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ค ำน ำ 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และ ข้อ ๓๐ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ก าหนดให้มีการ
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเทศบาลต าบลคูเมือง ได้ด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖๕) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องด าเนินการติดตามและประเมนผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของคณะกรรมการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร เพ่ือการปรับปรุงแผนงาน เพ่ือประเมินความเหมาะสมของการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ เพ่ือระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะน าไปใช้ให้เหมาะสมเพ่ือความ
กระจ่างชัดของแผนงาน พัฒนาแผนงาน ตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน ทดสอบ
แนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น เพ่ือตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ การติดตาม
และประเมนิแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบไปด้วย     

๑.  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๕) ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖5 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ (๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๓) รายงานผลและเสนอความเห็น
ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้อง
ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ซึ่ง
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ โดยน าข้อมูลจากระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผล
การใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-plan : Electronic Plan) มาเป็นข้อมูลในการติดตาม
ด้วย 

๒.  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแนวทางการพิจารณาการ
ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑–
๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ตามสิ่ งที่สมาด้วย ๔ เป็นแบบที่ก าหนดให้
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่
ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย 



คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑–
๒๕๖๕) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาเทศบาลต าบลคูเมือง 
สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้มีความเจริญก้าวหน้า มั่งคง ยั่งยืน ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   
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ส่วนที่ ๑ 
 
 

 
เนื่องด้วยพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอ านาจหน้าที่ต่างๆ เพ่ือประชาชนทั้งในด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ การ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอ านาจหน้าที่ แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจ ากัด     
ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน จึงก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีหน้าที่จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง โดยให้จัดท าตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  
ทั้งนี้ แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็น
การก าหนดรายละเอียดแผนงาน  จึงต้องมีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ผู้แทนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ร่วมกันจัดท า ทบทวน หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพื่อให้การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
โดยน ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพ่ือให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของจังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะน าไปสู้การจัดท างบประมาณที่มี
ประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชนในท้องถิ่น   

 

ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือน าไปสู่การบูรณาการ
ร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดสามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนา
ภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ไทยแลนด์ ๔.๐ และในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการท างานเพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความส าเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มีการวางแผนมีความส าคัญ ๕ ประการคือ  

๑)  เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  
๒)  ท าให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร  
๓)  ท าให้การด าเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา  
๔)  เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ าซ้อน และ  
๕)  ท าให้เกิดความแจ่มชัดในการด าเนินงาน  
 

บทน าบทน าบทน า   
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ดังนั้น การวางแผนคือความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติ
ที่ดีที่สุดส าหรับอนาคต เพ่ือให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่
สามารถที่จะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ เพราะฉะนั้นจึงต้องมีการติดตามและประเมิลผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น อันเป็นเครื่องมือที่ส าคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงาน
ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลวังโพธิ์ ได้ด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น          
(พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๕) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
จะต้องด าเนินการติดตามและประเมนผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพประกอบไปด้วย     

๑. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
หมวด ๖ ข้อ ๒๙ (๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น 
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม
โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ โดยน าข้อมูลจากระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพ่ือการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่าย
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-plan : Electronic Plan) มาเป็นข้อมูลในการติดตามด้วย 

๒. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๕) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๕) ตามสิ่งที่สมาด้วย ๔ เป็นแบบที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย 

 
 
    

 
“ระบบติดตาม” เป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  รวมถึง 

“ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการด าเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่
อย่างไร เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน   

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการ
ที่ด าเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพ่ือให้
ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของ

๑.  ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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วิธีการด าเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้า ในการด าเนินงานให้ลุล่วง 
ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่
ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการ
ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการในทางตรงกัน
ข้าหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ด าเนินงาน
ด้านต่างๆ เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นใน
โครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย  การ
ติดตามดูประสิทธิภาพในการด าเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการด าเนินงาน
โดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความส าคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่
ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ด าเนินการ 
นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้ว
ขึ้นอยู่กับความจ าเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่
จ าเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด  บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัย
พนักงาน ชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดท ารายงานการติดตามประจ าไตรมาส หรือในบาง
โครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time) เพียงจ านวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการท าการศึกษาติดตามเพ่ือ
จะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ  “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่ง
หนึ่งที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง 
แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการด าเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน  การประเมินผล
แผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่  อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือ
โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ อีกทั้ง
การติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด 
ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถน าไปในการปรับปรุงและ
การตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมี
หลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม 

   

ดังนั้น การติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศท่ีจะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใดจะด าเนินการต่อหรือ
ยุติโครงการต่างๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น เพราะว่าการด าเนินการ
ใดๆ ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดท าเป็น
งบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการ
ประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็น
กระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน  

การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการด าเนินโครงการ  กิจกรรม 
ซึ่งเป็นการประเมินทั้งแผนงาน นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผน 
ยุทธศาสตร์และแนวทางที่ถูกก าหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่  
สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่ การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่
การตรวจสอบเพ่ือการจับผิด แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการท างานเพื่อให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นว่า
เป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่ นโยบายสาธารณะที่ก าหนดไว้ในรูปของการวางแผน
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แบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้ด าเนินการตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ระยะเวลา
ในการด าเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสะภาพพ้ืนที่ของท้องถิ่นหรือไม่ การติดตามและประเมินผลเป็น
การวัดระดับความส าเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อม
ของนโยบาย (environments or contexts) การประเมินปัจจัยน าเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ (input) การ
ติดตามและประเมินผลกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ ( implementation process) การประเมินผลิต
นโยบาย (policy outputs) การประเมนผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบ
นโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับ จากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยท าให้
ผู้บริหารท้องถิ่นน าไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น และการ
เปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระท าหรือไม่กระท าหรือ
ยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่า ต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ ซึ่งการติดตามและ
ประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในพ้ืนที่ 
องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม องค์กรเอกชน หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ก ากับดูแลหน่วยงาน
ราชการอ่ืนๆ และท่ีส าคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง   

ความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบการด าเนินงานตาม
ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้ทราบและก าหนด
ทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ท าให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา โครงการ  กิจกรรม
ต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิด
ความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและน าไปสู่การ
วางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง 
ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการด าเนินการ ขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็ง
และพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องตั้งรับให้
มั่นรอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป เมื่อ
พบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้าย
เมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผนงาน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการ
ปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการติดกตามและ
ประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้ง
ไว้ได้อย่างดียิ่ง     

 
 
 
 

๑)  เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
๒)  เพ่ือการปรับปรุงแผนงาน   
๓)  เพ่ือประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับโครงการ 
๔)  เพ่ือระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะน าไปใช้ให้เหมาะสม 
๕)  เพ่ือความกระจ่างชัดของแผนงาน 
๖)  เพ่ือการพัฒนาแผนงาน 
๗)  เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน 

๓.  วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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๘)  เพ่ือทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
๙)  เพ่ือการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 

 
 
 

ขั้นตอนที่ ๑   
แต่ งตั้ งคณ ะกรรมการติ ดตามและประ เมิ น ผลแผน พัฒ นาท้ อ งถิ่ น  ต ามระเบี ยบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ ดังนี้   

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย  

๑)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน     
๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๓)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๔)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน       
๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีก

หนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   
ให้กรรมการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า

แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๘ มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและ
อาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ (แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๑ วรรค ๒    

ขั้นตอนที่ ๒    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)   

ขั้นตอนที่ ๓    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๙ (๒)   

ขั้นตอนที่ ๔    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้อง
ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ 
(๓) ที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒    

 

๔.  ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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ขั้นตอนที่ ๕    
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา

ท้องถิ่น พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดย
เปิด เผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละครั้ งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๓๐ (๕) ที่
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๓   

   
 
 
 
 

 
 
   
     

 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ผังขั้นตอนการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว
และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี   

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ด าเนินการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนา 

ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 
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 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ได้ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลคูเมือง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม  
๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ข้อ ๗ และคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ดังนี้ 

๕ .๑   กรอบ เวลา (time & timeframe) ความสอดคล้อ ง (relevance) ความพอ เพี ย ง 
(adequacy) ความก้าวหน้า (progress) ประสิทธิภาพ (efficiency) ประสิทธิผล (effectiveness)  
ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ 
(process evaluation) มีรายละเอียดดังนี้ 

(๑)  กรอบเวลา (time & timeframe) 
      การด าเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงานหรือไม่ และ

เป็นห้วงเวลาที่ด าเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่ มีความล่าช้าเกิดข้ึนหรือไม่    
(๒)  ความสอดคล้อง (relevance) 

          มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์
การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา แนวทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร รวมทั้งปัญหา ความต้องการของ
ประชาคมและชุมชน  

(๓)  ความพอเพียง (adequacy)   
        การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจ าเป็นต่อประชาชนในชุมชน  

สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่ของท้องถิ่น โดยค านึงถึง
งบประมาณของท้องถิ่น   

(๔)  ความก้าวหน้า  (Progress)  
      พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น โดยพิจารณา 

๑)  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย ประชาชนมี

น้ าใช้ในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้าสาธารณะครบทุกจุด 
มีแหล่งน้ าในการเกษตรพอเพียง   

๒)  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
     เด็กได้รับการศึกษาบนพ้ืนฐานทุกคน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส

ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงกลุ่มอาชีพมีความแข้งแข็ง โรคติดต่อ โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ลดลง สภาพความเป็นอยู่
ดีขึ้น มีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 

 

๕.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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๓)  ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
     ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชนปลอดยาเสพติด  

ปลอดการพนัน อบายมุข การทะเลาะวิวาท            
๔)  ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

      มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การพาณิชยกรรมเพ่ิมมากขึ้น มีการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นเพ่ิมมากข้ึน ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนและเพียงพอในการด ารงชีวิต   

๕)  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกท าลาย สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจากมลภาวะ

ที่เป็นพิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูกก าจัดอย่างเหมาะสม ปริมาณน้ าเลียลดลง การระบายน้ าดีขึ้น     
๖)  ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่นยังคงอยู่และได้รับ

การส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป ประชาชน เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตส านึก เกิดความตระหนัก และเข้ามา
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นชีวิต 
ค่านิยมที่ดีงาม และความเป็นไทย รวมทั้งได้เรียนรู้ความส าคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ใน
ท้องถิ่น ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตส านึกในการรักษา
วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป 

(๕)  ประสิทธิภาพ (efficiency) 
       ติดตามและประเมินโครงการที่ด าเนินการว่าสามารถด าเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์

หรือไม่ มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่ การด าเนินโครงการสามารถแก้ไข
ปัญหาของชุมชนได้หรือไม่ งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ อุปกรณ์  
ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า มีการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม มีการปรับปรุงหรือไม่ 

(๖)  ประสิทธิผล (effectiveness)   
       ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไข

หรือไม่ มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่   

(๗)  ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)   
       ประชาชน ชุมชน ได้รับอะไรจากการด าเนินโครงการของเทศบาล ซึ่งส่งผลไปถึงการ

พัฒนาจังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ        

(๘)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) 
        เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณา

ถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สังคม สภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ เศรษฐกิจ  ว่ามีผลกระทบ
เกิดขึ้นอย่างไร สาเหตุจากอะไร ประเมินผลกระบวนการการด าเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้อง
หรือไม ่ 

๕.๒  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น 
       คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น ใน

ระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรวมทั้งต าบล อ าเภอ เนื่องจากในเขตเทศบาลนั้น มี
หมู่บ้านที่บางส่วนหรือและส่วนใหญ่อยู่ในเขตเทศบาลและเขต อปท.ข้างเคียง ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน  กับ
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สภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็น
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน  ดังนี้  

(๑) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
      คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

ภายนอก เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบ     
ต่อท้องถิ่น เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพ่ือให้เกิดการ 
บูรณาการ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การ
วิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องด าเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน 

(๒)  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   
                 เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น 

ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่
อาจจะเกิดข้ึนได้ ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน สามารถท าได้
หลายแนวทาง เช่น การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis) การวิเคราะห์ปัจจัย
ภายในตามสายงาน (scanning functional resources) เป็นการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตามองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพ่ือวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน        

๕.๓  การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา  
  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๕) ปีงบประมาณ        

พ.ศ. ๒๕๖5 รวมทั้งที่เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง และแก้ไข   
๕.๔  ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมด   

ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ 
๕.๕  สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนา   
๕.๖  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  
๕.๗  เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาละปีปัจจุบัน 
๕.๘  เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 
๕.๙  ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและ

ประเมินผลยุทธศาสตร์ และตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ  เพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 
 
 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งต้อง
ก าหนดวิธีการติดตามและประเมิน ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ    
๒ ประการ ดังนี้ 

๖.๑  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา มีองค์กระกอบ  ๔ ประการ ดังนี้ 
  (๑)  ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมิน ผู้รับผิดชอบ
แผนพัฒนา สมาชิกสภา ประชาชนในท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสีย  (stakeholders) ในท้องถิ่น 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   
  (๒)  ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อที่ ๓ ข้างต้น) 

๖.  ระเบียบ  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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  (๓)  ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 
        คณะกรรมการต้องด าเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิ ดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   

(๔)  เครื่องมือ อันได้แก่   
      เครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวม

ข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และ
ข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็น
แบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคล้อง
ของยุทธศาสตร์และโครงการแบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพ่ือน าไปวิเคราะห์
ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น   

(๕)  กรรมวิธี  อันได้แก่  
       เป็นเป็นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ ซึ่ง

เป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ท้องถิ่น โดยด าเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ อันได้แก่แผนพัฒนา แผนการด าเนินการ เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย การลงนามในสัญญา การเบิกจ่ายงบประมาณ เอกสารการด าเนินโครงการ ทรัพย์สินต่างๆ 
มีอยู่จริงหรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มผลประโยชน์
ต่างๆ เพ่ือตรวจดูว่าด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูล (data analysis)  

๖.๒  วิธีในการติดตามและประเมินผล 
(๑)  การออกแบบการติดตามและประเมินผล   
      ด าเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล การน าข้อมูล

มาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ การค้นหาผลกระทบของการด าเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูลจาก
ผู้รับผิดชอบโครงการ น ามาวิเคราะห์ปัญหา สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา   

(๒)  วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
      โดยด าเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการ

ด าเนินการ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เอกสารการเบิกจ่าย ภาพถ่าย ทะเบียนทรัพย์สิน เอกสารการด าเนิน
โครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ ลงพื้นที่ตรวจสอบ สอบถามประชาชนในพื้นท่ี 

 
 
 

   
     สิ่งที่จะท าให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนิ นการติดตาม
ประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดังนี้   

๗.๑  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจะต้องด าเนินการการวัดผลในเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ 

๗.  เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 
 

10 



      (๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลใน
เชิงปริมาณ   

  (๑.๑) แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 
    (๑.๒) ข้อมูลจากระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพ่ือการวางแผนและประเมินผลการใช้
จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-plan : Electronic Plan)       
       (๒)  การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) มีการวัดผลดังนี้   

