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  ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542  ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดท าแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้ก าหนดการถ่ายโอนภารกิจ และการจัดสรรสัดส่วนของภาษีเพ่ือให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นน าไปบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ดังนั้น อาศัยอ านาจตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ประกอบกับหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท. 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 
2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พงศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นก าหนดระยะเวลาแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นระยะเวลา 5 ปี เพื่อมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับ
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจ าปีจังหวัด แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีกลุ่มจังหวัดตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในพ้ืนที่ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชน 

  เทศบาลต าบลคูเมือง จึงได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ือก าหนดทิศ
ทางการบริหารท้องถิ่นให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่ได้ก าหนดไว้ 

  เทศบาลต าบลคูเมืองหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) คงจะ
ประสบผลส าเร็จตามที่ได้วางไว้และสามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี 
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ส่วนที่ ๑ 
 

 

 

 

 

1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล  เดิมต ำบลคูเมืองเป็นองค์กำรบริกำรส่วนต ำบลคูเมืองต่อมำปี 
พ.ศ. 2552 กระทรวงมหำดไทยได้ประกำศยกฐำนะจำกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคูเมืองเป็นเทศบำลต ำบลคูเมือง  
เมื่อวันที่  27  ตุลำคม  พ.ศ. 2552  .ซึ่งปัจจุบันแยกกำรปกครองออกเป็น  10  หมู่บ้ำน  มีอำณำเขตพ้ืนที่อยู่
ติดกันท้องถิ่นใกล้เคียง และจังหวัดใกล้เคียง   ดังนี้ 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                               
 
 
 
 
 

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

10 ดงเกลือ 7 

สภาพทั่วไปและข้อมลูพื้นฐาน 

๑.  ด้านกายภาพ 
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แผนที่เทศบาลต าบลคูเมอืง 
อ าเภอเมืองสรวง  จังหวดัร้อยเอ็ด 
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ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของเทศบาลต าบลคูเมือง 

 
คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลคูเมือง 

 

  1.  นำยสุรีย์  ยำงเงิน นำยกเทศมนตรีต ำบลคูเมือง 
  2.  นำยวุฒิชัย  ค ำด ำ รองนำยกเทศมนตรีต ำบลคูเมือง 
  3.  นำงต๋ิม  สิงห์คลี รองนำยกเทศมนตรีต ำบลคูเมือง 
  4.  นำงหนูไกล   อีสำ เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรีต ำบลคูเมือง   

   

 
โครงสร้างคณะผู้บริหาร 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

ข้อมูลด้านการศึกษาคณะผู้บริหาร 
 

คณะผู้บริหาร ระดับการศึกษา 
นำยกเทศมนตรีต ำบลคูเมือง ปริญญำตรี 
รองนำยกเทศมนตรีต ำบลคูเมือง ปริญญำตรี 
รองนำยกเทศมนตรีต ำบลคูเมือง ปริญญำตรี 
เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรีต ำบลคูเมือง มัธยมศึกษำตอนปลำย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายกเทศมนตรี 

รองนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี 

เลขานุการนายก 
อบต. 
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สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคูเมือง 
1.  นำยวิรัตน์  ศรีอำรำม           สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลคูเมือง  เขต  1 
2.  นำยกมล  เหลือล้ ำ  สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลคูเมือง  เขต  1 
3.  นำงฉวี  อุดมลำภ           สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลคูเมือง  เขต  1 
4.  นำงหนูพัน  ค ำสิงห์  สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลคูเมือง  เขต  1 
5.  นำยสิทธิชัย  แสนรัตน ์  สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลคูเมือง  เขต  1 
6.  นำยกิตติสุข  หงษ์เวียงจันทร์ สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลคูเมือง  เขต  2 
7.  นำยธงชัย  หลวงลำ           สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลคูเมือง  เขต  2 
8.  นำยถวัลย์  แสนศรี             สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลคูเมือง  เขต  2 
9.  นำยไพบูลย์  บุญพิมล  สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลคูเมือง  เขต  2 
10.นำยสุเทพ  อะทำโส               สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลคูเมือง  เขต  2 
11. นำยปรีชำ  ไม้หอม  สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลคูเมือง  เขต  2 
 
 

 
 

              
 

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ  (จ านวน  3  ส านัก/กอง) 
พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง 

๑.  ส านักงานปลัด 
(1)  ปลัดเทศบำลต ำบล 
(2)  รองปลัดเทศบำลต ำบล 
(3)  หัวหน้ำส ำนักปลัดเทศบำล 
(4)  หัวหน้ำฝ่ำยอ ำนวยกำร 
(5)  นักวิชำกำรตรวจสอบภำยใน 
(6)  นิติกร 
(7)  นักทรัพยำกรบุคคล   
(8)  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน   
(9)  นักพัฒนำชุมชน 
(10) เจ้ำพนักงำนธุรกำร   
(11)  เจ้ำพนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
(12)  นักวิชำกำรศึกษำ 
(13) ครู  จ ำนวน 5 ต ำแหน่ง   

-  พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  
    (๑)  ผู้ชว่ยเจ้ำพนักงำนธุรกำร   
    (๒)  พนักงำนขับรถยนต์  
    (3)  ผู้ช่วยนักทรัพยำกรบุคคล 
    (4)  ผู้ชว่ยนักวิชำกำรศึกษำ 
    (5)  ผู้ชว่ยนักพัฒนำชุมชน 
    (6)  ผู้ชว่ยเจ้ำพนักงำนป้องกันฯ 
    (7)  ผู้ชว่ยเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข 
    (8)  ผู้ดูแลเด็ก จ ำนวน 6  ต ำแหน่ง 
-  พนักงำนจ้ำงทั่วไป  
    (๑) คนงำนทั่วไป 
    (2)  นักกำรภำรโรง 
    (3)  แม่บ้ำน 
    (4)  พนักงำนขับเครื่องจักกลขนำดเบำ 
    (5)  พนักงำนดับเพลิง   
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พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง 
2.  กองคลัง 

(1)  หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนคลัง     
(2)  นักวิชำกำรจัดเก็บรำยได้ 
(๓)  เจ้ำพนักงำนธุรกำร 

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

3.  กองช่าง 
(1) ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง 
(2) หัวหน้ำฝ่ำยกำรโยธำ   
(3) นำยช่ำงไฟฟ้ำ 

-  พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ   
   (๑)  ผู้ช่วยช่ำงโยธำ 
   (2)  ผู้ช่วยช่ำงไฟฟ้ำ 
 

รวม จ านวน  ๑๙  คน จ านวน  23  คน 
  

 เทศบำลต ำบลคูเมืองแบ่งโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนออกเป็น 1 ส ำนัก กับอีก  2  กอง ทั้งหมด  3  
ส่วนรำชกำร  พนักงำนส่วนท้องถิ่น  จ ำนวน  ๑๙  คน  พนักงำนจ้ำง  จ ำนวน  23  คน  รวมทั้งสิ้น  42  คน  
โดยมีภำรกิจกำรบริหำรงำนดังนี้ 

1.  ส านักงานปลัด 
มีภำระหน้ำที่เกี่ยวกับงำนธุรกำรสำรบรรณกำรจัดท ำแผนพัฒนำต ำบลกำรจัดท ำร่ำงข้อบังคับกำร

จัดท ำทะเบียนคณะผู้บริหำร  สมำชิกสภำเทศบำล กำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยของรัฐบำล แผนพัฒนำเศรษฐกิจ
กำรใหค้ ำปรึกษำงำนในหน้ำที่และควำมรับผิดชอบกำรปกครอง  บังคับบัญชำ  พนักงำนเทศบำล และพนักงำนจ้ำง  
กำร บริหำรงำนบุคคลของเทศบำล ทั้งหมด  กำรด ำเนินกำร  เกี่ยวกับกำรอนุญำตต่ำงๆ และปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนที่
เกี่ยวข้อง  แบ่งส่วนรำชกำรภำยในออกเป็น  ๑๐  งำน  คือ 

1.1  งานบริหารทั่วไป   
   -  งำนสำรบรรณ 
   -  งำนอ ำนวยกำรและข้อมูลข่ำวสำร 
   -  งำนบริหำรงำนบุคคล 
   -  งำนเลือกตั้ง 
   -  งำนวิชำกำรเกษตร 
   -  งำนกิจกำรสภำ 
   -  งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
   -  งำนควบคุมและส่งเสริมกำรท่องเที่ยว  
   -  งำนอ่ืนที่ไม่อยู่ในควำมรับผิดชอบส่วนใด 
   -  งำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

  1.2  งานนโยบายและแผน   
  -  งำนนโยบำยและแผนพัฒนำ 
  -  งำนวิชำกำร 
  -  งำนสำรสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ 
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  -  งำนงบประมำณ 
  -  งำนเทศบญัญัติเทศบำล 

-  งำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
1.3  งานกฎหมายและคดี   

  -  งำนกฎหมำยและนิติกรรม 
  -  งำนกำรด ำเนินกำรทำงคดีและศำลปกครอง 
  -  งำนร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ 
  -  งำนระเบียบกำรคลัง 

-  งำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
1.4  งานตรวจสอบภายใน 

  -  งำนตรวจสอบภำย 
-  งำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

แผนกำรสำธำรณสุขและข้อบังคับต ำบลกำรวำง แผนกำรสำธำรณสุขและกำรประมวลผลและ
วิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติ ที่เกี่ยวข้องกับสำธำรณสุขงำนเฝ้ำกำรระวังโรคกำรเผยแพร่ฝึกอบรมกำรให้สุขศึกษำกำร
จัดท ำงบประมำณตำมแผนงำนสำธำรณสุขงำนด้ำนสิ่งแวดล้อม  ให้บริกำรสำธำรณสุข  กำรควบคุมกำรฆ่ ำสัตว์  
จ ำหน่ำยเนื้อสัตว์  และปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  คือ 

1.๕  งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม     
  -  งำนสุขำภิบำลทั่วไป 
  -  งำนสุขำภิบำลโรงงำน 
  -  งำนสุขำภิบำลอำหำรและสถำนประกอบกำร 

      -  งำนอำชีวอนำมัย 
-  งำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

  ๑.๖  งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข    
  -  งำนอนำมัยชุมชน 
  -  งำนสำธำรณสุขมูลฐำน 
  -  งำนควบคุมมำตรฐำนอำหำรและน้ ำ 

       -  งำนป้องกันยำเสพติด 
-  งำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

  ๑.๗  งานรักษาความสะอาด    
  -  งำนควบคุมสิ่งปฏิกูล 
  -  งำนรักษำควำมสะอำดและขนถ่ำยสิ่งปฏิกูล 
  -  งำนก ำจัดมูลฝอยและน้ ำเสีย 

-  งำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
  ๑.๘  งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม     

  -  งำนส่งเสริมและเผยแพร่ 
  -  งำนควบคุมมลพิษ 
  -  งำนศึกษำและวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

                           -  งำนติดตำมตรวจสอบ 
   -  งำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
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  ๑.๙  งานควบคุมโรค    

  -  งำนกำรเฝ้ำระวัง 
  -  งำนระบำดวิทยำ 
  -  งำนโรคติดต่อและสัตว์น ำโรค 

      -  งำนโรคเอดส์ 
-  งำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

   ๑.๑๐  งานบริการสาธารณสุข 
   -  งำนรักษำและพยำบำล 
   -  งำนชันสูตรสำธำรณสุข 
   -  งำนสัตว์แพทย์และกิจกำรโรงฆ่ำสัตว์ 

-  งำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

แผนงานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
     มีภำระหน้ำที่เกี่ยวกับ กำรปฏิบัติงำนทำงกำรศึกษำเกี่ยวกับกำรวิเครำะห์วิจัยและพัฒนำหลักสูตร 

กำรแนะแนว กำรวัดผลประเมินผลกำรพัฒนำต ำรำเรียน กำรวำงแผนกำรศึกษำของมำตรฐำนสถำนศึกษำ กำร
จัดบริกำรส่งเสริมกำรศึกษำ กำรใช้เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ กำรเสนอแนะเกี่ยวกับกำรศึกษำ ส่งเสริมกำรวิจัยกำร
วำงโครงกำรส ำรวจเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติกำรศึกษำเพ่ือน ำไปประกอบ  กำรพิจำรณำ ก ำหนดนโยบำย แผนงำน
และแนวทำงกำรปฏิบัติ ในกำรจัดกำรศึกษำ กำรเผยแพร่กำรศึกษำ และปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง   แบ่งส่วน
รำชกำรภำยในออกเป็น  ๓  งำน  คือ 
  1.11  งานบริหารงานการศกึษา    

  -  งำนบริหำรวิชำกำร 
  -  งำนนิเทศกำรศึกษำ 
              -  งำนเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 
  -  งำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

  1.12  งานส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม    
  -  งำนห้องสมุด  พิพิทธภัณฑ์  และเครือข่ำยทำงกำรศึกษำ 
  -  งำนกิจกำรศำสนำ 
  -  งำนส่งเสริมประเพณี  ศิลปะและวัฒนธรรม 
  -  งำนกิจกำรเด็กและเยำวชน 
  -  งำนกีฬำและนันทนำกำร 

-  งำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
1.13  งานฝ่ายกิจการโรงเรยีน 

  -  งำนจัดกำรศึกษำ 
  -  งำนทดสอบประเมินผลและตรวจวัดผลกำรเรียน 
  -  งำนบริกำรและบ ำรุงสถำนศึกษำ 
  -  งำนศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  

-  งำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
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แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
มีภำระหน้ำที่เกี่ยวกำรงำนสวัสดิกำรสังคม ซึ่งมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติเกี่ยวกับกำรสังคมสงเครำะห์ 

กำรส่งเสริมสวัสดิ์ภำพเด็กและเยำวชนผู้สูอำยุ  ผู้พิกำร กำรพัฒนำชุมชน กำรจัดระเบียบชุมชนหนำแนน และ
ชุมชนแออัด กำรสงเสริมกีฬำ กำรจัดใหมีและ สนับสนุนกิจกรรมศูนยเยำวชน กำรสงเสริมงำนประเพณีทองถิ่น 
และกิจกรรมทำงศำสนำ งำนหองสมุด และ งำนสวนสำธำรณะ กำรใหค ำปรึกษำแนะน ำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับ
งำนสวัสดิกำรสังคม และปฏิบัติหนำที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  มีทั้งหมด  ๓  งำน  ดังนี้ 
  1.14  งานสังคมสงเคราะห์       

-  งำนสังคมสงเครำะห์ 
-  งำนสงเครำะห์เด็ก สตรี คนชรำ และผู้ด้อยโอกำส 
-  งำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
 

  1.15  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน     
  -  งำนสวัสดิกำรและพัฒนำชุมชน 
  -  งำนสวัสดิภำพเด็กและเยำวชน 
-    งำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

  1.16  งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี     
  -  งำนส่งเสริมอำชีพ 
  -  งำนพัฒนำสตรี 

-  งำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

2.  กองคลัง     
มีภำระหน้ำที่เกี่ยวกับกำรจัดท ำบัญชีและทะเบียนรับ-รำยเงินทุกประเภทงำนเก่ียวกับกำรเงินกำร

เบิกจ่ำยเงินกำรเก็บรักษำเงิน  กำรน ำส่งเงิน  กำรฝำกเงิน  กำรตรวจเงิน เทศบำล รวบรวมสถิติเงินได้ ประเภท
ต่ำงๆ  กำรเบิกตัดปีกำรขยำยเวลำเบิกจ่ำยงบประมำณกำรหักภำษีและน ำส่งเงินคงเหลือประจ ำวันกำรรับ และจ่ำย
ขำดเงินสะสมของ เทศบำล  กำรยืมเงินทดรองรำชกำร  กำรจัดหำผลประโยชน์จำกสิ่งก่อสร้ำงและทรัพย์สินของ
เทศบำล    ตรวจสอบงำนของจังหวัดและส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดินกำรเร่งรัดใบส ำคัญและเงินยืมค้ำงช ำระ กำร
จัดเก็บ ภำษี  กำรประเมินภำษี  กำรเร่งรัดจัดเก็บรำยได้  กำรพัฒนำรำยได้  กำรออกใบอนุญำตและค่ำธรรมเนียม
ต่ำงๆ และปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เก่ียวข้อง  แบ่งส่วนรำชกำรภำยในออกเป็น  4  งำน คือ  

2.1 งานการเงิน     
   -  งำนรับเงิน – เบิกจ่ำยเงิน 
   -  งำนจัดท ำฎีกำเบิกจ่ำยเงิน 
   -  งำนเก็บรักษำเงิน 

-  งำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
2.2  งานบัญชี    

   -  งำนกำรบัญชี 
   -  งำนทะเบียนคุมกำรเบิกจ่ำย 
   -  งำนกำรเงินและงบทดลอง 
   -  งำนงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน 

-  งำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
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  2.3  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้    
  -  งำนภำษีอำกร  ค่ำธรรมเนียมและค่ำเช่ำ 
  -  งำนพัฒนำรำยได้ 
  -  งำนควบคุมกิจกำรค้ำและค่ำปรับ 
  -  งำนทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรำยได้ 

-  งำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
  2.4  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ    

  -  งำนทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภำษี 
  -  งำนพัสดุ 
  -  งำนทะเบียนเบิกจ่ำยวัสดุครุภัณฑ์และยำนพำหนะ 

-  งำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
3.  กองช่าง   

มีภำระหน้ำที่เกี่ยวกับกำรส ำรวจออกแบบและจัดท ำโครงกำร ใช้จ่ำยเงินของ เทศบำล กำรอนุมัติ 
เพ่ือ ด ำเนินกำรตำมโครงกำรที่ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ของ เทศบำล งำนบ ำรุงซ่อม และจัดท ำทะเบียน  สิ่งก่อสร้ำง 
ที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของ เทศบำล กำรให้ค ำแนะน ำปรึกษำ เกี่ยวกับกำรจัดท ำโครงกำร และกำรออกแบบ 
ก่อสร้ำง แก่เทศบำล และหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  งำนควบคุมอำคำร กำรดูแล ควบคุม ปรึกษำ ซ่อมแซม วัสดุ
ครุภัณฑ์   และปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนรำชกำรภำยในออกเป็น  4  งำน  คือ 
  3.1  งานก่อสร้าง       

