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ส่วนที่ ๑
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
๑. ด้านกายภาพ
1.1 ที่ ตงั ้ ของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตาบล เดิมตำบลคูเมืองเป็ นองค์กำรบริกำรส่วนตำบลคูเมือง
ต่อมำปี พ.ศ. 2552 กระทรวงมหำดไทยได้ประกำศยกฐำนะจำกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลคูเมืองเป็ นเทศบำล
ตำบลคูเมือง เมื่อวันที่ 27 ตุลำคม พ.ศ. 2552 .ซึ่งปั จจุบนั แยกกำรปกครองออกเป็ น 10 หมู่บ้ำน มี
อำณำเขตพืน้ ทีอ่ ยูต่ ดิ กันท้องถิน่ ใกล้เคียง และจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ทิศตะวันออก
ทิศใต้
ทิศตะวันตก

ติด
ติด
ติด
ติด

เขตเทศบำลตำบลกกกุง
เขตเทศบำลตำบลกกกุง
เขตองค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำใหญ่ อำเภอสุวรรณภูมิ
เขตองค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเกษตรวิสยั
เขตองค์กำรบริหำรส่วนตำบลป่ ำสังข์ อำเภอจตุรพักตรพิมำน

โดยตำบลคูเมือง ตัง้ อยู่ท ำงทิศใต้ของอำเภอเมืองสรวง อยู่ในเขตกำรปกครองของอำเภอเมือง
สรวงห่ำงจำกตัวอำเภอระยะทำง 9 กิโลเมตร ตำบลคูเมือง มีพ้นื ที่ประมำณ 50 ตำรำงกิโลเมตร เนื้อที่
31,250 ไร่ เป็ นตำบลขนำดเล็ก โดยมีพน้ื ทีแ่ ยกเป็ นรำยหมู่บำ้ น ดังนี้
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แผนที่เทศบาลตาบลคูเมือง
อาเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด
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ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของเทศบาลตาบลคูเมือง
คณะผู้บริหารเทศบาลตาบลคูเมือง
1.
2.
3.
4.

นำยสุรยี ์
นำยวุฒชิ ยั
นำงติม๋
นำงหนูไกล

ยำงเงิน นำยกเทศมนตรีตำบลคูเมือง
คำดำ รองนำยกเทศมนตรีตำบลคูเมือง
สิงห์คลี รองนำยกเทศมนตรีตำบลคูเมือง
อีสำ เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรีตำบลคูเมือง
โครงสร้างคณะผู้บริหาร
นายกเทศมนตรี

รอง
นายกเทศมนตรี

รอง
นายกเทศมนตรี
เลขานุการนายก
อบต.
ข้อมูลด้านการศึกษาคณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร
นำยกเทศมนตรีตำบลคูเมือง
รองนำยกเทศมนตรีตำบลคูเมือง
รองนำยกเทศมนตรีตำบลคูเมือง
เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรีตำบลคูเมือง

ระดับการศึกษา
ปริญญำตรี
ปริญญำตรี
ปริญญำตรี
มัธยมศึกษำตอนปลำย
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สมาชิ กสภาเทศบาลตาบลคูเมือง
1. นำยวิรตั น์ ศรีอำรำม
สมำชิกสภำเทศบำลตำบลคูเมือง เขต 1
2. นำยกมล เหลือล้ำ
สมำชิกสภำเทศบำลตำบลคูเมือง เขต 1
3. นำงฉวี อุดมลำภ
สมำชิกสภำเทศบำลตำบลคูเมือง เขต 1
4. นำงหนูพนั คำสิงห์
สมำชิกสภำเทศบำลตำบลคูเมือง เขต 1
5. นำยสิทธิชยั แสนรัตน์
สมำชิกสภำเทศบำลตำบลคูเมือง เขต 1
6. นำยกิตติสุข หงษ์เวียงจันทร์ สมำชิกสภำเทศบำลตำบลคูเมือง เขต 2
7. นำยธงชัย หลวงลำ
สมำชิกสภำเทศบำลตำบลคูเมือง เขต 2
8. นำยถวัลย์ แสนศรี
สมำชิกสภำเทศบำลตำบลคูเมือง เขต 2
9. นำยไพบูลย์ บุญพิมล
สมำชิกสภำเทศบำลตำบลคูเมือง เขต 2
10.นำยสุเทพ อะทำโส
สมำชิกสภำเทศบำลตำบลคูเมือง เขต 2
11. นำยปรีชำ ไม้หอม
สมำชิกสภำเทศบำลตำบลคูเมือง เขต 2

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ (จานวน 3 สานัก/กอง)
พนักงานส่วนท้องถิ่ น
พนักงานจ้าง
๑. สานักงานปลัด
(1) ปลัดเทศบำลตำบล
- พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ
(2) รองปลัดเทศบำลตำบล
(๑) ผูช้ ่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร
(3) หัวหน้ำสำนักปลัดเทศบำล
(๒) พนักงำนขับรถยนต์
(4) หัวหน้ำฝ่ ำยอำนวยกำร
(3) ผูช้ ่วยนักทรัพยำกรบุคคล
(5) นักวิชำกำรตรวจสอบภำยใน
(4) ผูช้ ่วยนักวิชำกำรศึกษำ
(6) นิตกิ ร
(5) ผูช้ ่วยนักพัฒนำชุมชน
(7) นักทรัพยำกรบุคคล
(6) ผูช้ ่วยเจ้ำพนักงำนป้ องกันฯ
(8) นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน
(7) ผูช้ ่วยเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข
(9) นักพัฒนำชุมชน
(8) ผูด้ แู ลเด็ก จำนวน 6 ตำแหน่ง
(10) เจ้ำพนักงำนธุรกำร
- พนักงำนจ้ำงทั ่วไป
(11) เจ้ำพนักงำนป้ องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
(๑) คนงำนทั ่วไป
(12) นักวิชำกำรศึกษำ
(2) นักกำรภำรโรง
(13) ครู จำนวน 5 ตำแหน่ง
(3) แม่บำ้ น
(4) พนักงำนขับเครื่องจักกลขนำดเบำ
(5) พนักงำนดับเพลิง
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พนักงานส่วนท้องถิ่ น
(1) หัวหน้ำฝ่ ำยบริหำรงำนคลัง
(2) นักวิชำกำรจัดเก็บรำยได้
(๓) เจ้ำพนักงำนธุรกำร

(1) ผูอ้ ำนวยกำรกองช่ำง
(2) หัวหน้ำฝ่ ำยกำรโยธำ
(3) นำยช่ำงไฟฟ้ ำ
รวม

จานวน ๑๙ คน

พนักงานจ้าง
2. กองคลัง
- พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ
(๑) ผูช้ ่วยเจ้ำพนักงำนพัสดุ
(2) ผูช้ ่วยเจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี
(3) ผูช้ ่วยเจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี

3. กองช่าง
- พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ
(๑) ผูช้ ่วยช่ำงโยธำ
(2) ผูช้ ่วยช่ำงไฟฟ้ ำ
จานวน 23 คน

