
 

  

                  

 

     
 

 
 

 
 

            
 

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลคูเมือง 
ต าบลคูเมือง  อ าเภอเมืองสรวง  จังหวัดร้อยเอ็ด 

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๓-๕๐๑๘๕๑   



 

 

 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และ ข้อ ๓๐  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ได้ก าหนดให้มีการ
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนามีหน้าที่ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   และ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๙ (๓)  ที่
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 
๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๑๒    

 

ดังนั้น  เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลคูเมือง  จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลคูเมือง  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตาม
ให้นายกเทศมนตรีต าบลคูเมืองทราบ  คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาเทศบาล  สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้  และประชาชนเกิดความพึงพอใจ
สูงสุด   

  
 
 

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลคูเมือง 

 
 
 
 



 

 

 
เรื่อง                    หน้า  
 
ส่วนที่  1  บทน ำ            ๑–๑๔ 
 
ส่วนที่  ๒  สภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำน        ๑๕–๓๓ 
 
ส่วนที่  ๓  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     ๓๔-๔๒ 
 
ส่วนที่  ๔  สรุปรำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 256๓     

     แบบการก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)          ๔๓ 
     แบบประเมินผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลคูเมืองตามยุทธศาสตร์  
         การพัฒนา 
          (๑)  การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)          ๔๔ 
          (๒)  สรุปรายงานผลการด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563         ๔๕ 
     สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางการพิจารณา  ๔๖-๕๔ 
         การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการ เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา 
         ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
     สรุปการติดตามและประเมินผลโครงการตาม Kpis (Key Performance Indicator) ๕๕-๖๑  
         และผลกระทบ (Impact)   

 
ส่วนที่  ๕  ข้อมูลจำกระบบสำรสนเทศกำรบริหำรจัดกำรเพื่อกำรวำงแผนและประเมินผลกำร  ๖๒-๘๕     
              ใช้จ่ำยงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-plan :  Electronic Plan)    
 
ส่วนที่  ๖  ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ        ๘๖-๙๙
        
ส่วนที่  ๗  ข้อเสนอแนะจำกกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ        ๑๐๐ 
 
ส่วนที่  ๘  ภำพกำรด ำเนินงาน              ๑๐๑-๑๐๙
        
 
ภำคผนวก 
  
 

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



รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาของเทศบาลต าบลคเูมอืง  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔     

~ ๑ ~ 
 

                              

ส่วนที่ ๑ 
 

 

 
เนื่องด้วยพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  ที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ. ๒๕5๒  และ

พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  ได้
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอ านาจหน้าที่ต่างๆ  เพ่ือประชาชน  ทั้งในด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  ด้าน
การวางแผน  การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว  ด้านการบริหารจัดการ การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  แม้ว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอ านาจหน้าที่ แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจ ากัด     ทั้ง
ทรัพยากรบุคคล  งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ ์ เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน  จึงก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มี
หน้าที่จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  โดยให้จัดท าตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ทั้งนี้  
แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการ
ก าหนดรายละเอียดแผนงาน  จึงต้องมีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัด  ร่วมกันจัดท า  ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัด  เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยน า
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพ่ือให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
จังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะน าไปสู้การจัดท างบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่น
ได้อย่างแท้จริง  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   

 

ดังนั้น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด   เพ่ือน าไปสู่การบูรณาการ
ร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ไทยแลนด์ ๔.๐  และในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการท างานเพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความส าเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มีการวางแผนมีความส าคัญ ๕ ประการคือ  

 
 
 

๑)  เป็นการลด... 

บทน าบทน าบทน า   



รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาของเทศบาลต าบลคเูมอืง  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔     

~ ๒ ~ 
 

                              

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

ดังนั้น  การวางแผนคือ  ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีที่สุดส าหรับอนาคต  เพ่ือให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้  ก็ไม่
สามารถที่จะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  เพราะฉะนั้น   จึงต้องมีการติดตามและประเมิลผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น  อันเป็นเครื่องมือที่ส าคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงานได้
ตามเป้าหมายที่วางไว้  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑   ทั้งนี้  เทศบาลต าบลคูเมือง  ได้จัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  และแก้ไข  เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  ไปแล้ว  แต่ต่อมาได้
ด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 
๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑  ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และได้ประกาศใช้ไปเมื่อวันที่  ๑๔  มิถุนายน  พ.ศ. 
๒๕๖๒  เพราะฉะนั้น  เทศบาลต าบลคูเมือง  จะต้องด าเนินการติดตามและประเมนผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว  
ซึ่งประกอบไปด้วย   

 

 ๑.  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์  และตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ   เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
จะต้องด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการ
พิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทั้งนี้  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓  ของเทศบาลต าบลคูเมือง ได้ประกาศใช้
เมื่อวันที่  ๒๓  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๒     
   

๒.  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3  
เพ่ือรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี   

 

จากเหตุผลดังกล่าว  เทศบาลต าบลคูเมือง  จึงต้องด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   ขึ้น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด  ๖  ข้อ ๒๙  ดังนี้ 

(๑)  ก าหนดแนวทาง... 
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  (๑)  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

(๒)  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  (แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๑๒)                                      

 

 
 
 
“ระบบติดตาม” เป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  รวมถึง 

“ระบบประเมนิผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการด าเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร 
เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน   

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่
ด าเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพ่ือให้
ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการ
ด าเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้า ในการด าเนินงานให้ลุล่วง 
ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่
ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการ
ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการในทางตรงกันข้า
หากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ด าเนินงานด้าน
ต่างๆ  เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ  การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นใน
โครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา  การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย   การ
ติดตามดูประสิทธิภาพในการด าเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการด าเนินงาน
โดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความส าคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่
ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ด าเนินการ นอกจากนี้
ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับ
ความจ าเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จ าเป็นที่
จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด  บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน 
ชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดท ารายงานการติดตามประจ าไตรมาส หรือในบางโครงการ
อาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time)  เพียงจ านวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการท าการศึกษาติดตามเพ่ือจะ
เลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ  “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่
จ าเป็นส าหรับการด าเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข 
การขยายขอบเขต หรือการยุติการด าเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึง
เป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ 

ด าเนินการ... 

๑.  ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและ
ประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จาก 
การติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถน าไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจ
ต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้
ข้อมูลที่เก็บรวบรวม 

   

ดังนั้น  การติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใดจะด าเนินการต่อหรือยุติ
โครงการต่างๆ  เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น เพราะว่าการด าเนินการ
ใดๆ  ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดท าเป็น
งบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการ
ประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนในท้องถิ่นล้ว น
เป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส  เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต  การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน  

การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการด าเนินโครงการ  กิจกรรม  
ซึ่งเป็นการประเมินทั้งแผนงาน  นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุ
ทศาสตร์และแนวทางท่ีถูกก าหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่  สนองตอบต่อ
ความต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่  การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบ
เพ่ือการจับผิด  แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการท างานเพ่ือให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร  เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี ว่าเป็นไป
ตามความตอ้งการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่  นโยบายสาธารณะที่ก าหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วน
ร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้ด าเนินการตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  ระยะเวลาในการ
ด าเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสะภาพพ้ืนที่ของท้องถิ่นหรือไม่  การติดตามและประเมินผลเป็นการวัด
ระดับความส าเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี  ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของ
นโยบาย (environments or contexts)  การประเมินปัจจัยน าเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ (input) การ
ติดตามและประเมินผลกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมินผลิตนโยบาย 
(policy outputs) การประเมนผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย 
(policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับ  จากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยท าให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นน าไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น  และการ
เปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระท าหรือไม่กระท าหรือ
ยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่า  ต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ  ซึ่งการติดตามและ
ประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนในพ้ืนที่  
องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม  องค์กรเอกชน  หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ก ากับดูแลหน่ วยงาน
ราชการอ่ืนๆ  และที่ส าคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง   
 
 
 

ความส าคัญ... 
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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 ก็
ต้องเร่งรีบด 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 
๘)  เพ่ือทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
๙)  เพ่ือการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 

 
 
 
 
 
 

๔.  ขั้นตอนการ... 
 
 

 
 
 

๓.  วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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ขั้นตอนที่ ๑   
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

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   
กรรมการตาม (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  และ (๕) ข้อ  ๒๘  ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและ

อาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ (ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ  ๑๑)  แต่ทั้งนี้  เทศบาลต าบลคูเมือง ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลคูเมือง ค าสั่งที่  ๗๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  หมวด  ๖ ข้อ  ๒๘  ซึ่งคณะกรรมการมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปี   

ขัน้ตอนที่ ๒    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 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  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๙ (๓)  ที่
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 
๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๑๒    

 
ขั้นตอนที่ ๕ ... 

๔.  ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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ขั้นตอนที่ ๕    
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนา

ท้องถิ่น  พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละครั้ งภายในเดือน ธันวาคมของทุกปี   ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ  ๓๐ (๕)  ที่
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 
๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๑๓        

 
 
 
 
 
 

 
 
   
     

 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

๕.  กรอบ... 

ผังข้ันตอนการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบใน
ที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดย
อย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   

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  กรอบเวลา (time & timeframe)  ความสอดคล้อง (relevance) ความพอเพียง 
(adequacy)  ความก้าวหน้า  (progress)  ประสิทธิภาพ (efficiency)  ประสิทธิผล (effectiveness)  
ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ 
(process evaluation)  มีรายละเอียดดังนี้ 

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

และเป็นห้วงเวลาที่ด 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  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา  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  
ประชาชนมีน้ าใช้ในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้าสาธารณะ
ครบทุกจุด  มีแหล่งน้ าในการเกษตรพอเพียง   

 
 
 

๒)  ด้านงาน... 
 

๕.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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๒)  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
เด็กได้รับการศึกษาบั้นพ้ืนฐานทุกคน  ผู้สู งอายุ   ผู้ พิการ ผู้ป่วยเอดส์  

ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงกลุ่มอาชีพมีความแข้งแข็ง  โรคติดต่อ  โรคระบาด  โรคอุบัติใหม่ลดลง  
สภาพความเป็นอยู่ดีข้ึน  มีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง  ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 

๓)  ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ชุมชนปลอดยาเสพติด  

ปลอดการพนัน  อบายมุข  การทะเลาะวิวาท            
๔)  ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

  มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  การพาณิชยกรรมเพ่ิมมากขึ้น มีการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นเพ่ิมมากข้ึน  ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนและเพียงพอในการด ารงชีวิต   

๕)  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกท าลาย  สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจาก

มลภาวะที่เป็นพิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูกก าจัดอย่างเหมาะสม  ปริมาณน้ าเลียลดลง  การระบายน้ าดีขึ้น     
๖)  ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ศิลปะ  วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่นยังคงอยู่และ
ได้รับการส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป  ประชาชน  เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตส านึก เกิดความตระหนัก และ
เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็น
ชีวิต 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  มีการปรับปรุงหรือไม ่

(๖)  ประสิทธิผล (effectiveness)   
  ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด  ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไข

หรือไม่  มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่   
(๗)  ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)   

  ประชาชน  ชุมชน  ได้รับอะไรจากการด าเนินโครงการของเทศบาล ซึ่งส่งผลไปถึงการ
พัฒนาจังหวัด  ภูมิภาคและระดับประเทศ        

(๘)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) 
   เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดย

พิจารณาถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน  สังคม  สภาพแวดล้อม  สิ่งแวดล้อม  ธรรมชาติ  เศรษฐกิจ ว่ามี
ผลกระทบเกิดขึ้นอย่างไร  สาเหตุจากอะไร  ประเมินผลกระบวนการการด าเนินงานโครงการ กระบวนการ
เหมาะสม ถูกต้องหรือไม่  

 
 

๕.๒  การวิเคราะห์... 
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๕.๒  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น  

ในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และรวมทั้งต าบล  อ าเภอ  เนื่องจากในเขตเทศบาลนั้นมี
หมู่บ้านที่บางส่วนหรือและส่วนใหญ่อยู่ในเขตเทศบาลและเขต อปท.ข้างเคียง  ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับ
สภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็น
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน  ดังนี้  

(๑)  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

ภายนอก  เป็นการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อ
ท้องถิ่น  เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  สิ่งแวดล้อม  วิเคราะห์เพ่ือให้เกิดการ 
บูรณาการ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะห์
สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องด าเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน 

(๒)  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   
เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น 

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

๕.๓  การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา  
  ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและ

ประเมินผลยุทธศาสตร์  และตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ   เพ่ือความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 
๒๕๖3  รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง และเพ่ิมเติม   

๕.๔  ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดใน
พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ 

๕.๕  สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนา   
๕.๖  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  
๕.๗  เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาละปีปัจจุบัน 
๕.๘  เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 

 
 
 
 
 
 

๖.  ระเบียบ วิธีการ... 
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 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) 
  (๓)  ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 
   คณะกรรมการต้องด าเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   

(๔)  เครื่องมือ  อันได้แก่   
เครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล เพ่ือใช้ในการ

รวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ  
และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา  
เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพ่ือความ
สอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงาน  เพ่ือ
น าไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น   

(๕)  กรรมวิธี  อันได้แก่  
  เป็นเป็นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์  

ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ 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 า
ข้อมูลมาวิเคราะห์  เปรียบเทียบ  การค้นหาผลกระทบของการด าเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถาม
ข้อมูลจากผู้รับผิดชอบโครงการ  น ามาวิเคราะห์ปัญหา  สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา   

 
(๒)  วิธีการเก็บรวมรวม... 

๖.  ระเบียบ  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 



รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาของเทศบาลต าบลคเูมอืง  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔     

~ ๑๒ ~ 
 

                              

 
(๒)  วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   

โดยด าเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น  แผนการ
ด าเนินการ  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  เอกสารการเบิกจ่าย  ภาพถ่าย  ทะเบียนทรัพย์สิน  เอกสารการ
ด าเนินโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ  ลงพื้นที่ตรวจสอบ  สอบถามประชาชนในพื้นท่ี 

 
 
   

     สิ่งที่จะท าให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการติดตาม
ประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดังนี้   

๗.๑  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจะต้องด าเนินการการวัดผลในเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ 

       (๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
ในเชิงปริมาณ   

(๑.๑)  แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์
การพัฒนา 
   (๑.๒)  ข้อมูลจากระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพ่ือการวางแผนและประเมินผล
การใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-plan :  Electronic Plan)      
  (๒)  การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality)  มีการวัดผลดังนี้   

(๒.๑)  แบบการก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)        
(๒.๒)  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางการพิจารณาการ

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

(๒.๓)  การติดตามและประเมินผลโครงการตาม  Kpis (Key Performance 
Indicator) และผลกระทบ (Impact)  ด าเนินการติดตามประเมินผลรายโครงการ  โดยให้ผู้รับผิดชอบโครงการ
เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือคณะกรรมการ  
หรือ คณะท างาน  ก าหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสม 

(๒.๔)  การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม  โดยได้มีการ
ประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของเทศบาล
ในภาพรวม  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 

แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลคู
เมืองในภาพรวม 

แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลคู
เมืองในแต่ละยุทธศาสตร์ 

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

แบบท่ี  ๓/๔...   

