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เทศบาลต าบลคูเมือง  
อ าเภอคูเมือง จังหวัดบรุีรัมย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นเปิดเผยข้อมูล
และรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย 
ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 21 (3) รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
ต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น 
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี  ดังนั้นเพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลต าบลคูเมือง จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท า
งบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มา เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการเทศบาล
ต าบลคูเมือง ดังนี้ 

ก. วิสัยทัศน์ ของเทศบาลต าบลคูเมือง  
 "เทศบาลต าบลคูเมือง มีระบบบริการสาธารณะด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และ

โครงสร้างพ้ืนฐานที่พร้อม สภาพแวดล้อมที่สวยงามสะอาดร่มรื่น เศรษฐกิจมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมี
ความรู้คู่คุณธรรม มีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง และได้รับบริการที่ดีมีประสิทธิภาพ " 

ข. พันธกิจ ของเทศบาลต าบลคูเมือง  
1. การสร้างระบบบริหารการจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวาง

แผนพัฒนา การตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง  
2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของ

ประชาชนเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคตและเศรษฐกิจของท้องถิ่น  
3. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและ

ภูมิปัญญาของท้องถิ่น  
4. การสร้างความเข้มแข็งด้านการพัฒนาอาชีพทุกด้านเพ่ือให้เศรษฐกิจโดยรวมมีความมั่นคง  
5. การพัฒนาศักยภาพของประชาชนในชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถพ่ึงพาตนเองได้  
6. บริการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่ดีและยั่งยืนโดยใช้แนวทางเกษตรอินทรีย์  
7. ปรับและส่งเสริมด้านสาธารณสุขมูลฐานของประชาชนให้อย่างท่ัวถึง  
8. จัดระบบป้องกันด้านรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชาชนในเขตเทศบาล  
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลต าบลคูเมืองได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 



การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี    

ง. การวางแผน 
เทศบาลต าบลคูเมือง ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่

บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม เพ่ือรับ
ฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ที่บรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป 

เทศบาลต าบลคูเมือง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้ก าหนด
โครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ยุทธศาสตร ์

2561 2562 2563 2564 2565 

จ า 
นวน 

งบประมาณ 
จ า 

นวน 
งบประมาณ 

จ า 
นวน 

งบประมาณ 
จ า 

นวน 
งบประมาณ 

จ าน
วน 

งบประมาณ 

การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

2 450,000.00 2 450,000.00 26 11,969,120.00 25 12,244,800.00 20 21,804,600.00 

การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 

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

การพัฒนา
ด้านคุณภาพ
ชีวิต 

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

ด้านการ
พัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

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

ด้านการ
บริหารจดัการ
บ้านเมืองที่ด ี

10 405,000.00 11 425,000.00 34 4,917,300.00 39 2,234,100.00 29 3,928,100.00 

รวม 54 10,494,820.00 61 11,531,040.00 112 31,735,084.00 121 30,687,564.00 113 42,981,364.00 

 

จ. การจัดท างบประมาณ 
ผู้บริหารเทศบาลต าบลคูเมือง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติ

งบประมาณ จ านวน 89 โครงการ งบประมาณ 16,102,000 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้  
 



ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามเทศบัญญัติ 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 14 4,710,300.00 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 4 107,000.00 

การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 36 9,891,600.00 

ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 3 70,000.00 

ด้านการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี 32 1,323,100.00 

รวม 89 16,102,000.00 

 
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลต าบลคูเมือง มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1.  
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการอุดหนุนการ
ประปาส่วนภูมภิาค
จังหวัดบุรีรมัย ์

150,000.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อขยายเขตประปา
ให้ประชาชนในเขต
เทศบาลมีน้ าประปา
ใช้ครบทุกครัวเรือน 

ขยายเขตน้ าประปาให้
ครบทัง้ 4 หมู่บ้าน 

2.  
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการอุดหนุนการ
ไฟฟ้าส่วนภมูิภาค
อ าเภอคูเมือง 

200,000.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อขยายเขตระบบ
ไฟฟ้าแรงต่ าเพื่อ
จ าหน่ายและตดิตั้ง
ไฟฟ้าสาธารณะ 

ขยายเขตไฟฟ้าให้ให้ครบ
ทั้ง 4 หมู่บ้าน  

3.  
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
อาคารขายไกย่่าง
ตลาดสดเทศบาล
ต าบลคเูมือง หมู่ที่ 6 
บ้านคูเมือง ต.คูเมือง 
อ.คูเมือง จ.บุรีรมัย ์

324,000.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อก่อสร้างอาคาร
ขายไก่ย่างตลาดสด
เทศบาลต าบลคเูมือง 

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 12.00 เมตร สูง 
3.00 เมตร ตามแบบ
เทศบาลก าหนด 

4.  
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายประชา
พัฒนา 14 หมู่ที่ 6 
บ้านคูเมือง ต.คูเมือง 
อ.คเูมือง จ.บุรีรมัย ์

476,000.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 
 

เพื่อความสะดวกใน
การสญัจรไปมาและได้
ถนนมาตรฐาน 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 
เมตร ยาว 170 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 
850 ตรม.ตามแบบ
เทศบาลก าหนด 

5.  
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
สายประชาพัฒนา 9 
หมู่ที่ 6 บ้านคูเมือง ต.