เทศบำลตำบลคูเมืองแบ่งโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนออกเป็ น 1 สำนัก กับอีก 2 กอง ทัง้ หมด
3 ส่วนรำชกำร พนักงำนส่วนท้องถิน่ จำนวน ๑๙ คน พนักงำนจ้ำง จำนวน 23 คน รวมทัง้ สิน้ 42
คน โดยมีภำรกิจกำรบริหำรงำนดังนี้
1. สานักงานปลัด
มีภ ำระหน้ ำที่เกี่ย วกับ งำนธุร กำรสำรบรรณกำรจัดท ำแผนพัฒ นำตำบลกำรจัด ท ำร่ ำ ง
ข้อบังคับกำรจัดท ำทะเบียนคณะผู้บริหำร สมำชิกสภำเทศบำล กำรดำเนิน กำรตำมนโยบำยของรัฐบำล
แผนพัฒ นำเศรษฐกิจ กำรให้ ค ำปรึกษำงำนในหน้ ำที่แ ละควำมรับ ผิด ชอบกำรปกครอง บัง คับ บัญ ชำ
พนักงำนเทศบำล และพนักงำนจ้ำง กำร บริหำรงำนบุคคลของเทศบำล ทัง้ หมด กำรดำเนินกำร เกีย่ วกับ
กำรอนุญำตต่ำงๆ และปฏิบตั หิ น้ำทีอ่ ่นื ทีเ่ กีย่ วข้อง แบ่งส่วนรำชกำรภำยในออกเป็ น ๑๐ งำน คือ
1.1 งานบริหารทั ่วไป
- งำนสำรบรรณ
- งำนอำนวยกำรและข้อมูลข่ำวสำร
- งำนบริหำรงำนบุคคล
- งำนเลือกตัง้
- งำนวิชำกำรเกษตร
- งำนกิจกำรสภำ
- งำนป้ องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
- งำนควบคุมและส่งเสริมกำรท่องเทีย่ ว
- งำนอื่นทีไ่ ม่อยูใ่ นควำมรับผิดชอบส่วนใด
- งำนอื่นๆ ทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
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1.2 งานนโยบายและแผน
- งำนนโยบำยและแผนพัฒนำ
- งำนวิชำกำร
- งำนสำรสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์
- งำนงบประมำณ
- งำนเทศบัญญัตเิ ทศบำล
- งำนอื่นๆ ทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
1.3 งานกฎหมายและคดี
- งำนกฎหมำยและนิตกิ รรม
- งำนกำรดำเนินกำรทำงคดีและศำลปกครอง
- งำนร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์
- งำนระเบียบกำรคลัง
- งำนอื่นๆ ทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
1.4 งานตรวจสอบภายใน
- งำนตรวจสอบภำย
- งำนอื่นๆ ทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
แผนกำรสำธำรณสุขและข้อบังคับตำบลกำรวำง แผนกำรสำธำรณสุขและกำรประมวลผล
และวิเครำะห์ขอ้ มูลทำงสถิติ ที่เกีย่ วข้องกับสำธำรณสุขงำนเฝ้ ำกำรระวัง โรคกำรเผยแพร่ฝึกอบรมกำรให้สุข
ศึกษำกำรจัดท ำงบประมำณตำมแผนงำนสำธำรณสุขงำนด้ำนสิ่งแวดล้อม ให้บริกำรสำธำรณสุข กำร
ควบคุมกำรฆ่ำสัตว์ จำหน่ำยเนื้อสัตว์ และปฏิบตั หิ น้ำทีอ่ ่นื ทีเ่ กีย่ วข้อง คือ
1.5 งานอนามัยและสิ่ งแวดล้อม
- งำนสุขำภิบำลทั ่วไป
- งำนสุขำภิบำลโรงงำน
- งำนสุขำภิบำลอำหำรและสถำนประกอบกำร
- งำนอำชีวอนำมัย
- งำนอื่นๆ ทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
1.6 งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
- งำนอนำมัยชุมชน
- งำนสำธำรณสุขมูลฐำน
- งำนควบคุมมำตรฐำนอำหำรและน้ำ
- งำนป้ องกันยำเสพติด
- งำนอื่นๆ ทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
1.7 งานรักษาความสะอาด
- งำนควบคุมสิง่ ปฏิกลู
- งำนรักษำควำมสะอำดและขนถ่ำยสิง่ ปฏิกลู
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- งำนกำจัดมูลฝอยและน้ำเสีย
- งำนอื่นๆ ทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
1.8 งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อม
- งำนส่งเสริมและเผยแพร่
- งำนควบคุมมลพิษ
- งำนศึกษำและวิเครำะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม
- งำนติดตำมตรวจสอบ
- งำนอื่นๆ ทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
1.9 งานควบคุมโรค
- งำนกำรเฝ้ ำระวัง
- งำนระบำดวิทยำ
- งำนโรคติดต่อและสัตว์นำโรค
- งำนโรคเอดส์
- งำนอื่นๆ ทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
1.10 งานบริการสาธารณสุข
- งำนรักษำและพยำบำล
- งำนชันสูตรสำธำรณสุข
- งำนสัตว์แพทย์และกิจกำรโรงฆ่ำสัตว์
- งำนอื่นๆ ทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
แผนงานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
มีภ ำระหน้ ำที่เกี่ยวกับ กำรปฏิบ ัติง ำนทำงกำรศึก ษำเกี่ย วกับ กำรวิเครำะห์วจิ ยั และพัฒ นำ
หลักสูตร กำรแนะแนว กำรวัดผลประเมินผลกำรพัฒนำตำรำเรียน กำรวำงแผนกำรศึกษำของมำตรฐำน
สถำนศึกษำ กำรจัดบริกำรส่งเสริม กำรศึกษำ กำรใช้เทคโนโลยีท ำงกำรศึกษำ กำรเสนอแนะเกี่ยวกับ
กำรศึกษำ ส่งเสริมกำรวิจยั กำรวำงโครงกำรสำรวจเก็บรวบรวมข้อมูลสถิตกิ ำรศึกษำเพื่อนำไปประกอบ กำร
พิจำรณำ กำหนดนโยบำย แผนงำนและแนวทำงกำรปฏิบตั ิ ในกำรจัดกำรศึกษำ กำรเผยแพร่กำรศึกษำ และ
ปฏิบตั หิ น้ำทีอ่ ่นื ทีเ่ กีย่ วข้อง แบ่งส่วนรำชกำรภำยในออกเป็ น ๓ งำน คือ
1.11 งานบริหารงานการศึกษา
- งำนบริหำรวิชำกำร
- งำนนิเทศกำรศึกษำ
- งำนเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ
- งำนอื่นๆ ทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
1.12 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- งำนห้องสมุด พิพทิ ธภัณฑ์ และเครือข่ำยทำงกำรศึกษำ
- งำนกิจกำรศำสนำ
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- งำนส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม
- งำนกิจกำรเด็กและเยำวชน
- งำนกีฬำและนันทนำกำร
- งำนอื่นๆ ทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
1.13 งานฝ่ ายกิ จการโรงเรียน
- งำนจัดกำรศึกษำ
- งำนทดสอบประเมินผลและตรวจวัดผลกำรเรียน
- งำนบริกำรและบำรุงสถำนศึกษำ
- งำนศูนย์พฒ
ั นำเด็กเล็ก
- งำนอื่นๆ ทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
แผนงานสังคมสงเคราะห์
มีภำระหน้ ำที่เกี่ยวกำรงำนสวัสดิกำรสัง คม ซึ่ง มีลกั ษณะงำนที่ปฏิบตั เิ กี่ยวกับกำรสังคม
สงเครำะห์ กำรส่งเสริมสวัสดิ ์ภำพเด็กและเยำวชนผูส้ ูอำยุ ผู้พกิ ำร กำรพัฒนำชุมชน กำรจัดระเบียบชุมชน
หนำแน น และชุมชนแออัด กำรส งเสริมกีฬำ กำรจัดให มีและ สนับสนุ นกิจกรรมศูนย เยำวชน กำ
รส งเสริมงำนประเพณีท องถิน่ และกิจกรรมทำงศำสนำ งำนห องสมุด และ งำนสวนสำธำรณะ กำร
ให คำปรึกษำแนะนำหรือตรวจสอบเกีย่ วกับงำนสวัสดิกำรสังคม และปฏิบตั หิ น ำที่อ่นื ที่เกีย่ วข อง มี
ทัง้ หมด ๓ งำน ดังนี้
1.14 งานสังคมสงเคราะห์
- งำนสังคมสงเครำะห์
- งำนสงเครำะห์เด็ก สตรี คนชรำ และผูด้ อ้ ยโอกำส
- งำนอื่นๆ ทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
1.15 งานสวัสดิ การและพัฒนาชุมชน
- งำนสวัสดิกำรและพัฒนำชุมชน
- งำนสวัสดิภำพเด็กและเยำวชน
งำนอื่นๆ ทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
1.16 งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี
- งำนส่งเสริมอำชีพ
- งำนพัฒนำสตรี
- งำนอื่นๆ ทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
2. กองคลัง
มีภำระหน้ ำที่เกี่ยวกับกำรจัดท ำบัญ ชีและทะเบียนรับ -รำยเงิน ทุ กประเภทงำนเกี่ยวกับ
กำรเงินกำรเบิกจ่ำยเงินกำรเก็บรักษำเงิน กำรนำส่งเงิน กำรฝำกเงิน กำรตรวจเงิน เทศบำล รวบรวมสถิติ
เงินได้ ประเภทต่ำงๆ กำรเบิกตัดปี กำรขยำยเวลำเบิกจ่ำยงบประมำณกำรหักภำษีและนำส่งเงินคงเหลือ
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ประจำวันกำรรับ และจ่ำยขำดเงินสะสมของ เทศบำล กำรยืมเงินทดรองรำชกำร กำรจัดหำผลประโยชน์
จำกสิง่ ก่อสร้ำงและทรัพย์สนิ ของเทศบำล ตรวจสอบงำนของจังหวัดและสำนักงำนตรวจเงินแผ่นดินกำร
เร่ งรัดใบสำคัญ และเงินยืม ค้ำงชำระ กำรจัดเก็บ ภำษี กำรประเมิน ภำษี กำรเร่ งรัดจัดเก็บรำยได้ กำร
พัฒ นำรำยได้ กำรออกใบอนุ ญ ำตและค่ำธรรมเนี ยมต่ ำงๆ และปฏิบ ัติห น้ ำที่อ่นื ที่เกี่ยวข้อง แบ่ งส่ วน
รำชกำรภำยในออกเป็ น 4 งำน คือ
2.1 งานการเงิน
- งำนรับเงิน – เบิกจ่ำยเงิน
- งำนจัดทำฎีกำเบิกจ่ำยเงิน
- งำนเก็บรักษำเงิน
- งำนอื่นๆ ทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
2.2 งานบัญชี
- งำนกำรบัญชี
- งำนทะเบียนคุมกำรเบิกจ่ำย
- งำนกำรเงินและงบทดลอง
- งำนงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน
- งำนอื่นๆ ทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
- งำนภำษีอำกร ค่ำธรรมเนียมและค่ำเช่ำ
- งำนพัฒนำรำยได้
- งำนควบคุมกิจกำรค้ำและค่ำปรับ
- งำนทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรำยได้
- งำนอื่นๆ ทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
2.4 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
- งำนทะเบียนทรัพย์สนิ และแผนทีภ่ ำษี
- งำนพัสดุ
- งำนทะเบียนเบิกจ่ำยวัสดุครุภณ
ั ฑ์และยำนพำหนะ
- งำนอื่นๆ ทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
3. กองช่าง
มีภำระหน้ำทีเ่ กี่ยวกับกำรสำรวจออกแบบและจัดทำโครงกำร ใช้จ่ำยเงินของ เทศบำล กำร
อนุมตั ิ เพื่อ ดำเนินกำรตำมโครงกำรที่ตงั ้ จ่ำยจำกเงินรำยได้ของ เทศบำล งำนบำรุงซ่อม และจัดทำทะเบียน
สิง่ ก่อสร้ำง ทีอ่ ยู่ในควำมรับผิดชอบของ เทศบำล กำรให้คำแนะนำปรึกษำ เกีย่ วกับกำรจัดทำโครงกำร และ
กำรออกแบบ ก่อสร้ำง แก่เทศบำล และหน่ วยงำนอื่น ที่เกี่ยวข้อง งำนควบคุมอำคำร กำรดูแล ควบคุม
ปรึกษำ ซ่อมแซม วัสดุครุภณ
ั ฑ์ และปฏิบตั หิ น้ำทีอ่ ่นื ทีเ่ กีย่ วข้อง แบ่งส่วนรำชกำรภำยในออกเป็ น 4 งำน
คือ
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3.1 งานก่อสร้าง
- งำนก่อสร้ำงและบูรณะถนน
- งำนก่อสร้ำงและบูรณะสภำพและโครงกำรพิเศษ
- งำนระบบข้อมูลและแผนทีเ่ ส้นทำงคมนำคม
- งำนบำรุงรักษำเครื่องจักรและยำนพำหนะ
- งำนอื่นๆ ทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร
- งำนวิศวกรรม
- งำนประเมินรำคำ
- งำนควบคุมกำรก่อสร้ำงอำคำร
- งำนบริกำรข้อมูลและหลักเกณฑ์
- งำนออกแบบ
- งำนอื่นๆ ทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
3.3 งานประสานสาธารณูปโภค
- งำนประสำนสำธำรณูปโภคและกิจกำรประปำ
- งำนขนส่งและวิศวกรรมจรำจร
- งำนระบำยน้ำ
- งำนจัดตกแต่งสถำนที่
- งำนอื่นๆ ทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
ด้านการคลังท้องถิ่ น
บัดนี้ถงึ เวลำทีค่ ณะผูบ้ ริหำรของเทศบำลตำบลคูเมือง จะได้เสนอร่ำงเทศบัญญัตงิ บประมำณรำยจ่ำยประจำปี ต่อสภำ
เทศบำลตำบลคูเมืองอีกครังหนึ
้ ่ง ฉะนัน้ ในโอกำสนี้ คณะผูบ้ ริหำรเทศบำลตำบลคูเมืองจึงขอชีแ้ จงให้ท่ำนประธำนและ
สมำชิกทุกท่ำนได้ทรำบถึงสถำนกำรณ์ คลังตลอดจนหลักกำรและแนวนโยบำยดำเนินกำรในปี งบประมำณ พ.ศ. 2562
ดังต่อไปนี้
1. สถำนกำรณ์ คลัง
1.1 งบประมำณรำยจ่ำยทั ่วไป
ในปี งบประมำณ พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 30 กันยำยน 2560 องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีสถำนะกำรเงินดังนี้
1.1.1 เงินฝำกธนำคำร
จำนวน 8,145,010.45 บำท
1.1.2 เงินสะสม
จำนวน 3,226,839.76 บำท
1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม
จำนวน 2,839,659.51 บำท
1.1.4 รำยกำรทีไ่ ด้กนั เงินแบบก่อหนี้ผกู พันและยังไม่ได้เบิกจ่ำยจำนวน 44 โครงกำรรวม 2,072,834.60 บำท
1.1.5 รำยกำรทีไ่ ด้กนั เงินไว้โดยยังไม่ได้กอ่ หนี้ผกู พัน จำนวน 1 โครงกำร รวม 90,000 บำท
1.2 เงินกูค้ งค้ำง จำนวน 0.00 บำท
2. กำรบริหำรงบประมำณ ในปี งบประมำณ 2560 ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2560
(1) รำยรับจริง จำนวน 30,520,741.90 บำท ประกอบด้วย
หมวดภำษีอำกร
จำนวน
108,646.40
บำท
หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และใบอนุญำต
จำนวน
125,355.00
บำท
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(2)
(3)