๗.  เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 

 



รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาของเทศบาลต าบลคเูมอืง  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔     

~ ๑๓ ~ 
 

                              

แบบที่  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการของเทศบาล
ต าบลคูเมือง (ให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ     
 
 
 

๑)  ท ารู้ว่าการน านโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด 
๒)  เห็นจุดส าคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน  ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน  ขั้นตอนการปฏิบัติ  

ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระท าให้เสร็จ  ซึ่งจะท าให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้
บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น                         

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 างานของแผนงานให้มี
ความกระจ่างชัด  เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป 

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

๗)  ท าให้ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการน า
นโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด  มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่   
(ผู้สนับสนุนทางการเงินมี  ๒ ส่วน  คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพ่ือให้การน า โครงการไป
ปฏิบัติประสบผลส าเร็จ  และส่วนที่สอง  คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อท าการประเมินผลโครงการ  ทั้งผู้ให้
การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน  เพื่อท าการประเมินผลต่างๆ)      

๘)  การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรค
เหล่านี้ได้ผลเพียงใด  และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง       

๙)  การประเมินจะท าให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่น าไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยาย
โครงการให้ครอบคลุมกว้างขาวยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา
ของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง  หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะแข่งขันกันการ
ประเมินผลจะท าให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้
ด าเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความส าเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกท้ิงเสีย   

 
 
 
 

  ๙. คณะกรรมการ... 

๘.  ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
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ล าดับที ่ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง 

๑ นายโกศล  นามโร ประธานกรรมการ (รองปลัดรักษาราชการแทนปลดัเทศบาลต าบลคูเมือง) 
๒ นายกมล  เหลือล  า กรรมการ (ประธานสภา)    
๓ นายหมื่น  สืบเพชร กรรมการ (สมาชิกสภาเทศบาลเขต๑) 
๔ นายวลัลภ  เลิศพันธ ์ กรรมการ (สมาชิกสภาเทศบาลเขต๑)     
๕ นายสังเวียน  พรมสูงยาง กรรมการ (สมาชิกสภาเทศบาลเขต๒) 
๖ นายอัมพร  สิงห์คล ี กรรมการ ผู้ทรงคณุวุฒิ หมู่ที่ ๓ บา้นคูเมือง)                
๗ นางสาวลัดดาวัลย์  วงศ์ธรรม กรรมการ (หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง)  
๘ นายส าเนยีง  ขอเหล็กกลาง กรรมการ (ผู้แทนประชาชน : ก านันต าบลคเูมือง) 
๙ นายถวัลย์  แสนศร ี กรรมการ (ผู้แทนประชาชน : หมู่ที่ ๗  บ้านสูงยาง)         

๑๐ นายจ านงค์  พรมสุข กรรมการ (หัวหน้าส านักปลัด) 
๑๑ นางสาววิราวัลย์  ไชยพิมพ ์ กรรมการ/เลขนุการ (นักวิเคราะหน์โยบายและแผน) 

 
 
 
 
 

 
 
 

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

๙.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลคูเมือง 
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ส่วนที่  ๒ 
 

 
 

 

 

ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล  เดิมต ำบลคูเมืองเป็นองค์กำรบริกำรส่วนต ำบลคูเมืองต่อมำปี พ.ศ. 
2552 กระทรวงมหำดไทยได้ประกำศยกฐำนะจำกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคูเมืองเป็นเทศบำลต ำบลคูเมือง  เมื่อ
วันที่  27  ตุลำคม  พ.ศ. 2552  .ซึ่งปัจจุบันแยกกำรปกครองออกเป็น  10  หมู่บ้ำน  มีอำณำเขตพ้ืนที่อยู่ติดกัน
ท้องถิ่นใกล้เคียง และจังหวัดใกล้เคียง   ดังนี้ 
 

ทิศเหนือ ติด       เขตเทศบำลต ำบลกกกุง  
  ทิศตะวันออก ติด       เขตเทศบำลต ำบลกกกุง     
  ทิศใต้  ติด       เขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำใหญ่  อ ำเภอสุวรรณภูมิ    
  ทิศตะวันตก ติด เขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแวง อ ำเภอเกษตรวิสัย 
     เขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำสังข์  อ ำเภอจตุรพักตรพิมำน 
 

โดยต ำบลคูเมือง  ตั้งอยู่ทำงทิศใต้ของอ ำเภอเมืองสรวง  อยู่ในเขตกำรปกครองของอ ำเภอเมืองสรวงห่ำง
จำกตัวอ ำเภอระยะทำง 9 กิโลเมตร  ต ำบลคูเมือง  มีพ้ืนที่ประมำณ  50 ตำรำงกิโลเมตร เนื้อที่ 31,250 ไร่  
เป็นต ำบลขนำดเล็ก  โดยมีพ้ืนที่แยกเป็นรำยหมู่บ้ำน  ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                               
 
 
 

แผนที่องค์การ... 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน เนื้อที่อันดับ 
1 คูเมือง 8 
2 บัวป่ำ 5 
3 โนนคูเมือง 3 
4 สูงยำง 4 
5 พังหำด 10 
6 ดงเกลือ 6 
7 สูงยำง 2 
8 ป่ำดวน 1 
9 ศรีคูเมือง 9 

10 ดงเกลือ 7 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐาน 

๑.  ด้านกายภาพ 
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แผนที่เทศบาลต าบลคูเมอืง 
อ าเภอเมืองสรวง  จังหวดัร้อยเอ็ด 

 

 

 

โครงสร้าง... 
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สภาเทศบาล... 
 
 
 
 

 

นายกเทศมนตรีต าบลคูเมือง 

รองนายก 
เทศมนตรีต าบลคูเมือง 

 

โครงสร้างของเทศบาลต าบลคูเมือง 
 

คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลคูเมือง 

รองนายก 
เทศมนตรีต าบลคูเมือง 

เลขานุการนายก 
เทศมนตรีต าบลคูเมือง 
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โครงสร้าง... 
 
 
 

สมาชิกสภาเทศบาล 
เขต 1 

สภาเทศบาลต าบลคูเมือง 

 

ประธานสภาเทศบาลต าบลคูเมือง 

รองประธานสภา 
เทศบาลต าบลคูเมือง 

เลขาสภา 
เทศบาลต าบลคูเมือง 

 

สมาชิกสภาเทศบาล 
เขต 1 

 

สมาชิกสภาเทศบาล 
เขต 1 

 

สมาชิกสภาเทศบาล 
เขต 1 

 

สมาชิกสภาเทศบาล 
เขต 2 

 

สมาชิกสภาเทศบาล 
เขต 2 

 

สมาชิกสภาเทศบาล 
เขต 2 

 

สมาชิกสภาเทศบาล 
เขต 1 

 

สมาชิกสภาเทศบาล 
เขต 2 
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ  (จ านวน  ๕  ส านัก/กอง) 
พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง 

๑.  ส านักงานปลัด 
(1)  ปลัดเทศบำล  
(2)  รองปลัดเทศบำล 
(3)  หัวหน้ำส ำนักปลัด 
(4)  หัวหน้ำฝ่ำยอ ำนวยกำร 
(5)  นักวิชำกำรตรวจสอบภำยใน 
(5)  นักทรัพยำกรบุคคล   
(6)  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน   
(7)  นิติกร   
(8)  เจ้ำพนักงำนธุรกำร   
(8)  เจ้ำพนักงำนงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
(9)  นักพัฒนำชุมชน   
(10) นักวิชำกำรศึกษำ 

-  พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  
    (๑)  ผู้ชว่ยเจ้ำพนักงำนธุรกำร   
    (๒)  พนักงำนขับรถยนต์   
    (3)  ผู้ชว่ยเจ้ำพนักงำนป้องกันฯ 
    (4)  ผู้ชว่ยนักพัฒนำชุมชน 
    (5)  ผู้ชว่ยเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข 
    (6)  ผู้ชว่ยนักวิชำกำรศึกษำ 
    (7)  ผู้ชว่ยนักทรัพยำกรบุคคล 
-  พนักงำนจ้ำงทั่วไป  
    (๑) คนงำนทั่วไป 
    (2) นักกำรภำรโรง 
    (3) แม่บ้ำน 
    (4) ผู้ช่วยนักดับเพลิง 

๒.  กองคลัง 
(1)  ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง   
(2)  หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนคลัง   
(3)  นักวิชำกำรจัดเก็บรำยได้   
(4)  นักวิชำกำรพัสดุ   
(5)  เจ้ำพนักงำนธุรกำร   

-  พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ   
   (๑)  ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี   
   (2)  ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้   
   (3)  ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนพัสดุ   

๓. กองช่าง 
(1)  ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง     
(2)  หัวหน้ำฝ่ำยกำรโยธำ 
(3)  นำยช่ำงไฟฟ้ำ    
(4)  เจ้ำพนักงำนธุรกำร 

-  พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ   
   (๑)  ผู้ช่วยนำยช่ำงโยธำ 
   (๒)  ผู้ช่วยนำยช่ำงไฟฟ้ำ   
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เทศบำลต ำบลคูเมืองแบ่งโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนออกเป็น 1 ส ำนัก กับอีก  2  กอง ทั้งหมด  3  ส่วน
รำชกำร  พนักงำนส่วนท้องถิ่น  จ ำนวน  18  คน  พนักงำนจ้ำง  จ ำนวน  ๑7  คน  รวมทั้งสิ้น  35  คน  โดยมี
ภำรกิจกำรบริหำรงำน 
 

บทบาท/การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการทางการเมืองและการบริหาร  ประชำชนในเขตเทศบำล
ต ำบลคูเมือง   มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำนของเทศบำล  ประชำชนในเขตเทศบำลต ำบลคูเมืองยังมีส่วนร่วมในกำร
บริหำรงำน กำรช่วยเหลืองำนของเทศบำล เสนอแนะในกิจกรรมของเทศบำลในกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ  เช่น  
กำรประชุมจัดท ำแผนพัฒนำต ำบล, ประชุมประชำคมแก้ไขปัญหำควำมยำกจน, ประชุมกำรจัดอบรมกระบวนกำร
ชุมชนเข้มแข็ง  กำรรณรงค์ต่อต้ำนยำเสพติด ฯลฯ 

 

1.2  ลักษณะภูมิประเทศ  สภำพพ้ืนที่ทั่วไปของเทศบำลต ำบลคูเมืองมีสภำพทั่วไปของพ้ืนที่เป็นที่
รำบลุ่ม มีล ำห้วย  คลอง  และสระน้ ำกระจำยตำมพ้ืนที่  จึงเหมำะแก่กำรท ำกำรเกษตร 

 1.3  ลักษณะภูมิอากาศ  สภำพอำกำศทั่วไปของเขตพ้ืนที่ต ำบลคูเมืองโดยทั่วไปจ ำแนกได้ดังนี้ 
  ฤดูร้อน เริ่มต้นระหว่ำงเดือนกุมภำพันธ์ - เมษำยน อำกำศร้อนจัดและแล้งจัดติดต่อเป็นระยะ
เวลำนำนควำมชื้นในอำกำศมีน้อย และมีพำยุฤดูร้อนเป็นบำงช่วงที่มีคลื่นควำมร้อนปกคลุม อุณหภูมิสูงสุด
ประมำณ 35 - 40 องศำเซลเซียส           
  ฤดูฝน เริ่มต้นระหว่ำงเดือนพฤษภำคม - ตุลำคม อำกำศร้อนและมีพำยุลมฝนฟ้ำคะนองลมแรง
กว่ำปีทีแ่ล้วและมีภำวะฝนทิ้งช่วงในบำงช่วง ปริมำณน้ ำฝนเกณฑ์เฉลี่ย 630.1 มิลลิเมตร ต่อปี  

ฤดูหนาว เริ่มต้นระหว่ำงเดือนพฤศจิกำยน - มกรำคม อุณหภูมิต่ ำสุดประมำณ 15 องศำ
เซลเซียส 

๑.4  ลักษณะของดิน  สภำพดินในเขตต ำบลคูเมืองจ ำนวน ร้อยละ 90 มีลักษณะเป็นดินร่วนปน
ทรำย จึงไม่สำมำรถเก็บกักน้ ำได้ พ้ืนที่เพำะปลูกส่วนใหญ่ เป็นพืชไร่และพืชหมุนเวียน ประกอบกับเป็นบริเวณที่มี
ชั้นเกลืออยู่ชั้นล่ำง ท ำให้เป็นดินเค็ม  

 1.5  ลักษณะของแหล่งน้ า  น้ า  มีแหล่งน้ ำที่ใช้ส ำหรับ  อุปโภค - บริโภค  จ ำนวน  ๕  แห่ง   
แหล่งน้ ำทั้ง ๕ แห่งเคยเป็นแหล่งน้ ำที่เกิดขึ้นตำมธรรมชำติและเทศบำลต ำบลคูเมืองได้ด ำเนินกำรขุดลอกแหล่งน้ ำ
และก่อสร้ำงฝำยกั้นน้ ำเพื่อเพียงพอกับกำรอุปโภคและบริโภคของประชำชน  ดังนี้ 
    ล ำห้วย  - แห่ง  สระน้ ำ  - แห่ง 
    หนองน้ ำ 4 แห่ง  บ่อน้ ำตื้น - แห่ง 
    ล ำคลอง  - แห่ง  บ่อบำดำล 10 แห่ง 
    บึง  - แห่ง  อ่ำงเก็บน้ ำ - แห่ง 
    แม่น้ ำ  - แห่ง  ฝำย  2 แห่ง 
    อ่ืนๆ (ระบุ) - แห่ง  เหมือง  - แห่ง 

1.6  ลักษณะของไม้/ป่าไม้  ในเขตเทศบำลต ำบลคูเมือง ไม่มีป่ำไม้ ในพ้ืนที่สำธำรณะจะมีต้นไม้ที่
ชำวบ้ำนปลูกลักษณะของไม้เป็นไม้ยืนต้น  ผลัดใบ และทำงรำชกำรปลูกในวันส ำคัญของชำติ   
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 2.1 เขตการปกครอง  เทศบำลต ำบลคูเมือง ประกอบด้วยหมู่บ้ำน 10 หมู่บ้ำนมีพื้นท่ีอยู่ในเทศบำลต ำบลทั้งหมด 
10 หมู่บ้ำน ดังนี ้

หมู่ที่  1  บ้ำนคูเมือง  ผู้ปกครอง  นำยสุนทร   พงไทยสงค ์   ผู้ใหญ่บ้ำน 
หมู่ที่  2  บ้ำนบัวป่ำ  ผู้ปกครอง  นำยวินัย   สุดที  ผู้ใหญ่บ้ำน 
หมู่ที่  3  บ้ำนโนนคูเมือง  ผู้ปกครอง  นำยยอด   สิงห์คลี      ผู้ใหญ่บ้ำน 
หมู่ที่  4  บ้ำนสูงยำง  ผู้ปกครอง  นำยส ำเนียง ขอเหล็กกลำง ก ำนันต ำบลคูเมือง 
หมู่ที่  5  บ้ำนพังหำด  ผู้ปกครอง  นำยบุญสี  บุญเกิด  ผู้ใหญ่บ้ำน  
หมู่ที่  6  บ้ำนดงเกลือ  ผู้ปกครอง  นำยธงรบ  บุญขันธ์        ผู้ใหญ่บ้ำน 
หมูที่  7  บ้ำนสูงยำง  ผู้ปกครอง  นำยช่อฟ้ำ  ไม้หอม  ผู้ใหญ่บ้ำน 
หมู่ที่  8  บ้ำนป่ำดวน  ผู้ปกครอง  นำยสุดใจ  อนันต์  ผู้ใหญ่บ้ำน 
หมูที่  9  บ้ำนศรีคูเมือง  ผู้ปกครอง  นำยสุพันธ์  โยธำจันทร์  ผู้ใหญ่บ้ำน 
หมู่ที่ 10 บ้ำนดงเกลือ  ผู้ปกครอง  นำงนิตย์  งำสำร  ผู้ใหญ่บ้ำน 
 