280,000.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อความสะดวกใน
การสญัจรไปมาและได้
ถนนมาตรฐาน 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 
เมตร ยาว 100 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ



คูเมือง อ.คุูเมือง จ.
บุรีรัมย ์

พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 
500 ตรม.ตามแบบ
เทศบาลก าหนด 

6.  
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายโคกสะอาด 
3 หมู่ที่ 7 บ้านโคก
สะอาด ต.หนองขมาร 
อ.คูเมือง จ.บุรีรมัย ์

420,000.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 
 

เพื่อความสะดวกใน
การสญัจรไปมาและได้
ถนนมาตรฐาน 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 
เมตร ยาว 150 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 
750 ตรม. ตามแบบ
เทศบาลก าหนด 

7.  
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายโคกสะอาด2
หมู่ที่ 7 บ้านโคก
สะอาด ต.หนองขมาร 
อ.คุูเมือง จ.บุรีรมัย ์

420,000.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อความสะดวกใน
การสญัจรไปมาและได้
ถนนมาตรฐาน 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 
เมตร ยาว 150 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 
750 ตรม. ตามแบบ
เทศบาลก าหนด 

8.  
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการวางท่อ
ระบายน้ าถนนสาย
หลวงอุดม 8 หมู่ที่ 10 
บ้านคูขาด ต.คูเมือง 
อ.คูเมือง จ.บุรีรมัย ์

252,000.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อความสะดวกใน
การระบายน้ า 

ขนาดท่อเส้นผา่ศูนย์กลาง 
0.60 x 1.00 เมตร 
จ านวน 55 ท่อน พร้อม
บ่อพักในรางว ี

9.  
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการวางท่อ
ระบายน้ า ถนนสาย
หลวงอุดม 2 หมู่ที่ 10 
บ้านคูขาด ต.คูเมือง 
จ.บุรีรมัย ์

500,000.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อความสะดวกใน
การระบายน้ า 

ขนาดท่อเส้นผา่ศูนย์กลาง 
0.60 x 1.00 เมตร 
จ านวน 100 ท่อน พร้อม
บู่พักในรางวี จ านวน 20 
บ่อ ตามแบบเทศบาล
ก าหนด 

10.  
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายโนนม่วง 2 
หมู่ที่ 10 บ้านคูขาด 
ต.คูเมือง อ.คูเมือง จ.
บุรีรัมย ์

476,000.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อความสะดวกใน
การสญัจรไปมาและได้
ถนนมาตรฐาน 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 
เมตร ยาว 170 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 
850 ตรม.ตามแบบ
เทศบาลก าหนด 

11.  
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการขุดลอกสระ
น้ าบ้านหนองหว้า หมู่
ที่ 10 บ้านหนองหว้า 
ต.หนองขมาร อ.คู
เมือง จ.บุรีรมัย ์

56,300.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อเก็บกักน้ าไว้
อุปโภคบรโิภค 

ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 
25 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 
เมตร ปริมาณดินขดุ 766 
ลบม. เกรดตกแต่งคันคู -
ปักเสารื้อ คสล. 



4"x4"x2.00 เมตร จ านวน 
80 ต้น ล้อมลวดหนาม 
จ านวน 4 ช้ัน ตามแบบ
เทศบาลก าหนด 

12.  
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายเทศบาล 2 
หมู่ที่ 10 บ้านหนอง
หว้า ต.หนองขมาร อ.
คูเมือง จ.บุรีรมัย ์

490,000.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อความสะดวกใน
การสญัจรไปมาและได้
ถนนมาตรฐาน 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 
เมตร ยาว 175 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพืูู้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 
875 ตรม. ตามแบบ
เทศบาลก าหนด 

13.  
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายสว่างวงศ์ 
หมู่ที่ 10 บ้านหนอง
หว้า ต.หนองขมาร อ.
คูเมือง จ.บุรีรมัย ์

332,000.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อความสะดวกใน
การสญัจรไปมาและได้
ถนนมาตรฐาน 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 
เมตร ยาว 115 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 
575 ตรม.ตามแบบ
เทศบาลก าหนด 

14.  
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายหลวงอุดม 
3/3 (ทางไปบ้านโนน
สมบูรณ์) หมู่ที่ 10 
บ้านคูขาด ต.คูเมือง 
อ.คูเมือง จ.บุรีรมัย ์

334,000.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อความสะดวกใน
การสญัจรไปมาและได้
ถนนมาตรฐาน 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 
แมตร ยาว 200 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พื้นที่ 
คสล.600 ตรม. ตามแบบ
เทศบาลก าหนด 

15.  
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการฝึกอบรม
อาชีพส่งเสริมอาชีพ
ประชาชนในเขต
เทศบาล 

37,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ประชาชนมี
อาชีพด ารงชีวิตที่ดีข้น 

กลุ่มอาชีพวิสาหกิจชุมชน 
-กลุ่มอาชีพต่างๆในเขต
เทศบาล -ผูต้กเกณฑ์จปฐ. 
-ประชาชนท่ัวไป 

16.  
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการฝึกอบรม
ส่งเสริมอาชีพ การท า
พิมเสนน้ า ชุมชน
เทศบาลต าบลคเูมือง 

20,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้กลุ่มแม่บ้าน 
สตรี ผู้ว่างงาน 
ผู้สูงอายผุู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส ผูต้ก
เกณฑ์จปฐ.ไดค้วามรู้
เกี่ยวกับการประกอบ
อาชีพอิสระ 

ประชาชนในเขตเทศบาล 

17.  
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการคเูมืองเกษตร
อินทรีย์ วิถีเศรษฐกิจ
พอเพียง 

20,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่ออุดหนุนอ าเภอคู
เมืองตามโครงการคู
เมืองเกษตรอินทรยี์ 
วิถึเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อส่งเสริมการประกอบ
อาชีพของเกษตรกรตาม
ระบบเศรษฐกิจพอเพียง 



18.  
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการสัปดาหเ์ดียว
เที่ยวคูเมือง 

30,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่ออุดหนุนอ าเภอคู
เมืองตามโครงการ
สัปดาหเ์ดียวเทีย่วคู
เมือง 

เพื่อเป็นการ
ประชาสมัพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยวของอ าเภอคู
เมือง 

19.  
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการควบคมุและ
ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

20,000.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคณุภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย์ 

- เพื่อก าจัดแหล่ง
เพาะพันธ์ุยุงลายโดย
วิธีทางกายภาพ
ชีวภาพและสารเคมี - 
เพื่อก าจัดยุงตัวเต็มวัย
ระยะระบาดและหลัง
ระบาด - เพื่อให้
ประชาชนมีความ
ตื่นตัวในการร่วม
รณรงค์ป้องกันโรค  

หยอดทรายอะเบท - พ่น
สารเคม ี

20.  
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการควบคมุและ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
และยาคมุก าเนดิ 