  (๒.๑) แบบการก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)        
  (๒.๒) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางการพิจารณาการติดตาม

และประเมินผลยุทธศาสตร์ และตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพ่ือความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๕) 

  (๒.๓) การติดตามและประเมินผลโครงการตาม การเบิกจ่ายงบประมาณ คงเหลือ และ
ผลส าเร็จของโครงการ โดยให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบ
โครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือคณะกรรมการ หรือ คณะท างาน ก าหนดแบบและวิธีการติดตามและ
ประเมินได้ตามความเหมาะสม 

  (๒.๔) การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมิน
ความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของเทศบาลใน
ภาพรวม  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 

แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบล      
คูเมืองในภาพรวม 

แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบล      
คูเมืองในแต่ละยุทธศาสตร์ 

(แบบที่ ๓/๒ และ ๓/๓ ตามคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลง
แผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์) 

แบบที่  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการของเทศบาล
ต าบลคูเมือง (ให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ)  

   
 
 

๑) ท ารู้ว่าการน านโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด 
๒) เห็นจุดส าคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ  

ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระท าให้เสร็จ ซึ่งจะท าให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติ    
ให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น                         

๘.  ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
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๓) ท าให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อย
แค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การ
เปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการน าโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น 

๔) ท าให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิดจาก
สาเหตุอะไร เพ่ือน ามาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการน าไป
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

๕) ท าให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร  
เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการท างานของแผนงานให้
มีความกระจ่างชัด เพ่ือขจัดปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในแต่ละข้ันตอนให้หมดไป 

๖) ท าให้ทราบว่าแผนงานที่น าไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strengths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง 
และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการ
วิเคราะห์จะน าไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๗) ท าให้ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการน า
นโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรื อไม่   
(ผู้สนับสนุนทางการเงินมี  ๒ ส่วน  คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพ่ือให้การน าโครงการไป
ปฏิบัติประสบผลส าเร็จ และส่วนที่สอง คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพ่ือท าการประเมินผลโครงการ ทั้งผู้ให้
การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน เพ่ือท าการประเมินผลต่างๆ)      

๘) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรค
เหล่านี้ได้ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง   

๙) การประเมินจะท าให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่น าไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยาย
โครงการให้ครอบคลุมกว้างขาวยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา
ของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพ่ือลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะแข่งขันกัน 
การประเมินผลจะท าให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุน        
ให้ด าเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความส าเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย
    
 

 
ตามค าสั่งเทศบาลต าบลคูเมือง ที่ 336/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามแปละประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลคูเมือง ประกอบด้วย 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
๑ นายสยาม  ไชยทอง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคูเมือง ประธานคณะกรรมการ 
๒ นายวินัย  หินซ้อน    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคูเมือง กรรมการ 
๓ นายนันทวัฒน์  สุขสบาย         สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคูเมือง กรรมการ 
๔ นายอ านวย  สีเสน          ผู้แทนประชาคมบ้านโคกสะอาด กรรมการ 
๕ นายสมพวัน  พรมบุตร ผู้แทนประชาคมบ้านหนองหว้า กรรมการ 
๖ พัฒนาการอ าเภอคูเมือง  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรรมการ 
๗ ปศุสัตว์อ าเภอคูเมือง ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรรมการ 

๙.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลคูเมือง 
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8 นายพิชิต  พงษ์พิชิตกุล ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
9 นายสัมฤทธิ์  ตองติดรัมย์   ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

๑0 นายมาณพ  โตหนึ่ง หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ 

 
ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลคูเมือง มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
 1.ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 2.ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 3.รายงานผลและเสนอแนะความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  

ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้า
วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่ าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

 4.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานอ่ืน เพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามสมควร  
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ส่วนที่ ส่วนที่   ๒๒  
 

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

ส่วนที่ 1  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 1. ด้านกายภาพ 

     1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 
  เทศบาลต าบลคูเมือง เดิมเป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบสุขาภิบาลมาก่อน ซึ่งเรียกว่า     
“สุขาภิบาลคูเมือง” จัดตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2523 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยในราช
กิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่ม 97 ตอนที่ 25 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523 และต่อมามีพระราชบัญญัติ
เปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 จัดตั้งเทศบาลต าบล ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 116 ตอนที่  9ก ลงวันที่  24 กุมภาพันธ์ พ .ศ . 2542 เป็นผลให้สุขาภิบาลคูเมือง 
เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลต าบลคูเมือง ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 

 ปัจจุบันเทศบาลต าบลคูเมือง มีอาคารส านักงานเป็นของตนเอง ส าหรับให้บริการประชาชนที่มาติดต่อ
ราชการได้ด้วยความสะดวก ซึ่งส านักงานดังกล่าวตั้งอยู่เลขที่ 399 หมู่ที่ 10 บ้านคูขาด ถนนบุรีรัมย์-พุทไธสง  
อ าเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 

 

 

ดวงตราเทศบาลต าบลคูเมือง 

 
 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
 เทศบาลต าบลคูเมือง มีพ้ืนที่  7.75 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนที่บางส่วนของ 2 ต าบล คือ       
ต าบลหนองขมาร และต าบลคูเมือง เขตพ้ืนที่รับผิดชอบจ านวน 4 หมู่บ้าน ของอ าเภอคูเมือง ดังนี้ ต าบลคูเมือง 
จ านวน 2 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 6, 10 ต าบลหนองขมาร จ านวน 2 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 7, 10 

เทศบาลต าบลคูเมือง อ าเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งอยู่ทางทิศ เหนือของอ าเภอเมืองบุรีรัมย์ อยู่ห่าง
จากกรุงเทพมหานครโดยทางรถยนต์ ประมาณ 418 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากอ าเภอใกล้เคียง  ดังนี้ 
 คูเมือง – บุรีรัมย์     34  กิโลเมตร 
 คูเมือง – ล าปลายมาศ    38  กิโลเมตร 
 คูเมือง – พุทไธสง    30  กิโลเมตร 
 คูเมือง – กิ่งอ าเภอแคนดง    30  กิโลเมตร 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐาน 
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 คูเมือง – กิ่งอ าเภอล าทะเมนชัย   24  กิโลเมตร 

เทศบาลต าบลคูเมือง มีพ้ืนที่รับผิดชอบทั้งหมด  7.75 ตารางกิโลเมตร  หรือ  เท่ากับ 4,843.75  ไร่ 
1. อาณาเขตติดต่อ 

 เทศบาลต าบลคูเมือง  มีอาณาเขต  ดังนี้ 
  ทิศเหนือ ตั้งแต่หลักเขตที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่ริมล าห้วยคูขาดบ้านหนองหว้า ฝั่งเหนือห่างจาก
ด้านตะวันตกของศูนย์กลางทางหลวงหมายเลข 2074 ตอนอ าเภอคูเมือง – อ าเภอพุทไธสง ตามแนวเส้นตั้งฉาก 
ระยะ 1,000 เมตร เรียบริมล าห้วยหนองหว้า ฝั่งเหนือไปทางทิศตะวันออกผ่านทางหลวงจังหวัดหมายเลข 
2074 ตอนอ าเภอคูเมือง – อ าเภอพุทไธสง ถึงหลักเขตที่ 2 ซึ่งตั้งอยู่ริมล าห้วยพุราช ฝั่งตะวันตก  
  ทิศเหนือ  ติดต่อกบัเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองขมาร 

ทิศตะวันออก  ตั้งแต่หลักเขตที่ 2 เป็นเส้นตรงไปทางทิศใต้ ถึงหลักเขตที่ 3 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจาก
ด้านตะวันออกเฉียงเหนือของศูนย์กลางทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2074 ตอนอ าเภอคูเมือง - อ าเภอพุทไธสง  
ตร กม. 33.000 ตามแนวเส้นตั้งฉาก ระยะ  1,000 เมตร 

ทิศตะวันออก  ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองขมารและองค์การบริหารส่วน
ต าบลหินเหล็กไฟ 
 ทิศใต้  จากหลักเขตที่ 3 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ผ่านทางหลวง
หมายเลข 2074 ตอนอ าเภอคูเมือง–อ าเภอพุทไธสง ตรง กม. 33.000 ถึงหลักเขตที่ 4 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากด้าน
ตะวันตกเฉียงใต้ของศูนย์กลางทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2074 ตอนอ าเภอคูเมือง–อ าเภอพุทไธสง ตร.กม. 
33.000  ตามแนวเส้นตั้งฉาก ระยะ 800 เมตร 

ทิศใต ้  ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนต าบลคูเมือง  
 ทิศตะวันตก ทิศตะวันตก ตั้งแต่หลักเขตที่ 4 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึง

หลักเขตที่ 5 ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนเข้าหมู่บ้านโคกสะอาด ฟากเหนือ ห่างจากด้านตะวันตกของศูนย์กลางทางหลวง
จังหวัด หมายเลข 2074 ตอนอ าเภอคูเมือง-อ าเภอพุทไธสง ตามแนวเส้นตั้งฉาก ระยะ 1,000 เมตร 

ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนต าบลคูเมือง 
 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
  สภาพภูมิอากาศ  อากาศในเขตเทศบาลต าบลคูเมืองแบ่งออกได้  3  ฤดู  ได้แก่ 
   -  ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่เดือน พฤษภาคม – ตุลาคม โดยได้รับอิทธิพลมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ 
  -  ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ 
  - ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่เดือน มีนาคม – กลางเดือนพฤษภาคม ในฤดูร้อนอากาศค่อนข้างร้อนและ
แห้งแล้งมาก 
  -  อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 27.9 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ าสุดอยู่ในช่วงเดือนธันวาคมประมาณ 
17 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วงเดือนเมษายน ประมาณ 40 องศาเซลเซียส 
 1.4 ลักษณะของดิน 
  สภาพดินทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย และพ้ืนที่ลาดชัน มีความอุดมสมบูรณ์ ต่ าปลูกพืชได้ผล
ผลิตน้อยกว่ามาตรฐาน 
 1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า 
  1) ฝายน้ าล้น   จ านวน  2 แห่ง ได้แก่ ฝายน้ าล้นบ้านคูขาด และฝายน้ าล้นบ้านหนองหว้า 
 2) สระน้ า   จ านวน  1  แห่ง ได้แก่ สระน้ าวัดโคกสะอาด 
 3) ล าห้วย จ านวน 1 แห่ง คือ ล าห้วยคูขาด 
 4.) อ่างเก็บน้ า จ านวน 2 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ าคูขาด และอ่างเก็บน้ าหนองหว้า 
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 1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 

ป่าเต็งรัง เป็นป่าผลัดใบที่มีไม้วงศ์ยางบางชนิดเป็นไม้เด่น ได้แก่ เต็ง รัง เหียง พลวง และยาง
กราด โดยทั่วไปความหนาแน่นของต้นไม้ในป่าเต่งรังจะน้อยกว่าป่าเบญจพรรณ เพราะดินตื้นกักเก็บน้ าได้น้อย    
มีหินบนผิวดินมาก ก่อให้เกิดความแห้งแล้ง ป่าเต็งรังเป็นสังคมพืชเด่นของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกิดขึ้นที่
ระดับความสูงประมาณ 50-1,000 เมตร จากระดับน้ าทะเล มีช่วงแห้งแล้งจัดเกิน 4 เดือนต่อปี ประกอบกับ
ปริมาณน้ าฝนตกน้อยคือ 900-1,200 มิลลิเมตรต่อปีเท่านั้น 

2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
    2.1 ด้านการเมือง 
          จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลคูเมืองเมื่อวันที่  28  มีนาคม  2564 
          แบ่งเขตเลือกตั้งจ านวน 2 เขตเลือกตั้ง จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบลคูเมือง 

จ านวน 2,725 คน อัตราผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่ผ่านมาโดยเฉลี่ย ร้อยละ 76.92 จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิก
สภาเทศบาลต าบลคูเมือง เขตเลือกตั้งที่ 1 จ านวน 1,356 คน  อัตราผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่ผ่านมาโดยเฉลี่ย     
ร้อยละ 76.18 ข้อมูลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลคูเมือง เขตเลือกตั้งที่ 1               
ผู้ มาใช้ สิทธิ  เฉลี่ ยร้อยละ 76 .62 เขตเลื อกตั้ งที่  2  ผู้ มาใช้ สิทธิ เฉลี่ ยร้อยละ 75 .89 (ข้อมูลที่  :                     
ส านักปลัดเทศบาล) 

2.2 เขตการปกครอง 
              เทศบาลต าบลคูเมือง มีเขตการปกครองครอบคลุมพื้นที่ 4 หมู่บ้าน 2 ต าบล คือบ้านคูเมือง, 
บ้านคูขาด ต าบลคูเมือง และบ้านโคกสะอาด , บ้านหนองหว้า ต าบลหนองขมาร 
 

แผนที่แสดงอาณาเขตการปกครอง ของเทศบาลต าบลคูเมือง 
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3. ประชากร 

              3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

ประชากรสถิติข้อมูลประชากรในเขตเทศบาลต าบลคูเมือง 

ปี พ.ศ. 
   จ านวนหลัง 

คาเรือน 
ความหนาแน่น 
(คน/ตร.กม.) ชาย หญิง รวม 

2555 1,842 1,777 3,619 1,225 466.96 
2556 1,851 1,811 3,662 1,265 472.51 
2557 1,877 1,822 3,699 1,330 477.29 
2558 1,930 1,855 3,785 1,356 488.38 
2559 1,859 1,846 3,730 1,389 481.29 
2560 1,894 1,932 3,826 1,410 493.67 
2561 1,869 1,792 3,661 1,440 472.38 
2562 1,840 1,780 3,620 1,481 467.09 
2563 1,818 1,766 3,584 1,518 462.45 
2564 1,816 1,808 3,624 2,002 467.62 

  เทศบาลต าบลคูเมือง มีประชากรในปัจจุบัน (ส านักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลคูเมือง) 
จ านวนรวมทั้งสิ้น        3,624       คน   แยกเป็น 

ชาย        1,816   คน 
หญิง        1,808   คน 

      บ้านเรือน         2,002      หลังคาเรือน 
ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยท างานและมีประชากรที่ย้ายออกไปประกอบอาชีพในเขตต่างจังหวัดจ านวน

มากเนื่องจากประสบปัญหาเศรษฐกิจตกต่ า และปัญหาฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลท าให้เกิดสภาวะแห้งแล้ง ผลผลิต
ทางการเกษตรเสียหายมาก จึงท าให้ประชาชนดินทางไปท างานในกรุงเทพฯเพ่ือหาเงินมาใช้ในการด ารงชีพ 

3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม 
1-10 229 196 425 
11-20 260 214 474 
21-30 255 261 516 
31-40 285 255 540 
41-50 305 312 617 
51-60 228 261 489 
61-70 147 174 321 

4. สภาพทางสังคม 
    4.1 การศึกษา 

ด้านการศึกษาที่มีสถานที่หรือมีกิจกรรมที่อยู่ในเขตเทศบาลต าบลคูเมืองมี ดังนี้ 
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สังกัด ท้องถิ่น สพฐ. กรมสามัญฯ เอกชน รวม 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก      
ศูนย์พัฒนาก่อนวัยเรียน 1 - - - 1 
1) จ านวนห้องเรียน 2 - - - 2 
2) จ านวนนักเรียน 48 - - - 48 
3) จ านวนครู อาจารย์ 5 - - - 5 
ระดับก่อนประถมศึกษา      
1) จ านวนโรงเรียน - 2 - 1 3 
2) จ านวนห้องเรียน - 4 - 6 10 
3) จ านวนนักเรียน - 179 - 137 316 
4) จ านวนครู อาจารย์ - 4 - 6 11 