 2.2 การเลือกตั้ง   
เทศบำลต ำบลคูเมือง มีทั้งหมด  10  หมู่บ้ำน  ประชำชนให้ควำมร่วมมือด้ำนกำรเลือกตั้งเป็น

อย่ำงดี  เช่น  กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำลต ำบล ในปี พ.ศ. ๒๕64  ประชำชนมำใช้สิทธิเลือกตั้ง จ ำนวนผู้มำ
ใช้สิทธิเลือกตั้งนำยกเทศมนตรีต ำบล  2,897 คน  จำกผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น  3,877   คน  คิดเป็นร้อยละ  ๗
2.24  จ ำนวนผู้มำใช้สิทธิเลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำลต ำบล 2,824 คน จำกผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น  2,897  คน  
คิดเป็นร้อยละ  ๗2.24  ปัญหำคือกำรแข่งขันทำงกำรเมืองค่อนข้ำงสูง มีจุดที่น่ำสังเกตคือ มีกำรย้ำยเข้ำย้ำยออก
ช่วงที่จะมีกำรเลือกตั้ง ไม่ว่ำจะเป็นกำรเลือกผู้ใหญ่บ้ำน  สมำชิกสภำ  นำยกเทศมนตรีต ำบลคูเมืองโดยเฉพำะ กำร
คัดเลือกผู้ใหญ่บ้ำน  กำรแก้ไขปัญหำของเทศบำลต ำบลคูเมือง คือ ขอควำมร่วมมือ  ผู้น ำ  เจ้ำหน้ำที่ที่มีหน้ำที่
รับผิดชอบให้ระมัดระวัง สอดส่องพฤติกรรมและให้รำยงำนอ ำเภอทรำบ  กำรรณรงค์  ประชำสัมพันธ์  ให้ข้อมูลที่
ถูกต้อง  เกี่ยวกับข้อกฎหมำยของกำรเลือกตั้งที่กระท ำได้และท ำไม่ได้ให้ประชำชนได้รับทรำบ ปัญหำต่ำงๆ ที่
เกิดขึ้นเทศบำลต ำบลก็ได้พยำยำมแก้ไข  โดยเรื่องจำกกำรประชุมประชำคมท้องถิ่นทุกหมู่บ้ำนในเขต เทศบำล
ต ำบลคูเมืองในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น  

จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ข้อมูลเมื่อวันที่  28  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕64)   
    -  จ ำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนำยกเทศมนตรี  2,897  คน 
   -  จ ำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำล  2,897  คน 
  จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ครั้งล่าสุด (พ.ศ. ๒๕๕7) 

-  จ ำนวนผู้มำใช้สิทธิเลือกตั้งเทศบำลต ำบล  2,897  คน  จำกผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น  
3,877  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๗9.24   
   -  จ ำนวนผู้มำใช้สิทธิเลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำลต ำบล  3,877 คน  จำกผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งทั้งสิ้น  2,897  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๗9.๒4 

 
 
 

๒.  ด้านการเมือง/การปกครอง 
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3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร   
 

 
หมายเหตุ  :  ข้อมูลจากส านักทะเบียนอ าเภอเมืองสรวง  ณ เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 25๖2 

 
2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

 

 
หมายเหตุ  :  ข้อมูลจากส านักทะเบียนอ าเภอเมืองสรวง ณ เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 25๖2 

 
 

๓.  ประชากร 
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       4.1  การศึกษา  
  ด้ำนกำรศึกษำในเขตเทศบำลต ำบลคูเมือง  มีกำรจัดกำรด้ำนกำรศึกษำ  โดยมีศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กของเทศบำลต ำบลคูเมือง จ ำนวน  4 แห่ง มีโรงเรียนสังกัด ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
(สพฐ.)  จ ำนวน  5  แห่ง  ตำมข้อมูล  ดังนี้   
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖4 

ที ่ ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ที่ตั้ง 

พ.ศ. 25๖4 
จ านวนนักเรียน 

หมู่ที่ ชาย หญิง รวม 
1 ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดคูเมือง 3 10 14 24 
2 ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนป่ำดวน 8 13 12 25 
3 ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดใต้สูงยำง 4 10 10 16 
4 ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนดงเกลือ 10 6 10 20 

รวม 39 46 85 
  

  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดคูเมือง   
-  มีครูผู้ดูแลเด็ก  จ ำนวน    1  คน    
-  มีผู้ดูแลเด็ก  จ ำนวน    2    คน 

    ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนป่ำดวน   
-  มีครูผู้ดูแลเด็ก   จ ำนวน    1  คน    
-  มีผู้ดูแลเด็ก  จ ำนวน    1   คน 

      
   ที่อ่านหนังสือประจ าหมู่บ้าน    จ านวน  6    แห่ง  ดังนี้   
     หมู่ที่  1  บ้ำนคูเมือง    
     หมู่ที่  2  บ้ำนบัวป่ำ 
     หมู่ที่  3  บ้ำนโนนคูเมือง 

หมู่ที่  4  บ้ำนสูงยำง 
หมู่ที่  5  บ้ำนพังหำด 
หมู่ที่  6  บ้ำนดงเกลือ 
หมู่ที่  7  บ้ำนสูงยำง 
หมู่ที่  8  บ้ำนป่ำดวน 
หมู่ที่  9  บ้ำนศรีคูเมือง 
หมู่ที่ 10 บ้ำนดงเกลือ 

 
 

4.  สภาพทางสังคม 
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สภาเด็กและเยาวชนต าบลคูเมือง 
 เทศบำลต ำบลคูเมือง  ได้จัดตั้งสภำเด็กและเยำวชนขึ้น จ ำนวน  ๑  แห่ง  เพ่ือเป็นองค์กรเครือข่ำย
เชื่อมโยงกลุ่มเด็กและเยำวชนในเทศบำลต ำบลคูเมืองที่มีกำรด ำเนินงำนในด้ำนต่ำงๆ เข้ำด้วยกันอย่ำงเป็นระบบ 
เพ่ือแสวงหำแนวทำงในกำรส่งเสริมและพัฒนำเด็กและเยำวชนภำยในเทศบำลต ำบลคูเมืองภำยใต้หลักกำร “เด็ก
น ำผู้ใหญ่หนุน”  ซึ่งในปัจจุบันนี้สภำเด็กและเยำวชนเป็นองค์กรนิติบุคคล ภำยใต้พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำร
พัฒนำเด็กและเยำวชนแห่งชำติ พุทธศักรำช 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560  โดยสภำเด็ก
และเยำวชนมีส ำนักงำนตั้งอยู่ที่  เทศบำลต ำบลคูเมือง  อ ำเภอเมืองสรวง  จังหวัดร้อยเอ็ด  โดยได้ด ำเนินกำร
แต่งตั้งคณะกรรมกำรบิหำรสภำเด็กและเยำวชน  เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และประสำนงำนกำรด ำเนินกำรของสภำ
เด็กและเยำวชน   

ข้อมูลโรงเรียนสังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 
 

ชื่อสถานศึกษา 
จ านวนนักเรียน 

อนุบาล ประถมศึกษา รวม 
อนุบาล 1 อนุบาล 2 อนุบาล 3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

 ๑. โรงเรียนดงเกลือ 0 13 9 9 6 5 9 10 11 72 

 ๒. โรงเรียนบ้ำนคูเมือง 0 10 14 8 11 11 15 13 12 94 

 ๓. โรงเรียนบ้ำนสูงยำง 0 5 6 5 8 9 3 10 7 53 
 4. โรงเรียนบ้ำนป่ำดวน  10 13 5 7 7 5 10 5 62 
 5. โรงเรียนสูงยำงวิทยำประชำสรรค์           

รวมทั้งสิ้น 0 38 42 ๒7 32 32 32 43 3๕ 281 
 

หมายเหตุ  :  ข้อมูลจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ณ วันที่ ๑6 พฤษภาคม ๒๕๖4 
4.2  สาธารณสุข     

               -  โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคูเมือง  จ ำนวน  1  แห่ง  ตั้งอยู่บ้ำนสูงยำง  หมู่ที่  7 
  -  ศูนย์สำธำรณสุขมูลฐำนชุมชน (ศสมช.)  10  แห่ง  หมู่ที่  1 – 10 

   -  อัตรำกำรใช้ส้วมรำดน้ ำ  ร้อยละ  100 
๔.๓  อาชญากรรม 

  เทศบำลต ำบลคูเมืองไม่มีเหตุอำชญำกรรมเกิดขึ้น  แต่มีเหตุกำรณ์ลักขโมยทรัพย์สินประชำชน  
และท ำลำยทรัพย์สินของรำชกำร  ซึ่งเทศบำลต ำบลคูเมืองก็ได้ด ำเนินกำรป้องกันกำรเกิดเหตุดังกล่ำว จำกกำร
ส ำรวจข้อมูลพ้ืนฐำนพบว่ำ  ส่วนมำกครัวเรือนมีกำรป้องกันอุบัติภัยอย่ำงถูกวิธี   มีควำมปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ปัญหำคือจำกข้อมูลที่ส ำรวจพบว่ำมีกำรป้องกันอุบัติเหตุ  อำชญำกรรม  วิธีกำรแก้ปัญหำของ เทศบำล
ต ำบลคูเมืองในปีงบประมำณ 2564 นั้นได้บรรจุโครงกำรติดตั้งกล้องวงจรปิด ในแผนพัฒนำท้องถิ่นปี 2561 -
2565 เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริกำร  ในช่วงเทศกำลที่มีวันหยุดหลำยวันเพ่ืออ ำนวย
ควำมสะดวกให้กับประชำชน  แต่ปัญหำที่พบเป็นประจ ำคือกำรทะเลำะวิวำทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพำะในสถำนที่
จัดงำนดนตรี งำนมหรสพ เป็นปัญหำที่ชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่ำงมำก  กำรแก้ไขปัญหำ คือกำรแจ้งเตือนให้
ผู้ปกครองดูแลบุตรหลำนของตน  ประชำสัมพันธ์ให้ทรำบถึงผลกระทบ  ผลเสียหำย  และโทษที่ได้รับจำกกำรเกิด
เหตุทะเลำะวิวำท  กำรขอควำมร่วมมือไปยังผู้น ำ กำรขอก ำลังจำก ต ำรวจ  ผู้น ำ  อปพร.  เพ่ือระงับเหตุไม่ให้เกิด
ควำมรุ่นแรง  แต่จะไม่ให้เกิดข้ึนเลยยังเป็นปัญหำที่ปัจจุบันไม่สำมำรถที่จะแก้ไขได้  ทั้งที่มีกำรร่วมมือกันหลำยฝ่ำย 
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เป็นเรื่องที่ทำงเทศบำลจะต้องหำวิธีที่จะแก้ไขปัญหำให้กับประชำชนต่อไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ที่สำมำรถด ำเนินกำร
ได้              

๔.๔  ยาเสพติด 
ปัญหำยำเสพติดในเทศบำลต ำบลคูเมือง  จำกกำรที่ทำงสถำนีต ำรวจภูธรอ ำเภอเมืองสรวง ได้แจ้ง

ให้กับเทศบำลต ำบลคูเมืองทรำบนั้นพบว่ำในเขตเทศบำลต ำบลคูเมืองมีผู้ที่ติดยำเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนถือ
ว่ำน้อย และยังไม่พบผู้ค้ำ เหตุผลก็เนื่องมำจำกว่ำได้รับควำมร่วมมือกับทำงผู้น ำ  ประชำชน  หน่วยงำนของ
เทศบำลต ำบลคูเมืองที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจ ำ กำรแก้ไขปัญหำของเทศบำลต ำบลคูเมืองสำมำรถท ำได้
เฉพำะตำมอ ำนำจหน้ำที่เท่ำนั้น เช่น กำรณรงค์  กำรประชำสัมพันธ์  กำรแจ้งเบำะแส  กำรฝึกอบรมให้ควำมรู้  ถ้ำ
นอกเหนือจำกอ ำนำจหน้ำที่  ก็เป็นเรื่องของอ ำเภอหรือต ำรวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เทศบำลต ำบลคูเมืองก็ได้ให้ควำม
ร่วมมือมำโดยตลอด   

ตำมท่ีเทศบำลต ำบลคูเมืองได้ด ำเนินโครงกำรส ำรวจข้อมูลพ้ืนฐำนในเขตเทศบำลต ำบลคูเมือง
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕64 เพ่ือน ำผลกำรส ำรวจมำพิจำรณำแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้น 
 ๔.๕  การสังคมสังเคราะห์ 
  เทศบำลต ำบลคูเมืองได้ด ำเนินกำรด้ำนสงคมสังเครำะห์ ดังนี้ 

(๑)  ด ำเนินกำรจ่ำยเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอำยุ  ผู้พิกำร  และผู้ป่วยเอดส์   
(๒)  รับลงทะเบียนและประสำนโครงกำรเงินอุดหนุนเพ่ือกำรเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
(๓)  ประสำนกำรท ำบัตรผู้พิกำร 
(4)  ด ำเนินโครงกำรสงเครำะห์ครองครัวผู้ยำกไร้ที่ตกเกณฑ์ จปฐ.    
(5)  ด ำเนินโครงกำรสร้ำงและซ่อมที่อยู่อำศัยให้กับผู้ยำกไร้  รำยได้น้อย  ผู้ด้อยโอกำสไร้ที่พ่ึง  
(6)  อุดหนุนกองทุนสวัสดิกำรชุมชน 
(7)  ประสำนกำรให้ควำมช่วยเหลือของจังหวัด อ ำเภอ หน่วยงำนต่ำงๆ ที่ให้กำรสนับสนุน  
(8) จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอำยุ 

 
 
            5.1 การคมนาคมขนส่ง 

 เทศบำลต ำบลคูเมือง ไม่มี บขส. แต่จะเป็นเส้นทำงที่รถประจ ำทำงวิ่งผ่ำนโดยวิ่งจำกขนส่งอ ำเภอ
สุวรรณภูม ิผ่ำนอ ำเภอเมืองสรวง ปลำยทำงคืออ ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 

 ๕.๖  เส้นทางคมนาคม 
กำรคมนำคมของต ำบลคูเมือง มีเส้นทำงที่สำมำรถเข้ำมำสู่ตัวต ำบลได้  1  เส้นทำงหลัก  ดังนี้ 