34,000.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคณุภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย์ 

เพื่อให้สุนัขในเขต
เทศบาลได้รับการฉีด
วัคซีนป้องกันพิษสุนัข
บ้า ควบคุมการระบาด
ของโรค 

- ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพษิ
สุนัขบ้าและยาคุมก าเนิด -
ส ารวจประชากรสุนัขและ
แมว 

21.  
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการมหกรรม
อาหารปลอดภัยและ
พัฒนาศักยภาพ
ผู้บริโภค 

20,000.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคณุภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย์ 

เพื่อให้ประชาชน
ตระหนักถึงความ
ปลอดภัยกบัอาหาร 

-ผู้ประกอบการ 

22.  
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการอุดหนุนเหล่า
กาชาดจังหวัดบุรรีัมย ์

20,000.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคณุภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย์ 

-เพื่อจัดกิจกรรมสา
ธารณกุศลและให้
ความช่วยเหลือ
ประชาชนตามภารกิจ
ของเหล่ากาชาด
จังหวัดบุรีรมัย ์

เหล่ากาชาดจังหวัด
บุรีรัมย ์

23.  
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการอุดหนุนก่ิง
กาชาดอ าเภอคูเมือง  

20,000.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคณุภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย์ 

เพื่อสนับสนุนด าเนิน
กิจการด้านการ
บรรเทาทุกข์ให้กับ
ประชาชนในเขต
อ าเภอคูเมือง 

กิ่งกาชาดอ าเภอคูเมือง 

24.  
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการอุดหนุน
ส าหรับการด าเนินงาน

80,000.00 
ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง

-เพื่อสนับสนุนให้
ชุมชน/หมู่บ้านจัดท า

จ านวน 4 หมู่บ้าน 



ตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

ส่งเสริมคณุภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย์ 

โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

25.  
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการห่วงใยใส่ใจ
สุขภาพผูสู้งอาย ุ

20,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อตรวจสุขภาพและ
ให้ความรู้ดูแลร่างกาย
และจิตใจผูสู้งอายุ  

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล 

26.  
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการหมอ
ครอบครัวเพื่อผู้ป่วย
เรื้อรังและผู้พิการใน
ชุมชน 

25,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ผู้ป่วยและผู้
พิการในชุมชนได้รับ
การดูแลเพื่อส่งเสริม
สุขภาพ 

-ผู้สูงอายุป่วย
โรคเบาหวานและความ
ดันโลหติสูง 

27.  
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการโรงเรยีน
ผู้สูงอายุ(ชราบาล) 
เทศบาลต าบลคเูมือง 

140,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 
 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
กลุ่มของผู้สูงอายุ -
เพื่อให้ผู้สูงอายไุด้รับ
ความรู้อย่างต่อเนื่อง
ในการดูแลสุขภาพ  

-ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
ต าบลคเูมือง ท้ังชาย  
หญิง 

28.  
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการฝึกอบรม
สภาเด็กและเยาวชน 
แกนน า 4 ด ี

20,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อพัฒนาเยาวชนให้
มีสุขภาวะที่ดีพร้อม
เป็นส่วนหน่ึงในการ
ร่วมพัฒนาท้องถิ่น 

เยาวชนแกนน าจากชุมชน
ต่างๆ ในเทศบาล 

29.  
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการน้ าคือชีวิต
ศาตร์พระราชาสู่
แปลงเกษตร
ผสมผสานประชารัฐ 

50,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

-เพื่อให้ประชาชนมี
ชีวิตท าเกษตรพอเพียง
สู่แปลงเกษตร
ผสมผสานเกษตร
พอเพียง 

ประชาชนประชาชนผู้มี
รายได้น้อย 

30.  
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอาย ุ

3,838,800.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

ผู้สูงอายุมีการ
ด ารงชีวิตที่ด ี

ผู้สูงอาย ุ

31.  
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการเบี้ยยังชีพผู้
พิการ 

1,497,600.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

ผู้สูงพิการมีการ
ด ารงชีวิตที่ด ี

ผู้พกิาร 

32.  
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการเบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส ์

42,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

ผู้ป่วยเอดส์มีการ
ด ารงชีวิตที่ด ี

ผู้ป่วยเอดส ์



33.  
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการแข่งขันกีฬา
ชุมชนสัมพันธ์ 
เทศบาลเกมส ์

50,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน
และประชาชนมีการ
ออกก าลังกาย ใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์
ห่างไกลยาเสพติด 

เยาวชนและประชาชน 4 
ชุมชนในเขตเทศบาล 

34.  
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการจดังานถวาย
เทียนพรรษา 

40,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

-เพื่อส่งเสรมิและ
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงานของ
ไทย  

จัดกิจกรรมในงานถวาย
เทียนพรรษา 

35.  
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการสืบสานและ
อนุรักษ์ประเพณีไทย 

50,000.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 
 

เพื่อส่งเสริมและ
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ไทย 

จัดกิจกรรมสืบสานและ
อนุรักษ์ประเพณีไทย 

36.  
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการท าบญุตัก
บาตรวันข้ึนปีใหม ่

10,000.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 
 

เพื่อส่งเสริมและ
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ไทย 

จัดกิจกรรมท าบุญ ตัก
บาตรวันข้ึนปีใหม ่

37.  
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการวิถีไทยวิถี
พุทธ 

100,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อประชาชนร่วมกัน
ท านุบ ารุง
พระพุทธศาสนา 

ฝึกอบรมและปฎิบัติธรรม 

38.  
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการจดักิจกรรม
ส่งเสริมพระพุทธ 
ศาสนาเนื่องใน
เทศกาลวันวิสาขบูชา 

10,000.00 
ส านกั/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อถวายเป็นพุทธ
บูชาเนื่องในเทศกาล
วันวิสาขบูชา 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 
ข้าราชการพนักงาน
ลูกจ้าง 

39.  
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการอนุรักษ์และ
สืบสานประเพณีออก
พรรษา 