-  งำนก่อสร้ำงและบูรณะถนน 
  -  งำนก่อสร้ำงและบูรณะสภำพและโครงกำรพิเศษ 
  -  งำนระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทำงคมนำคม 
  -  งำนบ ำรุงรักษำเครื่องจักรและยำนพำหนะ 

-  งำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
  3.2  งานออกแบบและควบคุมอาคาร     

  -  งำนวิศวกรรม 
  -  งำนประเมินรำคำ 
  -  งำนควบคุมกำรก่อสร้ำงอำคำร 
  -  งำนบริกำรข้อมูลและหลักเกณฑ์ 
  -  งำนออกแบบ 

-  งำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
  3.3  งานประสานสาธารณปูโภค     

  -  งำนประสำนสำธำรณูปโภคและกิจกำรประปำ 
  -  งำนขนส่งและวิศวกรรมจรำจร 
  -  งำนระบำยน้ ำ 
  -  งำนจัดตกแต่งสถำนที่ 

-  งำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
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ด้านการคลังท้องถิ่น 

       บัดนี้ถึงเวลำที่คณะผู้บริหำรของเทศบำลต ำบลคูเมือง  จะได้เสนอร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีต่อสภำ
เทศบำลต ำบลคเูมืองอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกำสนี้ คณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบลคูเมืองจึงขอช้ีแจงให้ท่ำนประธำนและสมำชิกทุก
ท่ำนได้ทรำบถึงสถำนกำรณ์คลังตลอดจนหลักกำรและแนวนโยบำยด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้ 

1. สถำนกำรณ์คลัง 
1.1 งบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป 
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2560 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถำนะกำรเงินดังน้ี 
 1.1.1 เงินฝำกธนำคำร  จ ำนวน 8,145,010.45 บำท 
 1.1.2 เงินสะสม   จ ำนวน 3,226,839.76 บำท 
 1.1.3 เงินทุนส ำรองเงินสะสม จ ำนวน 2,839,659.51 บำท 
 1.1.4 รำยกำรที่ได้กันเงินแบบกอ่หน้ีผูกพันและยังไมไ่ด้เบิกจ่ำยจ ำนวน 44 โครงกำรรวม 2,072,834.60 บำท 
 1.1.5 รำยกำรที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ ำนวน 1 โครงกำร รวม 90,000  บำท 
1.2 เงินกู้คงค้ำง  จ ำนวน 0.00  บำท 

2. กำรบริหำรงบประมำณ ในปีงบประมำณ 2560 ณ  วันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2560 
(1)  รำยรับจริง  จ ำนวน 30,520,741.90 บำท  ประกอบด้วย 

หมวดภำษีอำกร     จ ำนวน  108,646.40 บำท 
หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และใบอนุญำต   จ ำนวน  125,355.00 บำท 
หมวดรำยได้จำกทรัพยส์ิน    จ ำนวน    55,150.33 บำท 
หมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย์  จ ำนวน  536,568.00 บำท 
หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด     จ ำนวน  187,449.00 บำท 
หมวดรำยได้จำกทุน     จ ำนวน      2,900.00 บำท 
หมวดภำษีจดัสรร     จ ำนวน        14,591,188.67 บำท 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป     จ ำนวน          14,913,484.00      บำท 

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบำลใหโ้ดยระบุวัตถุประสงค์  จ ำนวน 9,105,000 บำท 
(3) รำยจ่ำยจริง  จ ำนวน 36,245,182.71 บำท  ประกอบด้วย 

งบกลำง      จ ำนวน  7,559,013.00 บำท 
งบบุคลำกร      จ ำนวน  9,907,481.50 บำท 
งบด ำเนินงำน      จ ำนวน  7,788,702.99 บำท 
งบลงทุน      จ ำนวน  1,048ม043.00 บำท 
งบรำยจ่ำยอื่น      จ ำนวน   - บำท 
งบเงินอุดหนุน      จ ำนวน  1,235,000.00 บำท 

(4) รำยจ่ำยที่จำ่ยจำกเงินอุดหนุนทีร่ัฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค ์ จ ำนวน             8,706,942.22 บำท 
(5) รำยจ่ำยที่จำ่ยจำกเงินสะสม    จ ำนวน   - บำท 
(6) รำยจ่ำยที่จำ่ยจำกเงินทุนส ำรองเงนิสะสม   จ ำนวน   - บำท 

 
3. งบเฉพำะกำร 

ประเภทกิจกำร  ประปำ 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560  มีรำยรับจริง  536,320  บำท  รำยจ่ำยจริง   767,343.36 บำท 
กู้เงินจำกธนำคำร/ ธอส./อื่นๆ     จ ำนวน   - บำท 
กู้เงิน ก.บ.ท.      จ ำนวน   - บำท 
ก ำไรสุทธิ       จ ำนวน   - บำท 
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บทบาท/การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการทางการเมืองและการบริหาร 

ประชำชนในเขตเทศบำลต ำบลคูเมือง   มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำนของเทศบำล  ประชำชนในเขต
เทศบำลยังมีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน กำรช่วยเหลืองำนของเทศบำลต ำบลคูเมือง  เสนอแนะในกิจกรรมของ
เทศบำลต ำบลคูเมืองในกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ  เช่น  กำรประชุมจัดท ำแผนพัฒนำต ำบล , ประชุมประชำคม
แก้ไขปัญหำควำมยำกจน , ประชุมกำรจัดอบรมกระบวนกำรชุมชนเข้มแข็ง  กำรรณรงค์ต่อต้ำนยำเสพติด ฯลฯ 

 

1.2  ลักษณะภูมิประเทศ  สภำพพ้ืนที่ทั่วไปของคูเมืองมีสภำพทั่วไปของพ้ืนที่เป็นที่รำบลุ่ม มีล ำห้วย  
คลอง  และสระน้ ำกระจำยตำมพื้นท่ี  จึงเหมำะแก่กำรท ำกำรเกษตร 

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

ฤดูหนาว เริ่มต้นระหว่ำงเดือนพฤศจิกำยน - มกรำคม อุณหภูมิต่ ำสุดประมำณ 15 องศำ
เซลเซียส 

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

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

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

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

 2.2 การเลือกตั้ง   
เทศบำลต ำบลคูเมือง มีทั้งหมด  10  หมู่บ้ำน  ประชำชนให้ควำมร่วมมือด้ำนกำรเลือกตั้งเป็น

อย่ำงดี  เช่น  กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำลต ำบล ในปี พ.ศ. ๒๕๕7  ประชำชนมำใช้สิทธิเลือกตั้ง จ ำนวนผู้มำ
ใช้สิทธิเลือกตั้งนำยกเทศมนตรีต ำบล  2,897 คน  จำกผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น  3,877   คน  คิดเป็นร้อยละ  ๗
2.24  จ ำนวนผู้มำใช้สิทธิเลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำลต ำบล 2,824 คน จำกผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น  2,897  คน  
คิดเป็นร้อยละ  ๗2.24  ปัญหำคือกำรแข่งขันทำงกำรเมืองค่อนข้ำงสูง มีจุดที่น่ำสังเกตคือ มีกำรย้ำยเข้ำย้ำยออก
ช่วงที่จะมีกำรเลือกตั้ง ไม่ว่ำจะเป็นกำรเลือกผู้ใหญ่บ้ำน  สมำชิกสภำ  นำยกเทศมนตรีต ำบลคูเมืองโดยเฉพำะ กำร
คัดเลือกผู้ใหญ่บ้ำน  กำรแก้ไขปัญหำของเทศบำลต ำบลคูเมือง คือ ขอควำมร่วมมือ  ผู้น ำ  เจ้ำหน้ำที่ที่มีหน้ำที่
รับผิดชอบให้ระมัดระวัง สอดส่องพฤติกรรมและให้รำยงำนอ ำเภอทรำบ  กำรรณรงค์  ประชำสัมพันธ์  ให้ข้อมูลที่
ถูกต้อง  เกี่ยวกับข้อกฎหมำยของกำรเลือกตั้งที่กระท ำได้และท ำไม่ได้ให้ประชำชนได้รับทรำบ ปัญหำต่ำงๆ ที่
เกิดขึ้นเทศบำลต ำบลก็ได้พยำยำมแก้ไข  โดยเรื่องจำกกำรประชุมประชำคมท้องถิ่นทุกหมู่บ้ำนในเขต เทศบำล
ต ำบลคูเมืองในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น  

จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ข้อมูลเมื่อวันที่  12  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕7)   
    -  จ ำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนำยกเทศมนตรี  2,897  คน 
   -  จ ำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำล  2,897  คน 
  จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ครั้งล่าสุด (พ.ศ. ๒๕๕7) 

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

 
 
 
 

๒.  ด้านการเมือง/การปกครอง 
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3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร   
 

 
หมายเหตุ  :  ข้อมูลจากส านักทะเบียนอ าเภอเมืองสรวง  ณ เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 25๖0 
 
 
2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

 

 
หมายเหตุ  :  ข้อมูลจากส านักทะเบียนอ าเภอเมืองสรวง ณ เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 25๖0 

 
 
 

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

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ที ่ ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ที่ตั้ง 

พ.ศ. 25๖๒ 
จ านวนนักเรียน 

หมู่ที่ ชาย หญิง รวม 
1 ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดคูเมือง 3 10 13 23 
2 ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนป่ำดวน 8 8 10 28 
3 ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดใต้สูงยำง 4    
4 ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนดงเกลือ 10    

รวม 18 23 41 
  

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

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

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

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

 
 
 

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

ข้อมูลโรงเรียนสังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 
 

ชื่อสถานศึกษา 
จ านวนนักเรียน 

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

 ๑. โรงเรียนดงเกลือ 0 9 6 4 8 10 10 9 7 63 

 ๒. โรงเรียนบ้ำนคูเมือง 0 10 9 19 10 15 13 12 11 ๗4 

 ๓. โรงเรียนบ้ำนสูงยำง 5 11 0 8 4 9 7 10 6 60 
 4. โรงเรียนบ้ำนป่ำดวน 4 3 0 5 4 8 5 5 3 37 
 5. โรงเรียนสูงยำงวิทยำประชำสรรค์           

รวมทั้งสิ้น ๓ ๒๑ ๒๐ ๒๒ ๒๐ ๒๙ ๒๔ ๓๕ ๒๕ ๑๙๙ 
 

หมายเหตุ  :  ข้อมูลจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ณ วันที่ ๑6 พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
4.2  สาธารณสุข     

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

   -  อัตรำกำรใช้ส้วมรำดน้ ำ  ร้อยละ  100 
๔.๓  อาชญากรรม 

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

๔.๔  ยาเสพติด 
ปัญหำยำเสพติดในเทศบำลต ำบลคูเมือง  จำกกำรที่ทำงสถำนีต ำรวจภูธรอ ำเภอเมืองสรวง ได้แจ้ง

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

ตำมท่ีเทศบำลต ำบลคูเมืองได้ด ำเนินโครงกำรส ำรวจข้อมูลพ้ืนฐำนในเขตเทศบำลต ำบลคูเมือง
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕60 เพ่ือน ำผลกำรส ำรวจมำพิจำรณำแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้น 
 ๔.๕  การสังคมสังเคราะห์ 
  เทศบำลต ำบลคูเมืองได้ด ำเนินกำรด้ำนสงคมสังเครำะห์ ดังนี้ 

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

 
 
            5.1 การคมนาคมขนส่ง 

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

 ๕.๖  เส้นทางคมนาคม 
กำรคมนำคมของต ำบลคูเมือง มีเส้นทำงที่สำมำรถเข้ำมำสู่ตัวต ำบลได้  1  เส้นทำงหลัก  ดังนี้ 

      ถนนทำงหลวงหมำยเลข  215   สำยร้อยเอ็ด-สุวรรณภูม ิ
            ถนนภายในต าบล 

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

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

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

5. ระบบบริการพื้นฐาน 



 17  
 

 

 5.2 การไฟฟ้า 
กำรขยำยเขตไฟฟ้ำ ปัจจุบันมีไฟฟ้ำใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  ปัญหำคือไฟฟ้ำ

ส่องสว่ำงทำงหรือที่สำธำรณะยังไม่สำมำรถด ำเนินกำรครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจำกพ้ืนที่ที่มีควำมต้องกำร
ให้ติดตั้งไฟฟ้ำส่องสว่ำงนั้นยังไม่เป็นที่สำธำรณะ  เทศบำลต ำบลคูเมืองจึงไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้เช่นเดียวกับถนน 
กำรแก้ปัญหำคือ  ประสำนควำมร่วมมือกันในหลำยๆ ฝ่ำย เพ่ือที่จะท ำควำมเข้ำใจกับประชำชนในพ้ืนที่  และ
วิธีกำรที่จะด ำเนินกำรแก้ไขอย่ำงไร  ทั้งนี้  เทศบำลต ำบลคูเมืองก็ได้ตั้งงบประมำณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้ง
ประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนได้รับทรำบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหำให้กับประชำชน  

๕.๓ การประปา 
กำรประปำของเทศบำลต ำบลคูเมืองมีกิจกำรประปำแต่ละหมู่บ้ำนได้บริหำรจัดกำรเอง และ

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

    
         5.4 โทรศัพท์ 

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

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

6.  ระบบเศรษฐกิจ 
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ต าบลคูเมือง อ าเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 

แหล่งตลาดทางการเกษตร 
เกษตรกรที่ปลูกข้ำวน ำผลผลิตไปขำยท่ีสหกรณ์กำรเกษตรในอ ำเภอเมืองสรวง และโรงสี ในอ ำเภอสุวรรณ

ภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  เกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์มีพ่อค้ำมำรับซื้อ หรือบำงส่วนน ำไปจ ำหน่ำยที่ตลำดนัด  ดังตำรำง
ต่อไปนี้ 

 
แหล่งตลาดทางการเกษตรในต าบล 

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

หมายเหตุ  :  ระยะทางจากที่ส านักงานเทศบาลต าบลคูเมืองถึงแหล่งตลาด 
 

6.2  การประมง 
  ในเขตเทศบำลต ำบลคูเมืองไม่มีกำรประมง  เป็นกำรจับปลำตำมธรรมชำติในบริโภคในครัวเรือน
ตำมฤดูกำลเท่ำนั้น  
 6.3  การปศุสัตว ์

กำรปศุสัตว์ในเขตเทศบำลต ำบลคูเมือง  เป็นกำรประกอบกำรในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็น
อำชีพหลักและอำชีพเสริม เช่น  กำรเลี้ยงไก่  เป็ด  โค  สุกร  กระบือ  เพ่ือจ ำหน่ำยและบริโภคเองในครัวเรือน 

จ านวนประชากรจ าแนกตามประเภทอาชีพ ปี 25๖๒ 
ข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน ระดับต าบล 

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

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

รวม 943 100.00 1,005 100.00 1,948 100.00 
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 6.4  การบริการ 
โฮมสเต    จ ำนวน  6 แห่ง 
ร้ำนอำหำร/คำรำโอเกะ  จ ำนวน  ๒ แห่ง       

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

ในเขตเทศบำลต ำบลคูเมืองไม่มีอุตสำหกรรม แต่มีกำรประกอบโรงสีขนำดเล็ก  จ ำนวน 10 แห่ง   
 6.7  การพาณิชยแ์ละกลุ่มอาชีพ 

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

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

ตาราง  องค์กร/กลุ่มอาชีพในต าบลคูเมือง 
 

กลุ่ม 
ที่ตั้ง 

(หมู่ที่) 
จ านวนสมาชิก 

(ราย) 
กิจกรรม 

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

หมู่ที่ 4 15 ปั้นเตำเศรษฐีเพ่ือสุขภำพ 

3. กลุ่มสำนตะกร้ำเครือ
เถำวัลย์ 

หมู่ที่ 4 15 สำนตะกร้ำเครือเถำวัลย์ 

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

6.8 แรงงาน 
  จำกกำรส ำรวจข้อมูลพื้นฐำนพบว่ำ  ประชำกรที่มีอำยุ  ๑๕ – ๖๐  ปี อยู่ในก ำลังแรงงำน ร้อยละ  
๙๕  เมื่อเทียบกับอัตรำส่วนกับจังหวัด ร้อยละ  ๗๓.๙๙  ซึ่งสูงกว่ำมำก  แต่ค่ำแรงในพ้ืนที่ต่ ำกว่ำระดับจังหวัด  
โดยเฉพำะแรงงำนด้ำนกำรเกษตร  ประชำกรอำยุระหว่ำง  ๒๕ – ๕๐ ปี บำงส่วน ไปรับจ้ำงท ำงำนนอกพ้ืนที่  
รวมทั้งแรงงำนที่ไปท ำงำนต่ำงประเทศ  ปัญหำที่พบคือ ประชำกรต้องไปท ำงำนนอกพ้ืนที่ในเมืองที่มีโรงงำน
อุตสำหกรรม  บริษัท  ห้ำงร้ำนใหญ่ๆ  เพรำะในพื้นที่ไม่มีโรงงำนอุตสำหกรรมที่มีกำรจ้ำงแรงงำนเยอะ เพรำะพ้ืนที่
ส่วนมำกเป็นที่อยู่อำศัย  ปัญหำนี้ยังไม่สำมำรถแก้ไขได้ 
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๗.1  การนับถือศาสนา 
  ประชำชนในต ำบลคูเมือง  จะนับถือศำสนำพุทธ  โดยมีศำสนสถำน  7  แห่ง  ดังนี้ 
 

ที ่ ชือ่ศาสนสถาน 
สถานที่ตั้ง จ านวนพระสงฆ์ 

บ้าน หมู่ที่ 
พร
ะ 

เณ
ร 

ชี รวม 

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

รวม 22 - - 22 
 

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

8.๓  ภูมปิัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชำชนในเขตพ้ืนที่ได้อนุรักษ์ภูมิปัญญำท้องถิ่น  ได้แก่  วิธีกำรทอเสื่อจำก
ต้นกก  สำนแห 
  ภาษาถิ่น  ประชำชนสำวนใหญ่พูดภำษำอีสำน 
  

8.๔  สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 
  ประชำชนในต ำบลคูเมืองได้มีสินค้ำพ้ืนเมืองและของฝำกส่วนใหญ่จะเป็น กล้วยเบรกแตก และ
กล้วยหอมทอง  ซึ่งประชำชนเริ่มหันมำปลูกกล้วยหอมทองมำกขึ้นและไม้กวำดทำงมะพร้ำวของกลุ่มผู้สูงอำยุและผู้
พิกำรในต ำบล  
 