      ถนนทำงหลวงหมำยเลข  215   สำยร้อยเอ็ด-สุวรรณภูม ิ
            ถนนภายในต าบล 

  1.  ถนน คสล.  จ ำนวน  ๓๐  สำย  สภำพใช้งำนได้ดี 
2.  ถนนลูกรังในหมู่บ้ำน จ ำนวน  2๕  สำย สภำพใช้งำนได้ดี แต่จะล ำบำกในฤดูฝน 

                    3.  ถนนดินเชื่อมระหว่ำงหมู่บ้ำนและต ำบลใกล้เคียง  จ ำนวน  1๒  สำย  สภำพใช้งำน
ได้ดี แต่จะล ำบำกในฤดูฝน 

  สะพาน    จ ำนวน   ๑    สะพำน 
  การจัดการขนส่งมวลชน  ประกอบด้วย 
   -  รถโดยสำรประจ ำทำง  สำยจังหวัดร้อยเอ็ด – อ ำเภอสุวรรณภูมิ 

5. ระบบบริการพื้นฐาน 
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   -  รถโดยสำรประจ ำทำง  สำยจังหวัดร้อยเอ็ด – จังหวัดสุรนิทร์  
 5.2 การไฟฟ้า 

กำรขยำยเขตไฟฟ้ำ ปัจจุบันมีไฟฟ้ำใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  ปัญหำคือไฟฟ้ำ
ส่องสว่ำงทำงหรือที่สำธำรณะยังไม่สำมำรถด ำเนินกำรครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจำกพ้ืนที่ที่มีควำมต้องกำร
ให้ติดตั้งไฟฟ้ำส่องสว่ำงนั้นยังไม่เป็นที่สำธำรณะ  เทศบำลต ำบลคูเมืองจึงไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้เช่นเดียวกับถนน 
กำรแก้ปัญหำคือ  ประสำนควำมร่วมมือกันในหลำยๆ ฝ่ำย เพ่ือที่จะท ำควำมเข้ำใจกับประชำชนในพ้ืนที่  และ
วิธีกำรที่จะด ำเนินกำรแก้ไขอย่ำงไร  ทั้งนี้  เทศบำลต ำบลคูเมืองก็ได้ตั้งงบประมำณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้ง
ประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนได้รับทรำบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหำให้กับประชำชน  

๕.๓ การประปา 
กำรประปำของเทศบำลต ำบลคูเมืองมีกิจกำรประปำแต่ละหมู่บ้ำนได้บริหำรจัดกำรเอง และ

ต่อมำได้มีกำรโอนกิจกำรให้กับเทศบำลต ำบลคูเมืองได้ดูแลแล้ว 9 หมู่บ้ำนและมีแค่หนึ่งหมู่บ้ำนที่ได้บริกำรจัดกำร
เองคือบ้ำนบัวป่ำหมู่ที่ 2  ทุกหมู่บ้ำนสำมำรถให้บริกำรได้ครอบคลุมทุกหลังคำเรือน  คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  
แต่จะมีปัญหำในปีที่ผ่ำนมำมีบำงหมู่บ้ำนที่เกิดปัญหำภัยแล้งซึ่งทำงเทศบำลต ำบลคูเมือง ได้แก้ไขปัญหำโดยกำรใช้
บ่อบำดำลเก่ำซึ่งเป็นน้ ำเค็มสูบขึ้นถังและใช้รถน้ ำขนน้ ำไปเติมในถังผสมเพ่ือแก้ไขปัญหำให้ประชำชนได้ใช้น้ ำ 
เทศบำลต ำบลคูเมืองก็ได้น ำโครงกำรเกี่ยวกับพัฒนำแหล่งน้ ำบรรจุในแผนพัฒนำสี่ปีเพื่อที่จะพิจำรณำด ำเนินกำรใน
ปีต่อไป  เมื่อมีงบประมำณและควำมจ ำเป็นก็สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ต่อเนื่อง  เพ่ือตอบสนองต่อควำมต้องกำร
ของประชำชนต่อไป  แหล่งน้ าดิบท่ีใช้ผลิตน้ าประปาได้จาก  สระน้ ำหนองใหญ่  แหล่งน้ ำผิวดิน      

    
         5.4 โทรศัพท์ 

ปัจจุบันในพ้ืนที่เทศบำลต ำบลคูเมือง  ไม่มีโทรศัพท์สำธำรณะ เนื่องจำกประชำชนได้นิยมใช้
โทรศัพท์ส่วนบุคคลแทน ซึ่งสำมำรถติดต่อสื่อสำรได้รวดเร็ว และสำมำรถใช้ระบบอินเตอร์เน็ตได้  เช่น  
โทรศัพท์มือถือ  ส ำหรับสถำนที่รำชกำร  ยังคงใช้ระบบโทรศัพท์พ้ืนฐำนในกำรติดต่อสื่อสำร  ใช้อยู่ 
      5.5  ไปรษณีย์/การสื่อสาร/การขนส่ง  และวัสดุ  ครุภัณฑ์ 
  เทศบำลต ำบลคูเมือง  ไม่มีไปรษณีย์  แต่มีบริกำรไปรษณีย์จำกไปรษณีย์ประจ ำอ ำเภอ  ซึ่งมี  
จ ำนวน  1  แห่ง  ให้บริกำร เวลำ  ๐๘.๐๐ –  ๑๖.๐๐ น.  ในวันจันทร์ – เสำร์ (วันเสำรค์รึ่งวัน)  หยุดวันอำทิตย์  
  -  มีหอกระจำยข่ำวประจ ำหมู่บ้ำนมีครบทั้ง 10 หมู่บ้ำน 
  -  มีบริกำรให้ใช้อินเตอร์เน็ตฟรี  ที่ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลคูเมือง 
  -  เทศบำลต ำบลคูเมือง  มีวัสดุ ครุภัณฑ์ในกำรปฏิบัติหน้ำที่  แต่ก็มีบำงรำยกำรที่ยังขำด
แคลนเนื่องจำกมีงบประมำณไม่เพียงพอ วัสดุ ครุภัณฑ์ต่ำงๆ นั้นมีไว้ส ำหรับกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่เทศบำล
ต ำบลคูเมืองในกำรด ำเนินภำรกิจบริกำรสำธำรณะเพ่ือประโยชน์ของประชำชนเท่ำนั้น  แต่หำกประชำชนเดือดร้อน 
หรือหน่วยงำนอื่นเดือนร้อน ก็สำมำรถมำยืมใช้ได้ 
  

 
 6.1  การเกษตร 
  พ้ืนที่คูเมือง ประชำกรส่วนใหญ่ประกอบอำชีพเกษตรกรรม  โดยมีกิจกรรมกำรเกษตรที่ส ำคัญ  
ได้แก่  ท ำนำ  รองลงมำ  คือ เลี้ยงสัตว์  รับจ้ำง  นอกจำกนี้ยังมีกิจกรรมอ่ืนๆ ซึ่งไม่สำมำรถจ ำแนกเป็นรำยหมู่บ้ำน
ได้  คือ ท ำไร่ ท ำสวน ตำมล ำดับ (ข้อมูล จปฐ. ปี 25๖๒) 

6.  ระบบเศรษฐกิจ 
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ต าบลคูเมือง อ าเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 

แหล่งตลาดทางการเกษตร 
เกษตรกรที่ปลูกข้ำวน ำผลผลิตไปขำยท่ีสหกรณ์กำรเกษตรในอ ำเภอเมืองสรวง และโรงสี ในอ ำเภอสุวรรณ

ภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  เกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์มีพ่อค้ำมำรับซื้อ หรือบำงส่วนน ำไปจ ำหน่ำยที่ตลำดนัด  ดังตำรำง
ต่อไปนี้ 

 
แหล่งตลาดทางการเกษตรในต าบล 

      แหล่งตลาด ที่ตั้ง ระยะทาง (กิโลเมตร) 
ข้าว 
-  โรงสีข้ำวศรีแสงดำว อ ำเภอสุวรรณภูม ิ จังหวัดร้อยเอ็ด 19 
-  โรงสีข้ำวถำวร อ ำเภอสุวรรณภูม ิ จังหวัดร้อยเอ็ด 19 
-  ร้ำน ป.พืชผล อ ำเภอสุวรรณภูม ิ จังหวัดร้อยเอ็ด 19 
-  ร้ำนสมยงค์ค้ำ อ ำเภอเมืองสรวง  จังหวัดร้อยเอ็ด 6 
-  สหกรณก์ำรเกษตรอ ำเภอเมืองสรวง อ ำเภอเมืองสรวง  จังหวัดร้อยเอ็ด 6 

หมายเหตุ  :  ระยะทางจากที่ส านักงานเทศบาลต าบลคูเมืองถึงแหล่งตลาด 
 

6.2  การประมง 
  ในเขตเทศบำลต ำบลคูเมืองไม่มีกำรประมง  เป็นกำรจับปลำตำมธรรมชำติในบริโภคในครัวเรือน
ตำมฤดูกำลเท่ำนั้น  

จ านวนประชากรจ าแนกตามประเภทอาชีพ ปี 25๖๒ 
ข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน ระดับต าบล 

ประเภทอาชีพ เพศ รวม 
ชาย (คน) % หญิง (คน) % คน % 

เกษตรกรรม – ท ำนำ 359 38.07 415 41.29 774 39.73 
เกษตรกรรม – ท ำไร่ 14 1.48 9 90 23 1.18 
เกษตรกรรม – ท ำสวน 1 .011 - - 1 0.05 
รับรำชกำร เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 20 2.12 20 1.99 40 2.05 
พนักงำนรัฐวิสำหกิจ - - 3 0.30 3 .015 
พนักงำนบริษัท 26 2.76 26 2.59 52 2.67 
รับจ้ำงทั่วไป 224 23.75 187 18.61 411 21.10 
ค้ำขำย 30 3.18 38 3.78 68 3.49 
ธุรกิจส่วนตัว 11 1.17 9 0.90 20 1.03 
อำชีพอ่ืนฯ (นอกเหนือที่กล่ำวแล้ว) 25 2.65 60 5.97 85 4.36 
ก ำลังศึกษำ 219 23.22 220 21.89 439 22.54 
ไม่มีอำชีพ 14 1.18 18 1.79 32 1.64 

รวม 943 100.00 1,005 100.00 1,948 100.00 
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 6.3  การปศุสัตว ์
กำรปศุสัตว์ในเขตเทศบำลต ำบลคูเมือง  เป็นกำรประกอบกำรในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็น

อำชีพหลักและอำชีพเสริม เช่น  กำรเลี้ยงไก่  เป็ด  โค  สุกร  กระบือ  เพ่ือจ ำหน่ำยและบริโภคเองในครัวเรือน 
 6.4  การบริการ 

โฮมสเต    จ ำนวน  6 แห่ง 
ร้ำนอำหำร/คำรำโอเกะ  จ ำนวน  ๒ แห่ง       

 6.5  การท่องเที่ยว 
  ในเขตพ้ืนที่เทศบำลต ำบลคูเมืองไม่มีแหล่งท่องเที่ยว  แต่ได้ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นใน
พ้ืนที่  เช่น  กำรส่งเสริมหมู่บ้ำนโอท๊อปนวัตวิถี กำรจัดงำนประเพณีต่ำงๆ  และส่งเสริมกิจกรรมของวัด  
 6.6 อุตสาหกรรม 

ในเขตเทศบำลต ำบลคูเมืองไม่มีอุตสำหกรรม แต่มีกำรประกอบโรงสีขนำดเล็ก  จ ำนวน 10 แห่ง   
 6.7  การพาณิชยแ์ละกลุ่มอาชีพ 

การพาณิชย์ 
ธนำคำร   - แห่ง สถำนีบริกำรน้ ำมัน    -     แห่ง 
บริษัท   - แห่ง ศูนย์กำรค้ำ/ห้ำงสรรพสินค้ำ  - แห่ง 
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด  - แห่ง ตลำดสด      - แห่ง 
ร้ำนค้ำต่ำงๆ  30 แห่ง โรงฆ่ำสัตว์      - แห่ง 
ซุปเปอร์มำเก็ต  -       แห่ง อู่ซ่อมรถ      - แห่ง 
องค์กร/กลุ่มอาชีพ 

    จำกกำรจัดเวทีชุมชนและสอบถำมตัวแทนกลุ่มและองค์กรในชุมชน ท ำให้ได้ข้อมูลกลุ่มต่ำงๆ ใน
ต ำบลคูเมือง ดังนี้ กลุ่มทอผ้ำไหมผ้ำฝ้ำย กลุ่มทอเสื่อกก กลุ่มจักสำน   กลุ่มขนมไทย และกลุ่มแปรรูปผลผลิตทำง
กำรเกษตร   กลุ่มปั้นเตำเศรษฐีพลังงำน  กลุ่มเครือเถำวัลย์ เป็นต้น 

ตาราง  องค์กร/กลุ่มอาชีพในต าบลคูเมือง 
 

กลุ่ม 
ที่ตั้ง 

(หมู่ที่) 
จ านวนสมาชิก 

(ราย) 
กิจกรรม 

1. กลุ่มทอผ้ำไหม ผ้ำฝ้ำย หมู่ที่ 4 12 ทอผ้ำไหม ผ้ำฝ้ำย 
2. กลุ่มเตำเศรษฐีเพ่ือ
สุขภำพ 

หมู่ที่ 4 15 ปั้นเตำเศรษฐีเพ่ือสุขภำพ 

3. กลุ่มสำนตะกร้ำเครือ
เถำวัลย์ 

หมู่ที่ 4 15 สำนตะกร้ำเครือเถำวัลย์ 

4. กลุ่มน้ ำหมักชีวภำพ หมู่ที่ 3 15 เพ่ือท ำน้ ำหมักชีวภำพ 
5. กลุ่มธนำคำรไข่ไก่ หมู่ที่ 10 15 เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ 
6. กลุ่มทอเสื้อกก หมู่ที่ 2, 3 15 ทอเสื้อกกเพ่ือจ ำหน่ำย 
    

6.8 แรงงาน 
  จำกกำรส ำรวจข้อมูลพื้นฐำนพบว่ำ  ประชำกรที่มีอำยุ  ๑๕ – ๖๐  ปี อยู่ในก ำลังแรงงำน ร้อยละ  
๙๕  เมื่อเทียบกับอัตรำส่วนกับจังหวัด ร้อยละ  ๗๓.๙๙  ซึ่งสูงกว่ำมำก  แต่ค่ำแรงในพ้ืนที่ต่ ำกว่ำระดับจังหวัด  
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โดยเฉพำะแรงงำนด้ำนกำรเกษตร  ประชำกรอำยุระหว่ำง  ๒๕ – ๕๐ ปี บำงส่วน ไปรับจ้ำงท ำงำนนอกพ้ืนที่  
รวมทั้งแรงงำนที่ไปท ำงำนต่ำงประเทศ  ปัญหำที่พบคือ ประชำกรต้องไปท ำงำนนอกพ้ืนที่ในเมืองที่มีโรงงำน
อุตสำหกรรม  บริษัท  ห้ำงร้ำนใหญ่ๆ  เพรำะในพื้นที่ไม่มีโรงงำนอุตสำหกรรมที่มีกำรจ้ำงแรงงำนเยอะ เพรำะพ้ืนที่
ส่วนมำกเป็นที่อยู่อำศัย  ปัญหำนี้ยังไม่สำมำรถแก้ไขได้ 