10,000.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 
 

เพื่อส่งเสริมและ
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ไทย 

เข้าร่วมกิจกรรม 
หน่วยงานราชการ พ่อค้า 
ประชาชน 

40.  
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการจดังาน
ประเพณีขึ้นเขาพนม
รุ้ง 

20,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อใช้ในการจัดงาน
ประเพณีขึ้นเขาพนม
รุ้ง 

ที่ท าการปกครองจังหวัด
บุรีรัมย ์

41.  
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการจดังานรัฐพิธี 
อ าเภอคูเมือง จังหวัด
บุรีรัมย ์

20,000.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 
 

เพื่อให้ประชาชน
อ าเภอคูเมืองได้ร่วมใจ
เทิดพระเกยีรต ิ

ส่วนราชการหน่วยงาน
ภาครัฐ รัฐวสิาหกิจ และ
ประชาชนในเขตพื้นท่ี
อ าเภอคูเมือง 



42.  
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการจดังานวัน
เด็กแห่งชาต ิ

200,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

-เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนยึดมั่นใน
สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์

จ านวนเด็กและเยาวชนใน
เขตเทศบาลต าบลคูเมือง 

43.  
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการ
ส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กอย่างต่อเนื่องและ
สานสมัพันธ์ส าหรับ
ผู้ปกครองและเด็ก
ก่อนวัยเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลคเูมือง 

30,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อให้ผู้ปกครองและ
ผู้ที่มีส่วนเกีย่วข้อง
ได้รับความรูเ้กี่ยวกับ
เกี่ยวกับการส่งเสริม
พัฒนาการของเด็ก
อย่างต่อเนื่อง 
 
 

เด็กท่ีส าเร็จการศึกษา
ระดับปฐมวัย ผู้ปกครอง
เด็ก 

44.  
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการแข่งขัน
ทักษะวิชาการส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเกเล็ก
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

30,000.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 
 

เพื่อให้เด็กมี
พัฒนาการเพิ่มขึ้นทาง
วิชาการ 
 

เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

45.  
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการศึกษาดูงาน
การจัดงานมหกรรม
การจัดการศึกษา
ท้องถิ่น 

30,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อเป็นการ
แลกเปลีย่นความรู้
และน านวัตกรรม
ใหม่ๆทางการศึกษา
มาปรับปรุงใช้ 

ผู้บริหาร บุคลากร
การศึกษา 

46.  
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการอบรมศึกษา
ดูงานเพื่อพัฒนาและ
เพิ่มพูนศักยภาพการ
ด าเนินงานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบล
คูเมือง 

40,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

-เพื่อพัฒนาบคุลากร
และเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน โดย
การสร้างความรู้ความ
เข้าใจในการบริหารงาน
ร่วมกันระหว่างบุคลากร
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

บุคลากรทางการศึกษา
เทศบาล 

47.  
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

474,200.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อให้เด็กเล็ก
เทศบาลได้รับ
พัฒนาการที่ดีขึ้น 

เพื่อจ้างเหมาท าอาหาร
กลางวันส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลคเูมือง -เพื่อจ่าย
เป็นค่าจัดการเรยีนการ
สอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลคเูมือง -



เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือ
เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลคเูมือง -
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์
การเรยีนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลคูเมือง 
-เพื่อจ่ายเป็นค่า
เครื่องแบบนักเรยีนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลคเูมือง -เพื่อจ่าย
เป็นค่าจัดกิจกรรมผู้เรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลคเูมือง 

48.  
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการอุดหนุน
อาหารกลางวัน
โรงเรียนอนุบาลคู
เมืองสังกัด (สพฐ.) 

2,520,000.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 
 

เพื่อให้เด็กนักเรยีนมี
อาหารกลางวัน
รับประทาน 

เด็กนักเรยีนโรงเรียน
อนุบาลคูเมือง 

49.  
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการอุดหนุน
อาหารกลางวัน. 
โรงเรียนบ้านหนอง
หว้า สังกัด (สพฐ.) 

520,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อให้เด็กนักเรยีนมี
อาหารกลางวัน
รับประทาน 

เด็กนักเรยีนโรงเรียนบ้าน
หนองหว้า 

50.  
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการพัฒนาสตรี
และส่งเสรมิสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ครอบครัว 

10,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อพัฒนาสตรีใหม้ี
ความเข้มแข็ง 

-กลุ่มสตรีแม่บา้นเทศบาล
ต าบลคเูมือง 

51.  
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

20,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้เยาวชนและ
ประชาชนมีความ
ตระหนักถึงพิษภัยของ
ยาเสพตดิ 

จัดกิจกรรมและอบรม
ให้กับกลุ่มเสี่ยงในเขต
เทศบาล 

52.  
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการป้องกันและ
ระงับโรคติดเชื้อไวรัส
โคโลนา่ 2019 

70,000.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคณุภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย์ 

เพื่อป้องกันและระงับ
โรคตดิเช้ือไวรสัโคโล
น่า 2019 

ประชาชนในเขตเทศบาล 

53.  
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการงานสักการะ
เจ้าพ่อหลวงอุดมและ
ของดีอ าเภอคูเมือง 

50,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อเฉลิมฉลองงาน
ประเพณีประจ าปีของ
อ าเภอคูเมือง 

 
การจัดแสดงของดีของ
อ าเภอคูเมือง ผลผลิตและ



 ผลิตภณัฑ์ทางการเกษตร
และสินค้า OTOP และ
การจัดกิจกรรมวัฒนธรรม
ต่างๆ 

54.  
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการสืบสานและ
อนุรักษ์ประเพณีลอย
กระทง 

200,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อสืบสานและ
อนุรักษ์ประเพณ ี

ประชาชนในเขตเทศบาล 

55.  
ด้านการพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

โครงการ ปลูก , ป่ัน , 
ปล่อย  

10,000.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคณุภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย์ 

เพื่อให้ประชาชนรู้ตัก
ออกก าลังกายและ
รักษาสิ่งแวดล้อม 

ปั่นจักรยาน ปลูกต้นไม้ 
ปล่อยพันธ์ุปลา 

56.  
ด้านการพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

โครงการบริหาร
จัดการขยะตั้งแต่
ครัวเรือน 

30,000.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคณุภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย์ 

