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เทศบาลต าบลคูเมอืง 
อ าเภอเมืองสรวง           จงัหวัดร้อยเอ็ด 



 
ค าน า 

 
 

 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จัดท าขึ้นเพ่ือรายงานการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายของ นางถนอม  ค าชาย  นายกเทศมนตรีต าบลคูเมือง  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่14) พ.ศ. 2562  นายกเทศมนตรีต าบลคูเมืองจัดท ารายงานผลการ
ปฏิบัติงาน ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลต าบลคูเมืองเป็นประจ าทุกปี 

 เทศบาลต าบลคูเมือง  หัวงเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ฉบับนี้จะเป็นอีกหนึ่ง
ช่องทางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลคูเมือง ไปสู่ประชาชนในท้องถิ่นและประชาชน
ทั่วไป 

 ขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้อง ที่ให้ความร่วมมืออนุเคราะห์ข้อมูลในการจัดท าและหากมีข้อผิดพลาดประการ
ใดขออภัยไว้ ณ โอกาสนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทศบาลต าบลคูเมือง  
ธันวาคม  2564 

 
 



 

 
 

 

 

บทความ I. ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล  เดิมต าบลคูเมืองเป็นองค์การบริการส่วนต าบลคูเมือง
ต่อมาปี พ.ศ. 2552 กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนต าบลคูเมืองเป็นเทศบาลต าบลคู
เมือง  เมื่อวันที่  27  ตุลาคม  พ.ศ. 2552  .ซึ่งปัจจุบันแยกการปกครองออกเป็น  10  หมู่บ้าน  มีอาณาเขตพ้ืนที่อยู่
ติดกันท้องถิ่นใกล้เคียง และจังหวัดใกล้เคียง   ดังนี้ 
 

ทิศเหนือ ติด       เขตเทศบาลต าบลกกกุง  
  ทิศตะวันออก ติด       เขตเทศบาลต าบลกกกุง     
  ทิศใต้  ติด       เขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาใหญ่  อ าเภอสุวรรณภูมิ    
  ทิศตะวันตก ติด เขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง อ าเภอเกษตรวิสัย 
     เขตองค์การบริหารส่วนต าบลป่าสังข์  อ าเภอจตุรพักตรพิมาน 
 

โดยต าบลคูเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอ าเภอเมืองสรวง  อยู่ในเขตการปกครองของอ าเภอเมืองสรวงห่างจาก
ตัวอ าเภอระยะทาง 9 กิโลเมตร  ต าบลคูเมือง  มีพ้ืนที่ประมาณ  50 ตารางกิโลเมตร เนื้อที่ 31,250 ไร่  เป็นต าบล
ขนาดเล็ก  โดยมีพ้ืนที่แยกเป็นรายหมู่บ้าน  ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                               
 
 
 

 
 

แผนที่องค์การ... 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน เนื้อที่อันดับ 
1 คูเมือง 8 
2 บัวป่า 5 
3 โนนคูเมือง 3 
4 สูงยาง 4 
5 พังหาด 10 
6 ดงเกลือ 6 
7 สูงยาง 2 
8 ป่าดวน 1 
9 ศรีคูเมือง 9 

10 ดงเกลือ 7 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐาน 

๑.  ด้านกายภาพ 
 



แผนทีเ่ทศบาลต าบลคูเมอืง 
อ าเภอเมืองสรวง  จังหวดัร้อยเอ็ด 

 

 

 

โครงสร้าง... 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สภาเทศบาล... 
 
 
 
 

 

นายกเทศมนตรีต าบลคูเมือง 

รองนายก 
เทศมนตรีต าบลคูเมือง 

 

โครงสร้างของเทศบาลต าบลคูเมือง 
 

คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลคูเมือง 

รองนายก 
เทศมนตรีต าบลคูเมือง 

เลขานุการนายก 
เทศมนตรีต าบลคูเมือง 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 



 
              

 

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

๑.  ส านักงานปลัด 
(1)  ปลัดเทศบาล  
(2)  รองปลัดเทศบาล 
(3)  หวัหน้าส านักปลัด 
(4)  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
(5)  นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
(5)  นักทรัพยากรบุคคล   
(6)  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   
(7)  นิติกร   
(8)  เจ้าพนักงานธุรการ   
(8)  เจ้าพนักงานงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(9)  นักพัฒนาชุมชน   
(10) นักวิชาการศึกษา 

-  พนักงานจ้างตามภารกิจ  
    (๑)  ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานธุรการ   
    (๒)  พนักงานขับรถยนต์   
    (3)  ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานป้องกันฯ 
    (4)  ผู้ชว่ยนักพัฒนาชุมชน 
    (5)  ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
    (6)  ผู้ชว่ยนักวิชาการศึกษา 
    (7)  ผู้ชว่ยนักทรัพยากรบุคคล 
-  พนักงานจ้างทั่วไป  
    (๑) คนงานทั่วไป 
    (2) นักการภารโรง 
    (3) แม่บ้าน 
    (4) ผู้ช่วยนักดับเพลิง 