 
 
 

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

9.๒ ป่าไม้  ในเขตพ้ืนที่เทศบำลต ำบลคูเมืองไม่มีป่ำไม้  
9.๓ ภูเขา  ในเขตพ้ืนที่เทศบำลต ำบลคูเมืองไม่มีภูเขำ 
 
9.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

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

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

9. ทรัพยากรธรรมชาติ 



 ๒๒  
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยเทศบาลต าบลคูเมือง  อ าเภอเมืองสรวง  จงัหวัดร้อยเอ็ด 

ส่วนที่ ส่วนที่ ๒๒  
  
 
 
 

 
 
 ๑.๑  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)   
  โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็น
เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆให้สอดคล้อง
และบรูณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎหมาย
ว่าด้วยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มี
ผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยก าหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือรับผิดชอบ
ในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิธีการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ใน
การติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้งก าหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาค
ส่วนด าเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

เพ่ือให้เป็นไปตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติการจัดท า ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ รวม ๖ คณะอัน
ประกอบด้วย คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้ านการ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม และ
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือรับผิดชอบ
ในการด าเนินการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนด ตลอดจนได้จัด
ให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางเพ่ือประกอบการ
พิจารณาจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติตามท่ีกฎหมายก าหนดแล้ว 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์“ประเทศไทยมี
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายใน
ช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 

สถานการณ ์แนวโน้ม วิสัยทัศน ์และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ   
๑. บทน า 

การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ 
เป็นต้นมาไดส้่งผลให้ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้รับการยกระดับเป็น
ประเทศในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลาง ในด้านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนส่งผลให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากการเป็นประเทศยากจน และในด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยมี
ข้อได้เปรียบในความหลากหลายเชิงนเิวศ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความท้าทายตอ่การพัฒนาที่ส าคัญ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 



 ๒๓  
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยเทศบาลต าบลคูเมือง  อ าเภอเมืองสรวง  จงัหวัดร้อยเอ็ด 

อาทิ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี ๒๕๖๐ ที่ร้อยละ ๓.๙ ถือว่าอยู่ในระดับต่ ากว่าศักยภาพ เมื่อ
เทียบกับร้อยละ ๖.๐ ต่อปีในช่วงเวลาเกือบ ๖ ทศวรรษที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของการ
ลงทุนภายในประเทศและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟ้ืนตัวได้เต็มที่โครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่ยังไม่
สามารถขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพภาคบริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตใน
ระดับต่ า ขาดการน าเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ประกอบกับแรงงานไทยยังมีปัญหาเรื่อง
คุณภาพและสมรรถนะที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ 

นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัยยังคงเป็นปัจจัยท้า
ทายส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ แม้ว่าการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข 
โครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคมอื่น ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพ่ิมมากขึ้น แต่ยังคง
มีปัญหาเรื่องคุณภาพการให้บริการที่มีมาตรฐานแตกต่างกันระหว่างพ้ืนที่ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ท าให้
ประเทศไทยยังคงมีปัญหาความเหลื่อมล้ าในหลายมิติ ขณะที่ปัญหาด้านความยากจนยังคงเป็นประเด็นท้า
ทายในการยกระดับการพัฒนาประเทศให้ประชาชนมีรายได้สูงขึ้นและแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าอย่างยั่งยืน 
ขณะเดียวกันการวางกลยุทธ์ระยะยาวในการฟ้ืนฟู การใช้ และการรักษาทรัพยากรอย่างบูรณาการเพ่ือการ
พัฒนาประเทศที่ผ่านมายังขาดความชัดเจน ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศยังมี
ปัญหาการใช้อย่างสิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว 

ทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าวข้างต้นมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ การพัฒนาประเทศขาดความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อความต้องการ
และปัญหาของประชาชน ขณะที่ความมั่นคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ต้องเสริมสร้างให้เกิดความ
เข้มแข็ง ลดความขัดแย้งทางความคิดและอุดมการณ์ที่มีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้ า  ความไม่เสมอภาค 
การขาดความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม และปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนส่งเสริม
คนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิดความรักและความสามัคคี 

ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนประชากรวัย
แรงงานและวัยเด็กที่ลดลงและประชากรสูงอายุที่เ พ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยเสี่ยงส าคัญที่จะท าให้
การพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ มีความท้าทายมากขึ้น ทั้งในส่วนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของ
ประเทศในการจัดสวัสดิการเพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่เพ่ิมสูงขึ้น การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ ความมั่นคงทางสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนซึ่งจะเป็นประเด็นท้าทายต่อ
การขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว 

๒. ปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ 
แม้ว่าประเทศไทยจะมีต าแหน่งที่ตั้งที่สามารถเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงในภูมิภาค

และเป็นประตูสู่เอเชีย แต่การที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพ่ือนบ้านหลายประเทศ ท าให้ปัญหาด้านเขตแดนกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านยังคงเป็นความท้าทายด้านความมั่นคงในอนาคต นอกจากนี้ ประเทศไทยยังคงต้องให้
ความส าคัญกับปัญหาด้านความมั่นคงอ่ืน ๆ ที่มีความซับซ้อน ละเอียดอ่อน และมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติ ที่
อาจเป็นประเด็นท้าทายต่อการสร้างบรรยากาศความไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชนและระหว่างประชาชนกับ
ประชาชน ซึ่งรวมถึงการสร้างความสามัคคีของคนในชาติที่จะน าไปสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม
ประชากรไทยที่มีแนวคิดและความเชื่อที่แตกต่างกันอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ การขยายอิทธิพลและการเพ่ิมบทบาท
ของประเทศมหาอ านาจ ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบหลายขั้วอ านาจ หรือเกิดการย้ายขั้วอ านาจทาง
เศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ขณะที่องค์กรที่ไม่ใช่รัฐ อาทิ 
องค์การระหว่างประเทศ และบรรษัทข้ามชาติ จะมีบทบาทมากขึ้นในการก าหนดกฎ ระเบียบ ทิศทาง



 ๒๔  
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยเทศบาลต าบลคูเมือง  อ าเภอเมืองสรวง  จงัหวัดร้อยเอ็ด 

ความสัมพันธ์และมาตรฐานสากลต่างๆ ทั้งในด้านความม่ันคง และเศรษฐกิจ รวมทั้งการรวมกลุ่มเศรษฐกิจและการ
เปิดเสรีในภูมิภาคที่น าไปสู่ความเชื่อมโยงในทุกระบบ อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านอาชญากรรมข้ามชาติและ
เศรษฐกิจนอกระบบ รวมทั้งปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย ์และการลักลอบเข้าเมือง 

ในทางกลับกัน ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจะก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่างพลิกผัน  อาทิ เทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ หุ่นยนต์และโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรม
สมัยใหม่ และเทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่งตัวอย่างแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเหล่านี้ คาดว่าจะ
เป็นปัจจัยสนับสนุนหลักที่ช่วยท าให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะกลับมาขยายตัวได้เข้มแข็งขึ้น 
แนวโน้มส าคัญที่จ าเป็นต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด อาทิการรวมกลุ่มทางการค้าและการลงทุนที่จะมีความ
หลากหลายเพิ่มมากข้ึน การแข่งขันท่ีคาดว่าจะรุนแรงขึ้นในการเพ่ิมผลิตภาพและสร้างความหลากหลายของสินค้า
และบริการที่ตอบโจทย์รูปแบบชีวิตใหม่ๆ 

นอกจากนั้น ประเทศไทยคาดว่าจะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี 
๒๕๗๔จะก่อให้เกิดโอกาสใหม่ๆ ในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุที่จะมีสัดส่วน
เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการคาดการณ์ว่าครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลาย
มากขึ้นประชากรในประเทศไทยจะมีช่วงอายุที่แตกต่างกันและจะมีกลุ่มคนช่วงอายุใหม่ๆ  เพ่ิมขึ้น ซึ่งจะ
ส่งผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การเตรียมความพร้อมของประชากรให้มีคุณภาพและ
การน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการผลิตและการบริการของประเทศจะเป็นความท้าทายส าคัญในระยะ
ต่อไป 
   ในขณะเดียวกัน โครงสร้างประชากรทีเ่ข้าสู่สังคมสูงวัย อาจท าให้เกิดความต้องการ
แรงงานต่างชาติเพิ่มมากขึ้นเพ่ือทดแทนจ านวนแรงงานไทยที่ลดลง ซึ่งปัจจัยด้านการเปิดเสรีในภูมิภาคและ
ความก้าวหนา้ของการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในภูมิภาคจะท าให้การเคลื่อนย้ายแรงงานและการย้ายถิ่น
มีความสะดวกมากขึ้น และเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายประชากรเข้าออกประเทศเพ่ิมมาก
ขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรที่มีศักยภาพซึ่งมีแนวโน้มในการเคลื่อนย้ายไปเรียนหรือท างานในทั่วทุกมุม
โลกสูงขึ้น ทั้งนี้ การย้ายถิ่นส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น จึงอาจจะเป็นไป
ได้ที่ประเทศไทยจะยังคงเป็นประเทศผู้รับของประชากรจากประเทศเพ่ือนบ้านขณะที่ประชากรไทย
โดยเฉพาะแรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจในการย้ายถิ่นไปยังประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่ดีกว่า  อาจท าให้
การแย่งชิงแรงงานมีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งจะยิ่งท าให้เกิดความเสี่ยงต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ
การเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย 
   นอกจากนี้ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดว่าจะมีความ
รุนแรงมากขึ้นทั้งในเชิงความผันผวน ความถี่ และขอบเขตที่กว้างขวางมากขึ้น ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อ
ชีวิตและทรัพย์สิน ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกับ
ความมั่นคงด้านอาหารและน้ า ขณะที่ระบบนิเวศต่างๆ มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง และมีความเป็นไปได้
ค่อนข้างสูงในการสูญเสียความสามารถในการรองรบัความต้องการของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไร
ก็ดี ระดับความรุนแรงของผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรมของ
ระบบนิเวศต่าง ๆ ดังกล่าวที่แต่ละประเทศจะต้องเผชิญจะมีความแตกต่างกัน ท าให้การเป็นสังคมสีเขียว
การรักษาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการจะได้รับความส าคัญและ
ความสนใจจากนานาประเทศรวมทั้งประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้น พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกรวมถึง
การสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงานและอาหารมีแนวโน้มที่จะมีความส าคัญเพ่ิมมากขึ้นกฎระเบียบและ
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ข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมจะมีความเข้มข้นและเข้มงวดขึ้น โดยกรอบการพัฒนาตามข้อตกลงระหว่าง
ประเทศต่างๆ ที่ส าคัญ เช่น เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และบันทึกความตกลงปารีสจะได้รับการน าไป
ปฏิบัติอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น 
   แนวโน้มเหล่านี้จะก่อให้เกิดความท้าทายต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติ  ทั้งใน
ส่วนของการจ้างงานและอาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหม่ๆ ความมั่นคงของประเทศอันเกิดจากภัย
คุกคามและความเสี่ยงด้านอื่นๆ ที่ซับซ้อนขึ้น อาชญากรรมไซเบอร์ รูปแบบการก่อสงครามที่ใช้เทคโนโลยี 
เป็นเครื่องมือ การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ เทคโนโลยี
และสินค้าและบริการ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รวดเร็วและคาดการณ์ได้ยากการ
เกิดขึ้นของโรคระบาด และโรคอุบัติใหม่ที่จะส่งผลให้การเฝ้าระวังด้านการสาธารณสุขในประเทศมี
ความส าคัญมากขึ้น อาจน าไปสู่ปัญหาความเหลื่อมล้ าที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นได้ หากไม่มีมาตรการที่มี
ประสิทธิภาพในการป้องกันและรองรับผลกระทบต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงการเตรียมความพร้อม
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผันที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งหากการเข้าถึงเทคโนโลยี โครงสร้างพ้ืนฐาน และองค์ความรู้สมัยใหม่มีระดับความแตกต่างกัน
ระหว่างกลุ่มประชากรต่างๆ โดยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกล่าวจะส่งผลต่อทั้งการ
จ้างงานและอาชีพที่จะมีรูปแบบและลักษณะงานที่เปลี่ยนไป มีความต้องการแรงงานที่มีสมรรถนะสูงเพ่ิม
มากขึ้น หลายอาชีพอาจหายไปจากตลาดงานในปัจจุบันและบางอาชีพจะถูกทดแทนด้วยระบบอัตโนมัติ
โดยเฉพาะอาชีพที่ต้องการทักษะระดับต่ า ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนที่ปรับตวัไม่ทันหรอืขาดความรู้และทักษะที่ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปกระแสโลกาภิวัตน์ที่จะ
ท าให้เกิดการพัฒนาขยายความเป็นเมือง วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสภาพ
ภูมิอากาศที่อาจจะมีความแปรปรวนมากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจัยทั้งหมดดังกล่าวจะส่งผลให้ปัญหาความยากจนและ
ความเหลื่อมล้ าของประเทศมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 
   จากปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติ
ต่างๆข้างต้น เห็นได้ว่าบริบทและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลง 
อย่างรวดเร็ว มีพลวัตสูง และมีความซับซ้อนหลากหลายมิติ ซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศอย่าง
มาก ดังนั้น การพัฒนาประเทศจึงจ าเป็นต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกด้านการ
พัฒนาที่เกี่ยวข้อง มีความร่วมมือในลักษณะประชารัฐจากภาคส่วนตา่งๆ ในรูปแบบของหุ้นส่วนการพัฒนาที่
เป็นการด าเนินงานอย่างบูรณาการ เนื่องจากทุกมิติการพัฒนามีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน โดยประเทศ
ไทยจ าเป็นต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ มีความรู้ สมรรถนะ และทักษะที่สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ สามารถรู้เท่าทันและปรับตัวให้สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข  มีอาชีพที่มั่นคง 
สร้างรายได้ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และกติกาใหม่ๆ และมาตรฐานที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในโลก
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งจ าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบและปัจจัยส่งเสริมต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้องไป
พร้อมกัน ทั้งในส่วนของระบบการเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะฝีมือที่สอดคล้องกันกับการพัฒนา
ของคนในแต่ละช่วงวัย ระบบบริการสาธารณะ โครงสร้างพ้ืนฐาน รวมทั้งการให้ความส าคัญกับการส่งเสริม
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้ประเทศไทยสามารถยกระดับเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวทัน
โลก จากการต่อยอดการพัฒนาบนพ้ืนฐานนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ส่งผลให้เกิดการสร้างห่วงโซ่มูลค่าทาง
เศรษฐกิจในทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรและภาคบริการ กระจายผลประโยชน์จากการพัฒนา ลด
ปัญหาความเหลื่อมล้ า และน าไปสู่การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วน 
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   นอกจากนี้ ประเทศไทยต้องให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลความมั่นคงด้าน
พลังงานและอาหาร การรักษาไว้ซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศ การส่งเสริมการด าเนินชีวิตและธุรกิจ และ
การพัฒนาและขยายความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่องที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  พร้อมกับการมี
ข้อก าหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พ้ืนที่ที่ชัดเจน  ขณะที่การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ กฎหมาย ระบบภาษีต้องมีกลยุทธ์การพัฒนาที่สามารถอ านวยความ
สะดวกและส่งเสริมใหป้ระเทศมศีักยภาพการแข่งขันที่สูงขึ้น และสามารถใช้จุดแข็งในเรื่องต าแหน่งที่ตั้งทาง
ภูมิศาสตร์ของประเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศมากขึ้น  รวมทั้งให้ความส าคัญของการ
รวมกลุ่มความร่วมมือกับนานาประเทศในระดับภูมิภาคและระดับโลก  เพ่ือกระชับและสร้างสัมพันธไมตรี 
เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทูต ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างพลังทางเศรษฐกิจและรักษาความมั่นคงของ
ประเทศ โดยจ าเป็นต้องสร้างความพร้อมในการที่จะยกระดับมาตรฐานและมีการปฏิบัติให้เป็นไปตาม
ระเบียบกติกาสากลในด้านต่างๆ ขณะเดียวกันประเทศไทยจ าเป็นต้องเร่งให้มีการปฏิรูประบบราชการและ
การเมืองเพ่ือให้เกิดการบริหารราชการที่ดีและมีเสถียรภาพทางการเมือง  มีการส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่น
สถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจเพ่ือให้เกิดความรักความสามัคคี และลดความขัดแย้งภายในประเทศ โดยที่
นโยบายการพัฒนาต่างๆ จ าเป็นต้องค านึงถึงความสอดคล้องกับโครงสร้างและลักษณะพฤติกรรมของ
ประชากรที่อาจจะมีความแตกต่างจากปัจจุบันมากขึ้น 
   ดังนั้น ภายใต้เงื่อนไขโครงสร้างประชากร โครงสร้างเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพ
ภูมิอากาศสิ่งแวดล้อม และปัจจัยการพัฒนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ประเทศไทยจ าเป็นต้องมีการวาง
แผนการพัฒนาที่รอบคอบและครอบคลุม อย่างไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาใน
การด าเนินงานเพ่ือให้เกิดการปรับตัวซึ่งจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาให้ประเทศเจริญก้าวหน้าไปในอนาคตจึงจ าเป็นต้องก าหนดวิสัยทัศน์ในระยะยาวที่ต้อง
บรรลุ พร้อมทั้งแนวยุทธศาสตร์หลักในด้านต่างๆ เพื่อเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างบูรณาการ
บนพ้ืนฐานประชารัฐเพื่อยกระดับจุดแข็งและจุดเด่นของประเทศ และปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนและจุดด้อยต่าง 
ๆ อย่างเป็นระบบ โดยยุทธศาสตร์ชาตจิะเปน็เปา้หมายใหญใ่นการขับเคลื่อนประเทศ และถ่ายทอดไปสู่แผน
ในระดับอื่น ๆ เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจและพ้ืนที่ ซึ่งรวมถึงพ้ืนที่พิเศษต่างๆ 
อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพ่ือให้การพัฒนาประเทศสามารถ
ด าเนินการได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และ ยั่งยืน 