(4)
(5)
(6)

หมวดรำยได้จำกทรัพย์สนิ
จำนวน
หมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย์
จำนวน
หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด
จำนวน
หมวดรำยได้จำกทุน
จำนวน
หมวดภำษีจดั สรร
จำนวน
หมวดเงินอุดหนุนทั ่วไป
จำนวน
เงินอุดหนุนทีร่ ฐั บำลให้โดยระบุวตั ถุประสงค์ จำนวน 9,105,000 บำท
รำยจ่ำยจริง จำนวน 36,245,182.71 บำท ประกอบด้วย
งบกลำง
จำนวน
งบบุคลำกร
จำนวน
งบดำเนินงำน
จำนวน
งบลงทุน
จำนวน
งบรำยจ่ำยอื่น
จำนวน
งบเงินอุดหนุน
จำนวน
รำยจ่ำยทีจ่ ่ำยจำกเงินอุดหนุนทีร่ ฐั บำลให้โดยระบุวตั ถุประสงค์ จำนวน
รำยจ่ำยทีจ่ ่ำยจำกเงินสะสม
จำนวน
รำยจ่ำยทีจ่ ่ำยจำกเงินทุนสำรองเงินสะสม
จำนวน

3. งบเฉพำะกำร
ประเภทกิจกำร ประปำ
ปี งบประมำณ พ.ศ. 2560 มีรำยรับจริง 536,320 บำท
กูเ้ งินจำกธนำคำร/ ธอส./อื่นๆ
บำท
กูเ้ งิน ก.บ.ท.
กำไรสุทธิ

55,150.33
536,568.00
187,449.00
2,900.00
14,591,188.67
14,913,484.00

รำยจ่ำยจริง
จำนวน
จำนวน
จำนวน

บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท

7,559,013.00
9,907,481.50
7,788,702.99
1,048ม043.00
1,235,000.00
8,706,942.22
-

บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท

767,343.36

บำท
-

-

บำท
บำท

บทบาท/การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิ จการทางการเมืองและการบริหาร
ประชำชนในเขตเทศบำลตำบลคูเมือง มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำนของเทศบำล ประชำชนในเขต
เทศบำลยังมีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน กำรช่วยเหลืองำนของเทศบำลตำบลคูเมือง เสนอแนะในกิจ กรรม
ของเทศบำลตำบลคูเ มือ งในกำรดำเนิน งำนต่ำ งๆ เช่น กำรประชุมจัดทำแผนพัฒนำตำบล , ประชุ ม
ประชำคมแก้ไขปัญหำควำมยำกจน , ประชุมกำรจัดอบรมกระบวนกำรชุมชนเข้มแข็ง กำรรณรงค์ต่อต้ำนยำ
เสพติด ฯลฯ