๒.  กองคลัง 
(1)  ผู้อ านวยการกองคลัง   
(2)  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง   
(3)  นักวิชาการจัดเก็บรายได้   
(4)  นักวิชาการพัสดุ   
(5)  เจ้าพนักงานธุรการ   

-  พนักงานจ้างตามภารกิจ   
   (๑)  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   
   (2)  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้   
   (3)  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ   

๓. กองช่าง 
(1)  ผู้อ านวยการกองช่าง     
(2)  หัวหน้าฝ่ายการโยธา 
(3)  นายช่างไฟฟ้า    
(4)  เจ้าพนักงานธุรการ 

-  พนักงานจ้างตามภารกิจ   
   (๑)  ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
   (๒)  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า   
  



 

เทศบาลต าบลคูเมืองแบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น 1 ส านัก กับอีก  2  กอง ทั้งหมด  3  ส่วน
ราชการ  พนักงานส่วนท้องถิ่น  จ านวน  18  คน  พนักงานจ้าง  จ านวน  ๑7  คน  รวมทั้งสิ้น  35  คน  โดยมี
ภารกิจการบริหารงาน 
 

บทบาท/การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการทางการเมืองและการบริหาร  ประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลคูเมือง   มีส่วนร่วมในการบริหารงานของเทศบาล  ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลคูเมืองยังมีส่วนร่วมในการ
บริหารงาน การช่วยเหลืองานของเทศบาล เสนอแนะในกิจกรรมของเทศบาลในการด าเนินงานต่างๆ  เช่น  การ
ประชุมจัดท าแผนพัฒนาต าบล, ประชุมประชาคมแก้ไขปัญหาความยากจน, ประชุมการจัดอบรมกระบวนการชุมชน
เข้มแข็ง  การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ฯลฯ 

 

1.2  ลักษณะภูมิประเทศ  สภาพพ้ืนที่ทั่วไปของเทศบาลต าบลคูเมืองมีสภาพทั่วไปของพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่ม 
มีล าห้วย  คลอง  และสระน้ ากระจายตามพ้ืนที่  จึงเหมาะแก่การท าการเกษตร 

 1.3  ลักษณะภูมิอากาศ  สภาพอากาศทั่วไปของเขตพ้ืนที่ต าบลคูเมืองโดยทั่วไปจ าแนกได้ดังนี้ 
  ฤดูร้อน เริ่มต้นระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน อากาศร้อนจัดและแล้งจัดติดต่อเป็นระยะ
เวลานานความชื้นในอากาศมีน้อย และมีพายุฤดูร้อนเป็นบางช่วงที่มีคลื่นความร้อนปกคลุม อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 
35 - 40 องศาเซลเซียส           
  ฤดูฝน เริ่มต้นระหว่างเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม อากาศร้อนและมีพายุลมฝนฟ้าคะนองลมแรงกว่าปี
ที่แล้วและมีภาวะฝนทิ้งช่วงในบางช่วง ปริมาณน้ าฝนเกณฑ์เฉลี่ย 630.1 มิลลิเมตร ต่อปี  

ฤดูหนาว เริ่มต้นระหว่างเดือนพฤศจิกายน - มกราคม อุณหภูมิต่ าสุดประมาณ 15 องศาเซลเซียส 
๑.4  ลักษณะของดิน  สภาพดินในเขตต าบลคูเมืองจ านวน ร้อยละ 90 มีลักษณะเป็นดินร่วนปนทราย จึง

ไม่สามารถเก็บกักน้ าได้ พ้ืนที่เพาะปลูกส่วนใหญ่ เป็นพืชไร่และพืชหมุนเวียน ประกอบกับเป็นบริเวณที่มีชั้นเกลืออยู่ชั้น
ล่าง ท าให้เป็นดินเค็ม  

 1.5  ลักษณะของแหล่งน้ า  น้ า  มีแหล่งน้ าที่ใช้ส าหรับ  อุปโภค - บริโภค  จ านวน  ๕  แห่ง   แหล่งน้ า
ทั้ง ๕ แห่งเคยเป็นแหล่งน้ าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและเทศบาลต าบลคูเมืองได้ด าเนินการขุดลอกแหล่งน้ าและก่อสร้าง
ฝายกั้นน้ าเพ่ือเพียงพอกับการอุปโภคและบริโภคของประชาชน  ดังนี้ 
    ล าห้วย  - แห่ง  สระน้ า  - แห่ง 
    หนองน้ า 4 แห่ง  บ่อน้ าตื้น - แห่ง 
    ล าคลอง  - แห่ง  บ่อบาดาล 10 แห่ง 
    บึง  - แห่ง  อ่างเก็บน้ า - แห่ง 
    แม่น้ า  - แห่ง  ฝาย  2 แห่ง 
    อ่ืนๆ (ระบุ) - แห่ง  เหมือง  - แห่ง 