ระดับประถมศึกษา      
1) จ านวนโรงเรียน - 2 - 1 3 
2) จ านวนห้องเรียน - 18 - 8 26 
3) จ านวนนักเรียน - 616 - 157 773 
4) จ านวนครู อาจารย์ - 24 - 13 31 

ระดับมัธยมศึกษา      
1) จ านวนโรงเรียน - - 1 - 1 
2) จ านวนห้องเรียน - - 33 - 33 
3) จ านวนนักเรียน - - 1,087 - 1,087 
4) จ านวนครู อาจารย์ - - 81 - 81 

    4.2 สาธารณสุข (โรงพยาบาลคูเมือง) 
          1)  โรงพยาบาลในเขตพ้ืนที่สังกัดรัฐบาล  จ านวน  1 แห่ง 

         2)  บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลทุกแห่ง ทุกสังกัด ในเขตพ้ืนที่ 

 - แพทย ์ จ านวน  12  คน 
  - ทันตแพทย ์ จ านวน   5   คน 
  - เภสัชกร จ านวน  11  คน 
  - พยาบาล จ านวน  68  คน 
  - เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน จ านวน   2   คน 
  - เภสัชกร(ลูกจ้างชั่วคราว) จ านวน   -    คน 
  - พยาบาลเทคนิค(ลูกจ้างชั่วคราว) จ านวน   -    คน 
  - ลูกจ้างประจ า จ านวน  12  คน 

 3)  ขนาดของสถานบริการสาธารณสุข จ านวน  90  เตียง 

    4.3 อาชญากรรม (ข้อมูล  ณ  เดือนมีนาคม  2564  สถานีต ารวจภูธรคูเมือง) 
         1)  สถานีต ารวจภูธรในเขตพ้ืนที่   จ านวน  1 แห่ง 
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   4.4 ยาเสพติด  
         เทศบาลต าบลคูเมืองได้คัดกรองผู้ติดยาเสพติดและได้มีการบ าบัดฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด/ผู้เสพยาเสพติด

จ านวน 3 ราย 

    4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
          เทศบาลต าบลคูเมืองได้มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่ผู้สูงอายุ จ านวน  458 ราย ผู้พิการ จ านวน  
138  รายและผู้ป่วยเอดส์ จ านวน  6  ราย 

 5. ระบบบริการพื้นฐาน 
               5.1 การคมนาคมขนส่ง 

 1.  ถนนทางหลวง              จ านวน    3    สาย 
 2.  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (คสล.)   จ านวน   27   สาย 
 3.  ถนนลงหินคลุก     จ านวน    9    สาย 
 4.  ถนนลูกรัง      จ านวน     -    สาย 
 5.  ถนนดิน      จ านวน    -     สาย 

สภาพถนนในเขตเทศบาล ปัจจุบันส่วนมากอยู่ในสภาพดี การเดินทางติดต่อกับจังหวัดโดยใช้
ถนนลาดยาง การติดต่อกับอ าเภอใกล้เคียงถือได้ว่าสะดวกสบายพอสมควร (ที่มา : ข้อมูลส ารวจขั้นปฐมภูมิ     
กองช่าง) 
               5.2 การไฟฟ้า 

เทศบาลต าบลคูเมืองมีไฟฟ้าเข้าถึงครบทุกหมู่บ้านมีที่ท าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจ านวน 1 แห่ง  
จ านวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าประมาณ 2,002 หลังคาเรือน ( ที่มา : ข้อมูลส ารวจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) ไฟฟ้า
สาธารณะจ านวน 367 ดวง (ที่มา : ข้อมูลส ารวจกองช่าง) 

               5.3 การประปา 
เทศบาลต าบลคูเมือง มีที่ท าการประปาส่วนภูมิภาค จ านวน 1 แห่ง จ านวนครัวเรือนที่ใช้

น้ าประปาประมาณ  2,002  หลังคาเรือน  

               5.4 โทรศัพท ์
ระบบโทรคมนาคม หมายถึง ระบบการสื่อสารที่มีการให้บริการ เช่น โทรศัพท์ และการสื่อสาร 

อ่ืน ๆ ดังต่อไปนี้ 

1.  ระบบอินเทอร์เน็ต (เน็ตประชารัฐ)  จ านวน    1   แห่ง 

     5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
ระบบโทรคมนาคม หมายถึงระบบการสื่อสารที่มีการให้บริการ เช่น โทรศัพท์ และไปรษณีย์หรือ

การสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 

1.  ที่ท าการไปรษณีย์    จ านวน         1   แห่ง 

 6. ระบบเศรษฐกิจ 

              6.1 การเกษตร 
ลักษณะการประกอบอาชีพของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลคูเมือง โดยทั่วไปประกอบอาชีพ

เกษตรกรรมและรับจ้าง ในพื้นที่ส่วนให้จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น 
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- การเกษตรกรรม  ได้แก่  ท าไร่  ท านา  ท าสวนข้าวโพด  ปลูกผัก  
- ร้านขายของช า 
- ปศุสัตว์  ได้แก่  เลี้ยงไก่ฟาร์ม  โค กระบือ  เป็ด  สุกร 
- การบริการอ่ืนๆ 

รายได้เฉลี่ยของประชากร  คิดเป็น  38,000.-  บาท/คน/ปี 

               6.2 การประมง 
 ลักษณะการประกอบอาชีพของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลคูเมือง โดยทั่วไปประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมและรับจ้าง ในพ้ืนที่ส่วนให้จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก 

               6.3 การปศุสัตว์ 
 ส าหรับการปศุสัตว์ ในเขตเทศบาลต าบลคูเมือง ประชาชนส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์  
ได้แก่ โค กระบือ สุกร เป็ดและไก่ 

               6.4 การบริการ 
 1. สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม 
  1. สถานีบริการน้ ามัน จ านวน    2  แห่ง 
  2. ตลาดสด จ านวน    1  แห่ง 
  3. ตลาดไนท์พลาซ่า จ านวน    1  แห่ง 
  4. ร้านค้าทั่วไป จ านวน   70  แห่ง 
  2. สถานประกอบการเทศพาณิชย์ 
 1. โรงฆ่าสัตว์ จ านวน    -    แห่ง 
 2. สถานธนานุบาล จ านวน    -    แห่ง 
 3. สถานประกอบการด้านบริการ 
 3.1. ธนาคาร จ านวน   2    แห่ง 
     6.5 การท่องเที่ยว 
 ปัจจุบันในเขตเทศบาลต าบลคูเมืองมีอ่างเก็บน้ าบ้านคูขาด และศาลเจ้าพ่อหลวงอุดมซึ่งเป็นที่
เคารพกราบไหว้ของประชาชนอ าเภอคูเมือง และโอท็อปนวัฒวิถีบ้านคูขาด ในเขตเทศบาลยังมีเพลาเพลิน บูติค 
รีสอร์ท แอนด์ แอดเวนเจอร์แคมป์ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงศึกษา ริมถนนบุรีรัมย์-พุทไธสง อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 
ห่างจากตัวเมืองบุรีรัมย์ 32 กิโลเมตร ซึ่งเป็นแหล่งพักผ่อนและแหล่งเรียนรู้ที่สมบูรณ์แบบแห่งเดียงในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภายในมีบูติค รีสอร์ท สถานที่จัดสัมมนา จัดทัศนศึกษาแบบพักแรม และแบบเช้าไปเย็นกลับ
ส าหรับเยาวชน ประกอบไปด้วยหลากหลายโซน เช่น 
 ∆ โซนต้อนรับชั้นล่างเป็นห้องโถงรับรอง พักผ่อน และมุมกาแฟ ส่วนชั้นบนเป็นห้องสัมมนา
ขนาดใหญ่และขนาดเล็ก จัดสัมมนาส าหรับ 50, 100 หรือ 150 ท่าน และยังมีห้องส าหรับการจัดงานจัดเลี้ยง 
 ∆ โซนของที่ระลึกจากทั่วโลกและจากทุกภาคของไทย 
 ∆ โซนส าหรับเด็ก ซึ่งเด็กสามารถค้นคว้าหาความรู้ได้มากมาย และยังมีมุมนิทาน นับว่าเป็น
แหล่งเรียนรู้ส าหรับเด็กเล็กเพ่ือเสริมพัฒนาการทางการเรียนรู้ให้กับเด็กไทย 
 ∆ โซนสวนสไตล์อังกฤษ เป็นการจัดสวนที่เน้นพันธ์ไม้ที่น าเข้ามาจากต่างประเทศนับว่าเป็น
สถานทีท่ี่น่าสัมผัสอีกท่ีหนึ่งในเมืองไทย 
 นอกจากนี้ยังมีอีกหลากหลายโซนที่น่าสนใจ และเป็นแหล่งเรียนรู้ที่รอให้ทุกคนมาสัมผัส ณ 
เพลาเพลิน บูติค รีสอร์ท แอนด์ แอดเวนเจอร์แคมป์   
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               6.6 อุตสาหกรรม 
 ลักษณะอุตสาหกรรมในเขตเทศบาลต าบลคูเมืองโดยส่วนใหญ่แล้วยังเป็นอุตสาหกรรมขนาด
ย่อมหรืออุตสาหกรรมในครัวเรือนอุตสาหกรรมที่ประกอบการอยู่ในเขตเทศบาล ได้แก่  
 1. โรงสีข้าว จ านวน   2    แห่ง 
 2. โรงงานผลิตน้ าดื่ม จ านวน   4    แห่ง 

               6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
 ลักษณะการพาณิชย์และกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลต าบลคูเมืองโดยส่วนใหญ่แล้วยังเป็นกลุ่ม
อาชีพขนาดย่อมหรือในครัวเรือนที่ประกอบการอยู่ในเขตเทศบาล ได้แก่  
 1.การเพาะกล้ายูคาลิปตัส 
 2.การปลูกข้าวโพดหวาน 

 7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 

               7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 
 พ้ืนที่ของหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ลาด ไม่สม่ าเสมอ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและ
รับจ้างทั่วไป 
               7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร 

ลักษณะการประกอบอาชีพของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลคูเมือง โดยทั่วไปประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมและรับจ้าง ในพื้นที่ส่วนให้จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น 

1. การเกษตรกรรม  ได้แก่  ท าไร่  ท านา  ท าสวนข้าวโพด  ปลูกผัก  
2. ปศุสัตว์  ได้แก่  เลี้ยงไก่ฟาร์ม  โค กระบือ  เป็ด  สุกร 

               7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
 1. ฝายน้ าล้น จ านวน 2 แห่ง ได้แก่ ฝายน้ าล้นบ้านคูขาด บริเวณศาลเจ้าพ่อหลวงอุดมและฝาย
น้ าล้นบ้านหนองหว้า 
 2.  สระน้ า จ านวน 1 แห่ง ได้แก่สระน้ าบ้านหนองหว้า 
 3. ล าห้วย จ านวน 1 แห่ง คอื ล าห้วยคูขาด 

                7.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค) 
 1. อ่างเก็บน้ าคูขาด 
 2. อ่างเก็บโคกสะอาด 

 8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
               8.1 การนับถือศาสนา 

1. ผู้นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 99.90 ของจ านวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาลต าบลคู
เมือง วัดจ านวน 5 วัด ได้แก่ วัดคูเมือง วัดป่าคูเมืองวัดโพธิศรีวราราม วัดป่าหนองหว้า วัดบ้านโคกสะอาด 

2. ผู้นับถือศาสนาอื่น ร้อยละ 0.10 ของจ านวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาลต าบลคูเมือง 
               8.2 ประเพณีและงานประจ าปี 

ประเพณีท้องถิ่นท่ีส าคัญของชุมชนในเขตเทศบาลต าบลคูเมือง มีดังนี้ 
 1. ประเพณีลอยกระทง  ประมาณเดือน พฤศจิกายน 

กิจกรรมสังเขป  มีการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประกวดขบวนแห่  ประกวดนาง
นพมาศ จัดท ากระทงประกวดแข่งขันกันแต่ละชุมชน   ฯลฯ 
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 2. ประเพณีท าบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่  เดือนมกราคม มีการจัดกิจกรรม
ท าบุญตักบาตรบริเวณหน้าตลาดสดเทศบาล 

3. ประเพณีจัดงานฉลองศาลเจ้าพ่อหลวงอุดม ประมาณต้นเดือนเมษายน มี
กิจกรรมการจัดงานเฉลิมฉลองศาลเจ้าพ่อหลวงอุดม 

 4. ประเพณีสงกรานต์  เดือนเมษายน  
กิจกรรมสังเขป  มีการจัดขบวนแห่นางสงกรานต์  จัดรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ  สรงน้ า

พระภิกษุ  สรงน้ าพระพุทธรูป 
 5. ประเพณีงานเข้าพรรษา ประมาณเดือนกรกฎาคม  
   กิจกรรมสังเขป มีการจัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาไปถวายให้วัดต่างๆ  
ในเขตเทศบาล  

6. ประเพณีงานวันออกพรรษา ประมาณเดือนตุลาคม 
กิจกรรมสังเขป  จะมีการจัดงานที่วัดต่างๆ ตามชุมชน โดยมีประชาชนหรือชาวบ้าน

ร่วมกันจัดงาน มีมหรสพฉลอง และมีการละเล่นต่าง เพ่ือหารายได้เข้าวัด ฯลฯ 
7. งานรัฐพิธี 12 สิงหามหาราชินี ประมาณเดือนสิงหาคม 

     กิจกรรมสังเขป  มีการจัดงานท าบุญตักบาตรเฉลิมฉลองติดไฟฟ้าประดับทั่วทุกชุมชน
และหน่วยงานราชการ ร่วมกันท ากิจกรรมร่วมกัน ฯลฯ 

8. งานรัฐพิธี 28  กรกฎาคม  วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา
วชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร เดือน กรกฎาคม 

กิจกรรมสังเขป มีการจัดงานท าบุญตักบาตรเฉลิมฉลองติดไฟฟ้าประดับทั่วทุก
หมู่บ้านและหน่วยงานราชการ ร่วมกันท ากิจกรรมร่วมกัน ฯลฯ 

9. งานรัฐพิธี 3  มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็กพระราชินีสุทิดา เดือน
มิถุนายน 

กิจกรรมสังเขป มีการจัดงานท าบุญตักบาตรเฉลิมฉลองติดไฟฟ้าประดับทั่วทุกชุมชน
และหน่วยงานราชการ ร่วมกันท ากิจกรรมร่วมกัน ฯลฯ 

 10.  งานรัฐพิธี 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ
เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เดือนตุลาคม 

กิจกรรมสังเขป  มีการจัดงานท าบุญตักบาตรทุกหมู่บ้านและหน่วยงานราชการ ร่วมกัน
ท ากิจกรรมร่วมกัน ฯลฯ 

    11.  งานรัฐพิธี  23 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เดือนตุลาคม 