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ สภำพพืน้ ที่ท ั ่วไปของคูเมืองมีสภำพทั ่วไปของพื้นที่เป็ นที่รำบลุ่ม มี
ลำห้วย คลอง และสระน้ำกระจำยตำมพืน้ ที่ จึงเหมำะแก่กำรทำกำรเกษตร
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ สภำพอำกำศทั ่วไปของเขตพืน้ ทีต่ ำบลคูเมืองโดยทั ่วไปจำแนกได้ดงั นี้
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ฤดูร้อน เริม่ ต้นระหว่ำงเดือนกุมภำพันธ์ - เมษำยน อำกำศร้อนจัดและแล้งจัดติดต่อเป็ น
ระยะเวลำนำนควำมชื้นในอำกำศมีน้อย และมีพำยุฤดูรอ้ นเป็ นบำงช่วงที่มคี ลื่นควำมร้อนปกคลุม อุณหภูมิ
สูงสุดประมำณ 35 - 40 องศำเซลเซียส
ฤดูฝน เริม่ ต้นระหว่ำงเดือนพฤษภำคม - ตุลำคม อำกำศร้อนและมีพำยุลมฝนฟ้ ำคะนองลม
แรงกว่ำปี ทแ่ี ล้วและมีภำวะฝนทิง้ ช่วงในบำงช่วง ปริมำณน้ำฝนเกณฑ์เฉลีย่ 630.1 มิลลิเมตร ต่อปี
ฤดูหนาว เริม่ ต้นระหว่ำงเดือนพฤศจิกำยน - มกรำคม อุณหภูมติ ่ำสุดประมำณ 15 องศำ
เซลเซียส
1.4 ลักษณะของดิ น สภำพดินในเขตตำบลคูเมืองจำนวน ร้อยละ 90 มีลกั ษณะเป็ นดินร่วนปน
ทรำย จึงไม่สำมำรถเก็บกักน้ ำได้ พื้น ที่เพำะปลูกส่วนใหญ่ เป็ นพืช ไร่และพืชหมุนเวียน ประกอบกับเป็ น
บริเวณทีม่ ชี นั ้ เกลืออยูช่ นั ้ ล่ำง ทำให้เป็ นดินเค็ม
1.5 ลักษณะของแหล่งน้า มีแหล่งน้ำทีใ่ ช้สำหรับ อุปโภค - บริโภค จำนวน ๕ แห่ง แหล่ง
น้ำทัง้ ๕ แห่งเคยเป็ นแหล่งน้ำทีเ่ กิดขึน้ ตำมธรรมชำติและเทศบำลตำบลคูเมืองได้ดำเนินกำรขุดลอกแหล่งน้ำ
และก่อสร้ำงฝำยกัน้ น้ำเพื่อเพียงพอกับกำรอุปโภคและบริโภคของประชำชน ดังนี้
ลำห้วย
แห่ง
สระน้ำ
แห่ง
หนองน้ำ
4
แห่ง
บ่อน้ำตืน้
แห่ง
ลำคลอง
แห่ง
บ่อบำดำล
10
แห่ง
บึง
แห่ง
อ่ำงเก็บน้ำ
แห่ง
แม่น้ำ
แห่ง
ฝำย
2
แห่ง
อื่นๆ (ระบุ) แห่ง
เหมือง
แห่ง
1.6 ลักษณะของไม้/ป่ าไม้ ในเขตเทศบำลตำบลคูเมือง ไม่ มปี ่ ำไม้ ในพื้นที่ส ำธำรณะจะมี
ต้นไม้ทช่ี ำวบ้ำนปลูกลักษณะของไม้เป็ นไม้ยนื ต้น ผลัดใบ และทำงรำชกำรปลูกในวันสำคัญของชำติ

๒. ด้านการเมือง/การปกครอง
2.1 เขตการปกครอง

เทศบำลตำบลคูเมือง ประกอบด้วยหมูบ่ ำ้ น 10 หมูบ่ ำ้ นมีพ้นื ทีอ่ ยู่ในเทศบำลตำบลทัง้ หมด 10

หมูบ่ ำ้ น ดังนี้

หมู่ท่ี 1 บ้ำนคูเมือง
หมู่ท่ี 2 บ้ำนบัวป่ ำ
ผูใ้ หญ่บำ้ น
หมู่ท่ี 3 บ้ำนโนนคูเมือง
ผูใ้ หญ่บำ้ น
หมู่ท่ี 4 บ้ำนสูงยำง
หมู่ท่ี 5 บ้ำนพังหำด
หมู่ท่ี 6 บ้ำนดงเกลือ

ผูป้ กครอง นำยสุนทร พงไทยสงค์
ผูป้ กครอง นำยทวีศลิ ป์ บุญมะณี

ผูใ้ หญ่บำ้ น

ผูป้ กครอง นำยยอด สิงห์คลี
ผูป้ กครอง นำยสำเนียง ขอเหล็กกลำง กำนันตำบลคูเมือง
ผูป้ กครอง นำยบุญสี บุญเกิด
ผูใ้ หญ่บำ้ น
ผูป้ กครอง นำยธงรบ บุญขันธ์
ผูใ้ หญ่บำ้ น
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หมูท่ี 7 บ้ำนสูงยำง
หมู่ท่ี 8 บ้ำนป่ ำดวน
หมูท่ี 9 บ้ำนศรีคเู มือง
ผูใ้ หญ่บำ้ น
หมู่ท่ี 10 บ้ำนดงเกลือ

ผูป้ กครอง นำยช่อฟ้ ำ ไม้หอม
ผูป้ กครอง นำยสุดใจ อนันต์
ผูป้ กครอง นำยสุพนั ธ์ โยธำจันทร์

ผูใ้ หญ่บำ้ น
ผูใ้ หญ่บำ้ น

ผูป้ กครอง นำงนิตย์ งำสำร

ผูใ้ หญ่บำ้ น

2.2 การเลือกตัง้
เทศบำลตำบลคูเมือง มีทงั ้ หมด 10 หมู่บำ้ น ประชำชนให้ควำมร่วมมือด้ำนกำรเลือกตัง้
เป็ นอย่ำงดี เช่น กำรเลือกตัง้ สมำชิกสภำเทศบำลตำบล ในปี พ.ศ. ๒๕๕7 ประชำชนมำใช้สทิ ธิเลือกตัง้
จำนวนผูม้ ำใช้สทิ ธิเลือกตัง้ นำยกเทศมนตรีตำบล 2,897 คน จำกผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ ทัง้ สิ้น 3,877 คน คิด
เป็ นร้อยละ ๗2.24 จำนวนผูม้ ำใช้สทิ ธิเลือกตัง้ สมำชิกสภำเทศบำลตำบล 2,824 คน จำกผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้
ทัง้ สิ้น 2,897 คน คิดเป็ นร้อยละ ๗2.24 ปัญหำคือกำรแข่งขันทำงกำรเมืองค่อนข้ำงสูง มีจุดทีน่ ่ ำสังเกต
คือ มี ก ำรย้ำ ยเข้ำ ย้ำ ยออกช่ ว งที่ จ ะมีก ำรเลือ กตัง้ ไม่ ว่ำ จะเป็ นกำรเลือ กผู้ ใ หญ่ บ้ ำ น สมำชิก สภำ
นำยกเทศมนตรีตำบลคูเมืองโดยเฉพำะ กำรคัดเลือกผู้ใหญ่บำ้ น กำรแก้ไขปัญหำของเทศบำลตำบลคูเมือง
คือ ขอควำมร่วมมือ ผู้นำ เจ้ำหน้ำที่ท่มี หี น้ำที่รบั ผิดชอบให้ระมัดระวัง สอดส่องพฤติกรรมและให้รำยงำน
อำเภอทรำบ กำรรณรงค์ ประชำสัม พันธ์ ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เกี่ยวกับข้อกฎหมำยของกำรเลือกตัง้ ที่
กระทำได้และทำไม่ได้ให้ประชำชนได้รบั ทรำบ ปัญหำต่ำงๆ ทีเ่ กิดขึน้ เทศบำลตำบลก็ได้พยำยำมแก้ไข โดย
เรื่องจำกกำรประชุมประชำคมท้องถิน่ ทุกหมู่บำ้ นในเขตเทศบำลตำบลคูเมืองในกำรจัดทำแผนพัฒนำท้องถิน่
จานวนผู้มีสิทธิ เลือกตัง้ (ข้อมูลเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2557)
- จำนวนผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ นำยกเทศมนตรี 2,897 คน
- จำนวนผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ สมำชิกสภำเทศบำล 2,897 คน
จานวนผู้มาใช้สิทธิ เลือกตัง้ ครังล่
้ าสุด (พ.ศ. 2557)
- จำนวนผู้ม ำใช้สทิ ธิเลือกตัง้ เทศบำลตำบล 2,897 คน จำกผู้มีส ิท ธิเลือกตัง้
ทัง้ สิน้ 3,877 คน คิดเป็ นร้อยละ ๗9.24
- จำนวนผู้มำใช้สทิ ธิเลือกตัง้ สมำชิกสภำเทศบำลตำบล 3,877 คน จำกผู้มสี ทิ ธิ
เลือกตัง้ ทัง้ สิน้ 2,897 คน คิดเป็ นร้อยละ ๗9.๒4