1.6  ลักษณะของไม้/ป่าไม้  ในเขตเทศบาลต าบลคูเมือง ไม่มีป่าไม้ ในพ้ืนที่สาธารณะจะมีต้นไม้ที่
ชาวบ้านปลูกลักษณะของไม้เป็นไม้ยืนต้น  ผลัดใบ และทางราชการปลูกในวันส าคัญของชาติ   

 

 

 



 
 
 
 2.1 เขตการปกครอง  เทศบาลต าบลคูเมือง ประกอบด้วยหมู่บ้าน 10 หมู่บ้านมีพื้นที่อยู่ในเทศบาลต าบลทั้งหมด 10 

หมู่บ้าน ดังนี ้
หมู่ที่  1  บ้านคูเมือง  ผู้ปกครอง  นายสุนทร   พงไทยสงค ์   ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  2  บ้านบัวป่า  ผู้ปกครอง  นายวินัย   สุดที  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  3  บ้านโนนคูเมือง  ผู้ปกครอง  นายยอด   สิงห์คลี      ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  4  บ้านสูงยาง  ผู้ปกครอง  นายส าเนียง ขอเหล็กกลาง ก านันต าบลคูเมือง 
หมู่ที่  5  บ้านพังหาด  ผู้ปกครอง  นายบุญสี  บุญเกิด  ผู้ใหญ่บ้าน  
หมู่ที่  6  บ้านดงเกลือ  ผู้ปกครอง  นายธงรบ  บุญขันธ์        ผู้ใหญ่บ้าน 
หมูที่  7  บ้านสูงยาง  ผู้ปกครอง  นายช่อฟ้า  ไม้หอม  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  8  บ้านป่าดวน  ผู้ปกครอง  นายสุดใจ  อนันต์  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมูที่  9  บ้านศรีคูเมือง  ผู้ปกครอง  นายสุพันธ์  โยธาจันทร์  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่ 10 บ้านดงเกลือ  ผู้ปกครอง  นางนิตย์  งาสาร  ผู้ใหญ่บ้าน 
 

 2.2 การเลือกตั้ง   
เทศบาลต าบลคูเมือง มีทั้งหมด  10  หมู่บ้าน  ประชาชนให้ความร่วมมือด้านการเลือกตั้งเป็นอย่างดี  

เช่น  การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบล ในปี พ.ศ. ๒๕64  ประชาชนมาใช้สิทธิเลือกตั้ง จ านวนผู้มาใช้สิทธิ
เลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบล  2,897 คน  จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น  3,877   คน  คิดเป็นร้อยละ  ๗2.24  
จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบล 2,824 คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น  2,897  คน  คิดเป็น
ร้อยละ  ๗2.24  ปัญหาคือการแข่งขันทางการเมืองค่อนข้างสูง มีจุดที่น่าสังเกตคือ มีการย้ายเข้าย้ายออกช่วงที่จะมี
การเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็นการเลือกผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกสภา  นายกเทศมนตรีต าบลคูเมืองโดยเฉพาะ การคัดเลือก
ผู้ใหญ่บ้าน  การแก้ไขปัญหาของเทศบาลต าบลคูเมือง คือ ขอความร่วมมือ  ผู้น า  เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบให้
ระมัดระวัง สอดส่องพฤติกรรมและให้รายงานอ าเภอทราบ  การรณรงค์  ประชาสัมพันธ์  ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง  เกี่ยวกับ
ข้อกฎหมายของการเลือกตั้งที่กระท าได้และท าไม่ได้ให้ประชาชนได้รับทราบ ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น เทศบาลต าบลก็ได้
พยายามแก้ไข  โดยเรื่องจากการประชุมประชาคมท้องถิ่นทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลต าบลคูเมืองในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น  

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

-  จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งเทศบาลต าบล  2,897  คน  จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น  
3,877  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๗9.24   
   -  จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบล  3,877 คน  จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ทั้งสิ้น  2,897  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๗9.๒4 

 
 

๒.  ด้านการเมือง/การปกครอง 



 
 
 

 
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 
 



 

 

 
       4.1  การศึกษา  
  ด้านการศึกษาในเขตเทศบาลต าบลคูเมือง  มีการจัดการด้านการศึกษา  โดยมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ของเทศบาลต าบลคูเมือง จ านวน  4 แห่ง มีโรงเรียนสังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)  
จ านวน  5  แห่ง  ตามข้อมูล  ดังนี้   
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖4 

ที ่ ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ที่ตั้ง 

พ.ศ. 25๖4 
จ านวนนักเรียน 

หมู่ที่ ชาย หญิง รวม 
1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคูเมือง 3 10 14 24 
2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าดวน 8 13 12 25 
3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใต้สูงยาง 4 10 10 16 
4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเกลือ 10 6 10 20 

รวม 39 46 85 
  

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคูเมือง   
-  มีครูผู้ดูแลเด็ก  จ านวน    1  คน    
-  มีผู้ดูแลเด็ก  จ านวน    2    คน 

    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าดวน   
-  มีครูผู้ดูแลเด็ก   จ านวน    1  คน    
-  มีผู้ดูแลเด็ก  จ านวน    1   คน 