๓. วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบต่อ
ผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก ่การมีเอกราช อธิปไตย การด ารงอยู่อย่างม่ันคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ
และประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคม
ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและ
ความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและ
อาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่าง
ประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคม
โลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

 



 ๒๗  
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยเทศบาลต าบลคูเมือง  อ าเภอเมืองสรวง  จงัหวัดร้อยเอ็ด 

ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และ 
มีความม่ันคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคง
ในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  สถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน  มีระบบการเมืองที่
มั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล  สังคมมีความปรองดอง
และความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชน
มีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีการออมส าหรับวัยเกษียณ ความมั่นคง
ของอาหาร พลังงาน และน้ า มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความ
ยั่งยืนจนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับ
ผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิตตาม
มาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง 
ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพ่ือให้
สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต
เพ่ือให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่ส าคัญในเวทีโลก และมี
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยง
ในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในการพัฒนา 
นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญาทุน
ทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิต
ของประชาชนให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษาและการ
ฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจน
เกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมี
คุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบาย
ที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน  และทุกภาคส่วนในสังคม
ยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 

โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข
เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของ
ประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชน
เพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประกอบด้วย 

๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 



 ๒๘  
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยเทศบาลต าบลคูเมือง  อ าเภอเมืองสรวง  จงัหวัดร้อยเอ็ด 

๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
๔.๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 

(๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
(๒)การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
(๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อ

ความมั่นคงของชาติ 
(๔) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ 

รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 
(๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 

๔.๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(๑) การเกษตรสร้างมูลค่า 
(๒) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
(๓) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
๔.๔ โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
(๕) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 

๔.๓ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(๑) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
(๓) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
(๔) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
(๕) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
(๖) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย ์
(๗) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนา

ประเทศ 
๔.๔ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

(๑) การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
(๒) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
(๓) การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
(๔) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและ

การจัดการตนเอง 
๔.๕ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 
(๑) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
(๒) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
(๓) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
(๔) พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้น

ความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
(๕) พัฒนาความม่ันคงน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๖) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ 



 ๒๙  
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยเทศบาลต าบลคูเมือง  อ าเภอเมืองสรวง  จงัหวัดร้อยเอ็ด 

 
๔.๖ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

(๑) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และ
ให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 

(๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและ
เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 

(๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุก
ภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 

(๔) ภาครัฐมีความทันสมัย 
(๕) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส า นึกมี

ความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
(๖) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๗) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จ าเป็น 
(๘) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดย

เสมอภาค 
 
 ๑.๒  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได้จัดทาขึ้นใน
ช่วงเวลาของการปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดกันมากขึ้น 
โดยได้น้อมนาหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่องจาก
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙–๑๑ เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง  เกิด
ภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน 
  ในการจัดทาแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ครั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดทาบนพ้ืนฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซึ่งเป็นแผน
หลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น ได้
ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และ
ระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพ่ือร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์และ ทิศทางการ
พัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดทารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพ่ือมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน” 
  การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่ส าคัญในการเชื่อมต่อกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้ก าหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการส าคัญที่ต้องดาเนินการให้เห็น
ผลเป็นรูปธรรมในช่วง ๕ ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบ
เศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม ขณะเดียวกัน ยัง
ได้ก าหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน เพ่ือกากับให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมี
ทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ นาไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของสังคมไทย 
 
 
 
 



 ๓๐  
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยเทศบาลต าบลคูเมือง  อ าเภอเมืองสรวง  จงัหวัดร้อยเอ็ด 

๑. ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
๑.๑ หลักการ 
๑.๒ จุดเปลี่ยนส าคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ ๑๒ 
๑.๓ ประเด็นการพัฒนาหลักที่ส าคัญในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 

๒. การประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาประเทศ  
๒.๑ สถานการณ์และแนวโน้มภายนอก  
๒.๒ สถานการณ์และแนวโน้มภายใน  

๓. วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  
๓.๑. วัตถุประสงค์  

   ๓.๒. เป้าหมายรวม  
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  

ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มีทั้งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร์ โดยมี ๖ ยุทธศาสตร์
ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และอีก ๔ ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้  

๔.๑ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
๔.๒ ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  

   ๔.๓ ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
๔.๔ ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
๔.๕ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ัง 

และยั่งยืน  
๔.๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย  
๔.๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  
๔.๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
๔.๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
๔.๑๐ ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา  

๕. การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ สู่การปฏิบัติ  
๕.๑ หลักการ  
๕.๒ แนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  
๕.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  

 
 ๑.๓  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
        แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4  ตอนกลาง 

๑. สภาพทั่วไป  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ได้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์การ

พัฒนากลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2561-2564 เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางของการพัฒนากลุ่มจังหวัด ภายใต้ผลการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมศักยภาพ บริบทของการพัฒนาที่ผ่านมาและในอนาคต รวมทั้งสภาพของปัญหาและความ
ต้องการของประชาชนโดยมียุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ดังนี้ 

 

 



 ๓๑  
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยเทศบาลต าบลคูเมือง  อ าเภอเมืองสรวง  จงัหวัดร้อยเอ็ด 

  วิสัยทัศน์ 

  “ศูนย์กลางอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร เชื่อมโยงการบริการ การท่องเที่ยว และโลจิสติกส์ สู่
อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโข่ง” 

  เป้า ประสงค์ เชิงวิสัยทัศน์  

เพ่ือกา้วไปสู่วิสัยทัศน์และการพัฒนากลุ่มจังหวัดที่พึงปรารถนาในระยะยาว 4 ปี จึงได้ก าหนดเป้าหมายหลักในการ
พัฒนากลุ่มจังหวัดไว้ ดังนี้ 

1) เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด 
2) เพ่ิมผลิตภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจหลักให้ได้มาตรฐาน 
๓) เพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด 

ตัวชีวัดรวม 
๑) ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้น ของผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด 
2) อัตราการขยายตัวรายได้การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดที่เพ่ิมขึ้น 

ประเดนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนกลางได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์
การพัฒนาเพ่ือบรรลุวิสัยทัศน  ์ของการพัฒนารายได้ประเด็นยุทธศาสตร์ รวม 3 ประเด็นยุทธศาสตร์แต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๑ การพัฒนาศักยภาพการผลิตการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 
เป้าประสงค์ 

๑) เพ่ิมคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรให้ได้มาตรฐาน 
2) พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปการเกษตร 

ตัวชีวัดรายยุทธศาสตร์ 
๑) ร้อยละของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรมที่เพ่ิมข้ึน 
๒) ร้อยละของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรที่เพ่ิมข้ึน 
3) ร้อยละของจานวนแปลง ฟาร์มที่ได้รับการรับรอง GAP ที่เพ่ิมขึ้น 

กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา ประกอบด้วยกลยุทธ์ 3 กลยุทธ์ ดังนี้ 
๑) เพ่ิมประสิทธิภาพและมาตรฐานการผลิต 
๒) พัฒนาและสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าพืชเศรษฐกิจหลัก 
3) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้า 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การบริการ และโลจิสติกส์ 
เป้าประสงค์ 

๑) เพ่ิมมูลค่าการค้าและการบริการกลุ่มจังหวัด 
๒) เพ่ิมผลิตภาพแรงงานในกลุ่มจังหวัด 

ตัวชีวัดรายยุทธศาสตร์ 
๑) ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการค้าและบริการกลุ่มจังหวัด 
๒) ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของผลิตภาพแรงงาน 



 ๓๒  
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยเทศบาลต าบลคูเมือง  อ าเภอเมืองสรวง  จงัหวัดร้อยเอ็ด 

กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา 
๑) พัฒนาศักยภาพ SMEs และเครือข่ายผู้ประกอบการ  
2) พัฒนาและเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ 
3) พัฒนาคุณภาพฝีมือแรงงานและเพ่ิมทักษะแก่ผู้ประกอบการ 
4) พัฒนาระบบการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัด 

 

ประเดนยทุธศาสตร์ที ่๓ การเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวอย่างครบวงจร 

เป้าประสงค์ 
เพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องเพ่ิมขึ้น 

ตัวชีวัดรายยุทธศาสตร์ 
1. รายได้จากการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดที่เพ่ิมขึ้น 
2. มูลค่าการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมที่เพ่ิมข้ึน 

กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา 
๑) พัฒนาศักยภาพแหล่งท่อง เที่ยวและเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ชุมชน 
๒) พัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 
๓) ส่งเสริมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด 
4) พัฒนาและยกระดับไหมให้เป็นศูนย์กลางแฟชั่นผ้าไหมในภูมิภาค 
 

 

 
 



 ๓๓  
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยเทศบาลต าบลคูเมือง  อ าเภอเมืองสรวง  จงัหวัดร้อยเอ็ด 

ศักยภาพและเป้าหมายการพัฒนา  กลุ่มจังหวดัภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
 

๑. ฐานการผลิต และแปรรูปพืชเศรษฐกิจหลักที่ได้มาตรฐาน 
- ฐานการผลิตและแปรรูปการเกษตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานสากล 
- ศูนย์การวิจัยเรียนรู้การผลิตขา้วหอมมะลิคุณภาพ 

๒. แหล่งผลิตพลังงานทดแทน 
- ฐานการผลิตและแปรรูปพชื พลังงานทดแทน (มันสาปะหลงัและอ้อย) 

3. ศูนย์กลางอุตสาหกรรมเกษตร การค้า การลงทุน การบริการ สู่อนุภูมิภาคลุ่ม น้าโขง 
- ศูนย์กลางเศรษฐกิจสู่อนุภูมิภาคลุ่มนา้โขง 

4. การท่องเที่ยวเชิงประเพณีวฒันธรรมและการท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์ 
- ตามรอยเส้นทางไดโนเสาร์และโบราณสถานยุคก่อนประวัติศาสตร์ 
- ท่องเที่ยวเชิงประเพณีและวฒันธรรม  

5. ไหมไทยสู่สากล 
- ศูนย์กลางแฟชั่นผ้าไหมระดับ ภูมิภาค 

 
 



 ๓๔  
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยเทศบาลต าบลคูเมือง  อ าเภอเมืองสรวง  จงัหวัดร้อยเอ็ด 

 แผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด 
  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนาจังหวัด ร้อยเอ็ด 

เทศบาลได้จัดท าแผนสี่ปีโดยสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – 
๒๕๖๐)  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าว  โดยมุ่งเน้นพัฒนาด้านอุตสาหกรรม
การเกษตร  อาหาร  พลังงานสะอาด  การค้า  เศรษฐกิจอาเซียน การท่องเที่ยว  สังคมคุณภาพ  พัฒนาเมืองน่าอยู่  
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยและความมั่นคงของบ้านเมือง ซึ่งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖๔) มีรายละเอียดดังนี้  
ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ 
 ๑.  เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม  การเกษตร  การท่องเที่ยว  Logistics และพลังงานสะอาดในภูมิภาค 
 ๒.  เป็นศูนย์กลางการศึกษา  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  และสาธารณสุขที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล  
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 ๓.  เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๔.  เป็นศูนย์กลางในการป้องกันภัยคุกคาม  และเสริมสร้างความมั่นคง  เพ่ือป้องกันสถาบันหลักของชาติ 
 ๕.  เป็นที่ตั้งของส่วนราชการที่มีการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน 
 
วิสัยทัศน์  จังหวัดร้อยเอ็ด  ระยะ  ๔  ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 
 
 
 
เป้าประสงค์รวม 
 ๑.  ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) เติบโตเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี 
 ๒.  สังคมมีความมั่นคง ปลอดภัย และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามเกณฑ์มาตรฐาน 
  
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ๑.  เพ่ิมศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิและสินค้าเกษตร สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และอาหารปลอดภัย 
 ๒.  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า การผลิตและการลงทุน 
 ๓.  ยกระดับคุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวชุมชนและสังคม 
 ๔.  สร้างความสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพและยั่งยืน 
 ๕.  รักษาความมั่นคงภายใน และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 
 
 
 
 
 
 
 

“เป็นจังหวัดที่มีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคม บนพื้นฐานแหล่งผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มข้าวหอม
มะลิคุณภาพสูง เอื้อต่อการลงทุนของภาคเอกชน และเป็นเมืองน่าเที่ยว น่าอยู่” 



 ๓๕  
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยเทศบาลต าบลคูเมือง  อ าเภอเมืองสรวง  จงัหวัดร้อยเอ็ด 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  ตัวช้ีวัด  และกลยุทธ์ 
 

ยุทศาสตร์ที่ 
เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่๑: 
เพ่ิมศักยภาพการ
ผลิตข้าวหอมมะละ
และสินค้าเกษตรสู่
มาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ และ
อาหารปลอดภัย 

๑.  เพ่ือสร้าง
มูลค่าเพ่ิมข้าวหอม
มะลิและสินค้า
การเกษตร 

๑.  ผลผลิตข้าวหอม
มะลิเฉลี่ยต่อไร่เพ่ิมขึ้น 
(10 กิโลกรัมต่อปี) 
๒.  มูลค่าการจ าหน่าย
สินค้าเกษตรเพ่ิมขึ้น 
(ร้อยละ 5 ต่อปี) 
3. ร้อยละของจ านวน
แปลงฟาร์มเป้าหมายที่
ปลูกข้าวหอมมะลิและ
สินค้าเกษตรได้รับ
มาตรฐานเกษตร
ปลอดภัย/เกษตร
อินทรีย์ (ร้อยละ 80) 
 
 
 
 
 
 
 

๑. พัฒนาพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้และ
พ้ืนที่ที่มีศักยภาพของจังหวัดเป็นเขต
เศรษฐกิจข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง 
๒. พัฒนากระบวนการผลิต การแปร
รูปข้าวหอมมะลิ และสินค้าเกษตร
ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ให้อยู่ภายใต้มาตรฐาน
เกษตรปลอดภัยและอินทรีย์ทุก
ขั้นตอน 
๓. สนับสนุน ส่งเสริมเกษตรกร และ
สถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็งพ่ึงตนเอง
ได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

๒. เพ่ิมมูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภาคการเกษตรของ
จังหวัดเติบโตเพ่ิมข้ึน 

4. ร้อยละของหมู่บ้านมี
ตลาดสินค้าเกษตร
ชุมชนในปี 2564 (ร้อย
ละ 70 ของหมู่บ้านทั้ง
จังหวัด) 
 

4. ส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรใน
ท้องถิ่น และตลาดอิเล็กทรอนิกส์
อย่างทั่วถึง 

 
 
 
 
 
 



 ๓๖  
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยเทศบาลต าบลคูเมือง  อ าเภอเมืองสรวง  จงัหวัดร้อยเอ็ด 

 

ยุทศาสตร์ที่ 
เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 
๒ ส่งเสริม
และ
พัฒนาการ
ท่องเที่ยว 
การบริการ 
การค้า การ
ผลิตและการ
ลงทุน 

๑. เป็นศูนย์กลาง
การท่องเที่ยว 
การค้า การลงทุน 

๑. รายได้จาการท่องเที่ยวของ
จังหวัดเพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 5 ต่อ
ปี) 
๒. ระดับความส าเร็จของการ
ส่งเสริมและพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยวของจังหวัด (ระดับ) 
๓. มูลค่าการลงทุนของภาค
การค้า การอุตสาหกรรม การ
ท่องเที่ยว และการบริการ ของ
จังหวัดเพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 5 ต่อ
ปี) 
 
 
 
 
 
 

๑. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวหลักสามเหลี่ยมสาเกตนคร
และพ้ืนที่ที่มีศักยภาพรวมทั้ง 
กิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม 
๒. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
การคมนาคมขนส่ง และระบบโลจิ
สติกส์ให้ได้มาตรฐาน 

๒. เศรษฐกิจดี และ
มีมูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมของภาค
นอกการ เกษตรของ
จังหวัดเพ่ิมข้ึน 

4. ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคนอก
การเกษตรเพิ่มข้ึน (ร้อยละ 5 
ต่อปี) 
๔. มูลค่าการจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ชุมชนและ OTOP 
เพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 5 ต่อปี) 
 
 
 
 
 
 
 

๓. ส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดย่อม
ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค เพ่ือการค้า
และส่งออกโดยมุ่งเน้นอุตสาหกรรม
สีเขียว 
๔. ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐาน
รากและประชารัฐเชื่อมโยงกับ
ภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 ๓๗  
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยเทศบาลต าบลคูเมือง  อ าเภอเมืองสรวง  จงัหวัดร้อยเอ็ด 

 

ยุทศาสตร์ที่ 
เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  
ยกระดับคุณภาพ
ชีวิต และสร้างความ
เข้มแข็งของ
ครอบครัว ชุมชน 
และสังคม 

1. เพื่อให้คนได้รับ
การพัฒนาเหมาะสม
ตามวัย มีคุณภาพ 
เป็นคนดีคนเก่ง มี
อาชีพมีรายได้ 

๑. ร้อยละของเด็กและเยาวชน
ได้รับการเรียนรู้ พัฒนาทักษะ
ชีวิตตามเกณฑ์มาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ร้อยละ 
100) 
2. ร้อยละของผู้ป่วยด้วย
โรคมะเร็ง เบาหวาน และความ
ดันโลหิตสูงรายใหม่แสดง(ร้อย
ละ 15 ต่อปี) 
3. ร้อยละผู้สูงอายุเข้าสู่ระบบ
การเตรียมความพร้อมเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุ (ร้อยละ 95) 
4. ร้อยละของผู้อยู่ในระบบ
ประกันสังคมต่อก าลังแรงงาน 
(ร้อยละ 80) 
 
 

๑. พัฒนาคนทุกช่วงวัย และ
เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
รองรับการเปลี่ยนแปลง 
2. พัฒนาระบบสุขภาพเชิง
ป้องกนั ด้วยเทคโนโลยีสุขภาพ 
สปา และเทคโนโลยีการแพทย์ 
3. พัฒนาระบบการดูแล
ผู้สูงอายุรองรับการ
เปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ และการจัดสวัสดิการ
สังคมให้มีคุณภาพ 
4. สร้างและพัฒนาแรงงาน
ไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญ และทักษะสูง 
รวมทั้งน าเข้าสู่ระบบ
ประกันสังคม 
 
 
 