 
 

๗.1  การนับถือศาสนา 
  ประชำชนในต ำบลคูเมือง  จะนับถือศำสนำพุทธ  โดยมีศำสนสถำน  7  แห่ง  ดังนี้ 
 

ที ่ ชือ่ศาสนสถาน 
สถานที่ตั้ง จ านวนพระสงฆ์ 

บ้าน หมู่ที่ 
พร
ะ 

เณ
ร 

ชี รวม 

1 วัดคูเมือง    บ้ำนคูเมือง 1 3 - - 3 
2 วัดปทุมวนำรำม บ้ำนบัวป่ำ 2 2 - - 2 
3 วัดเหนือสูงยำง บ้ำนสูงยำง 7 5 - - 5 
4 วัดใต้สูงยำง บ้ำนสูงยำง 4 3 - - 3 
5 วัดพังหำด บ้ำนพังหำด 5 2 - - 2 
6 วัดป่ำดวน บ้ำนป่ำดวน 8 4 - - 4 
7 วัดดงเกลือ บ้ำนดงเกลือ 10 3   3 

รวม 22 - - 22 
 

8.2  ประเพณีและงานประจ าปี 
-  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่   ประมำณเดือน มกรำคม 
-  ประเพณบีุญชำวเมือง   ประมำณเดือน มีนำคม เมษำยน 
-  ประเพณีวันสงกรำนต์    ประมำณเดือน เมษำยน 
-  ประเพณีบุญบั้งไฟ   ประมำณเดือน   มิถุนำยน 
-  ประเพณีทอดเทียนโฮม   ประมำณเดือน กันยำยน 
-  ประเพณีลอยกระทง   ประมำณเดือน พฤศจิกำยน 
-  ประเพณีวันเข้ำพรรษำ  ออกพรรษำ ประมำณเดือน  กรกฎำคม  ตุลำคม   

8.๓  ภูมปิัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชำชนในเขตพ้ืนที่ได้อนุรักษ์ภูมิปัญญำท้องถิ่น  ได้แก่  วิธีกำรทอเสื่อจำก
ต้นกก  สำนแห ตะกร้ำเครือเถำวัลย์ 
  ภาษาถิ่น  ประชำชนสำวนใหญ่พูดภำษำอีสำน 
  

8.๔  สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 
  ประชำชนในต ำบลคูเมืองได้มีสินค้ำพ้ืนเมืองและของฝำกส่วนใหญ่จะเป็น ผ้ำไหมผ้ำฝ้ำย และ
ตะกร้ำเครือเถำวัลย์  เสื่อกก เตำเศรษฐีพลังงำนฯลฯ 

๗.  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 
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9.๑ น้ า  ที่ใช่ในกำรอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ ำที่ได้จำกน้ ำฝน ส ำหรับน้ ำใต้ดินมีปริมำณน้อย  ไม่สำมำรถ
น ำขึ้นมำใช้ให้พอเพียงได้ และบำงแห่งเค็ม ไม่สำมำรถใช้ดื่มและอุปโภคได้ 

9.๒ ป่าไม้  ในเขตพ้ืนที่เทศบำลต ำบลคูเมืองไม่มีป่ำไม้  
9.๓ ภูเขา  ในเขตพ้ืนที่เทศบำลต ำบลคูเมืองไม่มีภูเขำ 
 
9.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

ในพ้ืนที่ของเทศบำลต ำบลคูเมืองส่วนมำกเป็นพ้ืนที่ส ำหรับเพำะปลูก  เป็นที่นำ  ไร่  สวน  ที่อยู่
อำศัย ร้ำนค้ำ สถำนประกอบกำร ตำมล ำดับ และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพ้ืนที่สำธำรณะ  ทรัพยำกรธรรมชำติ
ในพ้ืนที่  ก็ได้แก่  ดิน  น้ ำ  ต้นไม้  อำกำศที่ไม่มีมลพิษ ปัญหำคือ เนื่องจำกว่ำพ้ืนที่บำงส่วนเป็นดินเค็ม  น้ ำใต้ดินก็
เค็ม  หรือไม่ก็เป็นน้ ำกร่อย  ไม่สำมำรถที่จะน ำน้ ำจำกใต้ดินมำใช้ในกำรอุปโภค - บริโภคได้ ต้องอำศัยน้ ำดิบจำก
แหล่งอ่ืน  และน้ ำฝน น้ ำในกำรเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้ ำใช้ในกำรเกษตรไม่ เพียงพอ  ปัญหำคือยังไม่
สำมำรถหำแหล่งน้ ำส ำหรับกำรเกษตรได้เพ่ิมขึ้น  เพรำะพ้ืนที่ส่วนมำกเป็นของประชำชน  เอกชน  โครงกำรปลูก
ต้นไม้ในวันส ำคัญต่ำงๆ ในพื้นที่ของสำธำรณะรวมทั้งปรับปรุงสภำพภูมิทัศน์ให้ร่มรื่นสวยงำม เป็นที่พักผ่อนหย่อน
ใจของประชำชน ฯลฯ   
 
      
    

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

9. ทรัพยากรธรรมชาติ 
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ส่วนที่ส่วนที่    ๓๓  
  
 
 

  
 

 
๑.1  วิสัยทัศน์ 

เทศบาลต าบลคูเมือง  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพ่ือแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ  ซึ่งเป็น
จุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่น
ในอนาคตอย่างรอบด้าน  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์  คาดหวังที่
จะให้เกิดข้ึนในอนาคต  ดังนี้ 

 
          
 

๑.2  ยุทธศาสตร ์
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลคูเมืองร่วมกับประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  

รวมทั้งองค์กรต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลคูเมือง  6  ด้าน  ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่  2   การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่  3   การพัฒนาด้านสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อยชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที่  4   การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คง

อยู่สืบไป 
ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาด้านการศึกษา 

 ๑.3  เป้าประสงค์ 
  (1)  ขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ า สงวนและเก็บกักน้ าเพื่อการเกษตร  

 (๒)  พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(3)  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาในสังกัด อปท.     
(4)  พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา 
(5)  สนับสนุนให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือและประกอบการศึกษา 
(6)  ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
(7)  ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่มีมาตรฐาน ปลอดภัยใช้งานได้ดี 
(8)  ลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมมูลค่าผลผลิต 

  (9)  สนับสนุนการท าเกษตรทางเลือก  
(10)  ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑.  ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลคูเมือง 
 

“ประชาชนมีชีวิตที่ดีพร้อม สภาพแวดล้อมน่าอยู่ มุ่งสู่การบริหารจัดการและบริการสาธารณะอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด” 
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(11)  ส่งเสริมพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชนสตรี ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ และด้อย
โอกาส 
  (๑๒)  สนับสนุนและประสานรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับเพ่ือป้องกันและให้มี
การปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเสพ 

(13)  สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน และเพ่ิมสวัสดิการ    
(14)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในระดับต าบล หมู่บ้าน และชุมชนที่

มีคุณภาพและมาตรฐาน 
(15)  ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชน ให้มีสุขภาพแข็งแรง 
(16)  ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างคุณภาพชีวิตพ้ืนฐาน 

  (17)  ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง 
  (18)  ประสาน สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ 

(19)  พัฒนาฟ้ืนฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน
ท้องถิ่นโคราช 

(20)  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

(21)  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมการบริหารงาน 
(22)  ส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  ตอบสนองความต้องการของประชาชน

ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
(23)  ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในหน่วยงานให้ ศึกษา/อบรม หลักสูตรต่างๆเพ่ือให้การ

ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
(24)  ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติต่าง ๆ 
(25)  ส่งเสริมและสนับสนุน และร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน  มูลนิธิการกุศลและองค์กรที่

เกี่ยวข้อง ในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย  
  (26)  ส่งเสริมสนับสนุน และร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ใน
การพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์แหล่งน้ า ลุ่มน้ าล าคลอง และป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์     

(27)  ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน
ในการรณรงค์สร้างจิตส านึก เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ 

(28)  ส่งเสริมสนับสนุนและสร้างความร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการจัดท าระบบก าจัดขยะรวม 
 ๑.๔  ตัวชี้วัด 
  (1)  ประชาชนมีแหล่งกักเก็บน้ าใช้ส าหรับอุปโภค บริโภคและการเกษตรอย่างพอเพียง  
   (2)  ประชาชนในต าบลคูเมืองมีรายได้เพ่ิมข้ึน 

(3)  โรงเรียน สพฐ. 4 แห่ง ได้รับการสนับสนุนอาหารกลางวัน  อาหารเสริมนม  
   (4)  ศพด. 4 แห่ง ได้รับการสนับสนุนอาหารกลางวัน  อาหารเสริมนม  รวมทั้งพัฒนาอาคารสถานที่
และ ระบบบริหารจัดการ 
  (5)  เด็กและเยาวชนได้ร่วมกิจกรรม 

(6)  ผู้ดูแลเด็กเล็กได้รับการพัฒนาประสิทธิในการปฏิบัติงาน 
(7)  เด็กเล็กได้มีความรู้ และมีทักษะเพ่ิมข้ึน 
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(8)  มีวัสดุ อุปกรณ์  การเรียนการสอนอย่างทั่วถึงและเพียงพอ 
(9)  อาสาสมัครในการช่วยเหลือชุมชนและประสานงานในชุมชน 
 (10)  ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 5% 
(11)  ส่งเสริมสวัสดิการสังคม สงเคราะห์ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูอายุ 6 หมู่บ้าน 
(12)  กลุ่มสตรี อสม. ได้ท ากิจกรรม ร่วมกัน  และสร้างความสามัคคี 
(13)  ประชาชนได้รับการบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง 6 หมู่บ้าน 
(14)  จัดวางผังเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
(15)  ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง 6 หมู่บ้าน 
(16)  ประสาน สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ 
(17)  ส่งเสริมขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 6 หมู่บ้าน 
(18) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชนและจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ทั้ง 6 

หมู่บ้าน 
(19)  ส่งเสริมการเลือกตั้งตามระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยและตามกฎหมายที่

เกี่ยวข้อง ทั้ง  6 หมู่บ้าน 
(20)  การจัดระเบียบโครงสร้างการบริหารจัดการภายในองค์กรให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 6 หมู่บ้าน 
(21)  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมการบริหารงาน 
(22)  ส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของประชาชน

ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 6 หมู่บ้าน 
(23)  ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติต่างๆ 6 หมู่บ้าน 
(24)  ส่งเสริมการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยประจ าหมู่บ้าน/ต าบล

และทีมกู้ชีพกู้ภัยต าบล 6 หมู่บ้าน 
(25)  สนับสนุนให้มีวัสดุอุปกรณ์เก่ียวกับการป้องกันและการช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ 
(26)  เพ่ือทัศนียภาพที่สวยงามประชาชนเห็นประโยชน์ของการปลูกป่า  
(27)  ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน

ในการรณรงค์สร้างจิตส านึก เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของ 6 หมู่บ้าน 
(28)  การก าจัดขยะ สิ่งปฏิกูลอย่างถูกวิธี 6 หมู่บ้าน 

๑.๕  ค่าเป้าหมาย 
(1)  มีแหล่งน้ าพอเพียงต่อการอุปโภคบริโภคและท าการเกษตร 
(๒)  การศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน และเกิดการเรียนรู้ต่อเนื่อง 
(3)  ประชาชนมีทักษะในการประกอบอาชีพด้านเกษตร 
(4)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
(5)  ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีสุขภาพแข็งแรง 
(6)  ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย 
(7)  ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม การท่องเที่ยว  กีฬาและนันทนาการ

ของท้องถิ่น  
(8)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาธรรมาภิบาลดีขึ้น 
(9)  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
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(10)  สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้รับการฟื้นฟูและอนุรักษ์ 
๑.6  กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางที่  ๑  งานด้านการคมนาคม ปรบัปรุง บ ารุงรักษาถนน ทางเทา้ 
แนวทางท่ี  ๒  พัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ก่อสร้างปรับปรุงบ ารุงรักษา 

ประปาและการบริหารจัดการน  า ท่อระบายน  า 
   แนวทางท่ี   ๓ จัดหาและบ ารุงรักษาไฟฟ้า ไฟฟ้าแสงสว่าง 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
                  แนวทางท่ี 1 พัฒนาฝีมือแรงงานและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน 
                  แนวทางท่ี 2 สง่เสริมอาชีพการเกษตร 
                  แนวทางท่ี 3 สง่เสริมให้มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
      ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อยชุมชน  
                แนวทางท่ี 1 งานด้านการสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
                แนวทางท่ี 2 งานด้านส่งเสริมประชาธิปไตย การพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชน ข่าวสารการ
พัฒนาชุมชนตลอดจนการสร้างเครือข่ายการพัฒนาชุมชน 
               แนวทางท่ี 3 ส่งเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน สตรี ผูสู้งอายุให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
               แนวทางท่ี 4 การระงับ การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและการป้องกันโรคติดต่อ 
               แนวทางท่ี 5 งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การก าหนดแผนงานไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิน่ การประกวดหมู่บ้านสุขภาพดี 
               แนวทางท่ี 6 ปรับปรุงพัฒนาบุคลากร เครื่องมือเครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
             แนวทางที่ 1 งานด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและบ ารุงรักษาป่าและน้ าอย่างยั่งยืน 
             แนวทางท่ี 2 งานการขุด ขุดลอกพัฒนาแหล่งน้ าสาธารณะแหล่งน้ าส าคัญๆของชุมชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5  การส่งเสริมพัฒนาการและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้
คงอยู่สืบไป 
             แนวทางที่ 1 ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านการศึกษา  

            แนวทางท่ี 1 เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน 
             แนวทางที่ 2 ส่งเสริมการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542๑.7  

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
(1)  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่

จ าเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  
(2)  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
(3)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
(4)  การก าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมท่ีมีอย่างยั่งยืน 
(5)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

๑.8  แผนงาน 
  (1)  แผนงานบริหารงานงานทั่วไป 
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  (2)  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
  (3)  แผนงานการศึกษา 
  (4)  แผนงานสาธารณสุข 
  (5)  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

(6)  แผนงานเคหะและชุมชน 
  (7)  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  (8)  แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 

(๙)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  (๑๐)  แผนงานการเกษตร 
  (๑๑)  แผนงานงบกลาง 
 
 
 
 ๒.1  การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ของเทศบาลต าบลคูเมืองได้ใช้การ
วิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และTrend ปัจจัยและ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 

จุดแข็ง  (S : Strength-s)   
-  ประชาชนมีความพร้อม  จะมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น 
-  การจัดโครงสร้างภายในมีความเหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ 
-  มีเทศบาลที่พร้อมจะให้บริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ

ประชาชน 
   -  มีการประสานร่วมมือกันระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกับส่วนราชการต่างๆ  
   -  ผู้น าชุมชนมีความเข้มแข็ง  และมีศักยภาพในการพัฒนา 
   -  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบประชาคม การประชุมวางแผนเตรียมงาน 

จุดอ่อน  (W : Weakness)  
   -  กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลาท าให้ 
            -  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติสับสนขาดความชัดเจน 
   -  เทศบาลต าบล  มีงบประมาณจ ากัด  ท าให้การพัฒนาไม่เป็นไปตามแผนพัฒนาที่วางไว้ 
   -  การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และการท าลายสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน  ก่อให้เกิดปัญหาภัยธรรมชาติ 