      
   ที่อ่านหนังสือประจ าหมู่บ้าน    จ านวน  6    แห่ง  ดังนี้   
     หมู่ที่  1  บ้านคูเมือง    
     หมู่ที่  2  บ้านบัวป่า 
     หมู่ที่  3  บ้านโนนคูเมือง 

หมู่ที่  4  บ้านสูงยาง 
หมู่ที่  5  บ้านพังหาด 
หมู่ที่  6  บ้านดงเกลือ 
หมู่ที่  7  บ้านสูงยาง 
หมู่ที่  8  บ้านป่าดวน 
หมู่ที่  9  บ้านศรีคูเมือง 
หมู่ที่ 10 บ้านดงเกลือ 

 

4.  สภาพทางสังคม 



 
สภาเด็กและเยาวชนต าบลคูเมือง 

 เทศบาลต าบลคูเมือง  ได้จัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนขึ้น จ านวน  ๑  แห่ง  เพ่ือเป็นองค์กรเครือข่าย
เชื่อมโยงกลุ่มเด็กและเยาวชนในเทศบาลต าบลคูเมืองที่มีการด าเนินงานในด้านต่างๆ เข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ เพ่ือ
แสวงหาแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนภายในเทศบาลต าบลคูเมืองภายใต้หลักการ “เด็กน าผู้ใหญ่
หนุน”  ซึ่งในปัจจุบันนี้สภาเด็กและเยาวชนเป็นองค์กรนิติบุคคล ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนแห่งชาติ พุทธศักราช 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560  โดยสภาเด็กและเยาวชนมี
ส านักงานตั้งอยู่ที่  เทศบาลต าบลคูเมือง  อ าเภอเมืองสรวง  จังหวัดร้อยเอ็ด  โดยได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการบิ
หารสภาเด็กและเยาวชน  เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานการด าเนินการของสภาเด็กและเยาวชน   

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. โรงเรียนบ้านคูเมือง 0 10 14 8 11 11 15 13 12 94 

 ๓. โรงเรียนบ้านสูงยาง 0 5 6 5 8 9 3 10 7 53 
 4. โรงเรียนบ้านป่าดวน  10 13 5 7 7 5 10 5 62 
 5. โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์           

รวมทั้งสิ้น 0 38 42 ๒7 32 32 32 43 3๕ 281 
 

หมายเหตุ  :  ข้อมูลจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ณ วันที่ ๑6 พฤษภาคม ๒๕๖4 
4.2  สาธารณสุข     

               -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลคูเมือง  จ านวน  1  แห่ง  ตั้งอยู่บ้านสูงยาง  หมู่ที่  7 
  -  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)  10  แห่ง  หมู่ที่  1 – 10 

   -  อัตราการใช้ส้วมราดน้ า  ร้อยละ  100 
๔.๓  อาชญากรรม 

  เทศบาลต าบลคูเมืองไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น  แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินประชาชน  และ
ท าลายทรัพย์สินของราชการ  ซึ่งเทศบาลต าบลคูเมืองก็ได้ด าเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว จากการส ารวจข้อมูล
พ้ืนฐานพบว่า  ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาคือ
จากข้อมูลที่ส ารวจพบว่ามีการป้องกันอุบัติเหตุ  อาชญากรรม  วิธีการแก้ปัญหาของ เทศบาลต าบลคูเมืองใน
ปีงบประมาณ 2564 นั้นได้บรรจุโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2561-2565 เรียบร้อยแล้ว 
รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน  
แต่ปัญหาที่พบเป็นประจ าคือการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี งานมหรสพ เป็น
ปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก  การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน  
ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ  ผลเสียหาย  และโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอความร่วมมือ
ไปยังผู้น า การขอก าลังจาก ต ารวจ  ผู้น า  อปพร.  เพ่ือระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุ่นแรง  แต่จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็น



ปัญหาที่ปัจจุบันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้  ทั้งท่ีมีการร่วมมือกันหลายฝ่าย เป็นเรื่องที่ทางเทศบาลจะต้องหาวิธีที่จะแก้ไข
ปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอ านาจหน้าที่ที่สามารถด าเนินการได้              

๔.๔  ยาเสพติด 
ปัญหายาเสพติดในเทศบาลต าบลคูเมือง  จากการที่ทางสถานีต ารวจภูธรอ าเภอเมืองสรวง ได้แจ้ง

ให้กับเทศบาลต าบลคูเมืองทราบนั้นพบว่าในเขตเทศบาลต าบลคูเมืองมีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนถือว่า
น้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้น า  ประชาชน  หน่วยงานของเทศบาล
ต าบลคูเมืองที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจ า การแก้ไขปัญหาของเทศบาลต าบลคูเมืองสามารถท าได้เฉพาะตาม
อ านาจหน้าที่เท่านั้น เช่น การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจาก
อ านาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่องของอ าเภอหรือต ารวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เทศบาลต าบลคูเมืองก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดย
ตลอด   