 2. เป็นเมืองที่น่าอยู่ 
บนพื้นฐานเศรษฐกิจ
ดี สังคมปลอดภัย 
สภาพแวดล้อมดี มี
ความมั่นคง และ
ยั่งยืน 

5. ร้อยละของครัวเรือนยากจน
เป้าหมายที่มีรายได้ต่ ากว่าเกณฑ์ 
จปฐ. ลดลง (ร้อยละ 80) 
 
 
 

5. สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้
หลุดพ้นจากความยากจน 
6. พัฒนาเมืองศูนย์กลางของ
จังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับ
คนทุกกลุ่มในสังคม 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 ๓๘  
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยเทศบาลต าบลคูเมือง  อ าเภอเมืองสรวง  จงัหวัดร้อยเอ็ด 

 

ยุทศาสตร์ที่ 
เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
สร้างความสมดุล
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ให้
มีคุณภาพและ
ยั่งยืน 

1. เกษตรกรมีน้ าใช้
เพ่ือการเกษตร
เพียงพอตลอดทั้งปี 
2. คืนความอุดม
สมบูรณ์ สร้างความ
สมดุลแก่ระบบ
นิเวศน์ เพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลง
ของสภาพภูมิอากาศ 

1. ร้อยละของหมู่บ้านมีน้ าใช้
เพ่ือการเกษตรเพียงพอตลอด
ทั้งปี (ร้อยละ 100 ต่อปี) 
 
2. จ านวนพื้นที่ป่าได้รับการ
ฟ้ืนฟูและปลูกป่าเพ่ิมขึ้น
(จ านวน 4,000 ไร่/ปี) 
 
3. ร้อยละของปริมาณขยะมูล
ฝอยตกค้าง ได้รับการจัดการ
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
(ร้อยละ 85 ในปี 2564) 
 
4. จ านวนโรงงาน
อุตสาหกรรมได้รับการพัฒนา
เข้าสู่ระบบการก าจัดกาก
อุตสาหกรรม (ร้อยละ 100) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.พัฒนาแหล่งน้ า และเพ่ิม
ประสิทธิภาพบริหารจัดการน้ า
ทั้งระบบ 
 
2. ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้คง
ความอุดมสมบูรณ์ในพ้ืนที่ต้นน้ า 
ป่าเสื่อมโทรมและป่าชุมชน 
 
3. บริหารจัดการลดปริมาณขยะ
มูลฝอยและการก าจัดให้ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ รวมทั้ง ปัญหา
สิ่งแวดล้อมอ่ืน 
 
4. ส่งเสริมการผลิตพลังงาน
ทดแทนในชุมชนและท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๙  
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยเทศบาลต าบลคูเมือง  อ าเภอเมืองสรวง  จงัหวัดร้อยเอ็ด 

 

ยุทศาสตร์ที่ 
เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
รักษาความมั่นคง
ภายใน และการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

ประชาชนมีความ
มั่นคง ปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
ได้รับบริการจาก
หน่วยงานภาครัฐ
ด้วยความเสมอภาค 
และเป็นธรรม 

1. ร้อยละของจ านวนคดี
อาชญากรรมในคดี 5 กลุ่ม 
จับกุมผู้กระท าผิด (ร้อยละ 
85) 
 
2. ร้อยละของจ านวนเรื่อง
ร้องเรียน ร้องทุกข์ ของศูนย์
ด ารงธรรมจังหวัดได้รับการ
แก้ไข (ร้อยละ 95) 
 
3. ร้อยละของระดับความพึง
พอใจของผู้รับบริการต่อ
หน่วยงานภาครัฐ (ร้อยละ 
90) 
 
4. ร้อยละการเบิกจ่าย
งบประมาณในภาพรวมของ
จังหวัด (ร้อยละ 96) 
 
5. ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินการตามแนวทาง
ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย (ระดับ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพิ่มศักยภาพการรักษาความ
มั่นคงและความสงบเรียบร้อย
ภายในจังหวัด 
 
2. ลดปัญหาอาชญากรรม ปัญหา
ยาเสพติด เพื่อสร้างความ
ปลอดภัยให้สังคม 
 
3. เพิ่มศักยภาพการป้องกันและ
บรรเทาให้มีประสิทธิภาพ 
 

รวม 
๕ ยุทธศาสตร์ 

รวม 
9 เป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

รวม 23 ตัวชี้วัด รวม 2๑ กลยุทธ์ 

 



 ๔๐  
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยเทศบาลต าบลคูเมือง  อ าเภอเมืองสรวง  จงัหวัดร้อยเอ็ด 

 
สรุป 

วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์รวม ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด และกลยุทธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าประสงค์รวม 

๑) เพ่ือเพ่ิม 
ศักยภาพด้าน 
เศรษฐกิจของ 
จังหวัด 
นครราชสีมา 

๒) เพ่ือพัฒนา
สังคมให้เป็นเมือง
น่าอยู่ 

๓) เพ่ือเพ่ิมพูนความ
อุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และลดมลพิษด้าน
สิ่งแวดล้อม 

๔) เพ่ือเสริมสร้าง
ความมั่นคงในการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยคุกคาม
และปกป้องสถาบัน
หลักของชาติ 

๕) เพ่ือให้
หน่วยงานภาครัฐมี
สมรรถนะสูงอย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

๑) การพัฒนา
และเพ่ิม
ศักยภาพการ
แข่งขัน
เศรษฐกิจ 

๒) ยกระดับสังคม
ให้เป็นเมืองน่าอยู่ 

๓) บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้มี
ความสมบูรณ์อย่าง
ยั่งยืน 

๔) การเสริมสร้าง
การมั่นคงทุกมิติ 
เพ่ือปกป้องสถาบัน
หลักของชาติและ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน 

๕) การพัฒนา
ระบบการบริหาร
บริหารจัดการ
ภาครัฐ 

เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ 

๓ เป้าประสงค์ ๔ เป้าประสงค์ ๓ เป้าประสงค์ ๓ เป้าประสงค์ ๒ เป้าประสงค์ 

ตัวชี้วัด ๘ ตัวชี้วัด ๑๕ ตัวชี้วัด ๑๐ ตัวชี้วัด ๕ ตัวชี้วัด ๘ ตัวชี้วัด 
กลยุทธ์ ๑๔ กลยุทธ์ ๑๖ กลยุทธ์ ๑๒ กลยุทธ์ ๑๓ กลยุทธ์ ๖ กลยุทธ์ 

 
 ๑.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์กับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด  โดยมุ่งเน้นพัฒนาด้านสานต่อแนวทางพระราชด าริ  ด้านการศึกษา  
การเกษตร พัฒนาสังคม  ด้านการพัฒนาสาธารณสุข  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  ด้านการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยปัจจุบันมีรายละเอียดของ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด  ดังนี้ 

 

วิสัยทัศน ์: เป็นจังหวัดที่มีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคม 
บนพืน้ฐานแหล่งผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มข้าวหอมมะลิ
คุณภาพสูง เอ้ือต่อการลงทุนของภาคเอกชน และเปน็เมืองน่า
อยู่ 



 ๔๑  
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยเทศบาลต าบลคูเมือง  อ าเภอเมืองสรวง  จงัหวัดร้อยเอ็ด 

๑)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.๑)  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นระบบและได้มาตรฐาน 
๑.๒)  บริหารจัดการน้ าพัฒนาชลประทานและเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
๑.๓)  บ ารุงรักษาป่าและน้ าอย่างยั่งยืน การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เพ่ือให้มีระบบนิเวศน์ที่เหมาะสมโดยมีการบูรณาการของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
๒)  ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคม 

๒.๑)  พัฒนาคนทุกช่วงวัย สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้านการศึกษาทั้งในระบบ และนอกระบบ 
สืบทอดองค์ความรู้ ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๒.๒)  พัฒนาประชาชนในจังหวัดให้ด ารงชีวิตอย่างมีความสุข ใช้ชีวิตแบบพอเพียงตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การน าภูมิปัญญาท้องถิ่นในการด ารงชีวิต การประกอบอาชีพ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม ลดต้นทุน
ให้กับสินค้าและบริการ 

๒.๓)  พัฒนาศักยภาพแรงงานทั้งแรงงานในระบบ และแรงงานนอกระบบ แรงงานวิสาหกิจ
ชุมชน ไปสู่แรงงานที่มีความรู้ มีฝีมือ ความเชี่ยวชาญ 

๒.๔) พัฒนาสวัสดิการสังคม การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขอนามัยและสภาพแวดล้อม 
การป้องกันและระงับการระบาดของโรคติดต่อ ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของประชาชน และการเข้าถึงการรักษา
ของผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและประชาชนทั่วไป 

๓)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สมดุลและย่ังยืน 
๓.๑)  ส่งเสริมการลงทุน ส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นแก่คนในชุมชน เพ่ือเพ่ิม

มูลค่าของผลิตภัณฑ์ชุมชน และมุ่งเน้นให้เกิดการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๓.๒)  พัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดให้เป็นพ้ืนที่เป้าหมายทางการท่องเที่ยว การสร้างแหล่ง

ท่องเที่ยวใหม่ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ การบริการ การผลิต การค้า อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและการบริการของจังหวัด 

๓.๓)  สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตผลทางการเกษตรผลิตผลของกลุ่มอาชีพต่างๆ การใช้ปุ๋ยชีวภาพ 
การลดต้นทุนการผลิต และการใช้พลังงานทดแทน 

๓.๔)  พัฒนากระบวนการผลิตสินค้าการเกษตรด้วยนวัตกรรม ให้เป็นเกษตรปลอดภัย สู่
มาตรฐานสากลเกษตรอินทรีย์ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
๔)  ยุทธศาสตร์สร้างเสริมสมรรถนะประชาชนและพลังทางสังคม 

๔.๑)  ส่งเสริมประชาธิปไตย สนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตยภาคพลเมือง การพัฒนาศักยภาพ
ผู้น าชุมชน ค านึงถึงหลักนิติธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ ความคุ้มค่า การมีส่วนร่วม และมี
คุณธรรม จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๔.๒)  การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมทุกกระบวนการของประชาชนทุกคน เพ่ือแก้ปัญหา การ
ปฏิรูป และการพัฒนาท้องถิ่นในทุกๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง 

๔.๓)  การบริหารแบบบูรณาการ และแบบประชารัฐ 
๔.๔)  การสร้างความสงบ ความผาสุก ความมั่นคงในชีวิต การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม การ

สร้างโอกาสในการเข้าถึงหรือได้รับสิทธิและสวัสดิการของรัฐอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม   
  
 
 
 
 



 ๔๒  
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยเทศบาลต าบลคูเมือง  อ าเภอเมืองสรวง  จงัหวัดร้อยเอ็ด 

๒. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๒.๑ วิสัยทัศน์ 

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

           “ประชาชนมีชีวิตที่ดีพร้อม  สภาพแวดล้อมน่าอยู่  มุ่งสู่การบริหารจัดการและบริการ
สาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด” 

 ๒.๒ ยุทธศาสตร์ 
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  รวมทั้ง

องค์กรต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ของเทศบาล  ๖  ด้าน  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
 แนวทางท่ี 1 งานด้านการคมนาคม ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน ทางเท้า  
 แนวทางท่ี 2 พัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  ก่อสร้างปรับปรุงบ ารุงรักษาประปาและการ
บริหารจัดการน้ า ท่อระบายน้ า 

แนวทางท่ี 3 จัดหาและบ ารุงรักษาไฟฟ้า ไฟฟ้าแสงสว่าง 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว  
 แนวทางท่ี 1 พัฒนาฝีมือแรงงานและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน 
 แนวทางท่ี 2 ส่งเสริมอาชีพการเกษตร 
 แนวทางท่ี 3 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อยชุมชน  

 แนวทางท่ี 1 งานด้านการสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
 แนวทางท่ี 2 งานด้านส่งเสริมประชาธิปไตย การพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชน ข่าวสารการพัฒนาชุมชน
ตลอดจนการสร้างเครือข่ายการพัฒนาชุมชน 
 แนวทางท่ี 3 ส่งเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
 แนวทางท่ี 4 การระงับ การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและการป้องกันโรคติดต่อ 
 แนวทางท่ี 5 งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การก าหนดแผนงานไว้ในแผนพัฒนา 
สามปี การประกวดหมู่บ้านสุขภาพดี 
 แนวทางท่ี 6 ปรับปรุงพัฒนาบุคลากร เครื่องมือเครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน 
 4. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 แนวทางท่ี 1 งานด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและบ ารุงรักษาป่าและน้ าอย่างยั่งยืน 
 แนวทางท่ี 2 งานการขุด ขุดลอกพัฒนาแหล่งน้ าสาธารณะแหล่งน้ าส าคัญๆของชุมชน 
 5. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนาการและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คง
อยู่สืบไป 
 แนวทางท่ี 1 ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  

แนวทางท่ี 1 เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน 
แนวทางท่ี 2 ส่งเสริมการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
 
 



 ๔๓  
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยเทศบาลต าบลคูเมือง  อ าเภอเมืองสรวง  จงัหวัดร้อยเอ็ด 

 ๒.๓  เป้าประสงค์ 
  ๑)  การได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว 

๒)  ประชาชนมีความรู้และบ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม สืบทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นสู่ศูนย์กลางการศึกษาวัฒนธรรม 

๓)  ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้ 
๔)  บ าบัด ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมมลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษท าให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข 
๕)  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
๖) การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุม การสังคมสงเคราะห์แก่ประชาชน รวมทั้งการสร้างสังคม

ความน่าอยู่ 
        7)  ท าการก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ า รางระบายน้ า และทาง
ระบายน้ าให้ประชาชนมีถนนใช้ การคมนาคม สะดวกรวดเร็ว และป้องกันน้ าท่วมขังในช่วงฤดูฝน 

      8) บริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการเพ่ือการเกษตรอย่างเป็นระบบ 
      9) พัฒนาการศึกษาให้มีอย่างเพียงพอ และได้มาตรฐาน พัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพที่ดีข้ึน 
     10) เพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์ชุมชนและมุ่งเน้นให้เกิดการพ่ึงพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

พัฒนาฝีมือแรงงานและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน 
 

 ๒.๓  ตัวช้ีวัด 
   ๑)  ประชาชนในเขตเทศบาลมีแหล่งน้ าในการอุปโภคเพ่ิมมากข้ึนร้อยละ  ๕ 
   ๒)  ในเขตเทศบาลมีโครงสร้างพ้ืนฐานให้ประชาชนได้ใช้บริการร้อยละ  ๘๐  
   ๓)  ประชาชนมีความรู้มากข้ึนร้อยละ ๙๐  และศิลปวัฒนธรรมอันดียังคงอยู่ 
   ๔)  ประชาชนในเขตเทศบาลร้อยละ ๘๐ มีความรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว 
ศาสนา – วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา   
   ๕)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นร้อยละ  ๑๐  
   ๖)  ชุมชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนในอัตราร้อยละ ๕  และพ่ึงตนเองได้มากข้ึน 
   ๗)  ชุมชนในเขตเทศบาลร้อยละ  ๖๐  น่าอยู่อย่างสงบสุข  
   ๘)  การบริการจัดการของเทศบาลมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงร้อยละ  ๖๐  
   ๙)  การบริการจัดการของเทศบาลมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงร้อยละ  ๖๐  
 ๒.๔  ค่าเป้าหมาย 
  ๑)  ด้านการได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว   
   ๒)  ประชาชนมีความรู้และบ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม    

๓)  ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้    
๔)  มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษท าให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข     
๕)  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  

๒.๖  กลยุทธ์ 
๑)  พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ า  สงวนและเก็บกักน้ าเพ่ือการเกษตร  เพ่ือการ

อุปโภคและบริโภค  รวมทั้งวางโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและน้ าแล้ง 
๒)  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา ครู  นักเรียน  ให้เป็นผู้มีคุณภาพ

มีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 



 ๔๔  
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยเทศบาลต าบลคูเมือง  อ าเภอเมืองสรวง  จงัหวัดร้อยเอ็ด 

๓)  พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพ ส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม 
ลดต้นทุน  เพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูป
สินค้าทางการเกษตร ส่งเสริมให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพ่ือการบริโภคเพ่ือจ าหน่วยและเพ่ือการอนุรักษ์  และ
เพ่ิมช่องทางตลาด 

๔)  ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาบทบาทของผู้น าชุมชน  คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้
พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผูสู้งอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  ประชาชน และคุ้มครอง
สิทธิเสรีภาพของประชาชน  พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น   

๕)  ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพ  การผลิตและการจ าหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ 
๖)  ด าเนินการโครงการ เพ่ือให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา  อุปสรรค และความ

ต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม) ส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง  

๗)  ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจ าเป็น
และความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง 

๘)  พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น
โคราช  โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 

๙)  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน  น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร  
สนับสนุนบุคลากรในสังกัดให้ได้รับการศึกษา อบรม การท าวิจัย เพ่ิมพูนความรู้ 

๑๐)  เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
  ๑๑)  ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ  หน่วยงานต่างๆ  ในการเตรียมความพร้อม
ในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่ส าคัญ 
สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟ้ืนฟูต ารวจบ้านและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และดูแล
รักษาความปลอดภัยและการจราจร 

๑๒)  พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ า ลุ่มน้ าล าคลองและป่าไม้ให้มีความ
อุดมสมบูรณ ์สร้างจิตส านึกเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน จัดท าระบบก าจัด
ขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

๒.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
๑)  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่

จ าเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  
๒)  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
๓)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
๔)  การก าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมท่ีมีอย่างยั่งยืน 
๕)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

 ๒.๘ แผนงาน 
  ๑) แผนงานบริหารงานงานทั่วไป 
  ๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
  ๓) แผนงานการศึกษา 
  ๔) แผนงานสาธารณสุข 
  ๕) แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
  ๖) แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 
  ๗) แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 
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  ๘) แผนงานงบกลาง 
  ๙) แผนงานการพาณิชย์ 

๒.๘  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
   การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ดังนี้ 

   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 ๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสภานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา 
อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพย์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

๑) จุดแข็ง (S : Strength)  คือ  ขีดความสามารถหรือทรัพยากรที่มีอยู่ซึ่งสามารถน ามาใช้ใน
การ 

จัดการเพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา ดังนี้ 
      ประชาชน  ผู้น าชุมชน มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทางราชการในการ

พัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
         ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานครบถ้วน 

      มีเส้นทางสัญจรเป็นไปด้วยความสะดวก  เนื่องจากมีถนนทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข๒๑5   

      มีรถโดยสารประจ าทางสายจังหวัดร้อยเอ็ด – อ าเภอเมืองสรวง – อ าเภอสุวรรณ
ภูมิ – จังหวัดสุรินทร์  ผ่านเขตเทศบาล 

      คณะสงฆ์เข้มแข็ง ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น   

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล     

เป้าประสงค์  

ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
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      มีตลาดนัดเป็นศูนย์กลางในการจ าหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค และผลผลิตทางการ
เกษตรในระดับต าบล 

      มีคูเมืองศิลาแลงเก่า 
      ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม  ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญ ได้แก่ ข้าว  

อ้อยและมัน เลี้ยงสัตว์  ฯลฯ 
      มีโรงเรียนสังกัด สพฐ.  ๑  โรงเรียน  สอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับ

ประถมศึกษา   
      ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  4  แห่ง  สังกัดเทศบาลต าบลคูเมือง 
      มีการประสานความร่วมมือระหว่างเทศบาลกับส่วนราชการในพ้ืนที่ 
      มีความสงบไม่ค่อยจะมปีัญหา ด้านความปลอดภัยและด้านมลพิษ 
      มีการจัดตั้งหมู่บ้าน  10  หมู่บ้าน  ในเขตเทศบาลต าบลคูเมือง  ประกอบด้วย  

ตัวแทนของประชาชนในหมูเ่ป็นคณะกรรมการ  หมู่บ้านละ  10  คน 
  ผู้น าชุมชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น 
  มีระบบประปาเพ่ิมข้ึนท าให้มีน้ าใช้อุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี 

      เทศบาลต าบลคูเมือง  มีศักยภาพเพียงพอที่รองรับการบริการสาธารณะและแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

      มีวัด   4  แห่ง   ส านักสงฆ์   3  แห่ง 
      มีกองทุนในหมู่บ้าน  เช่น  การออมเงินสัจจะ  ธนาคารข้าว ฯลฯ 
      มีกลุ่มอาชีพแมบ่้าน  กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ  กองทุนเงินสาธารณสุขมูลฐานชุมชน 
๒)  จุดอ่อน (W : Weakness) คือ  ความผิดพลาดหรือข้อด้อย ซึ่งมีผลท าให้มิอาจบรรลุแนว

ทางการ 
พัฒนาที่ระบุไว้ ดังนี้ 

      คนในวัยท างาน  คนหนุ่มสาวอพยพไปหางานท าในเมืองและต่างประเทศ 
      ราษฎรยากจน  ส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอย่างเดียว

ท าให้ขาดรายได ้
      ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพ่ือด าเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของ

กลุ่มอาชีพอย่างเข้มแข็ง 
      ปัญหาน้ าเค็ม น้ าใต้ดินเป็นน้ าเค็ม 
      ขาดแหล่งเก็บกักน้ าเพื่อการอุปโภค  บริโภคและเพ่ือการเกษตรไม่เพียงพอ   

     ไม่มีย่านการค้าตลาดเสรี ไม่มีแหล่งท่องเที่ยว 
      ขาดประสิทธิภาพในการผลิตข้าวหอมมะลิท าให้ผลผลิตออกมามีคุณภาพต่ า

เนื่องจากเกษตรกรขาดความรู้ความเข้าใจในการผลิต 
      เทศบาลต าบลคูเมือง  ขาดบุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะด้าน เช่น ด้านการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ  ประกอบกับเครื่องมือไม่เพียงพอ  เนื่องจากงบประมาณจ ากัด 
      ปัญหาหนี้สิน และความยากจนของเกษตรกร ประชาชนมีรายได้ต่อหัวต่ า 

ประชาชนส่วน 
ใหญ่มีหนี้สิน 

      เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อสิ่งยั่วยุและความรุนแรง ไม่สนใจในการ
ประกอบอาชีพ 
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  ที่ดินมีราคาสูงถ้าจะพัฒนาในด้านการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมต้องใช้
งบประมาณ 

จ านวนมาก 
๒) โอกาส (O : Opportunity) คือ สถานการณ์/สิ่งแวดล้อมภายนอกที่มีลักษณะเกื้อกูล/

สนับสนุน 
ต่อแนวทางการพัฒนา 

      นโยบายหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ของรัฐบาลมีส่วนส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น
ได้รับการพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้น ราษฎรมีอาชีพและรายได้เพ่ิมข้ึน เป็นอาชีพเสริม                                   

      มีเส้นทางคมนาคมสะดวก  สามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทาง
เศรษฐกิจ 

      ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐเป็นอย่างดี การปฏิรูป ระบบ
ราชการท าให้พนักงานเกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 

      รัฐบาลมีนโยบายให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
      ได้รับงบประมาณจากส่วนกลางเพ่ิมข้ึนเพื่อให้เพียงพอในการบริหารจัดการท้องถิ่น 
   กระแสความตื่นตัว เรื่องสิ่งแวดล้อม/ธรรมชาติ การอนุรักษ์พลังงานตลอดจนการ

ใช้ 
พลังงานทดแทนรวมทั้งการตื่นตัวในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง 
     สามารถขอรับงบประมาณสนับสนุนจาก อปท.อ่ืน ส่วนราชการอ่ืนในการพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านแหล่งน้ า และด้านการเมือง การบริหาร 
     ประชาชนได้รับส่ ง เสริมสุขภาพอนามัยที่ดีและมีความเสมอภาคในการ
รักษาพยาบาลตามโครงการหลักประกันสุขภาพของส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

๔)  ข้อจ ากัด (T : Threat) คือ  ตามสถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่มีผลเสียหายส่งผลทางลบต่อการ
ท างานหรืออาจเป็นข้อจ ากัด  

      มีปัญหาแนวเขตการปกครองระหว่าง  เทศบาลต าบลคูเมืองกับเทศบาลต าบลกก
กุง  

      ปัจจุบันเทศบาลต าบลคูเมือง  เป็นเทศบาลขนาดกลาง  มีงบประมาณจ ากัดเมื่อ
เทียบกับภารกิจหน้าที่ต่างๆ  ตามกฎหมายที่ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของเทศบาลตามกฎหมายอ่ืน  ตามภารกิจ
ถ่ายโอนฯ  ตามนโยบายท้องถิ่น  นโยบายจังหวัดและนโยบายรัฐบาล 

      งบประมาณท่ีได้รับจากส่วนกลาง ไม่เพียงพอในการบริหารงาน 
     กฎหมายและระเบียบต่างๆ ในการปฏิบัติงานท าให้ขาดความคล่องตัวในการ

บริหารงาน 
      การถ่ายโอนภารกิจต่างๆ ไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  ท าให้การปฏิบัติงาน เกิด

ความล่าช้าไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 
 ไม่มีแหล่งน้ าธรรมชาติขนาดใหญ่ ซึ่งสามารถกักเก็บน้ าได้ตลอดทั้งปี และมีริมาณ 

เพียงพอ 
      การพัฒนาบางด้านต้องเป็นไปตามกฎหมาย จึงไม่สามารถด าเนินการแก้ปัญหาได้  

ต้องอาศัยความเสียสละของชุมชนเท่านั้น  ซึ่งบางครั้งก็ท าได้ยากมาก 
  ราคาผลผลิตตกต่ าเนื่องจากมีการแข่งขันทางการค้าสูงพ่อค้าคนกลาง สามารถกด

ราคาผลผลิตท าให้ข้าวมีราคาถูก 
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  ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม และวัฒนธรรมท าให้มีปัญหาทางด้านสังคมมากขึ้น 
เกิดความขัดแย้งทางด้านความคิดในหมู่ประชาชน 
   ๖)  การสรุปสถานการณ์พัฒนา (การวิเคราะห์จุดเข็ง  จุดอ่อน  โอกาส และอุปสรรค)  
          เทศบาลต าบลคูเมือง  ได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ เพ่ือชี้ให้เห็นถึง
ศักยภาพ  ปัญหาและความต้องการของประชาชน  โดยเทศบาลได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล  ดังต่อไปนี้    

(๑)  การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนา 
    ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สามารถจ าแนกได้ดังนี้ 

๑)  มีเส้นทางคมนาคมในพ้ืนที่เทศบาลที่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ร้อยละ ๗๐ เป้าหมายคือต้องการให้ได้มากกว่านี้หรือร้อยละ ๑๐๐  โดยผู้บริหารมีนโยบายที่จะด าเนินการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกสาย  ปัญหาคือ เทศบาลไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจากพ้ืนที่ยังไม่เป็นที่สาธารณะ   
จะด าเนินการได้ก็ต่อเมื่อต้องเป็นที่สาธารณะ  การแก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพ่ือที่จะ
ท าความเข้าใจกับประชาชนในพื้นท่ี  และวิธีการที่จะด าเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้งนี้  เทศบาลก็ได้ตั้งงบประมาณใน
ส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพ่ือที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับ
ชุมชน 

๒)  การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ 
เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด  
เนื่องจากพ้ืนที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ  เทศบาลจึงไม่สามารถด าเนินการ
ได้เช่นเดียวกับถนน  การแก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพ่ือที่จะท าความเข้าใจกับ
ประชาชนในพื้นท่ี  และวิธีการที่จะด าเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้งนี้  เทศบาลก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และ
ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน  

๓)  การประปา  เทศบาลมีกิจการประปาเป็นของเทศบาลเอง 
สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  และมีน้ าใช้ตลอดทั้งปี  ปัญหาคือ  มีข้อ
ร้องเรียนเรื่องน้ าประปาขุ่นบ่อยครั้ง สาเหตุเนื่องจากเป็นท่อประปาเก่าเกิดการตกตะกอนของน้ า และไม่มีแหล่งน้ า
ดิบในการผลิตประปาต้องขอใช้จากพ้ืนที่อ่ืนท าให้มีค่าใช้จ่ายมาก  ประปาของเทศบาลยังไม่สามารถที่จะผลิตเป็น
น้ าประปาส าหรับบริโภคได้  ต้องใช้งบประมาณสูงมากในการด าเนินการ  ปัจจุบันเทศบาลยังไม่ประสบปัญหาการ
ขาดแคลนน้ าสามารถที่จะจัดหาน้ าดิบส าหรับผลิตประปาให้ชุมชนได้ การแก้ปัญหาคือ การลงพ้ืนที่ด าเนินการ
แก้ไขตามจุดที่เกิดปัญหาในทันที  การพิจารณาโครงการต่างๆ  ที่ไม่สามารถด าเนินการได้นั้น  เช่น  โครงการ
ก่อสร้างโรงสูบจ่ายสารเคมีและเก็บสารเคมีการประปา ฯลฯ  เทศบาลก็ได้น าบรรจุในแผนพัฒนาสามปีเพ่ือที่จะ
พิจารณาด าเนินการในปีต่อไป  เมื่อมีงบประมาณและความจ าเป็นก็สามารถด าเนินโครงการได้ต่อเนื่อง  เพ่ือ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนต่อไป   
     ด้านที่อยู่อาศัยและการอุปโภคบริโภค 
     จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชากรในพ้ืนที่มีที่อยู่อาศัยที่
มั่นคง ปัญหาคือ มีจ านวน   ๑0  ครัวเรือน  ที่ยังต้องการความช่วยเหลือในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย การแก้ปัญหา
คือเทศบาลได้มีโครงการซ่อมแซมบ้านคนจน  แต่งบประมาณมีจ ากัดถ้ามีงบประมาณที่มากกว่านี้เทศบาลก็จะ
ด าเนินการให้ได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  บ้านเรือนส่วนมากมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเนื่องจากเทศบาลมี
การด าเนินโครงการประกวดชุมชนทุกปีมีเพียงบางครัวเรือนที่ยังไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยและถูกสุขลักษณะใน
ชุมชนมีการเกิดมลพิษเพียงเล็กน้อย เพราะในเขตเทศบาลไม่มีโรงงานอุตสาหกรรม ทุกครัวเรือนมีน้ าส าหรับ
บริโภค โดยบางครัวเรือนซื้อน้ าที่บรรจุในถังหรือขวด  แต่หลายครัวเรือนบริโภคน้ าที่ได้จากน้ าฝน  ท าให้เกิดปัญหา
น้ าดื่มที่ยังไม่สะอาดเท่าที่ควร  มีครัวเรือน  จ านวน  ๔  ครัวเรือน  ในชุมชนที่ไม่มีน้ าดื่มสะอาดส าหรับบริโภค  



 ๔๙  
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยเทศบาลต าบลคูเมือง  อ าเภอเมืองสรวง  จงัหวัดร้อยเอ็ด 

การแก้ปัญหาเบื้องต้นคือประชาสัมพันธ์ให้มีการปิดฝาภาชนะให้มิดชิดและมีที่กรองน้ าฝนหรือการต้มน้ าให้เดือด
ก่อนเก็บไว้ดื่ม    

(๒)  การวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า ประชากรส่วนใหญ่ท าการเกษตร ร้อยละ  

8๐ เช่น ข้าว อ้อย  มันส าปะหลัง  ตามล าดับ  รายได้ส่วนมากมาจากการท าการเกษตร  และมีรายได้จากสัตว์
เลี้ยงไม่มาก  คนอายุ ๑๕ – ๖๐ ปีมีอาชีพและรายได้ และที่ไม่รายได้มี ๑๖ คน  ผู้สูงอายุ  ๖๐  ปีขึ้นไป  ร้อยละ  
๙๐  มีอาชีพและมีรายได้  ถ้าเปรียบเทียบอัตราการว่างงานทั้งจังหวัด ร้อยละ ๐.๙๗  ถือว่าอัตราการว่างงานของ
ประชากรในเขตเทศบาลมีอัตราที่ต่ ากว่ามาก  ประชากรบางส่วนมีรายได้จากการรับจ้างทั้งในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่  
ชุมชนในเขตเทศบาลบางชุมชนส่วนมากมีอาชีพค้าขาย  มีห้างร้าน  ร้านค้า  ท าให้มีรายได้มากจากการค้าขาย ซึ่ง
ภาวะเศรษฐกิจของเทศบาลจึงไม่เท่ากัน แต่ปัญหาก็คือ รายได้เฉลี่ยต่ ากว่าคนละ  ๓๐,๐๐๐  บาทต่อปีร้อยละ  
๗๕  ไม่มีการเก็บออม สาเหตุเป็นเพราะว่าราคาผลผลิตทางการเกษตรต่ าค่าครองชีพสูง  มีเงินแต่ซื้อของได้น้อยลง  
ประชากรมีพ้ืนที่ในการทางเกษตรบางส่วนในที่ที่มีน้ าท่วมเป็นประจ า  บางพ้ืนที่ภาวะฝนทิ้งช่วง มีพ้ืนที่ในการท า
การเกษตรน้อย การขยายตัวของประชากรเพ่ิมขึ้นมาก เริ่มเกิดเป็นชุมชนแออัดและส่งผลกระทบกับสภาวะ
แวดล้อม  เช่น ปริมาณการปล่อยน้ าเสียจากครัวเรือนลงสู้รางระบายน้ ามีมากขึ้น  เกิดปัญหาการร้องเรียนมายัง
เทศบาล  การแก้ปัญหาคือ เทศบาลก็ได้ลงพ้ืนที่แก้ไขปัญหาในทุกครั้ง รวมทั้งได้จัดโครงการท าความสะอาดท่อ
และรางระบายน้ าในชุมชน โดยการจ้างแรงงานในชุมชน ผลทีได้ปัญหาการระบายน้ าลดลง  ประชาชนมีจิตส านึก
และมีส่วนร่วมมากข้ึน  และท าให้ประชากรมีรายได้เพ่ิมขึ้น อีกทั้งเทศบาล  ได้แก้ไขปัญหาโดยจัดโครงการส่งเสริม
อาชีพ  เพ่ือให้ชุมชนมีรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม  อุดหนุนกลุ่มอาชีพในชุมชน  แต่การพัฒนา
ด้านนี้ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์เท่าที่ควร  เนื่องจากกลุ่มอาชีพต่างๆ ยังขาดความรู้ด้านการบริหารจัดการและ
ความรู้ด้านการตลาด   
  (๓)  การวิเคราะห์ข้อมูลสังคม   

 ด้านแรงงาน 
จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชากรที่มีอายุ  ๑๕ – ๖๐  ปี อยู่ใน

ก าลังแรงงาน ร้อยละ  ๙๕  เมื่อเทียบกับอัตราส่วนกับจังหวัด ร้อยละ  ๗๓.๙๙  ซึ่งสูงกว่ามาก  แต่ค่าแรงในพ้ืนที่
ต่ ากว่าระดับจังหวัด  โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร  ประชากรอายุระหว่าง  ๒๕ – ๕๐ ปี บางส่วน ไปรับจ้าง
ท างานนอกพ้ืนที่  รวมทั้งแรงงานที่ไปท างานต่างประเทศ  ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปท างานนอกพ้ืนที่ใน
เมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  ห้างร้านใหญ่ๆ  เพราะในพ้ืนที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงาน
เยอะ เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย  ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้ 

 ด้านสุขภาพและสาธารณสุข 
จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี  มีการ

คัดกรองสุขภาพให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง  โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน  ได้แก่ โรคความดัน 
เบาหวาน  โรคเอดส์  โรคไข้เลือดออก  มือ-ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอ่ืนๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล  
ปัญหาคือประชาชนบางรายไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจ าปี   
การแก้ไขปัญหา คือ เทศบาลและหน่วยงานสาธารณสุข โรงพยาบาล  ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชน
เห็นความส าคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง  ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  แต่ต้องเป็นการด าเนินการ
อย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี  ส าหรับเด็กแรกเกิด - ๖  ปี  ผู้ปกครองสามารถเลี้ยงดูตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน มี
เพียง  ๑  ราย  เท่านั้น  ดีไม่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน  จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐาน บางครัวเรือนไม่ได้กินอาหารที่
ถูกสุขลักษณะ  การใช้ยาเพ่ือบ าบัดอาการเจ็บป่วยที่ไม่เหมาะสม  การออกก าลังกายยังไม่สม่ าเสมอ  และ
ประชากรส่วนมากไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ  ปัญหาเหล่านี้เทศบาลพยายามอย่างยิ่งที่จะแก้ไข  โดยร่วมมือกับ
โรงพยาบาล  สาธารณสุข   จัดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา   