โอกาส  (O : Opportunity)   
   -  จังหวัดร้อยเอ็ด  หรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องสนับสนุนงบประมาณให้ เทศบาล 
ด าเนินการตามแผนงานโครงการตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  และแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบล 

๒.  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 



รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาของเทศบาลต าบลคเูมอืง  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

~ ๒๐ ~ 
 

                                                                                                                                                                                                           
 

   -  มีเส้นทางคมนาคมเชื่อมระหว่างจังหวัด สามารถรองรับการขยายตัวทางด้าน
เศรษฐกิจ   

-  นโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการกระจายอ านาจการปกครองท้องถิ่น  โดยการสร้างดุลย
ภาพระหว่างการก ากับดูแล  และความเป็นอิสระของท้องถิ่นในการบริหารจัดการงบประมาณและ
บุคลากรของท้องถิ่น 

อุปสรรค  (T : Threat)   
   -  ประชาชนขาดความรู้  ความเข้าใจ  บทบาทหน้าที่ของตนเองกับงานของท้องถิ่น 
   -  นโยบายรัฐบาลไม่สามารถถ่ายโอนงบประมาณมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.2542 ท า
ให้การพัฒนาท้องถิ่นบางเรื่องต้องชะงัก 

-  กฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับขาดความยืดหยุ่น หรือไม่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ
ห้วงระยะเวลาในการจัดสรรและการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาลมีความไม่แน่นอน 
   -  การด าเนินงานตามนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น  ความรับผิดชอบ
เพ่ิมมากขึ้น ประกอบกับปัญหาในพ้ืนที่และความต้องการประชาชนมีมาก แต่ไม่สามารถปฏิบัติได้ครบถ้วน 
เนื่องจากจ ากัดด้วยอ านาจหน้าที่และจ านวนงบประมาณที่มีจ ากดั 
 

๑.2  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
   ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ของเทศบาลต าบลคูเมือง  นั้น  ได้ท า
การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   

ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและปรมิาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ  

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

๑. โครงการสร้าง
พ้ืนฐาน 

๑) ขาดแคลนแหล่งน้ าใน
การเกษตรและน้ าประปา
ส าหรับอุปโภค-บริโภคยังไม่
พอเพียงและยังไม่ไดม้าตรฐาน 

- แหล่งน้ าและ
น้ าประปาในการ
อุปโภค-บริโภค 

- ในเขต ทต. - ประชาชนมีแหล่งน้ า
และมีน้ าประปาใช้อย่าง
พอเพียงมีคุณภาพตาม
มาตรฐานมากขึ้น 

๒) ไฟฟ้าส่องสว่างทางและที่
สาธารณะยังไมส่ามารถ
ด าเนินการครอบคลุมพื้นท่ีได้
ทั้งหมด 

- ไฟฟ้า - ทางและที่
สาธารณะในเขต 
ทต. 

- ทางและที่สาธารณะมี
แสงสว่างเพียงพอ
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มาและป้องกันการเกิด
อาชญากรรมได ้

๓) หมู่บ้ายขยายมากข้ึนระบบ
ระบายน้ ายังไม่เพยีงพอ  

- ราง/ท่อระบายน้ า - พื้นที่ใน ทต. - มีรางระบายน้ า
สามารถระบายน้ าได้
สะดวก ไม่อุดตัน ไมส่่ง
กลิ่นเหม็นก่อความ
ร าคาญ 

๔)  ถนนในต าบล ยังเป็นถนน
ดิน ถนนลูกรัง และเป็นหลุม
เป็นบ่อ 

- ถนน - ทางและที่
สาธารณะในเขต 
ทต. 

- มีถนนให้ประชาชนได้
สัญจรไปมาสะดวก  
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ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปรมิาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ แนว
โนมอนาคต 

 ๔) ประชาชนต้องการเส้นทาง
ในการสัญจรไปมาเพิ่มมากขึ้น
และ ทต.ไม่สามารถ
ด าเนินการไดเ้นื่องจาก
งบประมาณมไีม่เพียงพอ  

- เส้นทางคมนาคม - เส้นทางคมนาคมที่
เป็นสาธารณะและ
ประชาชนมีความ
ต้องการให้
ด าเนินการ 

- มีเส้นทางในการ
คมนาคมเพียงพอและ 
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา 

2. ด้านเศรษฐกิจ 
การส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรมและ
การท่องเท่ียว 

๑) ประชาชนไมม่ีการวางแผน
ในการด าเนินงาน 

- การวางแผน 
- การลงทุน 

- ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- ประชาชนสามารถวาง
แผนการด าเนินงานได้เอง 

 ๒) ขาดแหล่งเงินลงทุนในการ
ท ากิจการและประกอบอาชีพ 

 - ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- มีแหล่งเงินทุนในการท า
กิจการและประกอบ
อาชีพ 

 ๓) ประชาชนขาดสถานท่ี
จ าหน่ายสินค้า 
 

- การพาณิชยกรรม - ร้านค้าแผลงลอย - ร้านค้าแผงลอยมี
สถานท่ีในการขาย
จ าหน่ายสินค้า 

 ๔) ผลผลติทางการเกษตร
ราคาตกต่ าระยะทางในการ
ขนส่งผลผลติไกลจากแหล่งรับ
ซื้อ  

 - เกษตรกรในพ้ืนท่ี - ผลผลิตมรีาคาสูงขึ้น 

3. ด้านสังคมงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ด้านสังคม 
 

๑) มีการระบาดของโรคอุบัติ
ใหม่ โรคระบาด โรคตดิต่อ 

- ด้านสาธารณสุข - ในเขต ทต. ในพื้นที่ไม่มีการระบาด
ของโรคอุบัติใหม่  โรค
ระบาด  โรคตดิต่อ 

 ๒) ประชาชนในพ้ืนท่ีป่วยเป็น
โรคเรื้อรังแนวโน้มที่เพิม่ขึ้น 
เช่น เบาหวาน  ความดัน 

 - ประชาชนกลุ่ม
เสี่ยงและผู้ป่วย 

 

 ๓) ปริมาณขยะในพื้นทีเ่พิ่ม
มากขึ้น 

 - ในเขต ทต. - ปริมาณขยะและน้ าเสีย
ถูกก าจัดให้หมดด้วย
วิธีการที่ถูกต้อง 

๔) ประชาชนบริโภคอาหารที่
ปลอดภัย 

- ประชาชนในเขต 
ทต. 

- ประชาชนทราบและ
สามารถเลือกบริโภค
อาหารที่ปลอดภัยได้
ถูกต้อง 

๕) ประชาชนในพ้ืนท่ีบางราย
มีที่อยู่อาศัยไมม่ั่นคงแข็งแรง 

- ที่อยู่อาศัย - ประชาชนในพ้ืนท่ี
ที่ได้รับความเดือน
ร้อนเรื่องที่อยู่อาศัย 

- ประชาชนในพ้ืนท่ีได้รับ
ความช่วยเหลือซ่อมแซม
ที่อยู่อาศัยให้มั่งคง
แข็งแรง  
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ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปรมิาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ แนว
โนมอนาคต 

 ๖) มีการขยายตัวของ
ประชากรเพิม่มากข้ึนท าให้
เกิดการขยายตัวของอาคาร
บ้านเรือนท าให้เกิดเป็นชุมชน
แออัด   

- ประชากร - พื้นที่ในเขต ทต. - ควบคุมการก่อสร้าง
อาคารบ้านเรือนการ
พิจารณาออกใบอนุญาต
เพื่อไม่เกดิปัญหาจากการ
ก่อสร้างอาคาร 

 7)ประชาชนบางครัวเรือน
บริโภค-บริโภคน้ าท่ียังไม่
สะอาดและมสีิ่งเจือปน เช่น 
จากน้ าฝน น้ าท่ีไม่ไดคุ้ณภาพ 
มีตะกอน  

- การอุปโภค-บริโภค - ประชาชนในเขต 
ทต. 

- ประชาชนบริโภคน้ าที่
สะอาดถูกสุขลักษณะ 

 9) เยาวชนและวยัรุ่นตดิเกมส์ 
สิ่งลามก บุหรี่ เหล้า สาเสพตดิ 
และท้องก่อนวัยอันสมควร     

 - เยาวชนและวัยรุ่น
ในเขต ทต. 

- เยาวชนและวัยรุ่นมี
อนาคตที่ด ี

 10) ประชาชนกรอายุตั้งแต่ 
๓๕ ขึ้นไป  ไมไ่ด้ตรวจสุขภาพ
ประจ าปี จ านวน  ๒๙๑ คน 
  

 - ประชาชนในเขต 
ทต. ที่อายุ ๓๕  ขึ้น
ไป 

- ประชาชนท่ีอายุ ๓๕ ขึ้น
ไปได้รับการตรวจสุขภาพ
ทุกคน  

11) ประชากรที่สูบบหุรี่ 
จ านวน ๓๐๐ คน ดื่มสุรา 
จ านวน ๑๗๑ คน 

- ประชาชนท่ีสูบ
บุหรี่และดื่มสุรา 

- ประชาชนเลิกสูบบหุรี่
และเลิกดื่มสุรา 

3. ด้านสังคมการจัด
ระเบียบชมุชนและ
การรกัษาความสงบ
เรียบร้อย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑) การจราจรบนถนนมเีพิ่ม
มากขึ้นอาจท าให้เกิดอุบัตเิหตุ
ขึ้นได ้

- การจราจร ประชาชนท่ีสัญจรไป
มาบนถนน 

มีระบบควบคุมการจราจร 
เช่น ติดตั้งสญัญาณไกระ
พริบเพื่อเตือนให้
ระมัดระวัง 

๒) มีการท าลายและลักขโมย
ทรัพย์สินของประชาชนและ
ราชการ 
รวมทั้งเกิดการทะเลาะวิวาท
กันในชุมชน  

- การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

- ประชาชนและส่วน
ราชการ 

- มีการป้องกันและรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนละ
ส่วนราชการ เช่น การ
ติดตั้งกล้องวงจรปดิ  การ
ให้ผู้น า อปพร. ควบคุม
และระงับเหตุทะเลาวิวาท 

4. ด้านการบริหาร
จัดการและการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๓) เป็นพื้นที่ท่ีมีดินเคม็และน้ า
ใต้ดินเป็นน้ าเคม็หรือมีรส
กร่อย ไมส่ามารถใช้ใน
การเกษตรและอุปโภค-บริโภค
ได ้

- ดินและน้ าใตด้ิน - พื้นที่ในเขต ทต. - ปัญหาเรื่องดินเค็มลดลง 
จัดหาแหล่งน้ าจากแหล่ง
อื่นเพิ่มมากข้ึน   
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ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปรมิาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

 ๔) มีปัญหาเรื่องขยะและสัตว์
เลี้ยงเพิ่มมากขึ้นส่งกลิ่น
เหม็นร าคาญ 

- สิ่งแวดล้อม - ผู้ประกอบการและ
ชุมชนในเขตพื้นที ่ทต. 

- ปัญหาขยะและสตัว์
เลี้ยงลดลง ประชาชน
สามารถก าจัดขยะ
และมลูสตัว์ได้โดยไม่
ส่งผลกระทบต่อชุมชน  

5. ด้านศิลปะ  
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น 

๑) ศิลปะ วัฒนธรรม  จารตี 
ประเพณแีละ๓มิปัญหา
ท้องถิ่นถูกลืมเลือนไปมาก 

- ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพรีและ๓มิ
ปัญหาท้องถิ่น ถูกลืม
เลือนไปมาก 

- ประชาชนในเขต 
ทต. 

- ยกย่อง เชิดชูคนดี
หรือปราชญ์ชาวบ้าน
ในโอกาสต่างๆ เพื่อ
เป็นตัวอย่างแก่
เยาวชนและ
ประชาชน ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารตี ประ
เพรีและภูมิปญัญา
ท้องถิ่น ไม่ถูกลืมและ
คงอยู่สืบไป 

6. ด้านการศึกษา ๑) การศึกษาสื่อการเรียน
การสอนยังไม่พอเพียง เด็ก
นักเรียนไม่ได้รับการศึกษาต่อ
ในระดับที่สูงกว่าขั้นพ้ืนฐาน 
และขาดงบประมาณใน
การศึกษา ครอบครัวยากจน    

- สังคมในชุมชน 
 

- เด็กนักเรียนในเขต 
ทต. 

- มีสื่อการเรียนการ
สอนที่พอเพียง  เด็ก
นักเรียนได้รับ
การศึกษาที่สูงข้ึน มี
งบประมาณใน
การศึกษาเล่าเรยีน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

************************************ 
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ค ำชี้แจง  :  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง  หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว 
 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ......เทศบำลต ำบลคูเมือง..................................................................... 

ประเด็นกำรประเมิน 
มีกำร

ด ำเนินกำร 
ไม่มีกำร

ด ำเนินกำร 
1.  คณะกรรมกำรแผนพัฒนำท้องถิ่น 
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.  กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น 
๒.๑  มีการประชุมประชาคมทอ้งถ่ิน (ระดับหมู่บา้น/ชุมชน)    
๒.๒  มีการประชุมประชาคมทอ้งถ่ิน (ระดับต าบล/เมือง)   
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 าหนดรูปแบบการติดตามประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถ่ินประจ าปี
งบประมาณ 

  

๒.๙  มขี้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพฒันาท้องถิ่นในอนาคต   

 

แบบกำรก ำกับกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
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(๒)  สรุปรายงานผลการด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ค าชี้แจง  :  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 256๕)  ประเมินปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี   

 
สรุปรายงานผลการด าเนินการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ล าดับ
ที ่

รายการ โครงการ งบประมาณ โครงการที่สามารถด าเนินการได้ (33 โครงการ) 
คิดเป็นร้อยละ
ของแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

คิดเป็นร้อยละ
ของแผนการ
ด าเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละ
ของข้อบัญญัติ+ 

เงินสะสม 
1 บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น  191 ๑92,016,00๐ 

34.03 18.32 18.32 

2 ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณ 65 38,500,0๐๐ 
3 จ่ายขาดเงินสะสม 0 ๐ 
4 จัดท าแผนการด าเนินงาน 

- ข้อบัญญัติ = 65 +  
- เงินสะสม  =  0 

๖5 38,500,๐๐๐ 

4 สามารถด าเนินการได ้
- ข้อบัญญัติ = 33 + 
- เงนิสะสม =    0 

33 30,960,500.48 
(30๙60,500.48 + 

๐) 
 
 

อุดหนุนเฉพาะกิจ  งบประมาณ 61,400  บาท  ประกอบด้วย 
1. DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคูเมือง   งบประมาณ      30,700  บาท 
2. DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเกลือ   งบประมาณ      30,700  บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลคูเมือง 
ตามยุทธศาสตร์การพฒันา 
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รายงานรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2564 

(1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 
 

  
  หมวด

รายจา่ย 
ประเภทรายจา่ย 

   
ประมาณการ 

  
รวมจา่ยจรงิ 

งบกลาง 

งบกลาง 

 เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 174,720.00 103,435.00 

 เงนิสมทบกองทุนเงินทดแทน 7,500.00 7,400.00 

 เงนิช่วยเหลืองบประมาณ 500,000.00 490,000.00 

 เบีย้ยงัชีพผูส้งูอายุ 6,590,800.00 6,288,700.00 

 เบีย้ยงัชีพคนพิการ 2,640,000.00 2,190,400.00 

 เบีย้ยงัชีพผูป่้วยเอดส์ 228,000.00 168,000.00 

 ส ารองจา่ย 500,000.00 539,751.00 

 รายจา่ยตามขอ้ผูกพนั 191,500.00 118,537.15 

 เงนิสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ขา้ราชการสว่นท้องถิน่ (กบท.) 