ตามท่ีเทศบาลต าบลคูเมืองได้ด าเนินโครงการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานในเขตเทศบาลต าบลคูเมือง
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 เพ่ือน าผลการส ารวจมาพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
 ๔.๕  การสังคมสังเคราะห์ 
  เทศบาลต าบลคูเมืองได้ด าเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 

(๑)  ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์   
(๒)  รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
(๓)  ประสานการท าบัตรผู้พิการ 
(4)  ด าเนินโครงการสงเคราะห์ครองครัวผู้ยากไร้ที่ตกเกณฑ์ จปฐ.    
(5)  ด าเนินโครงการสร้างและซ่อมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้  รายได้น้อย  ผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง  
(6)  อุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน 
(7)  ประสานการให้ความช่วยเหลือของจังหวัด อ าเภอ หน่วยงานต่างๆ ที่ให้การสนับสนุน  
(8) จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ 

 
 
            5.1 การคมนาคมขนส่ง 

 เทศบาลต าบลคูเมือง ไม่มี บขส. แต่จะเป็นเส้นทางที่รถประจ าทางวิ่งผ่านโดยวิ่งจากขนส่งอ าเภอ
สุวรรณภูม ิผ่านอ าเภอเมืองสรวง ปลายทางคืออ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 

 ๕.๖  เส้นทางคมนาคม 
การคมนาคมของต าบลคูเมือง มีเส้นทางที่สามารถเข้ามาสู่ตัวต าบลได้  1  เส้นทางหลัก  ดังนี้ 

      ถนนทางหลวงหมายเลข  215   สายร้อยเอ็ด-สุวรรณภูมิ 
            ถนนภายในต าบล 

  1.  ถนน คสล.  จ านวน  ๓๐  สาย  สภาพใช้งานได้ดี 
2.  ถนนลูกรังในหมู่บ้าน จ านวน  2๕  สาย สภาพใช้งานได้ดี แต่จะล าบากในฤดูฝน 

                    3.  ถนนดินเชื่อมระหว่างหมู่บ้านและต าบลใกล้เคียง  จ านวน  1๒  สาย  สภาพใช้งานได้ดี 
แต่จะล าบากในฤดูฝน 

  สะพาน    จ านวน   ๑    สะพาน 
  การจัดการขนส่งมวลชน  ประกอบด้วย 
   -  รถโดยสารประจ าทาง  สายจังหวัดร้อยเอ็ด – อ าเภอสุวรรณภูม ิ

5. ระบบบริการพื้นฐาน 



   -  รถโดยสารประจ าทาง  สายจังหวัดร้อยเอ็ด – จังหวัดสุรนิทร์  
 5.2 การไฟฟ้า 

การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือไฟฟ้าส่อง
สว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจากพ้ืนที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้ง
ไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ  เทศบาลต าบลคูเมืองจึงไม่สามารถด าเนินการได้เช่นเดียวกับถนน การ
แก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพ่ือที่จะท าความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่  และวิธีการที่จะ
ด าเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้งนี้  เทศบาลต าบลคูเมืองก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  

๕.๓ การประปา 
การประปาของเทศบาลต าบลคูเมืองมีกิจการประปาแต่ละหมู่บ้านได้บริหารจัดการเอง และต่อมาได้

มีการโอนกิจการให้กับเทศบาลต าบลคูเมืองได้ดูแลแล้ว 9 หมู่บ้านและมีแค่หนึ่งหมู่บ้านที่ได้บริการจัดการเองคือบ้าน
บัวป่าหมู่ที่ 2  ทุกหมู่บ้านสามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  แต่จะมีปัญหาใน
ปีที่ผ่านมามีบางหมู่บ้านที่เกิดปัญหาภัยแล้งซึ่งทางเทศบาลต าบลคูเมือง ได้แก้ไขปัญหาโดยการใช้บ่อบาดาลเก่าซึ่งเป็น
น้ าเค็มสูบขึ้นถังและใช้รถน้ าขนน้ าไปเติมในถังผสมเพ่ือแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้ใช้น้ า เทศบาลต าบลคูเมืองก็ได้น า
โครงการเกี่ยวกับพัฒนาแหล่งน้ าบรรจุในแผนพัฒนาสี่ปีเพ่ือที่จะพิจารณาด าเนินการในปีต่อไป  เมื่อมีงบประมาณและ
ความจ าเป็นก็สามารถด าเนินโครงการได้ต่อเนื่อง  เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนต่อไป  แหล่งน้ าดิบที่
ใช้ผลิตน้ าประปาได้จาก  สระน้ าหนองใหญ่  แหล่งน้ าผิวดิน      