๓. ประชากร
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนประชากร
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หมายเหตุ : ข้อมูลจากสานักทะเบียนอาเภอเมืองสรวง ณ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

2 ช่วงอายุและจานวนประชากร

หมายเหตุ : ข้อมูลจากสานักทะเบียนอาเภอเมืองสรวง ณ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

4. สภาพทางสังคม
4.1 การศึกษา
ด้ำนกำรศึกษำในเขตเทศบำลตำบลคูเมือง มีกำรจัด กำรด้ำนกำรศึกษำ โดยมีศูน ย์
พัฒ นำเด็ก เล็ก ของเทศบำลต ำบลคูเมือ ง จ ำนวน 4 แห่ ง มีโ รงเรียนสัง กัด ส ำนัก งำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขันพื
้ น้ ฐำน (สพฐ.) จำนวน 5 แห่ง ตำมข้อมูล ดังนี้
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ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ประจาปี การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒
ที่
1
2
3
4

ชื่อศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
ศูนย์พฒ
ั นำเด็กเล็กวัดคูเมือง
ศูนย์พฒ
ั นำเด็กเล็กบ้ำนป่ ำดวน
ศูนย์พฒ
ั นำเด็กเล็กวัดใต้สงู ยำง
ศูนย์พฒ
ั นำเด็กเล็กบ้ำนดงเกลือ
รวม

ที่ตงั ้
หมู่ที่
3
8
4
10

➔ ศูนย์พฒ
ั นำเด็กเล็กวัดคูเมือง
- มีครูผดู้ แู ลเด็ก
จำนวน 1
- มีผดู้ แู ลเด็ก
จำนวน 2 คน
➔ ศูนย์พฒ
ั นำเด็กเล็กบ้ำนป่ ำดวน
- มีครูผดู้ แู ลเด็ก
จำนวน 1 คน
- มีผดู้ แู ลเด็ก
จำนวน 1 คน

พ.ศ. 25๖๒
จานวนนักเรียน
รวม
ชาย
หญิ ง
10
13
23
8
10
28

18

23

41

คน

ที่อ่านหนังสือประจาหมู่บ้าน จานวน 6 แห่ง ดังนี้
หมู่ท่ี 1 บ้ำนคูเมือง
หมู่ท่ี 2 บ้ำนบัวป่ ำ
หมู่ท่ี 3 บ้ำนโนนคูเมือง
หมู่ท่ี 4 บ้ำนสูงยำง
หมู่ท่ี 5 บ้ำนพังหำด
หมู่ท่ี 6 บ้ำนดงเกลือ
หมู่ท่ี 7 บ้ำนสูงยำง
หมู่ท่ี 9 บ้ำนศรีคเู มือง
หมู่ท่ี 10 บ้ำนดงเกลือ
สภาเด็กและเยาวชนตาบลคูเมือง
เทศบำลตำบลคูเมือง ได้จ ดั ตัง้ สภำเด็กและเยำวชนขึ้น จำนวน ๑ แห่ง เพื่อ เป็ น องค์กร
เครือข่ำยเชื่อมโยงกลุ่มเด็กและเยำวชนในเทศบำลตำบลคูเมืองทีม่ กี ำรดำเนินงำนในด้ำนต่ำงๆ เข้ำด้วยกัน
อย่ำงเป็ นระบบ เพื่อแสวงหำแนวทำงในกำรส่งเสริมและพัฒนำเด็กและเยำวชนภำยในเทศบำลตำบลคูเมือง
ภำยใต้ห ลักกำร “เด็กน ำผู้ใหญ่ ห นุ น ” ซึ่ง ในปั จจุบนั นี้ สภำเด็กและเยำวชนเป็ น องค์กรนิติบุคคล ภำยใต้
พระรำชบัญญัตสิ ่งเสริมกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนแห่งชำติ พุทธศักรำช 2550 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่
2) พ.ศ. 2560 โดยสภำเด็ก และเยำวชนมีส ำนักงำนตัง้ อยู่ท่ี เทศบำลตำบลคูเมือง อำเภอเมืองสรวง
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จังหวัดร้อยเอ็ด โดยได้ดำเนินกำรแต่งตัง้ คณะกรรมกำรบิหำรสภำเด็กและเยำวชน เพื่อส่งเสริม สนับสนุ น
และประสำนงำนกำรดำเนินกำรของสภำเด็กและเยำวชน
ข้อมูลโรงเรียนสังกัด สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน (สพฐ.)
ชื่อสถานศึกษา

จานวนนักเรียน
ประถมศึกษา

อนุบาล

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

๑. โรงเรียนดงเกลือ
๒. โรงเรียนบ้ำนคูเมือง
๓. โรงเรียนบ้ำนสูงยำง
4. โรงเรียนบ้ำนป่ ำดวน
5. โรงเรียนสูงยำงวิทยำประชำ
สรรค์
รวมทัง้ สิ้น

รวม
63
74
60
37

0
0
5
4

9
10
11
3

6
9
0
0

4 8 10 10 9 7
19 10 15 13 12 11
8 4 9 7 10 6
5 4 8 5 5 3

๓

๒๑

๒๐

๒๒ ๒๐ ๒๙ ๒๔ ๓๕ ๒๕ ๑๙๙

หมายเหตุ : ข้อมูลจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2562

4.2 สาธารณสุข
- โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลคูเมือง จำนวน 1 แห่ง ตัง้ อยูบ่ ำ้ นสูงยำง หมู่ท่ี 7
- ศูนย์สำธำรณสุขมูลฐำนชุมชน (ศสมช.) 10 แห่ง หมูท่ ่ี 1 – 10
- อัตรำกำรใช้สว้ มรำดน้ำ ร้อยละ 100

4.3 อาชญากรรม
เทศบำลตำบลคูเมืองไม่ มีเหตุอำชญำกรรมเกิด ขึ้น แต่ มีเหตุก ำรณ์ ลกั ขโมยทรัพ ย์ส ิน
ประชำชน และทำลำยทรัพย์สนิ ของรำชกำร ซึ่ง เทศบำลตำบลคูเมืองก็ได้ดำเนินกำรป้ องกันกำรเกิดเหตุ
ดังกล่ำว จำกกำรสำรวจข้อมูลพื้นฐำนพบว่ำ ส่วนมำกครัวเรือนมีกำรป้ องกันอุบตั ภิ ยั อย่ำงถูกวิธี มีควำม
ปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์ส ิน ปั ญ หำคือจำกข้อมูลที่ส ำรวจพบว่ำมีกำรป้ องกัน อุบตั ิเหตุ อำชญำกรรม
วิธกี ำรแก้ปัญหำของเทศบำลตำบลคูเมืองในปี งบประมำณ 2561 นัน้ ได้บรรจุโครงกำรติดตัง้ กล้องวงจรปิ ด
ในแผนพัฒ นำท้องถิ่ น สี่ปี 2561-2564 เรียบร้อยแล้ว รวมทัง้ ได้ตงั ้ จุดตรวจ จุดสกัด จุดบริกำร ในช่ วง
เทศกำลที่มวี นั หยุดหลำยวัน เพื่ออำนวยควำมสะดวกให้กบั ประชำชน แต่ปัญ หำที่พบเป็ น ประจำคือกำร
ทะเลำะวิวำทของกลุ่ม วัย รุ่น โดยเฉพำะในสถำนที่จดั งำนดนตรี งำนมหรสพ เป็ น ปั ญ หำที่ชุ มชนได้ร บั
ผลกระทบเป็ นอย่ ำ งมำก กำรแก้ ไ ขปั ญ หำ คือ กำรแจ้ ง เตือ นให้ ผู้ ป กครองดู แ ลบุ ต รหลำนของตน
ประชำสัมพันธ์ให้ทรำบถึงผลกระทบ ผลเสียหำย และโทษที่ได้รบั จำกกำรเกิดเหตุทะเลำะวิวำท กำรขอ
ควำมร่วมมือไปยังผู้นำ กำรขอกำลังจำก ตำรวจ ผูน้ ำ อปพร. เพื่อระงับเหตุไม่ให้เกิดควำมรุ่ นแรง แต่จะ
ไม่ให้เกิดขึน้ เลยยังเป็ นปัญหำทีป่ ัจจุบนั ไม่สำมำรถทีจ่ ะแก้ไขได้ ทัง้ ทีม่ กี ำรร่วมมือกันหลำยฝ่ ำย เป็ นเรื่องที่
ทำงเทศบำลจะต้องหำวิธที จ่ี ะแก้ไขปัญหำให้กบั ประชำชนต่อไปตำมอำนำจหน้ำทีท่ ส่ี ำมำรถดำเนินกำรได้