กิจกรรมสังเขป  มีการจัดงานท าบุญตักบาตรทุกหมู่บ้านและหน่วยงานราชการ ร่วมกัน
ท ากิจกรรมร่วมกัน ฯลฯ       
               8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
 - ภาษาอีสาน 

               8.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
 - ข้าวโพดหวานและเป็ดย่างคูเมือง 

 9. ทรัพยากรธรรมชาติ 
 - น้ าใต้ดินบ้านหนองหว้า 
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               9.1 น้ า 
 - ฝายน้ าล้นบ้านคูขาดบริเวณศาลเจ้าพ่อหลวงอุดมและฝายน้ าล้นบ้านหนองหว้า 

               9.2 ป่าไม้ 
 สวนป่าดงเค็ง  และสวนป่าหน้าสถานีต ารวจภูธรคูเมือง 

               9.3 ภูเขา 
 - 
               9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
 ดี 

 10. อ่ืนๆ  ด้านการคลังท้องถิ่น 

1. สถานะการคลัง 
    1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2565 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะ
การเงิน ดังนี้ 

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 12,323,828.27.-บาท 
1.1.2 เงินสะสม จ านวน 1,608,064.68.-บาท 
1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 6,392,187.12.-บาท 
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท 
1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 2 โครงการ รวม 11,505.00.-บาท 

    1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 0.00 บาท 

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

    2.1 รายรับจริง จ านวน 42,115,206.64 บาท ประกอบด้วย 
หมวดภาษีอากร จ านวน 345,529.89 บาท 
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับ และใบอนุญาต จ านวน  229,807.00  บาท 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จ านวน  680,401.83  บาท 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ จ านวน  0.00 บาท 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด    จ านวน  23,930.38 บาท 
หมวดรายได้จากทุน    จ านวน  0.00 บาท 
หมวดภาษีจัดสรร    จ านวน  20,567,165.39 บาท 
หมวดเงินอุดหนุน    จ านวน  20,268,372.15 บาท 

    2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 136,248.00 บาท 

    2.3 รายจ่ายจริง จ านวน 40,183,955.83 บาท ประกอบด้วย 
งบกลาง     จ านวน  5,781,457.40 บาท 
งบบุคลากร     จ านวน  11,806,529.10 บาท 
งบด าเนินงาน     จ านวน  18,578,047.01 บาท 
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งบลงทุน     จ านวน  724,225.64  บาท 
งบเงินอุดหนุน     จ านวน  3,293,696.68 บาท 
งบรายจ่ายอื่น     จ านวน   0.00  บาท 

    2.4 รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 136,248.00 
บาท 

    2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ี  จ านวน 0.00 บาท 

    2.6 รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม  จ านวน 0.00 บาท 

    2.7 รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินกู้  จ านวน 0.00 บาท 

 
*********************************** 
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ส่วนที่ส่วนที่    ๓๓  
  
 
 

ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตามประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น 

  1.  การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น วิเคราะห์ปัญหา 6 เรื่อง
ด้วยกัน  คอื 

1. ยาเสพติด 
2. สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร 
3. สุขภาพ 
4.  อาชีพเกษตรกรรม  ที่ดินท ากิน  การว่างงาน 
5. การศึกษาท้องถิ่น  ภูมิปัญญาชาวบ้าน  องค์ความรู้ท้องถิ่น  วัฒนธรรมและศาสนา 
6. สิทธิของผู้สูงอายุ  เยาวชน  สตรี  คนด้อยโอกาส  กลุ่มเครือข่ายและสื่อชุมชน 

  เทศบาลต าบลคูเมืองวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้หลัก SWOT analysis และจัดล าดับความส าคัญ
ของปัญหา โดยใช้วิธีการ Rating Scales มีเกณฑ์ที่จะใช้ส าหรับการจัดล าดับความส าคัญ ปริมาณปัญหา ขนาด
ของกลุ่มคนที่ ได้รับประโยชน์ ความร้ายแรงและความเร่งด่วน โดยเฉพาะปัญหาด้านสิ่ งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาขยะมูลฝอย การระบายน้ า เหตุร าคาญ ปัญหายาเสพติด ปัญหาสุขภาพ ปัญหาด้าน
เศรษฐกิจชุมชน กลุ่มอาชีพ ปัญหาการศึกษาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ตามล าดับโดยมีเป้าหมายวัตถุประสงค์
ต้องการให้ “สังคมอยู่กันอย่างสงบสุขภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี” 

2.  ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพ การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการ
พัฒนาในอนาคตของเทศบาลต าบลคูเมือง 
  เทศบาลต าบลคูเมือง ได้วิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาโอกาสการพัฒนา
ในอนาคต โดยการวิเคราะห์ใช้หลัก SWOT  ดังนี้ 

(1) จุดแข็ง  (S : Strensth) 
- ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์  ความรู้ความสามารถและนโยบายที่ดี 
- ประชาชนมีคุณภาพ และมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นทั้งในด้านโครงสร้าง

พ้ืนฐาน  และคุณภาพชีวิต 
- ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานครบถ้วนสมบูรณ์มี

เส้นทางสัญจรเป็นไปด้วยความสะดวกสบาย 
- มีโรงเรียนประถมศึกษา 3 แห่ง โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาล  1  แห่ง สามารถรองรับการเรียนของเด็กนักเรียนได้อย่างเพียงพอ   
- ผู้น าหมู่บ้านสมานสามัคคีไม่มีปัญหาในด้านการร่วมมือกันในการปกครองและบริหารการ

พัฒนา 
- มีเทศบาลที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะรองรับการบริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาความ

เดือดร้อนของประชาชน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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- มีการประสานร่วมมือกันระหว่างเทศบาลกับส่วนราชการอ่ืนในพื้นที่ 
- มีเส้นทางการคมนาคมในเขตเทศบาลที่สะดวกทุกสาย 
- มีพ้ืนที่สาธารณะที่สามารถด าเนินการจัดท าสวนสาธารณะและนันทนาการได้ 
- เป็นแหล่งวัตถุดิบที่ใช้ส าหรับผลิตปุ๋ยชีวภาพ 
- มีแหล่งน้ าสาธารณะที่เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร 

(2)  จุดอ่อน  ( W : Weakness ) 
      - เป็นชุมชนดั้งเดิมมีบ้านเรือนของประชาชนปลูกสร้างอยู่อย่างหนาแน่น 
      - ขาดระบบการวางผังที่ได้มาตรฐาน   
      - เด็กและเยาวชนบางส่วนมีพฤติกรรมไม่ศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้น 
      - เด็กและเยาวชนบางส่วนมีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเสพสารเสพติด 
      - ปัญหาหนี้สิน และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
      - ประชาชนยังขาดความเอาใจใส่ดูแลสุขภาพของตน 
      - ประชาชนยังมีค่านิยมท่ีใช้สารเคมีในการเพ่ิมผลผลิตการเกษตร 
      - การปศุสัตว์ของประชาชนขาดการจัดระบบการจัดการที่ดี 
      - ประชากรวัยแรงงานส่วนใหญ่เป็นแรงงานไร้ฝีมือ 

(3)  โอกาส  ( O : Opportunity ) 
  - จังหวัดบุรีรัมย์สามารถสนับสนุนงบประมาณให้เทศบาลต าบลคูเมืองที่มีแผนงาน  

โครงการตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
      - มีเส้นทางคมนาคมสายหลักเชื่อมไปสู่จังหวัดต่างๆ จ านวน 1 สาย  สามารถรองรับการ

ขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ 
      - เทศบาลสามารถพัฒนาการจัดเก็บรายได้เพ่ิมขึ้นได้เกินกว่าประมาณการปีละประมาณ

ร้อยละ 10 
      - เทศบาลมีความเหมาะสมในการลงทุนด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
      - เทศบาลมีหนองน้ าใหญ่ที่สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้  
      - เทศบาลเหมาะส าหรับเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนสินค้าประเภทต่างๆ 
      - เทศบาลมีแหล่งน้ าใต้ดินสามารถเพาะปลูกได้ตลอดทั้งปี 
      - เทศบาลมีสถานที่ท่องเที่ยวของเอกชน 

(4)  ข้อจ ากัด  ( T : Threat) 
      - ประชาชนมีความแตกต่างในด้านฐานะทางเศรษฐกิจ 
      - ประชาชนมีพ้ืนฐานความรู้และพ้ืนฐานทางสังคมแตกต่างกัน 
      - ประชาชนขาดแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการลงทุนในอัตราดอกเบี้ยต่ า 
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วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และจุดมุ่งหมายการพัฒนาท้องถิ่น 
 

วิสัยทัศน์เทศบาลต าบลคูเมือง เทศบาลต าบลคูเมือง  มีระบบบริการสาธารณะด้านสาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐานที่พร้อม  สภาพแวดล้อมที่สวยงามสะอาดร่มรื่น  เศรษฐกิจมั่นคง  
ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความรู้คู่คุณธรรม  มีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง  และได้รับบริการที่ดีมี
ประสิทธิภาพ   
 

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
วิสัยทัศน์ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

พันธกิจ (MISSION) 

 1.  การสร้างระบบบริหารการจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  
การวางแผนพัฒนา  การตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง 
 2.  ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชนเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคตและเศรษฐกิจของท้องถิ่น 
 3.  ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
และภูมิ ปัญญาของท้องถิ่น 
 4.  การสร้างความเข้มแข็งด้านการพัฒนาอาชีพทุกด้านเพ่ือให้เศรษฐกิจโดยรวมมี 
ความมั่นคง 
 5.  การพัฒนาศักยภาพของประชาชนในชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
 6.  บริการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่ดีและยั่งยืนโดยใช้แนวทางเกษตรอินทรีย์ 
 7.  ปรับและส่งเสริมด้านสาธารณสุขมูลฐานของประชาชนให้อย่างท่ัวถึง 
 8.  จัดระบบป้องกันด้านรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนในเขตเทศบาล 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน: 

 -  ก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการ    
ด้านเศรษฐกิจ 
 -  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้นอย่างยั่งยืนและลดค่าใช้จ่าย 
ด้านสังคม 
 -  ยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชาชนทุกระดับอย่างทั่วถึงรวมทั้งปลูกฝังและส่งเสริมให้
ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนสร้างความตะหนักและอนุรักษ์คุณค่าวัฒนธรรม 
 -  ด าเนินการส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 -  ด าเนินการเพ่ือให้ประชาชนมีการนันทนาการอย่างมีคุณภาพและเพียงพอ 
 -  ด าเนินการเพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีทั่วหน้า 
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ด้านสิ่งแวดล้อม 
 -  จัดการด้านมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน 
 -  บริหารจัดการด้านทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ด้านองค์กร 
 -  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีแบบบูรณาการ  

พันธกิจ (MISSION) 

 1.  การสร้างระบบบริหารการจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  
การวางแผนพัฒนา  การตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง 
 2.  ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชนเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคตและเศรษฐกิจของท้องถิ่น 
 3.  ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
และภูมิ ปัญญาของท้องถิ่น 
 4.  การสร้างความเข้มแข็งด้านการพัฒนาอาชีพทุกด้านเพ่ือให้เศรษฐกิจโดยรวมมี 
ความมั่นคง 
 5.  การพัฒนาศักยภาพของประชาชนในชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
 6.  บริการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่ดีและยั่งยืนโดยใช้แนวทางเกษตรอินทรีย์ 
 7.  ปรับและส่งเสริมด้านสาธารณสุขมูลฐานของประชาชนให้อย่างท่ัวถึง 
 8.  จัดระบบป้องกันด้านรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนในเขตเทศบาล 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน: 

 -  ก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการ    
ด้านเศรษฐกิจ 
 -  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้นอย่างยั่งยืนและลดค่าใช้จ่าย 
ด้านสังคม 
 -  ยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชาชนทุกระดับอย่างทั่วถึงรวมทั้งปลูกฝังและส่งเสริมให้
ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนสร้างความตะหนักและอนุรักษ์คุณค่าวัฒนธรรม 
 -  ด าเนินการส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ 
 -  ด าเนินการเพ่ือให้ประชาชนมีการนันทนาการอย่างมีคุณภาพและเพียงพอ 
 -  ด าเนินการเพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีทั่วหน้า 
ด้านสิ่งแวดล้อม 
 -  จัดการด้านมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน 
 -  บริหารจัดการด้านทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ด้านองค์กร 
 -  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีแบบบูรณาการ  
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ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

เป้าประสงค์ 
เพ่ือก่อสร้าง ซ่อมบ ารุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตเทศบาลต าบลคูเมืองให้มีความสะดวกได้

มาตรฐาน และสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอื่นๆ ให้ประสบความส าเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ด้านคมนาคมขนส่ง การอุปโภคบริโภคและด้านเศรษฐกิจ  

1. เพ่ือติดตั้ง ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะให้ส่องสว่าง 
2. เพ่ือบริหารจัดการแหล่งน้ าเพ่ืออุปโภคบริโภคอย่างปลอดภัยและมีคุณภาพ 
3. เพ่ือซ่อมแซม ปรับปรุง บ ารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านอย่างมีประสิทธิภาพและมีน้ าอย่าง

เพียงพอ 
4. เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ในชุมชนให้น่าอยู่ 

แนวทางการพัฒนา 
 ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านเศรษฐกิจให้ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะให้ได้รับ
ความสะดวกและรวดเร็วขึ้น โดยเน้นการมีมาตรฐานและเกิดความยุติธรรมมากท่ีสุด  ดังนี้ 
 1. ก่อสร้างและปรับปรุงบ ารุงถนน สะพาน ทางเท้า ระบบระบายน้ าให้เป็นไปด้วยความสะดวก 
  2. ขยายเขตจ าหน่ายไฟฟ้าแรงต่ าและติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ 
  3. ก่อสร้างและขยายเขตจ าหน่ายน้ าประปาของการประปาของเทศบาล 
  4. บริการสาธารณะที่ประชาชนพึงได้รับอย่างถ้วนหน้า 
  5. พัฒนาการใช้ที่ดิน  

6. พัฒนาแหล่งเก็บน้ า 
7. พัฒนาระบบน้ าเสีย 
8. การใช้บริการด้านโทรคมนาคม 

ตัวช้ีวัด 
1. จ านวนการก่อสร้างและปรับปรุงถนนทางระบายน้ า 
2. จ านวนปริมาณการขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะให้ครบทุกครัวเรือน 
3. จ านวนปริมาณการขยายเขตประปาให้ครบทุกครัวเรือน 
4. จ านวนการได้รับบริการสาธารณะอ่ืนๆ เช่น อินเทอร์เน็ตสาธารณะ 
5. จ านวนสวนสาธารณะ ภูมิทัศน์ที่สวยงามและจ านวนประชาชนที่มาใช้ประโยชน์ 
6. จ านวนแหล่งเก็บน้ าสาธารณะ 
7. สถานที่บ าบัดน้ าเสียจากชุมชนให้ดีขึ้นก่อนปล่อยน้ าออกพ้ืนที่เกษตรกรรม และแหล่งน้ า 
8. จ านวนโคมไฟฟ้าแสงจันทร์ที่ติดตั้งและจ านวนประชาชนที่สัญจรไปมาได้รับความ 
    สะดวกและปลอดภัย 