    
         5.4 โทรศัพท์ 

ปัจจุบันในพื้นที่เทศบาลต าบลคูเมือง  ไม่มีโทรศัพท์สาธารณะ เนื่องจากประชาชนได้นิยมใช้โทรศัพท์
ส่วนบุคคลแทน ซึ่งสามารถติดต่อสื่อสารได้รวดเร็ว และสามารถใช้ระบบอินเตอร์เน็ตได้ เช่น  โทรศัพท์มือถือ  ส าหรับ
สถานที่ราชการ  ยังคงใช้ระบบโทรศัพท์พ้ืนฐานในการติดต่อสื่อสาร  ใช้อยู่ 
      5.5  ไปรษณีย์/การสื่อสาร/การขนส่ง  และวัสดุ  ครุภัณฑ์ 
  เทศบาลต าบลคูเมือง  ไม่มีไปรษณีย์  แต่มีบริการไปรษณีย์จากไปรษณีย์ประจ าอ าเภอ  ซึ่งมี  
จ านวน  1  แห่ง  ให้บริการ เวลา  ๐๘.๐๐ –  ๑๖.๐๐ น.  ในวันจันทร์ – เสาร์ (วันเสารค์รึ่งวัน)  หยุดวันอาทิตย์   
 -  มีหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้านมีครบทั้ง 10 หมู่บ้าน 
  -  มีบริการให้ใช้อินเตอร์เน็ตฟรี  ที่ส านักงานเทศบาลต าบลคูเมือง 
  -  เทศบาลต าบลคูเมือง  มีวัสดุ ครุภัณฑ์ในการปฏิบัติหน้าที่  แต่ก็มีบางรายการที่ยังขาดแคลน
เนื่องจากมีงบประมาณไม่เพียงพอ วัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ นั้นมีไว้ส าหรับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลคู
เมืองในการด าเนินภารกิจบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนเท่านั้น  แต่หากประชาชนเดือดร้อน หรือ
หน่วยงานอื่นเดือนร้อน ก็สามารถมายืมใช้ได้ 
  

 
 6.1  การเกษตร 
  พ้ืนทีคู่เมือง ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  โดยมีกิจกรรมการเกษตรที่ส าคัญ  ได้แก่  
ท านา  รองลงมา  คือ เลี้ยงสัตว์  รับจ้าง  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอ่ืนๆ ซึ่งไม่สามารถจ าแนกเป็นรายหมู่บ้านได้  คือ ท า
ไร่ ท าสวน ตามล าดับ (ข้อมูล จปฐ. ปี 25๖๒) 

6.  ระบบเศรษฐกิจ 



 
 

ต าบลคูเมือง อ าเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 

แหล่งตลาดทางการเกษตร 
เกษตรกรที่ปลูกข้าวน าผลผลิตไปขายที่สหกรณ์การเกษตรในอ าเภอเมืองสรวง และโรงสี ในอ าเภอสุวรรณภูมิ  

จังหวัดร้อยเอ็ด  เกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์มีพ่อค้ามารับซื้อ หรือบางส่วนน าไปจ าหน่ายที่ตลาดนัด  ดังตารางต่อไปนี้ 
 

แหล่งตลาดทางการเกษตรในต าบล 
      แหล่งตลาด ที่ตั้ง ระยะทาง (กิโลเมตร) 

ข้าว 
-  โรงสีข้าวศรีแสงดาว อ าเภอสุวรรณภูม ิ จังหวัดร้อยเอ็ด 19 
-  โรงสีข้าวถาวร อ าเภอสุวรรณภูม ิ จังหวัดร้อยเอ็ด 19 
-  ร้าน ป.พืชผล อ าเภอสุวรรณภูม ิ จังหวัดร้อยเอ็ด 19 
-  ร้านสมยงค์ค้า อ าเภอเมืองสรวง  จังหวัดร้อยเอ็ด 6 
-  สหกรณก์ารเกษตรอ าเภอเมืองสรวง อ าเภอเมืองสรวง  จังหวัดร้อยเอ็ด 6 

หมายเหตุ  :  ระยะทางจากที่ส านักงานเทศบาลต าบลคูเมืองถึงแหล่งตลาด 
 

6.2  การประมง 
  ในเขตเทศบาลต าบลคูเมืองไม่มีการประมง  เป็นการจับปลาตามธรรมชาติในบริโภคในครัวเรือนตาม
ฤดูกาลเท่านั้น  

จ านวนประชากรจ าแนกตามประเภทอาชีพ ปี 25๖๒ 
ข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน ระดับต าบล 

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

เกษตรกรรม – ท านา 359 38.07 415 41.29 774 39.73 
เกษตรกรรม – ท าไร่ 14 1.48 9 90 23 1.18 
เกษตรกรรม – ท าสวน 1 .011 - - 1 0.05 
รับราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ 20 2.12 20 1.99 40 2.05 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ - - 3 0.30 3 .015 
พนักงานบริษัท 26 2.76 26 2.59 52 2.67 
รับจ้างทั่วไป 224 23.75 187 18.61 411 21.10 
ค้าขาย 30 3.18 38 3.78 68 3.49 
ธุรกิจส่วนตัว 11 1.17 9 0.90 20 1.03 
อาชีพอ่ืนฯ (นอกเหนือที่กล่าวแล้ว) 25 2.65 60 5.97 85 4.36 
ก าลังศึกษา 219 23.22 220 21.89 439 22.54 
ไม่มีอาชีพ 14 1.18 18 1.79 32 1.64 