เพื่อให้ประชาชนคัด
แยกขยะ 

รณรงค์คัดแยกขยะเป็น
ศูนย์ -ให้ความรู้ 4 ชุมชน 

57.  
ด้านการพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

โครงการรักษ์น้ า รักษ์
ป่า รักษ์แผ่นดิน 

30,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่ออนุรักษ์แหล่งน้ า
และป่าไม ้

-เพื่อก าจัดผักตบชวาแล
วัชพืช -ปลูกต้นไม ้

58.  
ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมือง 
ที่ด ี

โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม
เทศบาลต าบลคเูมือง 

20,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้พนักงานและ
ลูกจ้างปฏิบัติและ
ฝึกอบรม 

พนักงานและลูกจ้าง
เทศบาลต าบลคเูมือง 

59.  
ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมือง 
ที่ด ี

โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฎิบัติงานและการมี
ส่วนร่วมของชุมชนใน
การพัฒนาท้องถิ่น
ของผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้าง พนักงานจ้าง 
และชุมชน 

25,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อพัฒนาบุคคลากร
และเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฎิบัติงาน โดย
การสร้างความรู้ความ
เข้าใจในการ
บริหารงานร่วมกัน
ระหว่างบุคลากรของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นกับประชาชน
ในชุมชน 
 

ผู้เข้าร่วมอบรมและศึกษา
ดูงานประกอบ ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา พนักงาครู
ลูกจ้างประจ า พนักงาน
จ้างท่ัวไป และชุมชน 



60.  
ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมือง 
ที่ด ี

โครงการฝึกอบรม
สมาชิก อปพร.
เทศบาลต าบลคเูมือง 

150,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้มีสมาชิก อป
พร. สามารถปฏิบตั ิ
งานในเขตเทศบาล 
เป็นก าลังสนับสนุน 

จัดอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร) จ านวน 40 คน 

61.  
ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมือง 
ที่ด ี

โครงการป้องกันและ
รณรงค์ลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่ 7 วัน
อันตราย 

20,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 
 

เพื่อป้องกันลด
อุบัติเหตุบนท้องถนน 

ป้องกันและลดอุบตัิเหตุ
ช่วง เทศกาลปีใหม่ 

62.  
ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมือง 
ที่ด ี

โครงการรณรงค์เพื่อ
ความปลอดภัยบน
ท้องถนนในช่วง
เทศกาลสงกรานต์  

20,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อป้องกันลด
อุบัติเหตุบนท้องถนน 

ป้องกนัและลดอุบตัิเหตุ
ช่วง เทศกาลสงกรานต ์

63.  
ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่
ด ี

โครงการฝึกอบรมการ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัย 

20,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อระงับเหตุอัคคีภัย
ที่เกิดขี้นได ้

พนักงานเทศบาลและ
ประชาชนในเขตเทศบาล 

64.  
ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมือง 
ที่ด ี

โครงการส่งเสริม
พัฒนาประชาธิปไตย
และการเลือกตั้ง
เทศบาลต าบลคเูมือง 

20,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเป็นแนวทางการ
พัฒนาบ้านเมือง 

ประชาชนท้ัง 4 หมู่บ้าน 

65.  
ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมือง 
ที่ด ี

โครงการปกป้องและ
เชิดชูสถาบัน
พระมหากษตัริย ์

20,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อปกป้องและเชิดชู
สถาบันพระมหาษัตริย ์

ประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลคเูมือง  

66.  
ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมือง 
ที่ด ี

โครงการประชาคม
ทบทวนแผนชุมชน
และแผนพัฒนา
เทศบาล 

30,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่นของตน 

สนับสนุนหมู่บ้านทั้ง 4 
ชุมชนในเขตเทศบาล -
ประชุมคณะกรรรมการ
ทุกคณะและประชาคม
ระดับต าบล 

67.  
ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมือง 
ที่ด ี

โครงการจดัซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ส าหรับ
ส านักงาน(จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว) 

17,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

จ านวน 1 เครื่อง 

68.  
ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมือง 

โครงการจดัซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ส าหรับ

17,000.00 
ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการท างาน 

จ านวน 1 เครื่อง 



ที่ด ี ส านักงาน(จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว) 

, ส านักงานปลัด 
อบต. 

69. 
ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมือง 
ที่ด ี

โครงการจดัซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ส าหรับ
ส านักงาน(จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว) 

17,000.00 ส านัก/กองคลัง 
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการท างาน 

จ านวน 1 เครื่อง 

70. 
ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมือง 
ที่ด ี

โครงการจดัซื้อโตะ๊
ท างานระดับ 3-6 
พร้อมเก้าอี ้

7,600.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการท างาน 

จ านวน 2 ชุด 

71. 
ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมือง 
ที่ด ี

โครงการจดัซื้อเก้าอี้
ท างาน 

4,000.00 ส านัก/กองคลัง 
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการท างาน 

จ านวน 4 ตัว 

72. 
ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมือง 
ที่ด ี

โครงการจดัซื้อโซฟา
รับแขก 

8,000.00 ส านัก/กองคลัง 
เพือ่ประสิทธิภาพใน
การท างาน 

จ านวน 1 ชุด 

73. 
ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมือง 
ที่ด ี

โครงการตจัดซื้อ
รถจักรยานยนต์ 
ขนาด 110 ซีซี แบบ
เกียร์ธรรมดา 

44,800.00 ส านัก/กองคลัง 
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการท างาน 

จ านวน 1 คัน 

74. 
ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมือง 
ที่ด ี

โครงการปรับปรุงหอ
กระจายข่าวไรส้าย
ภายใต้การจัดสรร
คลื่นความถี่ใหม ่

80,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อปรับปรุงหอ
กระจายข่าวไรส้าย
ภายใต้การจัดสรรคลื่น
ความถี่ใหม ่

จ านวน 1 โครงการ 

75. 
ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมือง 
ที่ด ี

โครงการจดัซื้อ
เครื่องปรับอากาศ 
แบบแยกส่วน ชนิด
แบบแขวน ขนาด 
32,000 BTU 

84,600.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการท างาน 

จ านวน 2 เครื่อง 

76. 
ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมือง 
ที่ด ี

โครงการจติอาสาภัย
พิบัติประจ าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

200,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อจัดการฝึกอบรม
ให้กับจิตอาสาภัยพิบัติ
เทศบาลต าบลคเูมือง 

จัดอบรมจติอาสาภัยพิบัติ
เทศบาลต าบลคเูมือง 
จ านวน 50 คน 

77. 
ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมือง 

โครงการจดัซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ส าหรับ

17,000.00 
ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการท างาน 

จ านวน 1 เครื่อง 



ที่ด ี ส านักงาน(จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว) 

, ส านักงานปลัด 
อบต. 
 