4.4 ยาเสพติ ด
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ปัญหำยำเสพติดในเทศบำลตำบลคูเมือง จำกกำรทีท่ ำงสถำนีตำรวจภูธรอำเภอเมืองสรวง
ได้แจ้งให้กบั เทศบำลตำบลคูเมืองทรำบนัน้ พบว่ำในเขตเทศบำลตำบลคูเมืองมีผู้ทต่ี ดิ ยำเสพติดแต่เมื่อเทียบ
กับพื้นที่อ่นื ถือว่ำน้อย และยังไม่พบผูค้ ้ำ เหตุผลก็เนื่องมำจำกว่ำได้รบั ควำมร่วมมือกับทำงผู้นำ ประชำชน
หน่ วยงำนของเทศบำลตำบลคูเมืองที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็ นประจำ กำรแก้ไขปั ญหำของเทศบำลตำบลคู
เมืองสำมำรถทำได้เฉพำะตำมอำนำจหน้ำที่เท่ำนัน้ เช่น กำรณรงค์ กำรประชำสัมพันธ์ กำรแจ้งเบำะแส
กำรฝึกอบรมให้ควำมรู้ ถ้ำนอกเหนือจำกอำนำจหน้ำที่ ก็เป็ นเรื่องของอำเภอหรือตำรวจแล้วแต่กรณี ทัง้ นี้
เทศบำลตำบลคูเมืองก็ได้ให้ควำมร่วมมือมำโดยตลอด
ตำมทีเ่ ทศบำลตำบลคูเมืองได้ดำเนินโครงกำรสำรวจข้อมูลพืน้ ฐำนในเขตเทศบำลตำบลคู
เมืองประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕60 เพื่อนำผลกำรสำรวจมำพิจำรณำแก้ไขปัญหำทีเ่ กิดขึน้
4.5 การสังคมสังเคราะห์
เทศบำลตำบลคูเมืองได้ดำเนินกำรด้ำนสงคมสังเครำะห์ ดังนี้
(๑) ดำเนินกำรจ่ำยเบีย้ ยังชีพให้กบั ผูส้ งู อำยุ ผูพ้ กิ ำร และผูป้ ่ วยเอดส์
(๒) รับลงทะเบียนและประสำนโครงกำรเงินอุดหนุนเพื่อกำรเลีย้ งดูเด็กแรกเกิด
(๓) ประสำนกำรทำบัตรผูพ้ กิ ำร
(4) ดำเนินโครงกำรสงเครำะห์ครองครัวผูย้ ำกไร้ทต่ี กเกณฑ์ จปฐ.
(5) ดำเนินโครงกำรสร้ำงและซ่อมทีอ่ ยูอ่ ำศัยให้กบั ผูย้ ำกไร้ รำยได้น้อย ผูด้ อ้ ยโอกำสไร้ท่ี
พึง่
(6) อุดหนุนกองทุนสวัสดิกำรชุมชน
(7) ประสำนกำรให้ควำมช่วยเหลือของจังหวัด อำเภอ หน่วยงำนต่ำงๆ ทีใ่ ห้กำรสนับสนุน
(8) จัดตัง้ โรงเรียนผูส้ งู อำยุ

5. ระบบบริ การพื้นฐาน
5.1 การคมนาคมขนส่ง
เทศบำลตำบลคูเมือง ไม่มี บขส. แต่จะเป็ นเส้นทำงที่รถประจำทำงวิง่ ผ่ำนโดยวิง่ จำกขนส่ง
อำเภอสุวรรณภูม ิ ผ่ำนอำเภอเมืองสรวง ปลำยทำงคืออำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

๕.๖ เส้นทางคมนาคม
กำรคมนำคมของตำบลคูเมือง มีเส้นทำงทีส่ ำมำรถเข้ำมำสู่ตวั ตำบลได้ 1 เส้นทำงหลัก
ดังนี้
ถนนทำงหลวงหมำยเลข 215 สำยร้อยเอ็ด-สุวรรณภูมิ
ถนนภายในตาบล
1. ถนน คสล. จำนวน ๓๐ สำย สภำพใช้งำนได้ดี
2. ถนนลูกรังในหมู่บำ้ น จำนวน 2๕ สำย สภำพใช้งำนได้ดี แต่จะลำบำกในฤดู
ฝน
3. ถนนดินเชื่อมระหว่ำงหมู่บำ้ นและตำบลใกล้เคียง จำนวน 1๒ สำย สภำพใช้
งำนได้ดี แต่จะลำบำกในฤดูฝน
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สะพาน จำนวน ๑ สะพำน
การจัดการขนส่งมวลชน ประกอบด้วย
- รถโดยสำรประจำทำง สำยจังหวัดร้อยเอ็ด – อำเภอสุวรรณภูมิ
- รถโดยสำรประจำทำง สำยจังหวัดร้อยเอ็ด – จังหวัดสุรนิ ทร์

5.2 การไฟฟ้ า
กำรขยำยเขตไฟฟ้ ำ ปั จจุบนั มีไฟฟ้ ำใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็ น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ปั ญ หำคือ
ไฟฟ้ ำส่องสว่ำงทำงหรือที่สำธำรณะยังไม่สำมำรถดำเนินกำรครอบคลุมพืน้ ที่ได้ทงั ้ หมด เนื่องจำกพื้นที่ท่มี ี
ควำมต้องกำรให้ติด ตัง้ ไฟฟ้ ำส่ องสว่ำงนัน้ ยัง ไม่ เป็ น ที่ส ำธำรณะ เทศบำลต ำบลคูเมื องจึง ไม่ ส ำมำรถ
ดำเนินกำรได้เช่นเดียวกับถนน กำรแก้ปัญหำคือ ประสำนควำมร่วมมือกันในหลำยๆ ฝ่ ำย เพื่อทีจ่ ะทำควำม
เข้ำใจกับประชำชนในพื้นที่ และวิธกี ำรที่จะดำเนินกำรแก้ไขอย่ำงไร ทัง้ นี้ เทศบำลตำบลคูเมืองก็ได้ตงั ้
งบประมำณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชำสัมพันธ์ใ ห้ประชำชนได้รบั ทรำบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกัน
แก้ไขปัญหำให้กบั ประชำชน

5.3 การประปา
กำรประปำของเทศบำลตำบลคูเมืองมีกจิ กำรประปำแต่ละหมู่บำ้ นได้บริหำรจัดกำรเอง และ
ต่อมำได้มกี ำรโอนกิจกำรให้กบั เทศบำลตำบลคูเมืองได้ดแู ลแล้ว 9 หมู่บำ้ นและมีแค่หนึ่งหมู่บ้ำนที่ได้ บริกำร
จัดกำรเองคือบ้ำนบัวป่ ำหมู่ท่ี 2 ทุกหมู่บ้ำนสำมำรถให้บริกำรได้ครอบคลุมทุกหลังคำเรือน คิดเป็ น ๑๐๐
เปอร์เซ็นต์ แต่จะมีปัญ หำในปี ท่ผี ่ำนมำมีบำงหมู่บ้ำนที่เกิดปั ญหำภัยแล้งซึ่งทำงเทศบำลตำบลคูเมือง ได้
แก้ไขปั ญหำโดยกำรใช้บ่อบำดำลเก่ำซึ่งเป็ นน้ ำเค็มสูบขึน้ ถังและใช้รถน้ ำขนน้ ำไปเติมในถังผสมเพื่อแก้ไข
ปั ญ หำให้ป ระชำชนได้ ใ ช้น้ ำ เทศบำลต ำบลคูเมืองก็ไ ด้น ำโครงกำรเกี่ย วกับ พัฒ นำแหล่ ง น้ ำ บรรจุ ใ น
แผนพัฒนำสีป่ ี เพื่อทีจ่ ะพิจำรณำดำเนินกำรในปี ต่อไป เมื่อมีงบประมำณและควำมจำเป็ นก็สำมำรถดำเนิน
โครงกำรได้ต่ อ เนื่ อ ง เพื่อตอบสนองต่ อ ควำมต้องกำรของประชำชนต่ อ ไป แหล่ ง น้ า ดิ บ ที่ ใ ช้ ผ ลิ ต
น้าประปาได้จาก สระน้ำหนองใหญ่ แหล่งน้ำผิวดิน