523,360.00 523,290.00 

 รวม งบกลาง          11,355,880.00          10,429,513.15 

งบเงิน
อดุหนุน 

เงนิอดุหนุน 

 เงนิอดุหนุนสว่นราชการ 1,120,000.00 1,034,720.00 

 เงนิอดุหนุนกจิการทีเ่ป็น
สาธารณประโยชน์ 
(โครงการพระราชด าร)ิ 

200,000.00 200,000.00 

 เงนิอดุหนุนองค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ 

59,000.00 24,000.00 

  รวม งบเงินอดุหนุน          1,379,000.00             1,258,720.00 

งบ
ด าเนินงาน 

คา่ตอบแทน 

 คา่ตอบแทนผู้ปฏบิตัริาชการอนั
เป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ 

47,000.00 42,600.00 

 คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอก
เวลาราชการ 

35,000.00 0.00 

 คา่เช่าบา้น 371,500.00 332,200.00 

 เงนิช่วยเหลือการศกึษาบตุร 75,000.00 15,650.00 

คา่ใช้สอย 

 รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บริการ 833,004.00 556,310.00 

 รายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรองและพิธี
การ 

20,000.00 8,825.00 

 รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัิ
ราชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 

278,000.00 132,462.00 

 คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม 253,700.00 126,911.66 

คา่วสัดุ 

 วสัดุส านกังาน 240,000.00 162,036.00 

 วสัดุยานพาหนะและขนสง่ 25,000.00 00.00 

 วสัดุเช้ือเพลงิและหล่อลืน่ 150,000.00 35,930.00 

 วสัดุคอมพิวเตอร์ 240,000.00 158,590.00 

 วสัดุงานบา้นงานครวั 50,000.00 38,416.00 

 วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 177,000.00 119,522.00 

 วสัดุเครือ่งแตง่กาย 0.00 0.00 

 คา่อาหารเสริม (นม) 719,436.00 519,905.24 

 วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 72,000.00 71,376.00 

 วสัดุกอ่สรา้ง 198,000.00 84,150.00 

 วสัดุอืน่ 00.00 0.00 
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  หมวด
รายจา่ย 

ประเภทรายจา่ย 
  

ประมาณการ 
  

รวมจา่ยจรงิ 

งบ
ด าเนินงาน 

คา่สาธารณูปโภค 

คา่ไฟฟ้า 454,000.00 353,097.72 

คา่น ้าประปา คา่น ้าบาดาล 10,000.00 1,580.00 

คา่บรกิารโทรศพัท์ 10,000.00 4,220.00 

คา่บรกิารไปรษณีย์ 10,000.00 3,328.00 

คา่บรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 120,000.00 116,412.79 

     รวม งบด าเนินงาน          4,388,640.00          2,883,522.41 

งบบคุลากร 

เงนิเดือน (ฝ่าย
การเมือง) 

เงนิเดือนนายก/รองนายก 695,520.00 535,172.80 

เงนิคา่ตอบแทนประจ าต าแหน่ง
นายก/รองนายก 

120,000.00 91,032.10 

เงนิคา่ตอบแทนพเิศษนายก/รอง
นายก 

120,000.00 91,032.10 

เงนิคา่ตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรกึษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบรหิารสว่นต าบล 

198,720.00 139,424.40 

เงนิคา่ตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

1,490,400.00 1,207,365.70 

เงนิเดือน (ฝ่าย
ประจ า) 

เงนิเดือนพนกังาน 9,382,260.00 7,916,429.90 

เงนิเพิ่มตา่งๆของพนกังาน 84,000.00 69,838.29 

เงนิประจ าต าแหน่ง 306,000.00 182,483.87 

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 3,657,320.00 3,262,401.00 

เงนิเพิ่มตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 257,740.00 288,224.14 

เงนิอืน่ๆ 260,400.00 42,000.00 

เงนิเบีย้กนัดาร 3,840.00 3,840.00 

 เงนิวทิยฐานะ 260,400.00 199,500.00 

        รวม งบบคุลากร        16,836,600.00          13,937,712.20 

งบลงทุน 

คา่ครุภณัฑ์ 

ครุภณัฑ์ส านกังาน 73,600.00 00.00 

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 123,800.00 157,300.00 

ครุภณัฑ์กอ่สรา้ง 22,200.00 22,200.00 

 ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ 36,000.00 00.00 

 ครุภณัฑ์เครือ่งดบัเพลงิ 172,500.00 00.00 

 ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสง่ 575,000.00 00.00 

คา่ทีด่นิและ
สิง่กอ่สรา้ง 

คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภค 830,000.00 00.00 

            รวม งบลงทุน          1,833,100.00             179,500.00 

                 รวมสทุธ ิ       38,500,000.00        30,960,500.48 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ของเทศบาลต าบลคเูมอืง 
 
 
 
 
 

โดย 
คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันา 

เทศบาลต าบลคูเมือง 
อ าเภอเมืองสรวง  จังหวัดร้อยเอด็ 

 



-27- 
 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยทุธศาสตร ์
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ของเทศบาลต าบลคูเมือง 
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 
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-Strengit (จุด
แข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-
Therat (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
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(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 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

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

 
 
 
 
 

โดย 
คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันา 

เทศบาลต าบลคูเมือง 
อ าเภอเมืองสรวง  จังหวัดร้อยเอด็ 
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ของเทศบาลต าบลคูเมือง 
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) (๓) 
     ๕.๑๑  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผล
คาดว่าที่จะได้รับ 

(๕) (๕) 

     ๕.๑๒  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) (๕) 
รวมคะแนน ๑๐๐ ๙๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-32- 
 

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ของเทศบาลต าบลคูเมือง 
ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๑. การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

๑๐ ๑๐ 

๒. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ 
เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่งเอง
ว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริง
ตามท่ีได้ก าหนดไว้เท่าไร จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวน
เท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

๑๐ ๑๐ 

๓. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
น าเอาเทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ 
ที่ด าเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชน
หรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึ่งพอใจ
หรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือ
ลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์
หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการ
ปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค์  และเป้าหมายของ
แผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐ ๑๐ 

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จน
น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีพ้ินที่ติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาความยากจน 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 ปี 
 
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 (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) 
ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency) 

(๕) (๕) 

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ
โปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(๕) (๓) 
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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 Performancy 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
เกิดข้ึนจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ 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 ๙๘ 
 
 
 
 
 

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



~ ๓๘ ~ 
 

 ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มตี่อผลการด าเนนิงานฯ  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มตี่อผลการด าเนนิงานฯ  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๒๕๖๖๔๔  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดย 
เทศบาลต าบลคูเมือง 

อ าเภอเมืองสรวง  จังหวัดร้อยเอด็ 
 
 

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

ของของเทศบาลเทศบาลต าบลคูเมืองต าบลคูเมือง      
ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวม

ตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนาตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดของ อปท.ในเขตจังหวัด      
ปีงบประมาณ  พ.ศ. ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒๕๖๔๔  

 



~ ๓๙ ~ 
 

 ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มตี่อผลการด าเนนิงานฯ  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มตี่อผลการด าเนนิงานฯ  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๒๕๖๖๔๔  

การประเมินความพึงพอใจ   
 

เทศบาลต าบลคูเมือง  ได้ใช้แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงาน (โครงการ/
กิจกรรม) ของเทศบาลต าบลคูเมือง  ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ในภาพรวมตาม
ยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ เป็นเครื่องมือในการ
ประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานของเทศบาลต าบลคูเมือง  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
ซึ่งการประเมินความพึงพอใจนั้นเป็นการประเมินในภาพรวมทั้งปีงบประมาณ  มีรายละเอียด  ดังนี้  

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา   มีทั้งหมด  ๖  ด้าน    
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณแีละภมูิปัญญาท้องถิ่นให้
คงอยู่สืบไป 
๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
 
ประเด็จการพัฒนา  
๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 
๒.  มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 
๔.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 
๕.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
๖.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 
๘.  มีการแกไ้ขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
๙.  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

 
 

ประเด็นการพัฒนา  มีท้ังหมด  ๙  ประเด็น 
 

๑.  วิธีการประเมิน 
๑.๑  ก าหนดรูปแบบในการประเมิน (โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล) 

-  ก าหนดแบบประเมินความพึงพอใจ 
    แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม)  ของ
เทศบาลต าบลคูเมือง  ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และ
ประเด็นการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

-  สุ่มประเมินประชากรในเขตเทศบาลต าบลคูเมือง  ท้ัง ๑๐ หมู่บ้านๆ ละ ๖ คนๆ ละ ๑ ชุด รวม
เป็น ๖๐ คน 
 ๑.๒  ก าหนดระยะเวลาในการประเมิน 
  -  ประเมินหลังสิ้นปีงบประมาณ  ส ารวจในช่วงเดือนตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๑.๓  ด าเนินการ... 



~ ๔๐ ~ 
 

 ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มตี่อผลการด าเนนิงานฯ  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มตี่อผลการด าเนนิงานฯ  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๒๕๖๖๔๔  

๑.๓  ด าเนินการประเมิน 
 -  ลงพื้นที่และท าการสุ่มประเมินประชากร        

ชื่อชุมชน 
จ านวนประชากรเป้าหมาย 

ที่ท าแบบประเมิน 
๑.  หมู่ที ่ ๑  บ้านคูเมือง  
๒.  หมู่ที่  ๒  บ้านบัวป่า ๖ 
๓.  หมู่ที่  ๓  บ้านโนนคูเมือง ๖ 
๔.  หมู่ที่  ๔  บ้านสูงยาง ๖ 
๕.  หมู่ที่  ๕  บ้านพังหาด ๖ 
๖.  หมู่ที่  ๖  บ้านดงเกลือ ๖ 
๗.  หมู่ที่  7   บ้านสูงยาง ๖ 
๘.  หมู่ที่  ๘   บ้านป่าดวน ๖ 
๙.  หมู่ที่  ๙   บ้านศรีคูเมือง ๖ 
๑๐.  หมู่ที่๑๐ บ้านดงเกลือ ๖ 

รวมประชากรเป้าหมาย ๖๐   คน 
 
๑.๔   เก็บรวมรวมแบบประเมินและข้อมูลที่ได้จากการแบบประเมิน 

  -  เก็บรวมรวมแบบประเมินทั้งหมด  ๖๐  ชุด   
  -  บันทึกข้อมูลจากแบบประเมินทั้งหมด  ๖๐  ชุด 

๑.๕  วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมิน 
  ๑.๕.๑  วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ท าแบบประเมินโดยหาค่าร้อยละ 

๑.๕.๒  วิเคราะห์ความพึงพอใจผลการด าเนินงานฯ  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและประเด็นการ
ประเมินของ อปท.ในเขตจังหวัด  โดยการหาค่าความพึงพอใจ  ดังนี้ 

 
๑)  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา (ภาพรวมทั้งหมด) 

-  คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละยุทธศาสตร์  ๕,๔๐๐  คะแนน  
                                                               (๙ x ๑๐ x ๖๐) 

    ๑.๑)  ระดับคะแนน    ๐ – ๑,๘๐๐      คะแนน ระดับ  ไม่พอใจ 
    ๑.๒)  ระดับคะแนน ๑,๘๐๑ – ๓,๖๐๐   คะแนน ระดับ  พอใจ 
    ๑.๓)  ระดับคะแนน   ๓,๖๐๑ – ๕,๔๐๐    คะแนน ระดับ  พอใจมาก 

-  การค านวณหาค่าร้อยละ  ดังนี้ 
 

 
 
 

๒)  ตามประเด็นการพัฒนา (ภาพรวมท้ังหมด) 
-  คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละประเด็นการพัฒนา  ๖,๐๐๐  คะแนน 
                  (๑๐ x ๑๐ x ๖๐) 

    ๒.๑)  ระดับคะแนน     ๐ – ๒,๐๐๐         คะแนน ระดับ  ไม่พอใจ 
    ๒.๒)  ระดับคะแนน    ๒,๐๐๑ – ๔,๐๐๐    คะแนน ระดับ  พอใจ 
    ๒.๓)  ระดับคะแนน    ๔,๐๐๑ – ๖,๐๐๐    คะแนน ระดับ  พอใจมาก 

 คะแนนความพึงพอใจในแตล่ะยทุธศาสตร์ X  ๑๐๐ 

คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแตล่ะยทุธศาสตร์ 

(๕,๔๐๐  คะแนน) 

ร้อยละของความพึงพอใจในแต่ละยทุธศาสตร์   

= 



~ ๔๑ ~ 
 

 ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มตี่อผลการด าเนนิงานฯ  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มตี่อผลการด าเนนิงานฯ  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๒๕๖๖๔๔  

คะแนนนความพงึพอใจในแตล่ะประเด็นการพัฒนา  X  ๑๐๐ 

คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแตล่ะประเด็นการพัฒนา 

(๖๐๐  คะแนน)   

-  การค านวณหาค่าร้อยละ  ดังนี้ 
 
 
 

 
๓)  ตามประเด็นการพัฒนาในแต่ละยุทธศาสตร์ 

  -  คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละประเด็นการพัฒนา  ๖๐๐  คะแนน 
                                           (๑๐ x ๖๐) 
  ๓.๑)  ระดับคะแนน   ๐ – ๒๐๐   คะแนน  ระดับ  ไม่พอใจ 

    ๓.๒)  ระดับคะแนน   ๒๐๑ – ๔๐๐    คะแนน  ระดับ  พอใจ  
    ๓.๓)  ระดับคะแนน   ๔๐๑ – ๖๐๐   คะแนน  ระดับ  พอใจมาก 

-  การค านวณหาค่าร้อยละ  ดังนี ้
    
 

 
 

 
๒.  ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ของเทศบาล
ต าบลคูเมือง  ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีในภาพรวม ตามยุทธศาสตร์และ
ประเด็นการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด  ดังนี้ 
 
ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป 
 

๑.  จ านวนประชากรที่ท าแบบประเมิน   จ านวน   ๖๐   คน 
  ๑.๑  เพศ   ชาย จ านวน   ๒๔   คน  

๑.๒  เพศ   หญิง   จ านวน   ๓๖   คน   
 

๒.  อายุ 
๒.๑   ต่ ากว่า  ๒๕  ป ี    จ านวน   ๑๓  คน   

  ๒.๒  ระหว่าง  ๒๕ - ๔๐  ปี  จ านวน   ๑๖ คน   
  ๒.๓  ระหว่าง  ๔๑ - ๖๐  ปี  จ านวน   ๒๒ คน  
  ๒.๔  มากกว่า  ๖๐  ปี      จ านวน   ๙ คน   

 

๓.  การศึกษา 
  ๓.๑  ต่ ากว่าประถม/ประถมศึกษา  จ านวน      ๒๖ คน   
  ๓.๒  มัธยม/ปวช./ปวส./เทียบเท่า         จ านวน  ๒๖ คน    
  ๓.๓  ปริญญาตรี       จ านวน        ๘ คน    
  ๓.๔  สูงกว่าปริญญาตรี      จ านวน   ๐    คน 
    

๔.อาชีพ ...  
 