78.  
ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมือง 
ที่ด ี

โครงการจดัซื้อตู้เหล็ก 
แบบ 2 บาน 

5,500.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเก็บรักษาเอกสาร
ทางราชการ 

จ านวน 1 ตู้ 

79.  
ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมือง 
ที่ด ี

โครงการจดัซื้อ
รถจักรยานยนต์ 
ขนาด 110 ซีซี แบบ
เกียร์ธรรมดา 

44,800.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคณุภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย์ 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการท างาน 

จ านวน 1 คัน 

80.  
ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมือง 
ที่ด ี

โครงการจดัซื้อเครื่อง
ตัดหญา้ แบบข้อแข็ง 

19,000.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคณุภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย์ 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการท างาน 

จ านวน 2 เครื่อง 

81.  
ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมือง 
ที่ด ี

โครงการจดัซื้อตู้เหล็ก 
แบบ 2 บาน 

5,500.00 
ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
การแพทย์ 

เพื่อเก็บรักษาเอกสาร
ของทางราชการ 

จ านวน 1 ตู้ 

82.  
ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมือง 
ที่ด ี

โครงการจดัซื้อ
รถจักรยานยนต์ 
ขนาด 110 ซีซี แบบ
เกียร์อัตโนมัต ิ

51,900.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 
 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการท างาน 

จ านวน 1 เครื่อง 

83.  
ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมือง 
ที่ด ี

โครงการจดัซื้อ
เครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วนชนิด
แบบแขวน ขนาด 
13,000 บีทียู 

23,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการท างาน 

จ านวน 1 เครื่อง 

84.  
ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมือง 
ที่ด ี

โครงการจดัซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ส าหรับ
ส านักงาน(จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว) 

17,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการท างาน 

จ านวน 1 เครื่อง 

85.  
ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมือง 
ที่ด ี

โครงการจดัซื้อเลี่อ
ยวงเดือนไฟฟ้า แบบ
มือถือ 

6,400.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการท างาน 

จ านวน 1 เครื่อง 



86.  
ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมือง 
ที่ด ี

โครงการจดัซื้อตู้เช่ือม
ไฟฟ้า 

9,000.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการท างาน 

จ านวน 1 เครื่อง 

87.  
ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมือง 
ที่ด ี

โครงการจดัซื้อเลื่อย
จิ๊กซอว์ 

9,000.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการท างาน 

จ านวน 1 ตัว 

88.  
ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมือง 
ที่ด ี

โครงการจดัซื้อปั้มลม 10,000.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการท างาน 

จ านวน 1 ตัว 

89.  
ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมือง 
ที่ด ี

โครงการจดัการ
เลือกตั้งผู้บริหาร
เทศบาลและสมาชิก
สภาเทศบาลต าบลคู
เมือง 

300,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อจัดการเลือกตั้ง
ผู้บริหารเทศบาลและ
สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลคเูมือง 

ผู้บริหารและสมาชิกสภา
เทศบาลต าบลคเูมือง 

 
ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 

เทศบาลต าบลคูเมือง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ 
โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 36 โครงการ จ านวนเงิน 10,626,300 บาท มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ จ านวน 36 โครงการ จ านวนเงิน 9,522,006 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2 426,696.68 2 426,696.68 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 1 20,000.00 1 20,000.00 

การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 14 8,542,560.00 14 8,542,560.00 

ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 1 300.00 1 300.00 

ด้านการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี 18 532,449.64 18 532,449.64 

รวม 36 9,522,006.32 36 9,522,006.32 

 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณเทศบาลต าบลคูเมือง ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มี
ดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน  
งบตาม

ข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1.  
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการอุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาคอ าเภอคูเมือง 

200,000.00 99,696.68 99,696.68 100,303.32 

2.  
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
หลวงอุดม 3/3 (ทางไป
บ้านโนนสมบรูณ์) หมู่ที่ 10 
บ้านคูขาด ต าบลคูเมือง 
อ าเภอคูเมือง จังหวัด
บุรีรัมย ์

334,000.00 327,000.00 327,000.00 7,000.00 

3.  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
โครงการคเูมืองเกษตร
อินทรีย์ วิถีเศรษฐกิจ
พอเพียง 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

4.  
การพัฒนาด้านคณุภาพ
ชีวิต 

โครงการควบคมุและ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก 

20,000.00 300.00 300.00 19,700.00 

5.  
การพัฒนาด้านคณุภาพ
ชีวิต 

โครงการควบคมุและ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและ
ฉีดยาคุมก าเนิด 

34,000.00 25,550.00 25,550.00 8,450.00 

6.  
การพัฒนาด้านคณุภาพ
ชีวิต 

โครงการอุดหนุนเหล่า
กาชาดจังหวัดบุรรีัมย ์

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

7.  
การพัฒนาด้านคณุภาพ
ชีวิต 

โครงการหมอครอบครัว
เพื่อผู้ป่วยเรื้อรังและผู้
พิการในชุมชน 

25,000.00 17,900.00 17,900.00 7,100.00 

8.  
การพัฒนาด้านคณุภาพ
ชีวิต 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 3,838,800.00 3,411,600.00 3,411,600.00 427,200.00 

9.  
การพัฒนาด้านคณุภาพ
ชีวิต 

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,497,600.00 1,296,600.00 1,296,600.00 201,000.00 