ยุทธศาสตร์ที่   2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
เป้าประสงค์ 

 เพ่ือสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชน
ท้องถิ่น โดยเฉพาะผลิตผลทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร ให้มีความสามารถและ
ทักษะในการพัฒนาฝีมือในการผลิต เพ่ิมมูลค่าของสินค้าเพ่ือสามารถขยายการตลาดไปสู่ตลาดกลาง  

30 



แนวทางการพัฒนา 
  1. ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์ 
 และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร 
  2. เสริมสร้างและเพ่ิมทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ 
  3. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 
  4. เสริมสร้างและเพ่ิมทักษะอาชีพสตรี 

5. ส่งเสริมการกระจายรายได้ให้แก่ประชาชน 
6. ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ 
ตัวช้ีวัด 
1. จ านวนประชาชนที่มีทักษะในการผลิตผลทางเกษตรอินทรีย์ 
2. จ านวนครัวเรือนและกลุ่มอาชีพที่มีทักษะในการประกอบอาชีพ 
3. จ านวนสถานประกอบการที่เพ่ิมข้ึนอย่างมีระบบ 
4. จ านวนสตรีมีรายได้เสริม 
5. จ านวนประชาชนที่มาท่องเที่ยว 
6. จ านวนประชาชนที่มาจัดตั้งกลุ่มอาชีพ 

ยุทธศาสตร์ที่   3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 

เป้าประสงค์ 
เพ่ือเสริมสร้างทักษะทางด้านจิตใจ ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพอนามัย ด้านสวัสดิการ และ

สังคม ด้านกีฬา ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถพ่ึงพาตนเองได้ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

แนวทางการพัฒนา 
  1. การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
  2. การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 

3. การพัฒนาและส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัย 
  4. การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน 
  5. การพัฒนาและส่งเสริมด้านกีฬาและการนันทนาการ 
  6. สร้างจิตส านึกและความตระหนักของผู้ประกอบการและผู้บริโภค 
  7. ส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวให้มีความอบอุ่น 
   

ตัวช้ีวัด 
1. จ านวนชุมชนที่มีความสงบสุขพึงปรารถนาร่วมกัน 
2. จ านวนประชาชนที่ได้รับการศึกษาและศึกษาเพ่ิมข้ึน 
3. จ านวนประชาชนผู้มีสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตดี 
4. จ านวนผู้ขอรับบริการด้านสุขภาพ 
5. จ านวนขอรับการสนับสนุนของผู้ป่วยโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องลดลง 
6. จ านวนของผู้ป่วยโรคอุบัติใหม่ลดลง 
7. จ านวนของผู้เสพสิ่งเสพติดและผู้ค้ายาเสพติดลดลง 
๘. ร้อยละของประชากรได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพตามช่วงวัย 
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9. จ านวนผู้ประกอบการและผู้บริโภคได้ให้ความร่วมมือ 
ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เป้าประสงค์ 
เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอันพึงปรารถนาร่วมกันไม่ให้มีปัญหาภายในหมู่บ้าน 

แนวทางการพัฒนา 
  1. สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้ าและสิ่งแวดล้อม 
  2. การบริหารจัดการและรณรงค์ก าจัดขยะมูลฝอย 
  3. ประชาชนคัดแยกขยะภายในครัวเรือน 
  4. ส่งเสริมให้มีการปลูกต้นไม้และอนุรักษ์ป่าไม้พ้ืนที่สาธารณะ 

ตัวช้ีวัด 
1. จ านวนของการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ าและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
2. จ านวนปริมาณขยะมูลฝอยที่ให้การบริการลดน้อยลง 
3. จ านวนพื้นที่ป่าไม้เพ่ิมข้ึน 

ยุทธศาสตร์ที่  5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

เป้าประสงค์ 
เพ่ือสนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการท างานของ

ภาครัฐและให้บรรจุแนวทางการด าเนินงานของจังหวัดบุรีรัมย์ ตามยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้เป็นไปตาม
หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

แนวทางการพัฒนา 
1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทาง การเมืองและ

สังคม 
  2. ส่งเสริมการเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถใน 
การพัฒนา 
  3. การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม 

4. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการของเทศบาล 
5. การขยายเครื่องรับสัญญาณเสียงไร้สายให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
6. ปรับปรุงและพัฒนารายได้ 
7. บุคลากรในองค์กรมีขีดสมรรถนะสูง  
8. ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการจากหน่วยงาน 
9. องค์กรยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 
ตัวช้ีวัด 
1. จ านวนผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม 
2. จ านวนบุคลากรและอุปกรณ์ในการท างานมีศักยภาพในการบริการประชาชนเพิ่มขึ้น 
3. ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ 
4. จ านวนเทศบัญญัติที่บัญญัติควบคุมการจัดระเบียบสังคม 
5. จ านวนผู้มีผลกระทบปัญหาสังคมลดลง 
6. จ านวนประชาชนที่เข้าร่วมรับฟังการประชาสัมพันธ์ของเทศบาล 
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7. จ านวนประชาชนที่เข้าใจในการจัดเก็บรายได้และการช าระภาษี 
8. ร้อยละของการบริการที่สามารถลดขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการ  
9. ร้อยละของบุคลากรที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
10. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาขีดสมรรถนะตามแผนพัฒนาบุคลากร  
11. ร้อยละของงานที่บริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล  
12. ระดับความส าเร็จของการส่งเสริมองค์กรให้ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและการประพฤติ   

มิชอบ 
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ส่วนที่ส่วนที่    44  
 

 
 
 

ค าชี้แจง  :  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑– ๒๕๖๕) และเพ่ิมเติม  
เปลี่ยนแปลง แก้ไข ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะท าการประเมินปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม
ของทุกปี   
 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ................เทศบาลต าบลคูเมือง........................................................... 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินการ 
ไม่มีการ

ด าเนินการ 
1.  คณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่น 
1.1  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพิจารณารา่งแผนพัฒนาท้องถิ่น   
1.2  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

  

1.3  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
1.4  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนนุจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
1.5  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนนุจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
1.6  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชาคมท้องถิน่และร่วมจัดท าร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

  

2.  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๒.๑  มีการประชุมประชาคมทอ้งถิ่น (ระดับหมู่บา้น)    
๒.๒  มีการประชุมประชาคมทอ้งถิ่น (ระดับต าบล)   
2.๓  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในการจัดท าแผน   
๒.๔  มีการแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  รับทราบปัญหาความต้องการ  
ประเด็นการพัฒนา  ประเด็นที่เก่ียวข้อง และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับ
สภาพพ้ืนที่  

  

2.๕  มีการรวมรวมข้อมูลจากข้อ  ๒.๔  เพื่อน ามาก าหนดแนวทางการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น   

  

2.๖  มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมนิผลยทุธศาสตร์ตามแนวทางการ
พิจารณาการติดตามและประเมนิผลยทุธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพฒันา
ท้องถิ่น 

  

๒.๗  มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมนิผลโครงการตามแนวทางการพิจารณา
การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพฒันาท้องถิ่น 

  

2.๘  มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิ่นประจ าปี
งบประมาณ 

  

๒.๙  มีข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพฒันาท้องถิ่นในอนาคต   

แบบการก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
และเพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  แก้ไข 

34 



 
สรุปการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  และเพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  แก้ไข 

ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 2565 

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

การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

2 450,000.00 2 450,000.00 26 11,969,120.00 25 12,244,800.00 25 23,887,000.00 

การพัฒนา
ด้าน
เศรษฐกิจ 

2 70,000.00 2 70,000.00 3 90,000.00 5 140,000.00 5 140,000.00 

การพัฒนา
ด้าน
คุณภาพ
ชีวิต 

37 9,499,820.00 43 10,516,040.00 45 14,658,664.00 48 15,968,664.00 55 17,008,664.00 

ด้านการ
พัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

3 70,000.00 3 70,000.00 4 100,000.00 4 100,000.00 4 100,000.00 

ด้านการ
บริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่
ดี 

10 405,000.00 11 425,000.00 33 4,757,300.00 39 2,234,100.00 32 4,247,100.00 

รวม 54 10,494,820.00 61 11,531,040.00 111 31,575,084.00 121 30,687,564.00 121 45,382,764.0 
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แบบประเมินผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลคูเมืองตามยทุธศาสตร์การพัฒนา 

ค าชี้แจง  :  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 256๕) และเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง  
แก้ไข  ประเมินปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   

 
สรุปรายงานผลการด าเนินการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ล าดับ
ที ่

รายการ โครงการ งบประมาณ 

โครงการที่สามารถด าเนินการได้ (27 โครงการ) 
คิดเป็นร้อยละ
ของแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

คิดเป็นร้อยละ
ของแผนการ
ด าเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละ
ของข้อบัญญัติ 

 
1 บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  
-  ปีงบประมาณ          6
พ.ศ. 2565  

121 
 

45,382,764 

22.32 61.16 36.49 

2 ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณ 74 11,990,800 
๓ สามารถด าเนินการได้ 27 8,264,832.50 

 

 
 
 
 
 

(๑) โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่สามารถน ามาตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลต าบลคูเมือง อ าเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 

 

    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลต าบลคูเมือง มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานทีรับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค ์

ผลผลิต 

1.  

การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการอุดหนุน
การประปาสว่น
ภูมิภาคจังหวัด
บุรีรัมย์ 

150,000.00 
ส านัก/กองช่าง, ส านัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อขยายเขตประปาให้
ประชาชนในเขตเทศบาลมี
น้ าประปาใช้ครบทุก
ครัวเรือน 

ขยายเขตน้ าประปาให้ครบ
ทั้ง 4 หมู่บ้าน 

2.  

การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการอุดหนุน
การไฟฟ้าสว่น
ภูมิภาคอ าเภอคู
เมือง 

100,000.00 
ส านัก/กองช่าง, ส านัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อขยายเขตระบบไฟฟา้
แรงต่ าเพื่อจ าหนา่ยและ
ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ 

ขยายเขตไฟฟ้าให้ให้ครบ
ทั้ง 4 หมู่บ้าน  

3.  
การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง

โครงการก่อสร้าง
ฐานเสาธงพร้อม

36,200.00 
ส านัก/กองช่าง, ส านัก
ช่าง, กองโยธา, กอง

-เพื่อก่อสร้างฐานเสาธง
พร้อมย้ายเสาธงด้านหนา้

ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร. 
ยาว 3.00 เมตร สูง 1.00 

  สรุปรายงานผลการด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
และเพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  แก้ไข 
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สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
และเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 



พื้นฐาน ย้ายเสาธงด้านหน้า
ส านักงานเทศบาล
ต าบลคูเมือง อ. คู
เมือง จ.บุรีรัมย์ 

ประปา ส านักงานเทศบาลต าบลคู
เมือง 

เมตร ตามแบบเทศบาล
ก าหนด 

4.  

การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการขุดลอก
ตกแต่งคันคูพร้อม
ก่อสร้างรั้วรอบบ่อ
ก าจัดขยะมูลฝอย
ของเทศบาลต าบลคู
เมือง  

499,800.00 

ส านัก/กองช่าง, ส านัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อโครงการขุดลอก
ตกแต่งคันคูพร้อมก่อสร้าง
รั้วรอบบ่อก าจัดขยะมูล
ฝอยของเทศบาลต าบลคู
เมือง 

ขนาดปากบ่อกว้าง 60 
เมตร ยาว 60 เมตร ฐาน
บ่อกวา้ง 51 เมตร บ่อลึก
เฉลี่ย 3.00 เมตร ปริมาณ
ดินขุด 9,300 ลูกบาศก์
เมตร ตกแต่งคันคูพร้อมรั้ว
กั้น ตามแบบเทศบาล
ก าหนดพร้อมป้ายโครงการ 
1 ป้าย 

5.  

การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
อาคารส านักงาน
เทศบาลต าบลคู
เมือง 

497,000.00 

ส านัก/กองช่าง, ส านัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อปรับปรุงอาคาร
ส านักงานเทศบาลต าบลคู
เมือง 

งานถมดินก่อบล็อก
ด้านล่างอาคารส านักงาน
เทศบาลต าบลคูเมือง ดิน
ถม 90 ลบม. ก่ออิฐบลอ็ก 
60 ตารางเมตร -งาน
เปลี่ยนราวบันไดทางขึ้นชั้น 
2 ส านักงานเทศบาลต าบล
คูเมือง ยาว 9.59 เมตร 
สูง 0.90 เมตร -งานต่อ
เติมห้องประชาสัมพันธ์
ส านักงานเทศบาลต าบลคู
เมือง กว้าง 7.00 เมตร 
สูง 2.80 เมตร -งาน
ปรับปรุงอาคารส านักงาน
เทศบาลชั้น 2 (ห้อง
ปฏิบัติงานนายกเทศมนตรี
ต าบลคูเมือง) พื้นที่ 64 
ตารางเมตร -งานเปลี่ยน
หน้าต่างอาคารส านกังาน
เทศบาลต าบลคูเมือง 
จ านวน 10 ชุด ตามแบบ
เทศบาลก าหนดพร้อมปา้ย
โครงการจ านวน 1 ป้าย  

6.  

การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ า
คูขาดบริเวณ
ด้านข้างส านักงาน
เทศบาลถึงข้างศาล
เจ้าพ่อหลวงอุดม 

0.00 

ส านัก/กองช่าง, ส านัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์อ่าง
เก็บน้ าคูขาดบริเวณ
ด้านข้างส านักงานเทศบาล
ถึงข้างศาลเจ้าพ่อหลวง
อุดม 

งานถมดินบริเวณอ่างเก็บ
น้ าคูขาดด้านข้างส านกังาน
เทศบาลถึงศาลเจ้าพ่อ
หลวงอุดม พื้นที ่1,575 
ตารางเมตร สูงเฉลี่ย 4.00 
เมตร ปริมาณดินถม 
9,540 ลูกบาศก์เมตร -
งานก่อสร้างลานคอนกรีต
เสริมเหล็กด้านข้าง
ส านักงานเทศบาลถึงศาล
เจ้าพ่อหลวงอุดม ขนาด
กว้าง 32 เมตร ยาว 100 
เมตร หนา 0.10 เมตร 
หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 
3,200 ตรม. -งาน
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ปรับปรุงภูมิทัศน์ท าแผงกั้น
ดินถมบริเวณด้านข้าง
ส านักงานเทศบาลถึงศาล
เจ้าพ่อหลวงอุดมยาว 70 
เมตร สูงเฉลี่ย 3.00 เมตร 
ตามแบบเทศบาลก าหนด
พร้อมป้ายโครงการ 
จ านวน 1 ป้าย 

7.  

การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ทางลาดทางขึ้น
ส านักงานเทศบาล
ต าบลคูเมือง(ทาง
ขึ้นผู้พิการ)  

43,200.00 

ส านัก/กองช่าง, ส านัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

-เพื่อก่อสร้างทางลาดทาง
ขึ้นส านักงานเทศบาล
ต าบลคูเมือง (ทางขึ้นผู้
พิการ)  

ขนาดกวา้ง 1.00 เมตร 
ยาว6.00 เมตร สูงเฉลี่ย 
1.00 เมตร ตามแบบ
เทศบาลก าหนด  

8.  

การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
อาคาร
เอนกประสงค์ 

0.00 

ส านัก/กองช่าง, ส านัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ส านักงาน
เทศบาลต าบลคูเมือง 

ขนาดกวา้ง 12.00 เมตร 
ยาว 20.00 เมตร ตาม
แบบเทศบาลก าหนด 
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 

9.  

การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างลา
นคสล.ข้างศาลเจ้า
พ่อหลวงอุดม 

490,700.00 

ส านัก/กองช่าง, ส านัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อความสะดวกในการจัด
กิจกรรม 

ขนาดกวา้ง 10 ม. ยาว 
92.5 ม. หนา 0.10 ม. 
พื้นที่ คสล.925 ตร.ม.ตาม
แบบเทศบาลก าหนด 

10.  

การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.ไปบ้าน
โคกสว่าง หมู ่10 
ต.หนองขมาร อ.คู
เมือง จ.บุรีรัมย์ 

499,900.00 

ส านัก/กองช่าง, ส านัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมาและได้ถนน
มาตรฐาน 

ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 
170 เมตร หนา 0.15 
เมตร พื้นที่ คสล.850 
ตรม. ตามแบบเทศบาล
ก าหนด 

11.  

การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคาร
ตลาดสด หมู่ 6 ต.คู
เมือง อ.คูเมือง จ.
บุรีรัมย์  

339,600.00 

ส านัก/กองช่าง, ส านัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารตลาดสด  

งานปล่องดูดควัน , งานเท
ฟุตบาทตลาดสด , งาน
ไฟฟ้า/ประปา , งานรื้อแผง
ขายของ ตามแบบเทศบาล
ก าหนด  

12.  

การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างรั้ว
คาวบอยอ่างเก็บน้ า
คูขาดด้านทิศ
ตะวันออก หมู ่10 
ต.คูเมือง อ.คูเมือง 
จ.บุรีรัมย์ 

252,300.00 

ส านัก/กองช่าง, ส านัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อก่อสร้างรั้วคาวบอย รั้วคาวบอย 2 ชั้น กว้าง 
2.50 เมตร ยาว 375 
เมตร จ านวน 150 ชุด 
ตามแบบเทศบาลก าหนด 

13.  

การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
โรงจอดรถหลัง
อาคารส านักงาน
เป็นห้องประชุม
ส านักงานเทศบาล
ต าบลคูเมือง 

499,900.00 

ส านัก/กองช่าง, ส านัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อใช้ในการประชุม จ านวน 1 หลัง ตามแบบ
เทศบาลก าหนด 

14.  

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการฝึกอบรม
อาชีพส่งเสริมอาชีพ
ประชาชนในเขต
เทศบาล 

50,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพ
ด ารงชีวิตที่ดีข้น 

กลุ่มอาชีพวิสาหกิจชุมชน -
กลุ่มอาชีพตา่งๆในเขต
เทศบาล -ผู้ตกเกณฑ์จปฐ. 
-ประชาชนทัว่ไป 

15.  
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการคูเมือง
เกษตรอินทรีย์ วถิี

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 

เพื่ออุดหนุนอ าเภอคูเมือง
ตามโครงการคูเมืองเกษตร

เพื่อส่งเสริมการประกอบ
อาชีพของเกษตรกรตาม
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เศรษฐกิจพอเพียง ส านักงานปลัด อบต. อินทรีย์ วถิึเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ระบบเศรษฐกิจพอเพียง 

16.  
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการเกษตร
ผสมผสาน 20,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมการประกอบ
อาชีพของเกษตรกรตาม
ระบบเศรษฐกิจพอเพียง 

จ านวน 1 โครงการ 

17.  

การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการควบคุม
และป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

30,000.00 

ส านัก/กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กองการแพทย ์

- เพื่อก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์
ยุงลายโดยวธิีทางกายภาพ
ชีวภาพและสารเคมี - เพื่อ
ก าจัดยุงตัวเต็มวัยระยะ
ระบาดและหลังระบาด - 
เพื่อให้ประชาชนมีความ
ตื่นตัวในการร่วมรณรงค์
ป้องกันโรค  

หยอดทรายอะเบท - พ่น
สารเคมี 

18.  

การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการควบคุม
และป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าและยา
คุมก าเนิด 

34,000.00 

ส านัก/กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กองการแพทย ์

เพื่อให้สุนัขในเขตเทศบาล
ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน
พิษสุนัขบ้า ควบคุมการ
ระบาดของโรค 

- ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าและยาคุมก าเนิด -
ส ารวจประชากรสุนัขและ
แมว 

19.  

การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการอุดหนุน
เหล่ากาชาดจังหวัด
บุรีรัมย์ 

20,000.00 

ส านัก/กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กองการแพทย ์

-เพื่อจัดกจิกรรมสาธารณ
กุศลและให้ความชว่ยเหลือ
ประชาชนตามภารกิจของ
เหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย ์

เหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย ์

20.  

การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการอุดหนุนกิ่ง
กาชาดอ าเภอคูเมือง  

20,000.00 

ส านัก/กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กองการแพทย ์

เพื่อสนับสนุนด าเนิน
กิจการดา้นการบรรเทา
ทุกข์ให้กับประชาชนในเขต
อ าเภอคูเมือง 

กิ่งกาชาดอ าเภอคูเมือง 

21.  
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการห่วงใยใส่ใจ
สุขภาพผู้สูงอาย ุ 20,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อตรวจสุขภาพและให้
ความรู้ดูแลร่างกายและ
จิตใจผู้สูงอายุ  

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล 

22.  

การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการหมอ
ครอบครัวเพื่อผู้ป่วย
เร้ือรังและผู้พิการใน
ชุมชน 

25,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ผู้ป่วยและผู้พกิารใน
ชุมชนได้รับการดูแลเพื่อ
ส่งเสริมสุขภาพ 

-ผู้สูงอายุปว่ยโรคเบาหวาน
และความดันโลหิตสูง 

23.  

การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการแข่งขัน
กีฬาชุมชนสัมพันธ์ 
เทศบาลเกมส์ 50,000.00 

ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและ
ประชาชนมีการออกก าลัง
กาย ใช้เวลาวา่งให้เกิด
ประโยชน์หา่งไกลยาเสพ
ติด 

เยาวชนและประชาชน 4 
ชุมชนในเขตเทศบาล 

24.  
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการจัดงาน
ถวายเทียนพรรษา 40,000.00 

ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

-เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีอันดี
งานของไทย  

จัดกิจกรรมในงานถวาย
เทียนพรรษา 

25.  
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการสืบสาน
และอนุรักษ์
ประเพณีไทย 

50,000.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีอันดี
งามของไทย 

จัดกิจกรรมสืบสานและ
อนุรักษ์ประเพณีไทย 

26.  
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการท าบุญตัก
บาตรวันขึ้นปีใหม ่ 10,000.00 

ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีอันดี
งามของไทย 

จัดกิจกรรมท าบญุ ตัก
บาตรวันขึ้นปีใหม ่

27.  
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการจัด
กิจกรรมส่งเสริม

10,000.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบู

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 
ข้าราชการพนักงานลูกจ้าง 
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พระพุทธศาสนา
เนื่องในเทศกาลวันวิ
สาขบูชา 

ชา 

28.  

การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการอนุรักษ์
และสืบสาน
ประเพณีออก
พรรษา 

10,000.00 

ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีอันดี
งามของไทย 

เข้าร่วมกิจกรรม หน่วยงาน
ราชการ พอ่ค้า ประชาชน 

29.  
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการจัดงาน
ประเพณีขึ้นเขา
พนมรุ้ง 

20,000.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อใช้ในการจัดงาน
ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง 

ที่ท าการปกครองจังหวัด
บุรีรัมย์ 

30.  

การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการจัดงานรัฐ
พิธี อ าเภอคูเมือง 
จังหวัดบุรีรัมย ์

20,000.00 

ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อให้ประชาชนอ าเภอคู
เมืองได้ร่วมใจ
เทิดพระเกียรต ิ

ส่วนราชการหนว่ยงาน
ภาครัฐ รัฐวิสาหกจิ และ
ประชาชนในเขตพื้นที่
อ าเภอคูเมือง 

31.  
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการจัดงานวัน
เด็กแห่งชาติ 0.00 

ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

-เพื่อให้เด็กและเยาวชนยึด
มั่นในสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัต ิ

จ านวนเด็กและเยาวชนใน
เขตเทศบาลต าบลคูเมือง 

32.  

การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการ
ส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กอย่างต่อเนื่อง
และสานสัมพันธ์
ส าหรับผู้ปกครอง
และเด็กก่อนวัย
เรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาล
ต าบลคูเมือง 

30,000.00 

ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อให้ผู้ปกครองและผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องได้รับความรู้
เกี่ยวกบัเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก
อย่างติ่เนื่อง 

เด็กที่ส าเร็จการศึกษา
ระดับปฐมวัย ผูป้กครอง
เด็ก 

33.  

การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการแข่งขัน
ทักษะวิชาการ
ส าหรับศูนย์พัฒนา
เกเล็กองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

30,000.00 

ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการ
เพิ่มขึ้นทางวิชาการ 

เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

34.  

การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการศึกษาดู
งานการจัดงาน
มหกรรมการจัด
การศึกษาทอ้งถิ่น 

30,000.00 

ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อเป็นการแลกเปลีย่น
ความรู้และน านวัตกรรม
ใหม่ๆๆทางการศึกษามา
ปรับปรุงใช ้

ผู้บริหาร บุคลากร
การศึกษา 

35.  

การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการจัดชื้อ
อาหารเสริม(นม)ร.
ร.อนุบาลคูเมือง
(สพฐ.) 

1,692,100.00 

ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

-เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการ
เพิ่มขึ้น 

จ านวนเด็กโรงเรียนอนุบาล
คูเมือง 

36.  

การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการจัดชื้อ
อาหารเสริม(นม)
ร.ร.บ้านหนองหว้า
(สพฐ.) 

1,692,100.00 

ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

-เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการ
เพิ่มขึ้น 

จ านวนเด็กโรงเรียนบ้าน
หนองหว้า 

37.  
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการอบรม
ศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาและเพิ่มพูน

50,000.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

-เพื่อพัฒนาบุคลากรและ
เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฎิบัติงาน โดยการสร้าง

บุคลากรทางการศึกษา
เทศบาล 
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ศักยภาพการ
ด าเนินงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลคู
เมือง 

ความรู้ความเข้าใจในการ
บริหารงานร่วมกันระหว่าง
บุคลากรองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

38.  

การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

455,900.00 

ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อให้เด็กเล้กเทศบาล
ได้รับพัฒนาการที่ดีขึ้น 

เพื่อจ้างเหมาท าอาหาร
กลางวันส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลคู
เมือง -เพื่อจ่ายเป็นค่า
จัดการเรียนการสอนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลคูเมือง -เพื่อจ่ายเป้น
ค่าหนังสือเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลคู
เมือง -เพื่อจ่ายเป็นค่า
อุปกรณ์การเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลคูเมือง -เพื่อจ่ายเป็น
ค่าเครื่องแบบนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลคูเมือง -เพื่อจ่ายเป็น
ค่าจัดกิจกรรมผู้เรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลคูเมือง 

39.  

การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการอุดหนุน
อาหารกลางวัน
โรงเรียนอนุบาลคู
เมืองสังกัด (สพฐ.) 

2,814,000.00 

ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อให้เด็กนักเรียนมีอาหาร
กลางวันรับประทาน 

เด็กนักเรียนโรงเรียน
อนุบาลคูเมือง 

40.  

การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการอุดหนุน
อาหารกลางวัน. 
โรงเรียนบ้านหนอง
หว้า สังกัด (สพฐ.) 

588,000.00 

ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อให้เด็กนักเรียนมีอาหาร
กลางวันรับประทาน 

เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้าน
หนองหว้า 

41.  

การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการพัฒนาสตรี
และส่งเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ครอบครัว 

10,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อพัฒนาสตรีให้มีความ
เข้มแข็ง 

-กลุ่มสตรีแม่บ้านเทศบาล
ต าบลคูเมือง 

42.  

การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการป้องกัน
และระงับโรคติด
เช้ือไวรัสโคโลน่า 
2019 

0.00 

ส านัก/กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กองการแพทย ์

เพื่อป้องกันและระงับโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโลน่า 
2019 

ประชาชนในเขตเทศบาล 

43.  

การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการสืบสาน
และอนุรักษ์
ประเพณีลอย
กระทง 

55,000.00 

ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

เพื่อสืบสานและอนุรกัษ์
ประเพณ ี

ประชาชนในเขตเทศบาล 
 
 
 
 
 

44.  
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการจัดตั้ง 
"ศุนย์พักคอย" 
อ าเภอคูเมือง 

100,000.00 
ส านัก/กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กองการแพทย ์

-เพื่ออุดหนุนสาธารณสุข 
อ าเภอคูเมืองตามโครงการ
จัดตั้ง ?ศุนย์พักคอย 

อุดหนุนสาธารณสุขอ าเภอ
คูเมืองตามโครงการฯ 
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จังหวัดบุรีรัมย์  อ าเภอคูเมือง จังหวัด
บุรีรัมย์ 

45.  

การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการควบคุมโรค
หนอนพยาธ ิของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมาร ี

0.00 

ส านัก/กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กองการแพทย ์

เพื่อให้ความรู้แกป่ระชาชน จ านวน1โครงการ 

46.  

การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการส่งเสริม
โภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่
และเด็กของสมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมาร ี

0.00 

ส านัก/กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กองการแพทย ์

เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามยั
แม่และเด็ก 

จ านวน 1 โครงการ 

47.  

การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการพัฒนา
ระบบสุขาภบิาลใน
โรงเรียนและชุมชน
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมาร ี

0.00 

ส านัก/กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กองการแพทย ์

เพื่อให้โรงเรียนและชุมชนมี
ความรู้เรื่องระบบ
สุขาภิบาล 

จ านวน 1 โครงการ 

48.  
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการสุขาภิบาล
อาหารและการ
ตรวจสารปนเปื้อน 

0.00 
ส านัก/กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กองการแพทย ์

เพื่อให้ความรู้แกป่ระชาชน จ านวน 1 โครงการ 

49.  
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการส่งเสริม
การออกก าลังกาย
โดยการเต้นแอโรบิค 

6,200.00 
ส านัก/กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กองการแพทย ์

เพื่อส่งเสริมการออกก าลัง
กายใหก้ับประชาชน 

จ านวน 1 โครงการ 

50.  

การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการฝึกอบรม
สภาเด็กและ
เยาวชนปอ้งกันและ
แก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยเรียน 

20,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ความรู้แก่เด็กและ
เยาวชนในการป้องกันการ
ตั้งครรภ์ในวัยเรียน 

สภาเด็กและเยาวชน 
เทศบาลต าบลคูเมือง 

51.  

การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการสักการะ
เจ้าพ่อหลวงอุดม 
งานของดีอ าเภอคู
เมือง งานกัญชา
และงานกาชาด 

0.00 

ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อเฉลิมฉลองงาน
ประเพณีประจ าปีของ
อ าเภอคูเมือง 

อุดหนุนอ าเภอคูเมือง ตาม
โครงการสักการะเจา้พ่อ
หลวงอุดมฯ 

52.  
ด้านการพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

โครงการบริหาร
จัดการขยะตั้งแต่
ครัวเรือน 

30,000.00 
ส านัก/กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กองการแพทย ์

เพื่อให้ประชาชนคัดแยก
ขยะ 

รณรงค์คัดแยกขยะเป็น
ศูนย์ -ให้ความรู้ 4 ชุมชน 

53.  
ด้านการพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

โครงการรักษ์น้ า 
รักษ์ป่า รกัษ์
แผ่นดิน 

30,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่ออนุรักษ์แหล่งน้ าและ
ป่าไม้ 

-เพื่อก าจัดผักตบชวาแล
วัชพืช -ปลูกต้นไม้ 

54.  

ด้านการบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม
เทศบาลต าบลคู
เมือง 

20,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้พนักงานและลูกจา้ง
ปฏิบัติและฝกึอบรม 

พนักงานและลูกจ้าง
เทศบาลต าบลคูเมือง 

55.  
ด้านการบริหาร
จัดการ

โครงการจัดชื้อ
เต็นท์ผ้าใบทรงโค้ง 

143,200.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 

ใช้ในการจัดกิจกรรม
ต่างๆๆและบริการ

จ านวน 6 หลัง 
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บ้านเมืองที่ด ี ส านักงานปลัด อบต. ประชาชน 

56.  

ด้านการบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการป้องกัน
และรณรงค์ลด
อุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปี
ใหม่ 7 วันอันตราย 

13,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อป้องกันลดอุบัติเหตุบน
ท้องถนน 

ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ช่วง เทศกาลปีใหม ่

57.  

ด้านการบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการรณรงค์เพื่อ
ความปลอดภยับน
ท้องถนนในช่วง
เทศกาลสงกรานต์  

20,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อป้องกันลดอุบัติเหตุบน
ท้องถนน 

ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ช่วง เทศกาลสงกรานต ์

58.  
ด้านการบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการฝึกอบรม
การป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย 

30,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อระงับเหตุอัคคีภัยที่เกิด
ขี้นได้ 

พนักงานเทศบาลและ
ประชาชนในเขตเทศบาล 

59.  

ด้านการบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการจิตอาสา
ภัยพิบัตปิระจ า
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

0.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อจัดการฝึกอบรมให้กับ
จิตอาสาภัยพบิัติเทศบาล
ต าบลคูเมือง 

จัดอบรมจิตอาสาภยัพิบัติ
เทศบาลต าบลคูเมือง 
จ านวน 50 คน 

60.  
ด้านการบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการจัดซ้ือ
ตู้เย็น ขนาด 7 
คิวบิกฟุต 

8,500.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อใช้บริการประชาชน จ านวน 1 ตู ้

61.  

ด้านการบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการจัดซ้ือ
โทรทัศน์ แอล อ ีดี 
(LED TV)แบบ 
Smart TV ขนาด 
43 นิ้ว 

13,700.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อใช้บริการประชาชน จ านวน 1 เครื่อง 

62.  
ด้านการบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการจัดซ้ือโซฟา
รับแขก 15,000.00 

ส านัก/กองคลัง เพื่อใช้บริการประชาชน จ านวน 1 ชุด 

63.  
ด้านการบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการจัดเก็บ
ภาษีนอกสถานที ่ 20,000.00 

ส านัก/กองคลัง เพื่อจัดเก็บภาษีนอก
สถานที่ 

จ านวน 1 โครงการ 

64.  
ด้านการบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 20,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

จ านวน 1 โครงการ 

65.  
ด้านการบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการจัดซ้ือตู้ท า 
น้ าร้อน ? น้ าเย็น  5,500.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อใช้บริการประชาชน จ านวน 1 ตู ้

66.  

ด้านการบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการจัดซ้ือ
โทรทัศน์ แอล อ ีดี 
(LED TV) แบบ 
Smart TV ขนาด 
32 นิ้ว 

6,700.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 
 
 

เพื่อใช้บริการประชาชน จ านวน 1 เครื่อง 

67.  
ด้านการบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการส่งเสริม
วินัยจราจร 30,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อฝึกอบรมวินยัจราจร
ให้กับผู้ปกครองหรือ
นักเรียน 

จ านวน 50 คน 

68.  
ด้านการบริหาร
จัดการ

โครงการจัดซ้ือ
เครื่องสูบน้ า แบ

8,600.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 

เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ า แบ
หอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน 

จ านวน 1 เครื่อง 
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บ้านเมืองที่ด ี หอยโข่ง เครื่องยนต์
เบนซิน 

ส านักงานปลัด อบต. ขนาด 5 แรงม้า 

69.  
ด้านการบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการจัดซ้ือ
เครื่องพ่นหมอก
ควัน 

59,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อใช้ป้องกัน และก าจัด
แมลง ซ่ึงเป็นพาหะน าโรค 
เช่น ยุง แมลง 

จ านวน 1 เครื่อง 

70.  
ด้านการบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการจัดซ้ือโต๊ะ
รับประทานอาหาร
พร้อมเก้าอี ้

19,350.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลคูเมือง 

จ านวน 7 ชุด 

71.  

ด้านการบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการจัดซ้ือโต๊ะ
เขียนหนังสือพร้อม
เก้าอี้ ส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลคู
เมือง 

19,350.00 

ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลคูเมือง 

จ านวน 4 ชุด 

72.  
ด้านการบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการจัดซ้ือโซฟา
รับแขก  8,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อใช้บริการประชาชน จ านวน 1 ชุด 

73.  
ด้านการบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการส่งเสริม
การจัดท า
แผนพัฒนาหมู่บา้น 

40,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ความรู้ในการจัดท า
แผนพัฒนาหมู่บา้น 

จ านวน 1 โครงการ 

74.  
ด้านการบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการจัดซ้ือ
เครื่องพ่นหมอก
ควัน 

0.00 
ส านัก/กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กองการแพทย ์

เพื่อจัดซื้อเครื่องพ่นหมอก
ควัน 

จ านวน1เครื่อง 

 

 

(๒) โครงการที่สามารถด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

  ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการตามแผน  
งบตามข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1.  
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการขุดลอกตกแต่งคันคูพร้อม
ก่อสร้างรั้วรอบบ่อก าจัดขยะมูลฝอยของ
เทศบาลต าบล  คูเมือง 

499,800.00 499,800.00 499,800.00 0.00 

2.  
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงอาคารส านักงาน
เทศบาลต าบลคูเมือง 

497,000.00 496,000.00 496,000.00 1,000.00 

3.  
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างลาน คสล.ข้างศาลเจ้า
พ่อหลวงอุดม 

490,700.00 490,000.00 490,000.00 700.00 

4.  
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ไปบ้านโคก
สว่าง หมู่ 10 ต.หนองขมาร อ.คูเมือง จ.
บุรีรัมย์ 

499,900.00 499,000.00 499,000.00 900.00 

5.  
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารตลาด
สด หมู่ 6 ต.  คูเมือง อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 

339,600.00 339,000.00 339,000.00 600.00 

6.  
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างรั้วคาวบอยอ่างเก็บน้ าคู
ขาดด้านทิศตะวันออก หมู่ 10 ต.คูเมือง 
อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 

252,300.00 252,300.00 252,300.00 0.00 

7.  
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงโรงจอดรถหลังอาคาร
ส านักงานเป็นห้องประชุมส านกังาน
เทศบาลต าบลคูเมือง 

499,900.00 499,900.00 0.00 0.00 

8.  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพประชาชน 50,000.00 13,500.00 13,500.00 36,500.00 
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ในเขตเทศบาล 

9.  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
โครงการควบคุมและป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

30,000.00 500.00 500.00 29,500.00 

10.  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนขั
บ้าและฉีดยาคุมก าเนิด 

34,000.00 30,100.00 30,100.00 3,900.00 

11.  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต โครงการจัดงานถวายเทียนพรรษา 40,000.00 22,850.00 22,850.00 17,150.00 

12.  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
โครงการจัดงานรัฐพิธี อ าเภอคูเมือง 
จังหวัดบุรีรัมย ์

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

13.  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างต่อเนื่องและ
สานสัมพันธ์ส าหรับผู้ปกครองและเด็ก
ก่อนวยัเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลคูเมือง 

30,000.00 27,200.00 27,200.00 2,800.00 

14.  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต วัสดุงานบ้านงานครัว 1,692,100.00 1,628,538.50 1,628,538.50 63,561.50 

15.  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

455,900.00 373,710.00 373,710.00 82,190.00 

16.  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียน
อนุบาลคูเมือง สังกัด(สพฐ.) 

2,814,000.00 2,768,850.00 2,768,850.00 45,150.00 

17.  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียน
บ้านหนองหว้า สังกัด(สพฐ.) 

588,000.00 552,300.00 552,300.00 35,700.00 

18.  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
โครงการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณี
ลอยกระทง 

55,000.00 49,300.00 49,300.00 5,700.00 

19.  ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
โครงการบริหารจัดการขยะตั้งแต่
ครัวเรือน 

30,000.00 5,200.00 5,200.00 24,800.00 

20.  ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม โครงการรักษ์น้ า รักษ์ป่า รักษ์แผ่นดิน 30,000.00 12,750.00 12,750.00 17,250.00 

21.  
ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการจัดซ้ือเต็นท์ผ้าใบทรงโค้ง 143,200.00 120,000.00 120,000.00 23,200.00 

22.  
ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการป้องกันและรณรงค์ลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 7 วัน
อันตราย 

13,000.00 7,200.00 7,200.00 5,800.00 

23.  
ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการป้องกันและรณรงค์ลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

20,000.00 5,425.00 5,425.00 14,575.00 

24.  
ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการฝึกอบรมการปอ้งกันและระงับ
อัคคีภัย 

30,000.00 26,910.00 26,910.00 3,090.00 

25.  
ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการจัดท าแผนพัฒนาทอ้งถิ่น 20,000.00 799.00 799.00 19,201.00 

26.  
ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการจัดซ้ือเครื่องสูบน้ าแบบหอยโขง่ 
เครื่องยนต์เบนซิน 

8,600.00 8,600.00 8,600.00 0.00 

27.  
ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการส่งเสริมการจัดท าแผนพัฒนา
หมู่บ้าน 

40,000.00 15,000.00 15,000.00 25,000.00 
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สรปุผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ของเทศบาลต าบลคเูมอืง 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
โดย 

คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันา 
เทศบาลต าบลคูเมือง 

อ าเภอคูเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์ 
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยทุธศาสตร ์

เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ของเทศบาลต าบลคูเมือง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ ๒๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ ๒๐ 
๓.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐ ๖๐ 
     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) (๑๐) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) (๑๐) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) (๑๐) 
     ๓.๔  วสิัยทัศน์ (๕) (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ ์ (๕) (๕) 
     ๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) (๕) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) (๕) 
     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ ๑๐๐ 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ของเทศบาลต าบลคูเมือง ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

๑. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ
แหล่งน้ า ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

๒๐ 
(๓) 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และ
ช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(๒) (๒) 

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(๒) (๒) 

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒) (๒) 

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒) (๒) 

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒) (๒) 

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒) (๒) 

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒) (๒) 

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหาส าหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๓) (๓) 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

๒๐ 
(๕) 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดข้ึนต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓) (๓) 

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

 (๓)  (๓) 

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(๓) (๓) 

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓) (๓) 

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strength (จุด
แข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-
Threat (อุปสรรค) 

(๓) (๓) 

๓. ยุทธศาสตร์ 
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 

๖๐ 
(๑๐) 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ 
Thailand ๔.๐ 

(๑๐) (๑๐) 

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐ 

(๑๐) (๑๐) 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๓.๔ วิสัยทัศน ์
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ ์
 
 
๓.๖ เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์ 
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
๓.๙ ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพนัธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕) (๕) 

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕) (๕) 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(๕) (๕) 

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕) (๕) 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(๕) (๕) 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕) (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ ๑๐๐ 
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สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ของเทศบาลต าบลคเูมอืง 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

โดย 
คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันา 

เทศบาลต าบลคูเมือง 
อ าเภอคูเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์ 
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ของเทศบาลต าบลคูเมือง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๑.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ ๕๘ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) (๕) 
     ๕.๒  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) (๕) 
     ๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 

(๕) (๕) 

     ๕.๔  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) (๕) 
     ๕.๕  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

(๕) (๕) 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  (๕) (๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) (๕) 
     ๕.๘  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) (๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) (๕) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) (๕) 
     ๕.๑๑  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผล
คาดว่าที่จะได้รับ 

(๕) (๕) 

     ๕.๑๒  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) (๕) 
รวมคะแนน ๑๐๐ ๑๐๐ 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ของเทศบาลต าบลคูเมือง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได ้
๑. การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
(ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลีย่นแปลงที่มีผลต่อการ
พัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, 
ด้านสงัคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

๑๐ ๑๐ 

๒. การประเมินผล
การน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏบิัติใน
เชิงปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใชว้ัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัด
จ านวนโครงการ กิจกรรม งานตา่งๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่
ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนนิการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้เทา่ไร 
จ านวนที่ไมส่ามารถด าเนนิการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตาม
หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิน่ตามอ านาจหน้าทีท่ี่ได้
ก าหนดไว ้
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนนิการในเชิง
ปริมาณ (Qualitative) 

๑๐ ๑๐ 

๓. การประเมินผล
การน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏบิัติใน
เชิงคุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธผิลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอา
เทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ทีด่ าเนินการ
ในพื้นทีน่ั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเปน็ไปตาม
อ านาจหนา้ที่หรือไม่ ประชาชนพึ่งพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การ
ด าเนินการตา่งๆ มสีภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้
ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสทิธิผล (Effectiveness) ผล
การปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวตัถุประสงค์ และเป้าหมายของแผนปฏบิัติ
ราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนนิการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ
ส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนนิการในเชิง
คุณภาพ (Qualitative) 

๑๐ ๑๐ 

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคลอ้งกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การจัดท า
โครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีพื้นทีต่ิดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งานที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

๑๐ ๑๐ 
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจน
ของชื่อโครงการ 
 
 
 
๕.๒ ก าหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับ
โครงการ 
๕.๓ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การ
ตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 
 
๕.๔ โครงการมี
ความสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ 
๒๐ ป ี
 
๕.๕ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีก าหนดไว้ ชื่อโครงการมี
ความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร
ในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

๕๘ 
(๕) 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕) (๕) 

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมาย
ต้องชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงาน
อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบ
ลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย
กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายรอง 

(๕) (๕) 

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความม่ันคง (๒) การสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาส
ความเสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(๕) (๕) 

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ
ที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึด
เป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการน าไปสู่ปฏิบัติให้
เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็น
เป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับ
ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้าง
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเลื่อมล้ าทางสังคม (๔) การ
รองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การสร้างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) 
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(๕) (๕) 
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้อง Thailand 
๔.๐ 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๗ โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
๕.๘ โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 
๕.๙ งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 
๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ
ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
ท าน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้า
เชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสขุ วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) (๕) 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือน
หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง
ออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการ
เชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นเป็น
ปัจจุบัน 