ร้อยละของความพึงพอใจในแต่ละประเด็นฯ   

= 

 คะแนนความพึงพอใจในแตล่ะประเด็นการพัฒนา  X  ๑๐๐ 

คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแตล่ะประเด็นการพัฒนา 

(๖,๐๐๐  คะแนน) 

ร้อยละของความพึงพอใจในแต่ประเด็นการพัฒนา   

= 



~ ๔๒ ~ 
 

 ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มตี่อผลการด าเนนิงานฯ  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มตี่อผลการด าเนนิงานฯ  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๒๕๖๖๔๔  

๔.  อาชีพ 
  ๔.๑  รับราชการ     จ านวน  ๒ คน  
  ๔.๒  รับจ้าง/เกษตรกร    จ านวน  ๖ คน 
  ๔.๓  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ/ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จ านวน  ๓๙ คน 
  ๔.๔  นักเรียน/นักศึกษา    จ านวน  ๑๑ คน 
  ๔.๕  อ่ืนๆ     จ านวน  ๒ คน 

 
ส่วนที่  ๒  ผลการประเมินความพึงพอใจฯ 

๒.๑  สรุปตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  (ภาพรวมท้ังหมด) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  ๕,๔๐๐ คะแนน) 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๓,๙๖๕ พอใจมาก 
๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ๓,๙๘๘ พอใจมาก 
๓.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านสังคม ๔,๐๕๔ พอใจมาก 
๔.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ๔,๑๖๕ 

พอใจมาก 

๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณแีละภมูิ
ปัญญาให้คงอยูส่ืบไป ๔,๒๐๘ 

พอใจมาก 

๖.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา ๔,๑๗๖ พอใจมาก 

รวม (เต็ม ๕๔,๐๐๐  คะแนน) ๒๔,๕๕๖ พอใจมาก 
 
 

๒.๒  สรุปตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  (ภาพรวมท้ังหมด) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ระดับความพึงพอใจ (%)  

พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๗๓.๔๓ - - 
๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ๗๓.๘๕ - - 
๓.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านสังคม ๗๕.๐๗ - - 
๔.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๗๗.๑๓ - - 

๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณแีละภมูิ
ปัญญาให้คงอยูส่ืบไป 

๗๗.๙๓ - - 

๖.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา ๗๗.๓๓ - - 
ภาพรวม ๘๕.๓๙   

 
 
 
 
 



~ ๔๓ ~ 
 

 ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มตี่อผลการด าเนนิงานฯ  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มตี่อผลการด าเนนิงานฯ  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๒๕๖๖๔๔  

๒.๓  สรุปตามประเด็นการพัฒนา (ภาพรวมท้ังหมด) 

ประเด็นการพัฒนา 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม  ๖,๐๐๐  คะแนน) 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๔,๖๖๕ พอใจมาก 
๒.  มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ๔,๗๐๑ พอใจมาก 
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๔,๖๖๒ พอใจมาก 
๔  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ ๔,๕๙๙ พอใจมาก 
๕.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๔,๗๙๕ พอใจมาก 
๖.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ๔,๕๙๑ พอใจมาก 
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา ๔,๕๗๐ พอใจมาก 
๘.  มีการแกไ้ขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน ๔,๕๗๔ พอใจมาก 
๙.  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๔,๖๕๒ พอใจมาก 

รวม (เต็ม  ๕๔,๐๐๐  คะแนน) ๔๑,๘๐๙ พอใจมาก 

 
 
 
 

๒.๔  สรุปตามประเด็นการพัฒนา (ภาพรวมทั้งหมด) 

ประเด็นการพัฒนา 
ระดับความพึงพอใจ (%) 

พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๗๗.๗๕ - - 
๒.  มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ๗๘.๓๕ - - 
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๗๗.๗๐ - - 
๔  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ ๗๖.๖๕ - - 
๕.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๗๙.๙๒ - - 
๖.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ๗๖.๕๒ - - 
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา ๗๖.๑๗ - - 
๘.  มีการแกไ้ขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน ๗๖.๒๓ - - 
๙.  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๗๗.๕๓ - - 

ภาพรวม ๗๗.๔๒   
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.๕  สรุปแยกตาม... 



~ ๔๔ ~ 
 

 ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มตี่อผลการด าเนนิงานฯ  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มตี่อผลการด าเนนิงานฯ  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๒๕๖๖๔๔  

๒.๕  สรุปแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็นการพัฒนา คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  ๖๐๐  คะแนน) 

ระดับความพึง
พอใจ  

๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๔๖๔ พอใจมาก 
๒.  มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ๔๗๕ พอใจมาก 
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๔๗๐ พอใจมาก 
๔.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ ๔๖๖ พอใจมาก 
๕.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๔๖๗ พอใจมาก 
๖.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ๔๖๐ พอใจมาก 
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา ๔๕๖ พอใจมาก 
๘.  มีการแกไ้ขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน ๔๕๙ พอใจมาก 
๙.  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๔๕๙ พอใจมาก 

รวม (เต็ม ๕,๔๐๐  คะแนน) ๔,๑๗๖ พอใจมาก 
 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็นการพัฒนา คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  ๖๐๐  คะแนน) 

ระดับความพึง
พอใจ  

๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๔๔๓ พอใจมาก 
๒.  มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ๔๕๐ พอใจมาก 
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๔๔๐ พอใจมาก 
๔.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ ๔๔๑ พอใจมาก 
๕.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๔๖๕ พอใจมาก 
๖.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ๔๓๗ พอใจมาก 
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา ๔๓๕ พอใจมาก 
๘.  มีการแกไ้ขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน ๔๓๐ พอใจมาก 
๙.  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๔๔๗ พอใจมาก 

รวม (เต็ม ๕,๔๐๐  คะแนน) ๓,๙๘๘ พอใจมาก 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓  ...  



~ ๔๕ ~ 
 

 ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มตี่อผลการด าเนนิงานฯ  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มตี่อผลการด าเนนิงานฯ  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๒๕๖๖๔๔  

ยุทธศาสตร์ที่  ๓  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็นการพัฒนา คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  ๖๐๐  คะแนน) 

ระดับความพึง
พอใจ  

๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๔๔๘ พอใจมาก 
๒.  มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ๔๖๐ พอใจมาก 
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๔๖๑ พอใจมาก 
๔.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ ๔๕๓ พอใจมาก 
๕.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๕๓๗ พอใจมาก 
๖.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ๔๕๒ พอใจมาก 
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา ๔๕๓ พอใจมาก 
๘.  มีการแกไ้ขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน ๔๕๔ พอใจมาก 
๙.  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๔๔๗ พอใจมาก 

รวม (เต็ม ๕,๔๐๐  คะแนน) ๔,๑๖๕ พอใจมาก 
 
 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่  ๔  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็นการพัฒนา คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  ๖๐๐  คะแนน) 

ระดับความพึง
พอใจ  

๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๔๔๕ พอใจมาก 
๒.  มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ๔๕๐ พอใจมาก 
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๔๓๘ พอใจมาก 
๔.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ ๔๓๐ พอใจมาก 
๕.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๔๘๗ พอใจมาก 
๖.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ๔๓๘ พอใจมาก 
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา ๔๒๑ พอใจมาก 
๘.  มีการแกไ้ขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน ๔๑๙ พอใจมาก 
๙.  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๔๓๗ พอใจมาก 

รวม (เต็ม ๕,๔๐๐  คะแนน) ๓,๙๖๕ พอใจมาก 
 
 
 

 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๕... 



~ ๔๖ ~ 
 

 ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มตี่อผลการด าเนนิงานฯ  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มตี่อผลการด าเนนิงานฯ  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๒๕๖๖๔๔  

ยุทธศาสตร์ที่  ๕ ยุทธศาสตร์ด้านการการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 
ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็นการพัฒนา คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  ๖๐๐  คะแนน) 

ระดับความพึง
พอใจ  

๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๔๗๘ พอใจมาก 
๒.  มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ๔๘๖ พอใจมาก 
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๔๘๒ พอใจมาก 
๔.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ ๔๗๕ พอใจมาก 
๕.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๔๗๖ พอใจมาก 
๖.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ๔๗๔ พอใจมาก 
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา ๔๗๑ พอใจมาก 
๘.  มีการแกไ้ขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน ๔๖๙ พอใจมาก 
๙.  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๔๘๕ พอใจมาก 

รวม (เต็ม ๕,๔๐๐  คะแนน) ๔,๒๙๖ พอใจมาก 
 

 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 
ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็นการพัฒนา คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  ๖๐๐  คะแนน) 

ระดับความพึง
พอใจ  

๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๔๘๙ พอใจมาก 
๒.  มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ๔๙๑ พอใจมาก 
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๔๘๑ พอใจมาก 
๔.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ ๔๗๗ พอใจมาก 
๕.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๔๘๒ พอใจมาก 
๖.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ๔๗๐ พอใจมาก 
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา ๔๗๖ พอใจมาก 
๘.  มีการแกไ้ขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน ๔๗๕ พอใจมาก 
๙.  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๔๘๖ พอใจมาก 

รวม (เต็ม ๕,๔๐๐  คะแนน) ๔,๓๒๗ พอใจมาก 
 

 
 
 
 
 

๓.  สรุปผลการ...  



~ ๔๗ ~ 
 

 ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มตี่อผลการด าเนนิงานฯ  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มตี่อผลการด าเนนิงานฯ  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๒๕๖๖๔๔  

๓.  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 
 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม/งาน) ของเทศบาล
ต าบลคูเมืองในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการ
พัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓  พบว่า 

๓.๑  ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ใน  ระดับพอใจมาก  คิดเป็นร้อยละ  ๘๕.๓๙   
  ระดับพอใจมาก  (ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  คิดเป็นร้อยละ  ๘๕.๓๙)  

- พอใจมากสูงสุด   ร้อยละ  ๘๒.๐๙  (ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์  
  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

- พอใจมากต่ าสุด ร้อยละ  ๗๐.๑๓  (ยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน) 
  ระดับพอใจมาก (ตามประเด็นการพัฒนา  คิดเป็นร้อยละ  ๗๗.๔๒)  

- พอใจมากสูงสุด    ร้อยละ ๗๙.๙๒  (มีโครงการโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/ 
         กิจกรรม) 
- พอใจมากต่ าสุด ร้อยละ ๗๖.๑๗ (มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความ 

           ต้องการของประชาชน) 
๔.  การวิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจ 
 ๔.๑ วิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจ  

ตามที่เทศบาลได้ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของประชาชน  โดยแบ่งช่วงของผลการ
ประเมินออกเป็น ๓ ระดับ  คือ  ไม่พอใจ  พอใจ  พอใจมาก  ซึ่งผลการประเมินอยู่ในระดับพอใจมาก  คิดเป็น
ร้อยละ  ๘๕.๓๙  เทียบกับผลการประเมินของปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพ่ิมข้ึน ๑๗.๑๕  
 ๔.๒  วิเคราะห์สาเหตุของผลการประเมินที่ได ้ 

จากการวิเคราะห์ผลการประเมินในข้อ  ๔.๑  จะเห็นได้ว่าประชาชนมีความพึงพอใจมากต่อการ
ด าเนินงานของ ทต. มากกว่าปีที่ผ่านมา  เหตุผลที่ท าให้ผลการประเมินสูงกว่าปีที่ผ่านมานั้น  อาจจะมาจาก
เทศบาลต าบลคูเมือง  สามารถแก้ไขปัญหายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และมีโครงการโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  ท าให้ประชาชนมีความพึงพอใจมากในการ
ด าเนินงานของเทศบาลต าบลคูเมือง  โดยข้อมูลที่จะท าให้หาสาเหตุได้คือ  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัด
ที่เลือก   
๕.  ข้อเสนอแนะ 

จากผลการประเมินความพึงพอใจ  คณะกรรมการติดตามแผลประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลคูเมือง  
มีข้อเสนอแนะต่อนายกเทศมนตรีต าบลคูเมือง  ดังนี้ 

๕.๑  เทศบาลต าบลคูเมือง  ควรจะด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม/งานในทุกยุทธศาสตร์ให้บรรลุผลส าเร็จ
ให้มากกว่านี้   

๕.๒  หากไม่สามารถด าเนินการเนื่องจากเหตุผลใดก็ควรจะชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจ และต้องหาทาง
แก้ปัญหาให้กับประชาชนได้  เมื่อประชาชนได้เข้าใจและปัญหาได้ถูกแก้ไขแล้วก็จะท าให้ประชาชนมีความพึงพอใจ
ใจต่อเทศบาลต าบลคูเมืองดีขึ้น   

๕.๓  เทศบาลต าบลคูเมือง  สามารถน าผลการประเมินความพึงพอใจนี้ไปปรับปรุงการด าเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งรายละเอียดตามที่ได้แสดงในผลการประเมินความพึงพอใจข้างต้นแล้ว 
 
 

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



~ ๔๘ ~ 
 

 

 

 

 

 

 
 

จากที่คณะกรรมการติดตามได้ด าเนินการติดตาและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลคูเมือง  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  มีข้อเสนอแนะดังนี้    

 ปัญหาและอุปสรรค 
(1)  น้ าใต้ดินน้ าเค็ม น้ าประปาผิวดินน้ าขุ่น น้ าไม่เพียงพอในการใช้ในช่วงฤดูแล้ง 
(2)  มีบางหมู่บ้านที่ยังไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างและบางหมู่บ้านมีไม่เพียงพอ 
(3)  ถนนยังไม่สามารถด าเนินการได้ครบทุกหมู่บ้าน   
(4)  โครงการ/แผนงานที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจ านวนมากแต่งบประมาณท่ีมีน้อยท าให้

ความส าเร็จของแผนส าเร็จได้น้อย 
(5)  สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  
(6)  มีโครงการที่ไม่สามารถด าเนินการได้ ท าให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาต่อประชาชนได้ 
ข้อเสนอแนะ  
(1) ขอรับสนับสนุนจากหน่วยงานนอกในการขุดลอกหนองสาธารณะเพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ 

(1.1) ของบก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ให้ครบทุกหมู่บ้าน 
(1.2) ปรับปรุงสภาพน้ าเพื่อแก้ไขปัญหาน้ าขุ่น 

(2)  เห็นควรพิจารณาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างให้หมู่บ้านอย่างเพียงพอ  เพ่ือให้การสัญจรไปมาได้
สะดวกและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   

(3)  เห็นควรพิจารณาด าเนินการซ่อมแซม/ปรับปรุง/ก่อสร้างถนนให้สามารถสัญจรไป-มาได้
สะดวก  และเพียงพอ  

(4)  เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มากท่ีสุด สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชนให้เกิดการเรียนรู้
และรู้เท่าทันเทคโนโลยีและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา 

(5)  ให้พิจารณาด าเนินโครงการที่ได้ตั้งงบประมาณเอาไว้แล้วให้ครบทุกโครงการ เพ่ือให้
ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด 

 

 

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

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลต าบลคูเมือง 