10.  
การพัฒนาด้านคณุภาพ
ชีวิต 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 42,000.00 36,000.00 36,000.00 6,000.00 

11.  
การพัฒนาด้านคณุภาพ
ชีวิต 

โครงการจดังานถวายเทียน
พรรษา 

40,000.00 27,250.00 27,250.00 12,750.00 



12.  
การพัฒนาด้านคณุภาพ
ชีวิต 

โครงการจดังานรัฐพิธี 
อ าเภอคูเมือง จังหวัด
บุรีรัมย ์

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

13.  
การพัฒนาด้านคณุภาพ
ชีวิต 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

474,200.00 404,990.00 404,990.00 69,210.00 

14.  
การพัฒนาด้านคณุภาพ
ชีวิต 

โครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวัน โรงเรยีนอนุบาลคู
เมือง สังกัด(สพฐ.) 

2,520,000.00 2,516,000.00 2,516,000.00 4,000.00 

15.  
การพัฒนาด้านคณุภาพ
ชีวิต 

โครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวัน โรงเรยีนบ้าน
หนองหว้า สังกัด(สพฐ.) 

520,000.00 518,000.00 518,000.00 2,000.00 

16.  
การพัฒนาด้านคณุภาพ
ชีวิต 

โครงการป้องกันและระงับ
โรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 
2019 

70,000.00 52,190.00 52,190.00 17,810.00 

17.  
การพัฒนาด้านคณุภาพ
ชีวิต 

โครงการสืบสานและ
อนุรักษ์ประเพณีลอย
กระทง 

200,000.00 196,180.00 196,180.00 3,820.00 

18.  
ด้านการพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

โครงการ ปลูก ปั่น ปล่อย 10,000.00 300.00 300.00 9,700.00 

19.  
ด้านการบริหารจดัการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการป้องกันและ
รณรงค์ลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
7 วันอันตราย 

20,000.00 15,695.00 15,695.00 4,305.00 

20.  
ด้านการบริหารจดัการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการรณรงค์เพื่อความ
ปลอดภัยบนท้องถนน
ในช่วงเทศกาลสงกรานต ์

20,000.00 7,000.00 7,000.00 13,000.00 

21.  
ด้านการบริหารจดัการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการจดัซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอรส์ าหรับ
ส านักงาน (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 

17,000.00 16,900.00 16,900.00 100.00 

22.  
ด้านการบริหารจดัการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการจดัซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอรส์ าหรับ
ส านักงาน (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 

17,000.00 16,900.00 16,900.00 100.00 



23.  
ด้านการบริหารจดัการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการจดัซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอรส์ าหรับ
ส านักงาน (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 

17,000.00 17,000.00 17,000.00 0.00 

24.  
ด้านการบริหารจดัการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการจดัซื้อ
รถจักรยานยนต์ขนาด 110 
ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา 

44,800.00 44,800.00 44,800.00 0.00 

25.  
ด้านการบริหารจดัการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการปรับปรุงหอ
กระจายข่าวไรส้ายภายใต้
การจัดสรรคลื่นความถี่ใหม ่

80,000.00 76,325.64 76,325.64 3,674.36 

26.  
ด้านการบริหารจดัการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการจดัซื้อ
เครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกส่วนชนิดแขวนขนาด 
32000 บีทียู 

84,600.00 84,000.00 84,000.00 600.00 

27.  
ด้านการบริหารจดัการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการจดัซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอรส์ าหรับ
ส านักงาน (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 

17,000.00 17,000.00 17,000.00 0.00 

28.  
ด้านการบริหารจดัการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการจดัซื้อตู้เหล็ก 
แบบ 2 บาน 

5,500.00 5,500.00 5,500.00 0.00 

29.  
ด้านการบริหารจดัการ
บ้านเมืองท่ีด ี

โครงการจดัซื้อเครื่องตัด
หญ้าแบบข้อแข็ง 

19,000.00 19,000.00 19,000.00 0.00 

30.  
ด้านการบริหารจดัการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการจดัซื้อตู้เหล็ก 
แบบ 2 บาน 

5,500.00 5,500.00 5,500.00 0.00 

31.  
ด้านการบริหารจดัการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการจดัซื้อ
รถจักรยานยนต์ ขนาด 
110 ซีซี แบบเกียร์
อัตโนมัต ิ

51,900.00 51,900.00 51,900.00 0.00 

32.  
ด้านการบริหารจดัการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการจดัซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอรส์ าหรับ
ส านักงาน (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 

17,000.00 16,900.00 16,900.00 100.00 

33.  
ด้านการบริหารจดัการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการจดัซื้อเลื่อยวง
เดือนไฟฟ้า แบบมือถือ 

6,400.00 6,400.00 6,400.00 0.00 

34.  
ด้านการบริหารจดัการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการจดัซื้อตู้เช่ือม
ไฟฟ้า 

9,000.00 9,000.00 9,000.00 0.00 



35.  
ด้านการบริหารจดัการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการจัดซ้ือเลื่อยจิ๊กซอว์ 9,000.00 3,000.00 3,000.00 6,000.00 

36.  
ด้านการบริหารจดัการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการจัดการเลือกตั้ง
ผู้บริหารเทศบาลและสมาชิก
สภาเทศบาลต าบลคูเมือง 

300,000.00 119,629.00 119,629.00 180,371.00 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2564 
เทศบาลต าบลคูเมือง คูเมือง จ.บุรีรัมย์  

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.การพัฒนาด้านโครงสรา้ง
พื้นฐาน 

25 12,244,800.00 14 4,710,300.00 2 426,696.68 2 426,696.68 

2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 5 140,000.00 4 107,000.00 1 20,000.00 1 20,000.00 