(๕) (๕) 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น
โครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้
ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการ
พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(๕) (๕) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ ๕ ประการในการ
จัดท าโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) 
ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency) 

(๕) (๕) 

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ
โปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(๕) (๕) 
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ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๕.๑๑ มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 
 
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

มีการก าหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) 
ที่  ส า ม า ร ถ วั ด ไ ด้  (measurable)  ใ ช้ บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
ก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) 

(๕) (๕) 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (๒ ) วัดและ
ประเมินผลดับของความส าเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) 
เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่ง
บอกเวลาได้ 

(๕) (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ ๑๐๐ 
 
 
 
 
 

******************************** 
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โดย 

เทศบาลต าบลคูเมืองเทศบาลต าบลคูเมือง   
อ าเภอคูเมือง  จังหวัดบุรีรัมย ์

 
 
 
 

ผลการประเมินความพึงพอใจ 
ของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม)ของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม)    

ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวม
ตามยุทธศาสตร์ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาและประเด็นการพัฒนาและประเด็นการพัฒนา  

ของของเทศบาลต าบลคูเทศบาลต าบลคูเมืองเมือง    
ปีงบประมาณ  พ.ศ. ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒๕๖๕๕  
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การประเมินความพึงพอใจ   

เทศบาลต าบลคูเมือง ได้ใช้แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงาน 
(โครงการ/กิจกรรม) ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ในภาพรวมตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและประเด็นการพัฒนา ของเทศบาลต าบลคูเมือง รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่ก าหนด
ไว้เป็นเครื่องมือในการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานของเทศบาลต าบลคูเมือง 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจนั้นเป็นการประเมินในภาพรวมทั้งปีงบประมาณ         
มีรายละเอียด  ดังนี้  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา มีทั้งหมด  5  ด้าน 
1.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2.  ด้านเศรษฐกิจ 
3.  ด้านคุณภาพชีวิต 
4.  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

ประเด็นการพัฒนา  มีทั้งหมด  ๙  ประเด็น 
๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 
๒.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 
๔.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 
๕.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
๖.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 
๘.  มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
๙.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

๑.  วิธีการประเมิน 
๑.๑  ก าหนดรูปแบบในการประเมิน (โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล) 

-  ก าหนดแบบประเมินความพึงพอใจ 
    แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม)   
ของเทศบาลต าบลคูเมือง ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์
และประเด็นการพัฒนาของเทศบาลต าบลคูเมือง ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

-  สุ่มประเมินประชากรในเขตเทศบาลต าบลคูเมือง ทั้ง ๔ หมู่บ้านๆ ละ ๑๐ คนๆ ละ ๑ ชุด 
รวมเป็น ๔๐ คน 
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 ๑.๒  ก าหนดระยะเวลาในการประเมิน 
  -  ประเมินหลังสิ้นปีงบประมาณ  ส ารวจในช่วงเดือนตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๑.๓  ด าเนินการประเมิน 
 -  ลงพื้นที่และท าการสุ่มประเมินประชากร        

ชื่อชุมชน 
จ านวนประชากรเป้าหมาย 

ที่ท าแบบประเมิน 

หมู่ที่  ๖  บ้านคูเมือง(ต าบลคูเมือง) ๑๐ 
หมู่ที่  10  บ้านคูขาด(ต าบลคูเมือง) ๑๐ 
หมู่ที่  7  บ้านโคกสะอาด(ต าบลหนองขมาร) ๑๐ 
หมู่ที่  10  บ้านหนองหว้า(ต าบลหนองขมาร) ๑๐ 

รวมประชากรเป้าหมาย 4๐   คน 

๑.๔   เก็บรวมรวมแบบประเมินและข้อมูลที่ได้จากการแบบประเมิน 
  -  เก็บรวมรวมแบบประเมินทั้งหมด  4๐  ชุด   
  -  บันทึกข้อมูลจากแบบประเมินทั้งหมด  4๐  ชุด 

๑.๕  วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมิน 
  ๑.๕.๑  วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ท าแบบประเมินโดยหาค่าร้อยละ 

๑.๕.๒  วิเคราะห์ความพึงพอใจผลการด าเนินงานฯ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและประเด็น
การประเมินของเทศบาลต าบลคูเมือง โดยการหาค่าความพึงพอใจ ดังนี้ 

๑)  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา (ภาพรวมทั้งหมด) 
      -  คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละยุทธศาสตร์  3,6๐๐  คะแนน  

                                                                  (๙ x ๑๐ x 4๐) 
    ๑.๑)  ระดับคะแนน    ๐ – ๑,2๐๐        คะแนน  ระดับ  ไม่พอใจ 
    ๑.๒)  ระดับคะแนน ๑,2๐๑ – 2,4๐๐   คะแนน  ระดับ  พอใจ 
    ๑.๓)  ระดับคะแนน   2,4๐๑ – 3,6๐๐   คะแนน  ระดับ  พอใจมาก 

 

       -  การค านวณหาค่าร้อยละ  ดังนี้ 
 

 
 
 
๒)  ตามประเด็นการพัฒนา (ภาพรวมทั้งหมด) 

- คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละประเด็นการพัฒนา ๒,0๐๐ คะแนน   
      (๔ x ๑๐ x 4๐) 

    ๒.๑)  ระดับคะแนน    ๐ – ๘๐๐           คะแนน ระดับ ไม่พอใจ 
    ๒.๒)  ระดับคะแนน    7๐๑ – ๑,4๐๐     คะแนน ระดับ พอใจ 
    ๒.๓)  ระดับคะแนน    ๑,4๐๑ – ๒,0๐๐   คะแนน ระดับ พอใจมาก 

      -  การค านวณหาค่าร้อยละ  ดังนี้ 
 

 คะแนนความพึงพอใจในแต่ละยุทธศาสตร์ X  ๑๐๐ 
คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละยุทธศาสตร์ 

(3,6๐๐  คะแนน) 

ร้อยละของความพึงพอใจในแต่ละยุทธศาสตร์   = 
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คะแนนนความพึงพอใจในแต่ละประเด็นการพัฒนา  X  ๑๐๐ 
คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละประเด็นการพัฒนา 

(4๐๐  คะแนน)   

 
 

 
 
 

๓)  ตามประเด็นการพัฒนาในแต่ละยุทธศาสตร์ 
       -  คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละประเด็นการพัฒนา  4๐๐  คะแนน 
                                              (๑๐ x 4๐) 
     ๓.๑)  ระดับคะแนน      ๐ – ๒๐๐   คะแนน  ระดับ  ไม่พอใจ 

    ๓.๒)  ระดับคะแนน   ๒๐๑ – 3๐๐    คะแนน  ระดับ  พอใจ  
    ๓.๓)  ระดับคะแนน   3๐๑ – 4๐๐   คะแนน  ระดับ  พอใจมาก 

       -  การค านวณหาค่าร้อยละ  ดังนี้ 
    
 

 
 

๒.  ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ของเทศบาล
ต าบลคูเมือง ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวม ตามยุทธศาสตร์และ
ประเด็นการพัฒนาของเทศบาลต าบลคูเมือง ดังนี้ 
ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป 

๑.  จ านวนประชากรที่ท าแบบประเมิน   จ านวน   4๐   คน 
  ๑.๑  เพศชาย จ านวน   19   คน  

๑.๒  เพศหญิง   จ านวน    21   คน   
๒.  อายุ 

๒.๑   ต่ ากว่า  ๒๕  ป ี     จ านวน   3  คน   
  ๒.๒  ระหว่าง  ๒๕ - ๔๐  ปี   จ านวน   5 คน   
  ๒.๓  ระหว่าง  ๔๑ – ๖๐  ป ี   จ านวน   ๓๐ คน  
  ๒.๔  มากกว่า  ๖๐  ปี       จ านวน  2 คน   

๓.  การศึกษา 
  ๓.๑  ต่ ากว่าประถม/ประถมศึกษา   จ านวน      12 คน   
  ๓.๒  มัธยม/ปวช./ปวส./เทียบเท่า          จ านวน  ๒๕ คน    
  ๓.๓  ปริญญาตรี        จ านวน        3 คน    
  ๓.๔  สูงกว่าปริญญาตรี       จ านวน   ๐    คน 
    ๔.  อาชีพ 
  ๔.๑  รับราชการ     จ านวน  1 คน  
  ๔.๒  รับจ้าง/เกษตรกร    จ านวน  7 คน 
  ๔.๓  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ/ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จ านวน  30 คน 
  ๔.๔  นักเรียน/นักศึกษา    จ านวน  1 คน 
  ๔.๕  อ่ืนๆ     จ านวน  1 คน 

ร้อยละของความพึงพอใจในแต่ละประเด็นฯ   = 

 คะแนนความพึงพอใจในแต่ละประเด็นการพัฒนา  X  ๑๐๐ 
คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละประเด็นการพัฒนา 

(๒,0๐๐  คะแนน) 
ร้อยละของความพึงพอใจในแต่ประเด็นการพัฒนา  = 
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ส่วนที่  ๒  ผลการประเมินความพึงพอใจฯ 
 

๒.๑  สรุปตามยุทธศาสตร์การพัฒนา (ภาพรวมท้ังหมด) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  3,600 คะแนน) 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

๑.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 3,188 พอใจมาก 
๒.  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 3,123 พอใจมาก 
๓.  ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต 3,285 พอใจมาก 
๔.  ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3,198 พอใจมาก 
5.  ยุทธศาสตร์ด้านการบรหิารจดัการบ้านเมืองที่ด ี 3,105 พอใจมาก 

รวม (เต็ม 18,000  คะแนน) 15,899 พอใจมาก 

 
๒.๒  สรุปตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  (ภาพรวมท้ังหมด) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ระดับความพึงพอใจ (%)  

พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

๑.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 88.56 - - 
๒.  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 86.75 - - 
๓.  ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต 91.25 - - 
๔.  ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 88.84 - - 
5.  ยุทธศาสตร์ด้านการบรหิารจดัการบ้านเมืองที่ด ี 86.25   

ภาพรวม ๘8.33   
 
๒.๓  สรุปตามประเด็นการพัฒนา (ภาพรวมท้ังหมด) 

ประเด็นการพัฒนา 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม  ๒,๔๐๐  คะแนน) 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 1,785 พอใจมาก 
๒.  มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 1,740 พอใจมาก 
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 1,740 พอใจมาก 
๔  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 1,811 พอใจมาก 
๕.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 1,766 พอใจมาก 
๖.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 1,752 พอใจมาก 
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 1,754 พอใจมาก 
๘.  มีการแกไ้ขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 1,757 พอใจมาก 
๙.  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 1,794 พอใจมาก 

รวม (เต็ม  18,000  คะแนน) 15,899 พอใจมาก 
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๒.๔  สรุปตามประเด็นการพัฒนา (ภาพรวมท้ังหมด) 

ประเด็นการพัฒนา 
ระดับความพึงพอใจ (%) 

พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 89.25 - - 
๒.  มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 87.00 - - 
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 87.00 - - 
๔  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 90.55 - - 
๕.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 88.30 - - 
๖.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 87.60 - - 
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 87.70 - - 
๘.  มีการแกไ้ขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 87.85 - - 
๙.  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 89.70 - - 

ภาพรวม 88.33   

๒.๕  สรุปแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  

ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ประเด็นการพัฒนา 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  4๐๐  คะแนน) 

ระดับความพึง
พอใจ  

๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 358 พอใจมาก 
๒.  มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 344 พอใจมาก 
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 349 พอใจมาก 
๔.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 350 พอใจมาก 
๕.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 360 พอใจมาก 
๖.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 351 พอใจมาก 
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 350 พอใจมาก 
๘.  มีการแกไ้ขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 356 พอใจมาก 
๙.  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 370 พอใจมาก 

รวม (เต็ม 2,000  คะแนน) 3,188 พอใจมาก 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ด้านเศรษฐกิจ 

ประเด็นการพัฒนา 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  4๐๐  คะแนน) 

ระดับความพึง
พอใจ  

๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 366 พอใจมาก 
๒.  มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 339 พอใจมาก 
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 338 พอใจมาก 
๔.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 341 พอใจมาก 
๕.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 346 พอใจมาก 
๖.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 343 พอใจมาก 
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 344 พอใจมาก 
๘.  มีการแกไ้ขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 349 พอใจมาก 
๙.  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 357 พอใจมาก 

รวม (เต็ม 2,0๐๐  คะแนน) 3,188 พอใจมาก 
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ยุทธศาสตร์ที่  ๓  ด้านคุณภาพชีวิต 

ประเด็นการพัฒนา 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  4๐๐  คะแนน) 

ระดับความพึง
พอใจ  

๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 357 พอใจมาก 
๒.  มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 363 พอใจมาก 
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 354 พอใจมาก 
๔.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 440 พอใจมาก 
๕.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 356 พอใจมาก 
๖.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 352 พอใจมาก 
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 353 พอใจมาก 
๘.  มีการแกไ้ขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 357 พอใจมาก 
๙.  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 323 พอใจมาก 

รวม (เต็ม 2,000  คะแนน) 3,285 พอใจมาก 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็นการพัฒนา 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  4๐๐  คะแนน) 

ระดับความพึง
พอใจ  

๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 357 พอใจมาก 
๒.  มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 347 พอใจมาก 
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 356 พอใจมาก 
๔.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 350 พอใจมาก 
๕.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 362 พอใจมาก 
๖.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 364 พอใจมาก 
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 356 พอใจมาก 
๘.  มีการแกไ้ขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 350 พอใจมาก 
๙.  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 356 พอใจมาก 

รวม (เต็ม 2,000  คะแนน) 3,198 พอใจมาก 
 
ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

ประเด็นการพัฒนา 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  4๐๐  คะแนน) 

ระดับความพึง
พอใจ  

๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 347 พอใจมาก 
๒.  มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 347 พอใจมาก 
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 343 พอใจมาก 
๔.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 330 พอใจมาก 
๕.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 342 พอใจมาก 
๖.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 342 พอใจมาก 
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 351 พอใจมาก 
๘.  มีการแกไ้ขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 345 พอใจมาก 
๙.  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 358 พอใจมาก 

รวม (เต็ม 2,000  คะแนน) 3,105 พอใจมาก 
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๓.  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 
 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม/งาน) ของ
เทศบาลต าบลคูเมืองในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และ
ประเด็นการพัฒนาของเทศบาลต าบลคูเมือง ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5  พบว่า 

ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ใน  ระดับพอใจมาก  คิดเป็นร้อยละ  ๘8.33   
  ระดับพอใจมาก  (ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาภาพรวมทั้งหมด)  

- พอใจมาก (สูงสุด)   ร้อยละ  91.25   
  (ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต) 
- พอใจมาก (ต่ าสุด) ร้อยละ  86.25   
  (ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี) 
 

  ระดับพอใจมาก (ตามประเด็นการพัฒนาภาพรวมทั้งหมด)  
- พอใจมาก (สูงสุด)    ร้อยละ  ๙๐.5๕   
  (มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ) 
- พอใจมาก (ต่ าสุด) ร้อยละ  87.00 
 (มีการประชาสัมพันธ์ให้ประขาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม) 
 (ประเด็นมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม) 
 
 

…………………………………………. 
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