 ๕๐  
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยเทศบาลต าบลคูเมือง  อ าเภอเมืองสรวง  จงัหวัดร้อยเอ็ด 

 ด้านการศึกษา 
    จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรอายุ ๑๕ – ๖๐ ปีเต็ม ร้อยละ ๙๙  
อ่าน  เขียนภาษไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้  เด็กอายุ  ๖ – ๑๔  ปี  ร้อยละ  ๑๐๐ ได้รับการศึกษาภาคบังคับ ๙  
ปี  ได้เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  หรือเทียบเท่า และท่ีไม่ได้เรียนต่อมีงานท า ร้อยละ  ๙๙  ด้านการศึกษาอยู่ใน
เกณฑ์ที่ดี  ปัญหาคือ  ยังไม่สามารถที่จะแข่งขันกับเมืองใหญ่ๆ ได้  การแก้ปัญหาของเทศบาล  ได้จัดกิจกรรม
ให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  การสนับสนุนอาหารเสริมนม  อาหารกลางวัน ในหับทางโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ 
และร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ กับทางโรงเรียน     

 ด้านค่านิยมของคนในพื้นที่ 
    จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชากรมีกิจกรรมทางศาสนา(พุทธ)  
และประชากรบางรายที่ไปร่วมท ากิจกรรมของศาสนาคริสต์ด้วย  ประชากรในเขตเทศบาลให้ความร่วมมือกันท า
กิจกรรมสาธารณะต่างๆ  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการได้รับการดูแล  ปัญหาคือ ประชากรในครัวเรือนมีการดื่มสุรา สูบบุหรี่ 
รวมทั้งที่เป็นครั้งคราว บางครัวเรือนขาดความอบอุ่น  การแก้ปัญหาของเทศบาลคือ จัดกิจกรรมต่ างๆ ในชุมชน  
พยายามที่จะให้ทุกส่วนทุกฝ่ายทุกคนมีส่วนร่วมและรณรงค์ให้เห็นถึงโทษของการดื่มสุรา  ให้ชุชนเห็นความส าคัญ
ของครอบครัว  เช่น  การแข่งขันกีฬาชุมชน  แอโรบิคแด๊นส์  งานประเพณี  เป็นต้น 
    ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัย
อย่างถูกวิธี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาคือจากข้อมูลที่ส ารวจพบว่ามี ๙  ครัวเรือน  ที่ไม่มีการ
ป้องกันอุบัติเหตุ  อาชญากรรม  วิธีการแก้ปัญหาของเทศบาลที่สามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่และ
งบประมาณท่ีมีอยูอ่ย่างจ ากัด  คือการติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดที่เป็นที่สาธารณะ  ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทาง
ร่วมทางแยก ก่อสร้างหอนาฬิกาบอกเวลาและลูกศรบอกทาง รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในช่วง
เทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน  แต่ปัญหาที่พบเป็นประจ าคือการทะเลาะ
วิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี  งานมหรสพ  เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่าง
มาก  การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน  ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ  
ผลเสียหาย  และโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอความร่วมมือไปยังผู้น า  การขอก าลังจาก 
ต ารวจ  ผู้น า  อปพร.  เพ่ือระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุ่นแรง  แต่จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่
สามารถที่จะแก้ไขได้  ทั้งที่มีการร่วมมือกันหลายฝ่าย เป็นเรื่องที่ทางเทศบาลจะต้องหาวิธีที่จะแก้ไ ขปัญหาให้กับ
ประชาชนต่อไปตามอ านาจหน้าที่ที่สามารถด าเนินการได้    
    ด้านยาเสพติด  
    ปัญหายาเสพติดในชุมชนของเทศบาล  จากการที่ทางสถานีต ารวจภูธรอ าเภอ
เมืองสรวงได้แจ้งให้กับเทศบาลทราบนั้นพบว่าในเขตเทศบาลมีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนถือว่าน้อย 
และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้น า  ประชาชน  หน่วยงานของเทศบาลที่ช่วย
สอดส่องดูแลอยู่เป็นประจ า การแก้ไขปัญหาของเทศบาลสามารถท าได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่เท่านั้น  เช่น  การ
ณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอ านาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่อง
ของอ าเภอหรือต ารวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เทศบาลก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด   

(๔)  การวิเคราะห์ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ในพ้ืนที่ของเทศบาลส่วนมากเป็นพ้ืนที่ส าหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย  ร้านค้า  สถาน

ประกอบการ  ตามล าดับ  และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  ก็ได้แก่  
ดิน  น้ า  ต้นไม้  อากาศที่ไม่มีมลพิษ ปัญหาคือ เนื่องจากว่าพื้นที่บางส่วนเป็นดินเค็ม  น้ าใต้ดินก็เค็ม  หรือไม่ก็เป็น
น้ ากร่อย  ไม่สามารถที่จะน าน้ าจากใต้ดินมาใช้ในการอุปโภค-บริโภคได้ได้ ต้องอาศัยน้ าดิบจากแหล่งอ่ืน  และ
น้ าฝน  น้ าในการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้ าใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ  ปัญหาคือยังไม่สามารถหาแหล่งน้ า
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ส าหรับการเกษตรได้เพ่ิมขึ้น  เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นของประชาชน  เอกชน  ปัญหาด้านขยะ  เมื่อชุ มชนแออัด
ขยะก็มากขึ้น  การแก้ไขปัญหา เทศบาลได้จัดท าโครงการเพ่ือแก้ปัญหาให้กับประชาชนและเป็นไปตามความ
ต้องการของประชาชน  เช่น โครงการจัดหาถังขยะรองรับขยะให้ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่  โครงการปลูกต้นไม้ในวัน
ส าคัญต่างๆ ในพ้ืนที่ของตนเองและที่สาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของเมืองให้ร่มรื่นสวยงาม ให้เป็น
เมืองน่าอยู่ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน  ฯลฯ   

(๕)  ด้านการเมือง – การบริหาร 
เทศบาลได้จัดตั้งชุมชนในเขตเทศบาล  มีทั้งหมด 10 ชุมชน  แต่ละชุมชนมีกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของชุมชนไม่
น้อยกว่า 10 คน ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาล  ประชาชนให้ความร่วมมือด้านการเลือกตั้ง
เป็นอย่างดีเช่น  การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ในปี พ.ศ. ๒๕๕7 ประชาชนมาใช้สิทธิเลือกตั้ง จ านวนผู้มาใช้
สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี  ๑,๙๒๗   คน  จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น  ๒,๗๔๘  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๗๑.๗๖  
จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล๑,๙๗๗  คน  จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น  ๒,๗๓๗  คน  คิดเป็นร้อย
ละ  ๗๒.๒๓  ปัญหาคือการแข่งขันทางการเมืองค่อนข้างสูง มีจุดที่น่าสังเกตคือ มีการย้ายเข้าย้ายออกช่วงที่จะมี
การเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็นการเลือกผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกสภา  นายกเทศมนตรี  โดยเฉพาะ การคัดเลือกผู้ใหญ่บ้าน  
การแก้ไขปัญหาของเทศบาลคือ  ขอความร่วมมือ  ผู้น า  เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบให้ระมัดระวัง สอดส่อง
พฤติกรรมและให้รายงานอ าเภอทราบ  การรณรงค์  ประชาสัมพันธ์  ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง  เกี่ยวกับข้อกฎหมายของ
การเลือกตั้งที่กระท าได้และท าไม่ได้ให้ประชาชนได้รับทราบ ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นเทศบาลก็ได้พยายามแก้ไข  โดย
เรื่องจากการประชุมประชาคมท้องถิ่นทุกชุมชนในเขตเทศบาล   ในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล  จากผลการ
ประชุมทุกครั้งที่เทศบาลจัดขึ้น มีประชาชนสนใจเข้าร่วมประชุมรวมทั้งแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย  ส่งผลให้
เทศบาลด าเนินงานตามความต้องการของประชาชน และประชาชนได้รับประโยชน์ และมีส่วนร่วมในการพัฒนา
เทศบาล นอกจากนี้  เทศบาลได้จัดโครงการอบรมศึกษา  ดูงาน  ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  
พนักงานเทศบาล  อสม. และกรรมการชุมชน  โครงการอ่ืนๆ ส าหรับประชาชนอีกหลายโครงการ  เพ่ือน าความรู้
และประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาเทศบาลให้เจริญเท่าเทียมกับเทศบาลอ่ืนๆ  และเทศบาลมีโครงการจัดซื้อ
เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  โครงการบางโครงการต้องระงับไว้เนื่องจาก
ข้อจ ากัดด้านงบประมาณ  มีอัตราก าลังพนักงานเทศบาลจ ากัด ไม่เพียงพอต่อการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในด้านบริการ 
 
 ๑.๕  ไทยแลนด์ ๔.๐ (THAILAND ๔.๐) 
  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องมีความสัมพันธ์กับไทยแลนด์ ๔.๐  โดยให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาด้านเทคโนโลยีกลุ่มอาหาร  เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ  กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยี
ทางการแพทย ์กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม  กลุ่ม
ดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝัง
ตัว กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง  โดยรายละเอียดไทยแลนด์ ๔.๐ มีดังนี้ 
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ประเทศไทย ๔.๐ ถือเป็นการพัฒนา เครื่องยนต์เพ่ือขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม่ (New 
Engines of Growth) ด้วยการเปลี่ยนแปลง ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ ของประเทศที่มีอยู่ ๒ ด้าน คือ ความ
หลากหลายเชิงชีวภาพ และ ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม ให้เป็นความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน โดยการเติมเต็ม
ด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบเป็น ๕ กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประกอบด้วย 

๑. กลุ่มอาหาร  เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech) อาทิ 
เทคโนโลยีการเกษตร (Agritech)เทคโนโลยีอาหาร (Foodtech) เป็นต้น 

๒. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness & Bio-Med) อาทิ 
เทคโนโลยีสุขภาพ (Healthtech) เทคโนโลยีการแพทย์ (Medtech) สปา (Spa) เป็นต้น 

๓. กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ควบคุม (Smart Devices, Robotics & Mechatronics) อาทิ เทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Robotech) เป็นต้น 

๔. กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และ
เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Digital, IOT, Artificial intelligence & Embedded Technology) อาทิ เทคโนโลยี
การเงิน (Fintech) อุปกรณ์เชื่อมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน (IoT) เทคโนโลยีการศึกษา (Edtech) อี-มาร์เก็ต
เพลส (E-Market place) อี-คอมเมิร์ซ (E-Commerce) เป็นต้น 

๕. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative, Culture & High 
Value Services) อาทิ เทคโนโลยีการออกแบบ (Designtech) ธุรกิจไลฟ์สไตล์ (Lifestyle Business) เทคโนโลยี
การท่องเที่ยว (Traveltech) การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ (Service Enhancing) เป็นต้น 
 
 
 
 



 ๕๓  
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยเทศบาลต าบลคูเมือง  อ าเภอเมืองสรวง  จงัหวัดร้อยเอ็ด 

๑.๖  แผนพัฒนาอ าเภอเมืองสรวง 
อ าเภอเมืองสรวง ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดร้อยเอ็ด ตามถนนหมายเลข 215 

(ร้อยเอ็ด-สุวรรณภูมิ) อยู่ห่างจากจังหวัดร้อยเอ็ด ประมาณ 26 กิโลเมตร ที่ว่าการอ าเภอตั้งอยู่ในพ้ืนที่หมู่ที่ 4 
ต าบลหนองผือ พิกัด UC 496632 
 
 
 
 
๑.  ประวัติความเป็นมา  
 เมืองสรวง เดิมชื่อเมือง ขวางขันธะบุรี มีขุนบรมเป็นผู้สร้างขึ้นก่อนพุทธกาล ประมาณ 203 ปี ขุนบรมมี
บุตรนางหนึ่ง ชื่อว่านางกองศรี ต่อมาได้เกิดสัตว์ประหลาด คือ งูซวง มีพละก าลังมาก ขุนบรมไม่มีวิชาที่จะสู้กับงูซวง
ได้ เห็นที่จะต้องตาย เมื่อคิดว่าตนจะต้องตาย จึงคิดหาอุบายดูว่า จะมีผู้รอดชีวิตอยู่ได้บ้างไหม จึงเอาลูกสาวของ
ตนเอง ไปซ่อนไว้ในกลองเพล แล้วปิดหุ้มไว้อย่างดี หาเสบียงอาหารไว้ให้ครบครัน กล่าวถึงท้าวคันธะนาม เป็นลูก
หญิงหม้ายชาวนา อยู่ที่เมืองศรีสะเกษหรือเมือง สาเกตุ ตามประวัติว่า ท้าวคันธะนามได้ติดตามหาพ่อผู้บังเกิดกล้า 
เพราะพ่อเป็นช้างจึงไม่สามารถให้ลูกเข้าพบได้ เมื่อท้าวคันธะนาม เดินทางไปพบชายคนหนึ่ง ซึ่งลากเกวียนได้ 100 
เล่ม และชายอีกหนึ่งลากกอไผ่ได้ 100 กอ จึงได้ชักชวนออกเดินทางเป็นเพ่ือนติดตามหาพ่อ พอไปถึงกลางป่าได้
พบสัตว์ประหลาดที่มีก าลังมาก ช่อ “กินายโม้” จึงร่วมกันฆ่าสัตว์นั้นได้ส าเร็จ แล้วเดินทางไปพบเมืองร้างเมืองหนึ่ง
ไม่มีคน จึงเข้าไปดูทราบว่า เมืองนั้นถูกพญาอินทรีย์กินตายหมดเหลือแต่ลูกสาว ซึ่งชาวเมืองเอาไปซ่อนไว้ในเสา
ปราสาท ซึ่งพระยาเมืองนั้นได้สั่งให้ช่างท าไว้เป็นพิเศษ จนท้าวทั้งสามได้ทราบรายละเอียด ว่า นางนั้นชื่อว่า “นางส่
ไว” ท้าวคันธะนามก็ได้รับไว้เป็นภรรยา จากนั้นก็ออกติดตามหาพ่อไปเรื่อย จนถึงเมืองขวางขันธะบุรี (เมืองสรวง) 
เห็นเมืองเงียบสงัด เพราะชาวเมืองถูกงูซวงกินตายหมด มิหน าซ้ ายังมีหมาสรวง มาคอยกินเนื้อที่เหลือเศษจากงูซวง
กินไม่หมด เมื่อทั้งสามเข้าสู่ตัวเมือง ปรากฏว่าไม่มีคนอยู่เลยเห็นแต่กองกระดูกและกองเพลใหญ่ น่าประหลาดจึง
ลองจึงลองตีกองเพลดู จึงรู้ว่ามีคนอยู่ในกลองเพลนั้น ซึ่งเป็นลูกสาวเจ้าเมืองชื่อว่า “นางกองศรี” ต่อมาท้าวคันธะ
นาม ได้รับไว้เป็นภรรยาคนที่สอง จากนั้นท้าวคันธะนาม ก็ออกตามหาพ่อต่อไป จนไปพบพ่อซึ่งเป็นช้างเผือก ใน
กาลต่อมานางสีไว และนางกองศรีภรรยาทั้งสองของท้าวคันธะนาม ต่างก็คลอดบุตรออกมาเป็นเพศชายทั้งคู่ นางสี
ไวได้บุตรชื่อ คันธะเนตร ส่วนนางกองศรีได้บุตรชื่อคันธะจันทร์ ต่อมาเมื่อท้าวคันธะนาม พร้อมชายไผ่ร้อยกอและ
ชายเกวียนร้อยเล่ม ได้กลับสู่เมืองท้าวคันธะนามจึงได้แต่งตั้งให้ ชายทั้งสอง ไปรักษาเมืองต่างๆ ส่วนบุตรทั้งสองได้
เกิดขัดคอกันจนรบกันเอง ฝ่ายคันธะจันทร์เป็นผู้ชนะได้ปกครองเมือง ขวางขันธะบุรี  จากนั้นมาหลายยุคเมืองก็ร้าง
ลงอีก เพราะเมืองขวางขันธะบุรี เกิดความวุ่นวายอยู่เรื่อยๆ ชาวเมืองจึงได้ปรึกษากันว่า จะตั้งชื่อเมืองใหม่ ชื่อตาม
งูซวงและหมาสรวง เพราะคนรุ่นก่อนถือว่าสัตว์ทั้งสองนั้น มาจากสวรรค์ จึงตั้งชื่อเมืองว่า “เมืองสรวง” มาจนถึงทุก
วันนี้ 
 ดังนั้น คนเมืองสรวง ยุคต่อมา ในระหว่างที่พระพุทธศาสนาเผยแพร่เข้ามา คนที่มีความเชื่อเรื่องผีสาง
นางไม้จึงเชื่อว่า สัตว์ทั้งสองนี้ มาจากสวรรค์ พระยาแถนส่งมาเพ่ือล้างผลาญคนที่เป็น “อธรรม” จะเห็นจากตอน 
งูซวงลงมากินคน ต้องพ่นพิษมีไอเป็นฝนตลอด 7 วัน 7 คืน คนสมัยนั้นจึง มีความเชื่อว่า ถ้าปีใดฝนไม่ดีเพราะพระ
ยาแถนไม่ได้ส่งงูซวงลงมาพ่นพิษ คนชาวเมืองจึงเก็บดอกไม้ธูปเทียนบูชาพระยาแถนเพ่ือขอฝนแต่การที่เอาดอกไม้
ธูปเทียนไปจุดบูชาพระยาแถนนั้น  กลิ่นธูปเทียนคงไปไม่ถึงพระยาแถนเป็นแน่ จึงมีการคิดค้นท าบั้งไฟจุดบูชาพระ
ยาแถน จนเป็นประเพณีของชาวเมืองสรวง มาจนถึงทุกวันนี้ เมื่อถึงวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ า เดือน 5 ชาวอ าเภอเมือง
สรวง โดยเฉพาะต าบลในเขตต าบลคูเมืองเทศบาลเมืองสรวง จะต้องจัดท าบั้งไฟและน าไปจุดบูชาพระยาแถน เป็น
ประจ าทุกๆ ปี 
 

ข้อมูลทั่วไปของอ าเภอเมืองสรวง 



 ๕๔  
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยเทศบาลต าบลคูเมือง  อ าเภอเมืองสรวง  จงัหวัดร้อยเอ็ด 