3.การพัฒนาด้านคณุภาพ
ชีวิต 

48 15,968,664.00 36 9,891,600.00 14 8,542,560.00 14 8,542,560.00 

4.ด้านการพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

4 100,000.00 3 70,000.00 1 300.00 1 300.00 

5.ด้านการบรหิารจดัการ
บ้านเมืองที่ด ี

39 2,234,100.00 32 1,323,100.00 18 532,449.64 18 532,449.64 

รวม 121 30,687,564.00 89 16,102,000.00 36 9,522,006.32 36 9,522,006.32 

 
ช. ผลการด าเนินงาน 

เทศบาลต าบลคูเมือง ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2564 ในเขตพ้ืนที่ 
โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนที่ตลอดจน
โครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง 

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอตวาม
คิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขอเทศบาลต าบลคูเมืองทราบ เพ่ือจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและ
ปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีในระยะต่อไป 

ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลคูเมือง 

(๑)  ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
 (๑.๑)  ปัญหาสาธารภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลต้าบลคูเมืองอันได้แก่ ภัยแล้ง วาตะภัย น้้า

ท่วม อัคคีภัย ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน แนวทางการ



แก้ไข คือพิจารณาวางแผนการด้าเนินการป้องกัน ก่อนเกิดเหตุ ระหว่างเกิดเหตุ หลังเกิดเหตุ บรรจุแผนงาน  
โครงการ กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่างๆ จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เพ่ือสามารถด้าเนินการได้ทันท่วงที   

 (๑.๒)  ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน เกิดจากสัตว์ ที่ส่งผลอันตราย หรือต่อชีวิตประชาชน และ
สัตว์ต่างๆ ในเขตเทศบาล ซึ่งได้แก่ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  โรคไข้หวัดใหญ่ โรคมือ เท้า 
ปาก ที่เกิดขึ้นกับเด็กๆ โรคพิษสุนัขบ้า โรคลัมปีสกินในวัว แนวทางการแก้ไขปัญหา คือ ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์  
รณรงค์การป้องกัน ลงพื้นที่ระงับการเกิดโรคระบาด การท้าลาย การรักษา   

 (๑.๓)  ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย การศึกษาต่้า ประชาชนในเทศบาลยังมีคนรายได้น้อย มี
หนี้สินเยอะ ไม่เพียงพอในการด้ารงชีวิต ค่าครองชีพสูง แนวทางการแก้ไขปัญหา ให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบ
อาชีพ สาธิตการประกอบอาชีพ ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านคนจน ผู้มีรายได้น้อย ส่งเสริมด้านการศึกษาโดย
การจัดบริการสาธารณด้านการศึกษา การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ให้กับเด็กนักเรียน  
จ้างเด็กนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียนเพื่อมีรายได้   

 (๑.๔)  ปัญหายาเสพติดในเทศบาล ในพ้ืนที่ยังไม่พบว่ามีการค้ายาเสพติด เพ่ือเป็นการป้องกัน มี
แนวทางการป้องกัน โดยการลงพ้ืนที่ค้นหา การรณรงค์ป้องกัน การให้ความรู้กับประชาชนได้ทราบถึงโทษของยา
เสพติด  

 (๑.๕)  ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในเทศบาล เนื่องจากในเทศบาลด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน เส้นทางการคมนาคมบางหมู่บ้านยังเป็น ถนนดิน ถนนลูกรัง ช่วงฤดูฝนถนนลื่น เป็นหลุมเป็นบ่อ เกิด
ปัญหาในการสัญจรไปมาของประชาชน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมล่าช้า แนวทางการแก้ไข จัดท้า
แผนงาน โครงการก่อสร้างถนนในเส้นทางส้าคัญ พิจารณาเสนอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น   

(๒)  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
  (๒.๑)  ข้อสังเกต  จากการส้ารวจข้อมูล การลงพ้ืนที่ในเทศบาล จะเห็นว่าประชาชนยังมีปัญหา
ที่จะต้องด้าเนินการแก้ไขอยู่มาก ดังนี้ ด้านการศึกษา สาธารณสุข ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การ
ศาสนาศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กีฬา สถานที่ผ่อนหย่อนใจ สวัสดิการสังคม การเกษตร เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม 
การพัฒนาอาชีพ เส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้้าประปา/แหล่งน้้าเพ่ืออุปโภค – บริโภค ด้านทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปัญหาด้านต่างๆ ประชาชนไม่สามารถแก้ไขปัญหาเองได้จึงต้องเสนอให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข ท้าให้มีการเสนอโครงการเข้ามาเป็นจ้านวนมาก ซึ่งงบประมาณของเทศบาล
ต้าบลคูเมืองนั้นมีจ้ากัดไม่เพียงพอต่อการจัดการได้ 
  (๒.๒)  ข้อเสนอแนะ  จากข้อสังเกตดังกล่าว มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ดังนี้  
ปัญหาต่างๆ ที่ถูกเสนอมายังเทศบาลต้าบลคูเมือง นั้น ควรน้ามาพิจารณาจัดล้าดับความส้าคัญโดยประชาคม
ท้องถิ่น ซึ่งมีหลายภาคส่วน ประกอบไปด้วย คณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สมาชิกสภา
ท้องถิ่น ผู้น้าหมู่บ้าน ตัวแทนส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาชนทั่วไป ร่วมกันพิจารณา
จัดล้าดับความส้าคัญของโครงการ และพิจารณาบรรจุเข้าแผนพัฒนาท่องถิ่นต่อไป กรณีโครงการที่เกินศักยภาพก็
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น 
  (๒.๓)  ผลจากการพัฒนา  จากการพัฒนาที่ผ่านมาพบว่าเทศบาลต้าบลคูเมืองได้แก้ไขปัญหา
ให้กับประชาชนได้ในหลายเรื่อง และครอบคลุมทุกด้าน มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ประชาชนมีความพึง
พอใจ แต่ก็ยังมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขต่อไป ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อมที่ยังมีการเผาหญ้า เผ่าถ่าน ตอข้าวใน
ช่วงเวลาเก็บเกี่ยว การเลี้ยงสัตว์ วัว ควาย หมู ที่ส่งกลิ่นเหม็นร้าคาญ การพนันที่ยังมีในพ้ืนที่ เส้นทางคมนาคมยัง
ไม่ครบ   
   