5.4 โทรศัพท์
ปัจจุบนั ในพื้นที่เทศบำลตำบลคูเมือง ไม่มโี ทรศัพท์สำธำรณะ เนื่องจำกประชำชนได้นิยม
ใช้โทรศัพท์ส่วนบุคคลแทน ซึ่งสำมำรถติดต่อสื่อสำรได้รวดเร็ว และสำมำรถใช้ระบบอินเตอร์เน็ตได้ เช่ น
โทรศัพท์มอื ถือ สำหรับสถำนทีร่ ำชกำร ยังคงใช้ระบบโทรศัพท์พน้ื ฐำนในกำรติดต่อสื่อสำร ใช้อยู่

5.5 ไปรษณี ย/์ การสื่อสาร/การขนส่ง และวัสดุ ครุภณ
ั ฑ์
เทศบำลตำบลคูเมือง ไม่มไี ปรษณีย์ แต่มบี ริกำรไปรษณียจ์ ำกไปรษณียป์ ระจำอำเภอ
ซึง่ มี จำนวน 1 แห่ง ให้บริกำร เวลำ ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ในวันจันทร์ – เสำร์ (วันเสำร์ครึง่ วัน) หยุด
วันอำทิตย์
- มีหอกระจำยข่ำวประจำหมู่บำ้ นมีครบทัง้ 10 หมู่บำ้ น
- มีบริกำรให้ใช้อนิ เตอร์เน็ตฟรี ทีส่ ำนักงำนเทศบำลตำบลคูเมือง
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- เทศบำลตำบลคูเมือง มีวสั ดุ ครุภณ
ั ฑ์ในกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ แต่ก็มบี ำงรำยกำรที่ยงั
ขำดแคลนเนื่ องจำกมีง บประมำณไม่ เพียงพอ วัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ต่ำงๆ นัน้ มีไว้ส ำหรับกำรปฏิบตั ิห น้ ำที่ของ
เจ้ำหน้ำทีเ่ ทศบำลตำบลคูเมืองในกำรดำเนินภำรกิจบริกำรสำธำรณะเพื่อประโยชน์ของประชำชนเท่ำนัน้ แต่
หำกประชำชนเดือดร้อน หรือหน่วยงำนอื่นเดือนร้อน ก็สำมำรถมำยืมใช้ได้

6. ระบบเศรษฐกิจ
6.1 การเกษตร
พื้นที่คูเมือง ประชำกรส่วนใหญ่ ประกอบอำชีพเกษตรกรรม โดยมีกจิ กรรมกำรเกษตรที่
สำคัญ ได้แก่ ทำนำ รองลงมำ คือ เลีย้ งสัตว์ รับจ้ำง นอกจำกนี้ยงั มีกจิ กรรมอื่นๆ ซึง่ ไม่สำมำรถจำแนก
เป็ นรำยหมู่บำ้ นได้ คือ ทำไร่ ทำสวน ตำมลำดับ (ข้อมูล จปฐ. ปี 25๖๒)
ตาบลคูเมือง อาเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด
จานวนประชากรจาแนกตามประเภทอาชีพ ปี 25๖๒
ข้อมูลความจาเป็ นพื้นฐาน ระดับตาบล
ประเภทอาชีพ
เพศ
รวม
ชาย (คน)
%
หญิ ง (คน)
%
คน
%
เกษตรกรรม – ทำนำ
359
38.07
415
41.29
774
39.73
เกษตรกรรม – ทำไร่
14
1.48
9
90
23
1.18
เกษตรกรรม – ทำสวน
1
.011
1
0.05
รับรำชกำร เจ้ำหน้ำทีข่ องรัฐ
20
2.12
20
1.99
40
2.05
พนักงำนรัฐวิสำหกิจ
3
0.30
3
.015
พนักงำนบริษทั
26
2.76
26
2.59
52
2.67
รับจ้ำงทั ่วไป
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
อำชีพอื่นฯ (นอกเหนือทีก่ ล่ำว
25
2.65
60
5.97
85
4.36
แล้ว)
กำลังศึกษำ
219
23.22
220
21.89
439
22.54
ไม่มอี ำชีพ
14
1.18
18
1.79
32
1.64
943
100.00
1,005
100.00 1,948
100.00
รวม
แหล่งตลาดทางการเกษตร
เกษตรกรทีป่ ลูกข้ำวนำผลผลิตไปขำยทีส่ หกรณ์กำรเกษตรในอำเภอเมืองสรวง และโรงสี ในอำเภอ
สุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เกษตรกรที่เลีย้ งสัตว์มพี ่อค้ำมำรับซื้อ หรือบำงส่วนนำไปจำหน่ำยทีต่ ลำดนัด
ดังตำรำงต่อไปนี้
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แหล่งตลาด

แหล่งตลาดทางการเกษตรในตาบล
ที่ตงั ้

ระยะทาง (กิ โลเมตร)

ข้าว
- โรงสีขำ้ วศรีแสงดำว
อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
19
- โรงสีขำ้ วถำวร
อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
19
- ร้ำน ป.พืชผล
อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
19
- ร้ำนสมยงค์คำ้
อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด
6
- สหกรณ์กำรเกษตรอำเภอเมือง
อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด
6
สรวง
หมายเหตุ : ระยะทางจากที่สานักงานเทศบาลตาบลคูเมืองถึงแหล่งตลาด

6.2 การประมง
ในเขตเทศบำลตำบลคูเมืองไม่มกี ำรประมง เป็ นกำรจับปลำตำมธรรมชำติในบริโภคใน
ครัวเรือนตำมฤดูกำลเท่ำนัน้

6.3 การปศุสตั ว์
กำรปศุสตั ว์ในเขตเทศบำลตำบลคูเมือง เป็ นกำรประกอบกำรในลักษณะเลีย้ งในครัวเรือน
เป็ นอำชีพหลักและอำชีพเสริม เช่น กำรเลี้ยงไก่ เป็ ด โค สุกร กระบือ เพื่อจำหน่ ำยและบริโภคเองใน
ครัวเรือน

6.4 การบริ การ
โฮมสเต
ร้ำนอำหำร/คำรำโอเกะ

จำนวน
จำนวน

6
๒

แห่ง
แห่ง

6.5 การท่องเที่ยว
ในเขตพืน้ ทีเ่ ทศบำลตำบลคูเมืองไม่มแี หล่งท่องเทีย่ ว แต่ได้ส่งเสริมกำรท่องเทีย่ วให้เกิดขึน้
ในพืน้ ที่ เช่น กำรส่งเสริมหมู่บำ้ นโอท๊อปนวัตวิถี กำรจัดงำนประเพณีต่ำงๆ และส่งเสริมกิจกรรมของวัด

6.6 อุตสาหกรรม
ในเขตเทศบำลตำบลคูเมืองไม่มอี ุตสำหกรรม แต่มกี ำรประกอบโรงสีขนำดเล็ก จำนวน 10
แห่ง

