุมชน ในเขต ในชุมชน เกี่ยวกับการตรวจรับการจาง

เทศบาล

 - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

งบประมาณและที่ผานมา
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สวนที่  5 
แนวทางการติดตามประเมินผล 

 
5.1  องคกรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
พ.ศ.  2548  หมวด  6  ขอ  28  ใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาล  ประกอบดวย 
 (1)  สมาชิกสภาเทศบาลท่ีสภาเทศบาลคัดเลือก   จํานวนสามคน 
 (2)  ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือก   จํานวนสองคน 
 (3)  ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีนายกเทศมนตรีคัดเลือก   จํานวนสองคน 
 (4)  หัวหนาสวนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเอง   จํานวนสองคน 
 (5)  ผูทรงคุณวุฒิท่ีนายกเทศมนตรีคัดเลือก   จํานวนสองคน 
 โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาท่ีประธานคณะกรรมการ  และกรรมการอีกหนึ่งคนทํา
หนาท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ  คณะกรรมการชุดดังกลาว ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปและอาจ
ไดรับการคัดเลือกอีกได 
 เทศบาลอาจมอบใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาไดโดยมีข้ันตอนการดําเนินงานดังนี้ 
 (1)  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลจัดทํารางขอกําหนด  ขอบขายและ
รายละเอียดของงานท่ีจะมอบหมายใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการ  เพ่ือเสนอนายกเทศมนตรี 
 (2)  นายกเทศมนตรีพิจารณาอนุมัติขอกําหนด  ขอบขายและรายละเอียดของงาน 
 (3)  หนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและประเมินผล 
 (4)  ใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกท่ีดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและประเมินผล  รายงานผล
การดําเนินการซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลตอคณะกรรมการติดตามและประเมินผล  เพ่ือประเมินผลการ
รายงานผล  เสนอความเห็นตอนายกเทศมนตรี 
 (5)  นายกเทศมนตรีเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาเทศบาล  และคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในเขตเทศบาลทราบโดยท่ัวกัน  อยาง
นอยปละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกป  ท้ังนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 
 
 

5.2  การกําหนดวิธีการติดตามและประเมินผล 
 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลสามป ( พ.ศ. 2559 – 2561 )  เก่ียวกับการนําโครงการไป
ดําเนินการหรือวาไปบรรจุลงในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายนั้น  เปนหนาท่ีของคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  มีอํานาจหนาท่ี  ดังนี้ 

(1) กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอนายกเทศมนตรี   

เพ่ือใหนายกเทศมนตรีเสนอตอสภาเทศบาล  และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในเขตเทศบาลทราบโดยท่ัวกันอยางนอยปละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือนธันวาคม
ของทุกป 
 (4)  แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
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5.3  การกําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  มีการกําหนดหวงเวลาในการติดตามระหวาง 
การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  และประเมินผลการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเม่ือแลวเสร็จในแตละป
จะมีการติดตามการนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติอยางนอยปละ  1  ครั้ง ภายในเดือน ธันวาคมของ
ทุกป  ซ่ึงจะมีการรายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผล โดยมีการเปรียบเทียบ
อัตราสวนระหวางโครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลท้ังหมด  กับโครงการท่ีสามารถดําเนินการได  พรอมท้ัง
สรุปปจจัยท่ีเทศบาลไมสามารถดําเนินการไดทุกโครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล  แลวนําขอมูลดังกลาวมา
วิเคราะห เพ่ือใหนายกเทศมนตรีเสนอตอสภาเทศบาลตอไป     
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