รวม 943 100.00 1,005 100.00 1,948 100.00 



 6.3  การปศุสัตว ์
การปศุสัตว์ในเขตเทศบาลต าบลคูเมือง  เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพ

หลักและอาชีพเสริม เช่น  การเลี้ยงไก่  เป็ด  โค  สุกร  กระบือ  เพ่ือจ าหน่ายและบริโภคเองในครัวเรือน 
 6.4  การบริการ 

โฮมสเต    จ านวน  6 แห่ง 
ร้านอาหาร/คาราโอเกะ  จ านวน  ๒ แห่ง       

 6.5  การท่องเที่ยว 
  ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลคูเมืองไม่มีแหล่งท่องเที่ยว  แต่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในพ้ืนที่  
เช่น  การส่งเสริมหมู่บ้านโอท๊อปนวัตวิถี การจัดงานประเพณีต่างๆ  และส่งเสริมกิจกรรมของวัด  
 6.6 อุตสาหกรรม 

ในเขตเทศบาลต าบลคูเมืองไม่มีอุตสาหกรรม แต่มีการประกอบโรงสีขนาดเล็ก  จ านวน 10 แห่ง   
 6.7  การพาณิชยแ์ละกลุ่มอาชีพ 

การพาณิชย์ 
ธนาคาร   - แห่ง สถานีบริการน้ ามัน    -     แห่ง 
บริษัท   - แห่ง ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า  - แห่ง 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  - แห่ง ตลาดสด      - แห่ง 
ร้านค้าต่างๆ  30 แห่ง โรงฆ่าสัตว์      - แห่ง 
ซุปเปอร์มาเก็ต  -       แห่ง อู่ซ่อมรถ      - แห่ง 
องค์กร/กลุ่มอาชีพ 

    จากการจัดเวทีชุมชนและสอบถามตัวแทนกลุ่มและองค์กรในชุมชน ท าให้ได้ข้อมูลกลุ่มต่างๆ ใน
ต าบลคูเมือง ดังนี้ กลุ่มทอผ้าไหมผ้าฝ้าย กลุ่มทอเสื่อกก กลุ่มจักสาน   กลุ่มขนมไทย และกลุ่มแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร   กลุ่มปั้นเตาเศรษฐีพลังงาน  กลุ่มเครือเถาวัลย์ เป็นต้น 

ตาราง  องค์กร/กลุ่มอาชีพในต าบลคูเมือง 
 

กลุ่ม 
ที่ตั้ง 

(หมู่ที่) 
จ านวนสมาชิก 

(ราย) 
กิจกรรม 

1. กลุ่มทอผ้าไหม ผ้าฝ้าย หมู่ที่ 4 12 ทอผ้าไหม ผ้าฝ้าย 
2. กลุ่มเตาเศรษฐีเพ่ือ
สุขภาพ 

หมู่ที่ 4 15 ปั้นเตาเศรษฐีเพ่ือสุขภาพ 

3. กลุ่มสานตะกร้าเครือ
เถาวัลย์ 

หมู่ที่ 4 15 สานตะกร้าเครือเถาวัลย์ 

4. กลุ่มน้ าหมักชีวภาพ หมู่ที่ 3 15 เพ่ือท าน้ าหมักชีวภาพ 
5. กลุ่มธนาคารไข่ไก่ หมู่ที่ 10 15 เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ 
6. กลุ่มทอเสื้อกก หมู่ที่ 2, 3 15 ทอเสื้อกกเพ่ือจ าหน่าย 
    

6.8 แรงงาน 
  จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชากรที่มีอายุ  ๑๕ – ๖๐  ปี อยู่ในก าลังแรงงาน ร้อยละ  
๙๕  เมื่อเทียบกับอัตราส่วนกับจังหวัด ร้อยละ  ๗๓.๙๙  ซึ่งสูงกว่ามาก  แต่ค่าแรงในพ้ืนที่ต่ ากว่าระดับจังหวัด  



โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร  ประชากรอายุระหว่าง  ๒๕ – ๕๐ ปี บางส่วน ไปรับจ้างท างานนอกพ้ืนที่  รวมทั้ง
แรงงานที่ไปท างานต่างประเทศ  ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปท างานนอกพ้ืนที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม  
บริษัท  ห้างร้านใหญ่ๆ  เพราะในพ้ืนที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นที่อยู่
อาศัย  ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้ 

 
 

๗.1  การนับถือศาสนา 
  ประชาชนในต าบลคูเมือง  จะนับถือศาสนาพุทธ  โดยมีศาสนสถาน  7  แห่ง  ดังนี้ 
 