6.7 การพาณิ ชย์และกลุ่มอาชีพ
การพาณิ ชย์
ธนำคำร
บริษทั

-

แห่ง
แห่ง

สถำนีบริกำรน้ำมัน
- แห่ง
ศูนย์กำรค้ำ/ห้ำงสรรพสินค้ำ - แห่ง
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ห้ำงหุน้ ส่วนจำกัด
แห่ง ตลำดสด
- แห่ง
ร้ำนค้ำต่ำงๆ
30
แห่ง โรงฆ่ำสัตว์
- แห่ง
ซุปเปอร์มำเก็ต
แห่ง อู่ซ่อมรถ
- แห่ง
องค์กร/กลุ่มอาชีพ
จำกกำรจัดเวทีชุ ม ชนและสอบถำมตัวแทนกลุ่มและองค์กรในชุ มชน ท ำให้ได้ขอ้ มูลกลุ่ม
ต่ำงๆ ในตำบลคูเมือง ดังนี้ กลุ่มทอผ้ำไหมผ้ำฝ้ ำย กลุ่มทอเสื่อกก กลุ่มจักสำน กลุ่มขนมไทย และกลุ่มแปร
รูปผลผลิตทำงกำรเกษตร กลุ่มปัน้ เตำเศรษฐีพลังงำน กลุ่มเครือเถำวัลย์ เป็ นต้น
ตาราง องค์กร/กลุ่มอาชีพในตาบลคูเมือง
ที่ตงั ้
(หมู่ที่)

กลุ่ม
1. กลุ่มทอผ้ำไหม ผ้ำ
ฝ้ ำย
2. กลุ่มเตำเศรษฐีเพื่อ
สุขภำพ
3. กลุ่มสำนตะกร้ำเครือ
เถำวัลย์
4. กลุ่มน้ำหมักชีวภำพ
5. กลุ่มธนำคำรไข่ไก่
6. กลุ่มทอเสือ้ กก

หมู่ท่ี 4

จานวน
กิ จกรรม
สมาชิ ก (ราย)
12
ทอผ้ำไหม ผ้ำฝ้ ำย

หมู่ท่ี 4

15

ปัน้ เตำเศรษฐีเพื่อสุขภำพ

หมู่ท่ี 4

15

สำนตะกร้ำเครือเถำวัลย์

หมู่ท่ี 3
หมู่ท่ี 10
หมู่ท่ี 2, 3

15
15
15

เพื่อทำน้ำหมักชีวภำพ
เลีย้ งไก่พนั ธุไ์ ข่
ทอเสือ้ กกเพื่อจำหน่ำย

6.8 แรงงาน
จำกกำรสำรวจข้อมูลพื้นฐำนพบว่ำ ประชำกรที่มอี ำยุ ๑๕ – ๖๐ ปี อยู่ในกำลังแรงงำน
ร้อยละ ๙๕ เมื่อเทียบกับอัตรำส่วนกับจังหวัด ร้อยละ ๗๓.๙๙ ซึ่งสูงกว่ำมำก แต่ค่ำแรงในพื้นที่ต่ำกว่ำ
ระดับจังหวัด โดยเฉพำะแรงงำนด้ำนกำรเกษตร ประชำกรอำยุระหว่ำง ๒๕ – ๕๐ ปี บำงส่วน ไปรับจ้ำง
ทำงำนนอกพืน้ ที่ รวมทัง้ แรงงำนทีไ่ ปทำงำนต่ำงประเทศ ปัญหำทีพ่ บคือ ประชำกรต้องไปทำงำนนอกพืน้ ที่
ในเมืองทีม่ โี รงงำนอุตสำหกรรม บริษทั ห้ำงร้ำนใหญ่ๆ เพรำะในพืน้ ทีไ่ ม่มโี รงงำนอุตสำหกรรมทีม่ กี ำรจ้ำง
แรงงำนเยอะ เพรำะพืน้ ทีส่ ่วนมำกเป็ นทีอ่ ยูอ่ ำศัย ปัญหำนี้ยงั ไม่สำมำรถแก้ไขได้

๗. ศาสนา ประเพณี
7. การนับถือศาสนา
ประชำชนในตำบลคูเมือง จะนับถือศำสนำพุทธ โดยมีศำสนสถำน 7 แห่ง ดังนี้
ที่

ชื่ อศาสนสถาน

สถานที่ตงั ้

จานวนพระสงฆ์
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บ้าน
1
2
3
4
5
6
7

วัดคูเมือง
วัดปทุมวนำรำม
วัดเหนือสูงยำง
วัดใต้สงู ยำง
วัดพังหำด
วัดป่ ำดวน
วัดดงเกลือ

บ้ำนคูเมือง
บ้ำนบัวป่ ำ
บ้ำนสูงยำง
บ้ำนสูงยำง
บ้ำนพังหำด
บ้ำนป่ ำดวน
บ้ำนดงเกลือ
รวม

หมู่ที่
1
2
7
4
5
8
10

พร เณ
ะ ร
3 2 5 3 2 4 3
22 -

ชี

รวม

-

3
2
5
3
2
4
3
22

-

8.2 ประเพณี และงานประจาปี
-

ประเพณีวนั ขึน้ ปี ใหม่
ประเพณีบุญชำวเมือง
ประเพณีวนั สงกรำนต์
ประเพณีบุญบังไฟ
้
ประเพณีทอดเทียนโฮม
ประเพณีลอยกระทง
ประเพณีวนั เข้ำพรรษำ ออกพรรษำ

ประมำณเดือน มกรำคม
ประมำณเดือน มีนำคม เมษำยน
ประมำณเดือน เมษำยน
ประมำณเดือน มิถุนำยน
ประมำณเดือน กันยำยน
ประมำณเดือน พฤศจิกำยน
ประมำณเดือน กรกฎำคม ตุลำคม

8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่ น
ภูมิปัญญาท้องถิ่ น ประชำชนในเขตพืน้ ทีไ่ ด้อนุรกั ษ์ภมู ปิ ัญญำท้องถิน่ ได้แก่ วิธกี ำรทอ
เสื่อจำกต้นกก สำนแห
ภาษาถิ่ น ประชำชนสำวนใหญ่พดู ภำษำอีสำน

8.4 สิ นค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
ประชำชนในตำบลคูเมืองได้มสี นิ ค้ำพื้นเมืองและของฝำกส่วนใหญ่จะเป็ น กล้วยเบรกแตก
และกล้วยหอมทอง ซึ่งประชำชนเริม่ หันมำปลูกกล้วยหอมทองมำกขึน้ และไม้กวำดทำงมะพร้ำวของกลุ่ม
ผูส้ งู อำยุและผูพ้ กิ ำรในตำบล

9.
9.1 น้ า ที่ใช่ในกำรอุปโภค-บริโภค เป็ นน้ ำที่ได้จำกน้ ำฝน ส ำหรับน้ ำใต้ดินมีปริมำณน้ อย ไม่
สำมำรถนำขึน้ มำใช้ให้พอเพียงได้ และบำงแห่งเค็ม ไม่สำมำรถใช้ด่มื และอุปโภคได้
9.2 ป่ าไม้ ในเขตพืน้ ทีเ่ ทศบำลตำบลคูเมืองไม่มปี ่ ำไม้
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9.3 ภูเขา ในเขตพืน้ ทีเ่ ทศบำลตำบลคูเมืองไม่มภี เู ขำ
9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
ในพื้นที่ของเทศบำลตำบลคูเมืองส่วนมำกเป็ นพื้นที่สำหรับเพำะปลูก เป็ นที่นำ ไร่ สวน
ที่อ ยู่อ ำศัย ร้ำ นค้ำ สถำนประกอบกำร ตำมล ำดับ และมีพ้ืน ที่ เพีย งเล็ก น้ อ ยที่เป็ นพื้น ที่ส ำธำรณะ
ทรัพยำกรธรรมชำติในพื้นที่ ก็ได้แก่ ดิน น้ ำ ต้นไม้ อำกำศที่ไม่มมี ลพิษ ปั ญ หำคือ เนื่องจำกว่ำพื้น ที่
บำงส่วนเป็ นดินเค็ม น้ ำใต้ดนิ ก็เค็ม หรือไม่กเ็ ป็ นน้ ำกร่อย ไม่สำมำรถที่จะนำน้ ำจำกใต้ดนิ มำใช้ในกำร
อุปโภค - บริโภคได้ ต้องอำศัยน้ำดิบจำกแหล่งอื่น และน้ำฝน น้ำในกำรเกษตรก็ตอ้ งรอฤดูฝน มีแหล่งน้ำใช้
ในกำรเกษตรไม่ เพียงพอ ปั ญ หำคือยังไม่สำมำรถหำแหล่งน้ ำ สำหรับกำรเกษตรได้เพิ่มขึน้ เพรำะพื้น ที่
ส่วนมำกเป็ นของประชำชน เอกชน โครงกำรปลูกต้นไม้ในวันสำคัญ ต่ำงๆ ในพื้นที่ของสำธำรณะรวมทัง้
ปรับปรุงสภำพภูมทิ ศั น์ให้ร่มรื่นสวยงำม เป็ นทีพ่ กั ผ่อนหย่อนใจของประชำชน ฯลฯ

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