ที ่ ชือ่ศาสนสถาน 
สถานที่ตั้ง จ านวนพระสงฆ์ 

บ้าน หมู่ที่ 
พร
ะ 

เณ
ร 

ชี รวม 

1 วัดคูเมือง    บ้านคูเมือง 1 3 - - 3 
2 วัดปทุมวนาราม บ้านบัวป่า 2 2 - - 2 
3 วัดเหนือสูงยาง บ้านสูงยาง 7 5 - - 5 
4 วัดใต้สูงยาง บ้านสูงยาง 4 3 - - 3 
5 วัดพังหาด บ้านพังหาด 5 2 - - 2 
6 วัดป่าดวน บ้านป่าดวน 8 4 - - 4 
7 วัดดงเกลือ บ้านดงเกลือ 10 3   3 

รวม 22 - - 22 
 

8.2  ประเพณีและงานประจ าปี 
-  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่   ประมาณเดือน มกราคม 
-  ประเพณบีุญชาวเมือง   ประมาณเดือน มีนาคม เมษายน 
-  ประเพณีวันสงกรานต์    ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีบุญบั้งไฟ   ประมาณเดือน   มิถุนายน 
-  ประเพณีทอดเทียนโฮม   ประมาณเดือน กันยายน 
-  ประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดือน พฤศจิกายน 
-  ประเพณีวันเข้าพรรษา  ออกพรรษา ประมาณเดือน  กรกฎาคม  ตุลาคม   

8.๓  ภูมปิัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตพ้ืนที่ได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่  วิธีการทอเสื่อจากต้น
กก  สานแห ตะกร้าเครือเถาวัลย์ 
  ภาษาถิ่น  ประชาชนสาวนใหญ่พูดภาษาอีสาน 
  

8.๔  สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 
  ประชาชนในต าบลคูเมืองได้มีสินค้าพ้ืนเมืองและของฝากส่วนใหญ่จะเป็น ผ้าไหมผ้าฝ้าย และตะกร้า
เครือเถาวัลย์  เสื่อกก เตาเศรษฐีพลังงานฯลฯ 

๗.  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 



 
 
 
 

9.๑ น้ า  ที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ าที่ได้จากน้ าฝน ส าหรับน้ าใต้ดินมีปริมาณน้อย  ไม่สามารถน า
ขึ้นมาใช้ให้พอเพียงได้ และบางแห่งเค็ม ไม่สามารถใช้ดื่มและอุปโภคได้ 

9.๒ ป่าไม้  ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลคูเมืองไม่มีป่าไม้  
9.๓ ภูเขา  ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลคูเมืองไม่มีภูเขา 
 
9.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

ในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลคูเมืองส่วนมากเป็นพื้นที่ส าหรับเพาะปลูก  เป็นที่นา  ไร่  สวน  ที่อยู่อาศัย 
ร้านค้า สถานประกอบการ ตามล าดับ และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  ก็
ได้แก่  ดิน  น้ า  ต้นไม้  อากาศที่ไม่มีมลพิษ ปัญหาคือ เนื่องจากว่าพ้ืนที่บางส่วนเป็นดินเค็ม  น้ าใต้ดินก็เค็ม  หรือไม่ก็
เป็นน้ ากร่อย  ไม่สามารถที่จะน าน้ าจากใต้ดินมาใช้ในการอุปโภค - บริโภคได้ ต้องอาศัยน้ าดิบจากแหล่งอ่ืน  และ
น้ าฝน น้ าในการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้ าใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ  ปัญหาคือยังไม่สามารถหาแหล่งน้ า
ส าหรับการเกษตรได้เพ่ิมขึ้น  เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นของประชาชน  เอกชน  โครงการปลูกต้นไม้ในวันส าคัญต่างๆ 
ในพ้ืนที่ของสาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ให้ร่มรื่นสวยงาม เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน ฯลฯ   
 
      
    

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

9. ทรัพยากรธรรมชาติ 



แบบการก า 
 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ค าชี้แจง  :  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  โดยจะท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว 
 

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

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินการ 
ไม่มีการ

ด าเนินการ 
1.  คณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่น 
1.1  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพิจารณารา่งแผนพัฒนาท้องถิ่น   
1.2  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

  

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

  

2.  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๒.๑  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   

 

แบบการก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 



 
 
 
 
 

(๒)  สรุปรายงานผลการด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ค าชี้แจง  :  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 256๕)  ประเมินปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม
ของทุกปี   

 
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 จ่ายขาดเงนิสะสม 0 ๐ 
4 จัดท าแผนการด าเนินงาน 

- ข้อบัญญัติ = 65 +  
- เงินสะสม  =  0 

๖5 38,500,๐๐๐ 

4 สามารถด าเนินการได ้
- ข้อบัญญัติ = 33 + 
- เงินสะสม =    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 



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 
 
 
 



 
  

  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 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
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-มาได้สะดวก  
และเพียงพอ  

(4)  เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มากที่สุด สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชนให้เกิดการเรียนรู้และ
รู้เท่าทันเทคโนโลยีและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา 

(5)  ให้พิจารณาด าเนินโครงการที่ได้ตั้งงบประมาณเอาไว้แล้วให้ครบทุกโครงการ เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับประโยชน์สูงสุด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลต าบลคูเมือง 
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