๒.  ค าขวัญอ าเภอ 
  “เทพนครเรืองงาม เขตคามธูปหอม งามพร้อมวัฒนธรรม ค่าล้ าไหมชั้นดี มากมีเกลือสินเธาว์  
ต านานเก่าหมาสรวงงูซวง ทุ่งกว้างวังอีผุย” 
๓.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน 

(๑)  ที่ตั้งอ าเภอ  อาณาเขต  ขนาดพื้นที่ 
อ าเภอบ้านเหลื่อมตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดนครราชสีมา  ห่างจากตัวจังหวัด  ๘๖  กิโลเมตร            

มีพ้ืนที่ทั้งหมด  ๒๓๓  ตารางกิโลเมตร  หรือ  ๑๔๕,๖๒๕  ไร่  โดยอยู่ในเขตป่าสงวนโคกหลวงมีพ้ืนที่  ๒๓๑  ตรา
รางกิดลเมตร  คิดเป็นร้อยละ  ๙๙.๑๔  ปัจจุบันสภาพป่าถูกท าลาย  กลายเป็นที่อยู่อาศัยและที่ท ากินของราษฎรใน
อ าเภอบ้านเหลื่อมและอ าเภอใกล้เคียง   และมีอาณาเขตติดต่อกับอ าเภอและจังหวัดใกล้เคียง  มีดังนี้   
           ทิศเหนือ     จดเขต  อ าเภออาจสามารถ และอ าเภอเมืองร้อยเอ็ด 
           ทิศตะวันออก จดเขต  อ าเภอสุวรรณภูมิ และอ าเภอเกษตรวิสัย  
           ทิศใต้          จดเขต  อ าเภออาจสามารถ   
           ทิศตะวันตก     จดเขต  อ าเภอจตุรพักตรพิมาน และอ าเภอเกษตรวิสัย 

(๒)  ลักษณะภูมิประเทศ  พ้ืนที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง เป็นป่าหย่อมๆ สลับกับท่ีนาดอน ดินร่วนปนทราย 
มีกรดและเกลือ ไม่มีแม่น้ าไหลผ่าน มีเพียงล าห้วยเล็กๆ ไหลผ่าน 

(๓)  ลักษณะดิน  ลักษณะดินส่วนใหญ่ในอ าเภอ พื้นดินเป็นดินร่วนปนทรายและเป็นดินเค็ม ไม่สามารถกัก
เก็บน้ าไว้ได้ตลอดปี   
๔. การปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ 

๔.๑  ด้านการปกครอง  อ าเภอบ้านเหลื่อม  แบ่งเขตการปกครองตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครอง
ท้องที่ พุทธศักราช  ๒๔๕๗ รวมทั้งสิ้น 5 ต าบล 4๙  หมู่บา้น ดังนี้ 
  ๑) ต าบลหนองผือ  ประกอบด้วย 9 หมู่บ้าน 
  ๒) ต าบลเมืองสรวง    ประกอบด้วย 10 หมู่บ้าน 
  ๓) ต าบลหนองหิน  ประกอบด้วย ๑๖ หมู่บ้าน 
  ๔) ต าบลคูเมือง    ประกอบด้วย 10 หมู่บ้าน     
  5) ต าบลกกกุง   ประกอบด้วย 11 หมู่บ้าน                        

๔.๒  ส าหรับหน่วยงานการปกครองส่วนท้องถิ่น  
 การปกครองส่วนท้องถิ่น แบ่งการปกครอง ออกเป็น เทศบาลต าบล 4 แห่ง ดังนี้ 

๑) เทศบาลต าบลเมืองสรวง (ต าบลหนองผือ+ต าบลเมืองสรวง) 18 หมู่บ้าน 
๒) เทศบาลต าบลหนองหิน     10 หมู่บ้าน 
๓) เทศบาลต าบลคูเมือง      10 หมู่บ้าน 
๔) เทศบาลต าบลกกกุง      11 หมู่บ้าน 

๕. หน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ 
อ าเภอเมืองสรวง  มีส่วนราชการ  หน่วยงานตั้งอยู่ในพ้ืนที่เป็นจ านวนมากถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางการ

บริหารราชการของจังหวัดร้อยเอ็ด เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกและบริการประชาชน  ดังนี้ 
๕.๑  ส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ  มีดังนี้    

- ที่ท าการปกครองอ าเภอเมืองสรวง 
    -  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองสรวง 
    -  สัสดีอ าเภอเมืองสรวง 
    -  ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองสรวง 
    -  ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอเมืองสรวง  



 ๕๕  
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยเทศบาลต าบลคูเมือง  อ าเภอเมืองสรวง  จงัหวัดร้อยเอ็ด 

               -  ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเมืองสรวง 
     -  ส านักงานท้องถิ่นอ าเภอเมืองสรวง  
     -  สถานีต ารวจภูธรเมืองสรวง 
     -  ส านักงานวัฒนธรรมอ าเภอเมืองสรวง 
     -  ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่  สาขาอ าเภอเมืองสรวง 
     -  ส านักงานประมงอ าเภอเมืองสรวง 
     -  โรงพยาบาลเมืองสรวง 
     -  ส านักงานสหกรณ์การเกษตรอ าเภอเมืองสรวง 
    ๕.๒  หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  มี  ๓  หน่วยงาน 
      ๑)  บริษัทไปรษณีย์ไทยจ ากัด  สาขาเมืองสรวง 
      ๒)  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  อ าเภอเมืองสรวง 
      ๓)  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  สาขาเมืองสรวง 
๕.๓  ธนาคารหรือสถาบันการเงิน 

             ๑)  ธนาคาร  จ านวน  ๑  แหง่  คือ  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
       ๒)  สหกรณ์ในพื้นที่  มี ๑  แห่ง  คือ  สหกรณ์การเกษตรอ าเภอเมืองสรวง  จ ากัด      
๕.๔  กลุ่มองค์กรต่างๆ ในพื้นที่ 

กลุ่มองค์กรชุมขนและองค์กรทางสังคมที่เข้มแข็งในพ้ืนที่อ าเภอเมืองสรวง มีกลุ่มประเภทกลุ่ม
ออมทรัพย์  กลุ่มสตรีแม่บ้าน  และกลุ่มอาสาสมัครสาธารณะสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)  ดังนี้ 
๖.  ประชากร 
     ๖.๑  จ านวนประชากรทั้งหมด  ๒3,20๘ คน  จ านวนครัวเรือนทั้งหมด  6,180  ครัวเรือน  แยกตามพ้ืนที่
ดังนี้  
   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอเมืองสรวง 
 

๑.  เป้าหมายการพัฒนา 
“เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิพันธุ์ดีมีคุณภาพ ประชากรมีความเป็นอยู่ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน” 
๒.  พันธกิจ (Mission) 

๑)  ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมด้วยนวัตกรรมเพ่ิมศักยภาพการ
บริหารทรัพยากรและสินค้าการเกษตรให้เป็นเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเป็น
แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย 

๒)  พัฒนาให้อ าเภอเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน เชื่อมโยงการบริการ สินค้าผลิตภัณฑ์
ชุมชนรวมทั้ง วัฒนธรรมอีสาน ค่านิยม และประเพณีท่ีดีงาม สามารถผสมผสานกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม
สมัยใหม่ได้อย่างกลมกลืน 

๓)  พัฒนาคนให้มีคุณภาพ สร้างโอกาส สร้างอาชีพ รายได้ ให้ภาคประชาชนสังคม และส่งเสริมให้มีการ
ด าเนินชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เพ่ือ
สร้างภูมิคุ้มกันให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ        

๔)  อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพ 
๕)  สร้างความม่ันคงภายในและส่งเสริมการให้บริการภาครัฐอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
 



 ๕๖  
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยเทศบาลต าบลคูเมือง  อ าเภอเมืองสรวง  จงัหวัดร้อยเอ็ด 

๓.  เป้าประสงค์รวม 
๑)  ข้าวหอมมะลิและผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิมีมูลค่าสูงและได้มาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ 
๒)  ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี หลุดพ้นความยากจน พึ่งตนเองได้ 

๔.  ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๑  :  เพ่ิมศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิและสินค้าเกษตร สู่มาตรฐานเกษตร

อินทรีย์และอาหารปลอดภัย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๒  :  ยกระดับการท่องเที่ยว การบริการ การค้า และการลงทุน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๓  :  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และสังคม ให้แข็งแรง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๔  :  สร้างความสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีคุณภาพและยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๕  :  รักษาความมั่นคงภายใน และการบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนงานตามประเด็นการพัฒนา 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๑  :  เพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิและสินค้าเกษตร สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์  
       และอาหารปลอดภัย 
 วัตถุประสงค์ของประเด็นการพัฒนา 

  ๑)  เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมข้าวหอมมะลิและสินค้าเกษตร มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ อาหารปลอดภัย 
  ๒)  เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมการเกษตรของอ าเภอเติบโตเพ่ิมขึ้น 

    เป้าหมายและตัวชี้วัด 
  ๑  ลดต้นทุนการผลิตข้าวหอมมะลิเฉลี่ยต่อไร่ร้อยละ 20 ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

   ๒  อัตราการขยายตัวมูลค่าผลผลิตภาคการเกษตร (ร้อยละ 2 ต่อปี) 
  ๓  ร้อยละของจ านวนแปลงฟาร์มเป้าหมายที่ปลูกข้าวหอมมะลิและสินค้าการเกษตรได้รับ
มาตรฐานเกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์(ร้อยละ 60) 
  ๔  มีตลาดรวบรวมสินค้าเกษตรที่มีมาตรฐานจ านวน 1 แห่ง   
 แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพเป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูงภายใต้มาตรฐานเกษตร 
ปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 

2. ส่งเสริมการปรับพื้นที่ไม่เหมาะสมไปสู่เกษตรกรรมทางเลือกใหม่ 
3. พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร การแปรรูป  ด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมให้ 

สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
4. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเกษตร และสถาบันเกษตรกรให้สามารถเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแข่งขัน 
5. ส่งเสริมและพัฒนาการตลอดสินค้าเกษตรเข้าสู่ยุค 4.0 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๒  :  ยกระดับการท่องเที่ยว การบริการ การค้า และการลงทุน 
๑)  เป็นศูนย์การท่องเที่ยว การบริการ การค้า และการลงทุน 
๒)  เศรษฐกิจดี และมีอัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของภาคนอกการเกษตรของ

อ าเภอเพ่ิมข้ึน 
เป้าหมายและตัวชี้วัด 

๑  มูลค่าการค้าและการลงทุนเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 2 ต่อปี) 
๒  รายได้จาการท่องเที่ยวของอ าเภอเพ่ิมขึ้น (ร้อยละ 5 ต่อปี) 
๓  อัตราการขยายตัวภาคบริการเพิ่มข้ึน (ร้อยละ 2 ต่อปี) 
๔  รายได้จาการขายสินค้า OTOP เพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 10 ต่อปี) 



 ๕๗  
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยเทศบาลต าบลคูเมือง  อ าเภอเมืองสรวง  จงัหวัดร้อยเอ็ด 

 แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน และส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวและงานประเพณีวัฒนธรรม

อีสานต่อเนื่องทั้งปี 
2. พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน การคมนาคมขนส่ง และระบบโลจิสติกส์ให้ได้มาตรฐาน 
3. ส่งเสริมตลาดการค้า การลงทุน อุตสาหกรรมสร้างสรรค์และส่งเสริมการจัดบริการสุขภาพ 
4. พัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน และพัฒนา SMEs เพ่ือการค้าและส่งออก 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๓ :  พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพคน และสังคม ให้เข้าแข็ง 
 วัตถุประสงค์ของประเด็นการพัฒนา 
        ๑)  เพ่ือให้คนได้รับการพัฒนาเหมาะสมตามวัย มีคุณภาพ เป็นคนดีคนเก่ง มีอาชีพมีรายได้ 
                ๒) คนมีสุขภาวะที่ดี สังคมเข้มแข็ง 
 เป้าหมายและตัวชี้วัด 

1. ร้อยละของเด็กและเยาวชนได้รับการเรียนรู้ พัฒนาทักษะชีวิตตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน (ร้อยละ 100) 

2. ไอคิวของเด็ก เยาวชน อายุ 6-15 ปี เฉลี่ยเพิ่มข้ึนในปี พ.ศ. 2564 เท่ากับ 101 
3. อัตราการตายของผู้ที่เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด มะเร็ง เบาหวานและทางเดินหายใน

เรื้อรังลดลงร้อยละ 20 
4. ร้อยละของผลิตภาพแรงงานอ าเภอเพ่ิมขึ้น (ร้อยละ 2 ต่อปี) 
5. ร้อยละของผู้สูงอายุเข้าสู่ระบบการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ร้อยละ 95 
6. ร้อยละของครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่มีรายได้ต่ ากว่าเกณฑ์ จปฐ. ลดลง (ร้อยละ  

แนวทางการพัฒนา  
1. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง  
2. สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดีและสร้างเมืองสุขภาพ 
3. สร้างความเสมอภาครองรับสังคมผู้สูงอายุ และจัดสวัสดิการสังคมให้มีคุณภาพ 
4. พัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน 
5. แก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๔  : สร้างความสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีคุณภาพและยั่งยืน  
 วัตถุประสงค์ของประเด็นการพัฒนา 
  ๑)  เกษตรกรมีน้ าใช้เพื่อการเกษตรเพียงพอตลอดทั้งปี 
  ๒)  คืนความอุดมสมบูรณ์ สร้างความสมดุลแก่ระบบนิเวศน์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศ 
 เป้าหมายและตัวชี้วัด 

1. ร้อยละของหมู่บ้านมีน้ าใช้เพ่ือการเกษตรเพียงพอตลอดทั้งปี (ร้อยละ 95 ต่อปี) 
2. พ้ืนที่ป่าไม้เพ่ิมข้ึน จ านวน 80 ไร่/ปี 
3. ขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียอันตรายชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง ร้อยละ 15 
4. มีการใช้พลังงานทดแทนเพ่ิมข้ึน 1 toe ต่อปี (เทียบเท่าไฟฟ้า 57,500 หน่วยต่อปี) 
5. ป้องกันพ้ืนที่ป่าไม้อ าเภอเมืองสรวง (ร้อยละ 2) 
6. ปลูกต้นไม้ในพ้ืนที่สาธารณะและที่เอกชนเพ่ิมข้ึน 300 ไร่ (ร้อยละ 2) 
7. ขยะมูลฝอยตกค้างสะสม ได้รับการก าจัดร้อยละ 100 
8. ของเสียอันตรายชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง ร้อยละ 10 
9. ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องและน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ร้อยละ 70 



 ๕๘  
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยเทศบาลต าบลคูเมือง  อ าเภอเมืองสรวง  จงัหวัดร้อยเอ็ด 

10.  คุณภาพน้ าแหล่งน้ าผิวดินอยู่ในเกณฑ์ดี 
แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาแหล่งน้ า และเพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการน้ าเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
2. ฟ้ืนฟูป่าไม้ให้อุดมสมบูรณ์และรักษาความหลายหลายทางชีวภาพให้พ้ืนที่ต้นน้ าและป่าชุมชน 
3. บริหารจัดการแก้ไขปัญหาขยะอย่างเป็นระบบและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ ให้มีคุณภาพ 
4. พัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕  :  รักษาความม่ันคงภายใน และการบริหารจัดการภาครัฐ 
 วัตถุประสงค์ของประเด็นการพัฒนา 
  ประชาชนมีความม่ันคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ได้รับบริการจากหน่วยงานภาครับด้วย
ความเสมอภาคและเป็นธรรม 
 เป้าหมายและตัวชี้วัด 
 1. ร้อยละของจ านวนคดีอาชญากรรมในคดี 5 กลุ่ม จับกุมผู้กระท าผิด (ร้อยละ 85) 
 2. จ านวนหมู่บ้านสีขาวปลอดยาเสพติด (ร้อยละ 95) 
 3. อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางบกลดลง 2 คน ต่อประชากรห้าพันคนต่อปี 
 4. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อหน่วยงานภาครับ (ร้อยละ 90) 
 แนวทางการพัฒนา 

1. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมด้านความมั่นคงภายในให้มีประสิทธิภาพ 
2. ป้องกันและปราบปรามปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด 
3. เพ่ิมศักยภาพการเตรียมความพร้อมรองรับการเกิดอุบัติเหตุภัยทางธรรมชาติ 
4. เพ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและการให้บริการภาครัฐ  

  
 

 
2.1 วิสัยทัศน์ 

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

 
          
 

2.2 ยุทธศาสตร์ 
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  รวมทั้ง

องค์กรต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ของเทศบาล  ๖  ด้าน  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
 แนวทางท่ี 1 งานด้านการคมนาคม ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน ทางเท้า  
 แนวทางท่ี 2 พัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  ก่อสร้างปรับปรุงบ ารุงรักษาประปาและการ
บริหารจัดการน้ า ท่อระบายน้ า 

แนวทางท่ี 3 จัดหาและบ ารุงรักษาไฟฟ้า ไฟฟ้าแสงสว่าง 

๒.  ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลคูเมือง 
 

“ประชาชนมีชีวิตที่ดีพร้อม  สภาพแวดล้อมน่าอยู่  มุ่งสู่การบริหารจัดการและบริการสาธารณะอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด” 



 ๕๙  
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยเทศบาลต าบลคูเมือง  อ าเภอเมืองสรวง  จงัหวัดร้อยเอ็ด 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว  
 แนวทางท่ี 1 พัฒนาฝีมือแรงงานและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน 
 แนวทางท่ี 2 ส่งเสริมอาชีพการเกษตร 
 แนวทางท่ี 3 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อยชุมชน  

 แนวทางท่ี 1 งานด้านการสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
 แนวทางท่ี 2 งานด้านส่งเสริมประชาธิปไตย การพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชน ข่าวสารการพัฒนาชุมชน
ตลอดจนการสร้างเครือข่ายการพัฒนาชุมชน 
 แนวทางท่ี 3 ส่งเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
 แนวทางท่ี 4 การระงับ การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและการป้องกันโรคติดต่อ 
 แนวทางที่ 5 งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การก าหนดแผนงานไว้ในแผนพัฒนา 
สามปี การประกวดหมู่บ้านสุขภาพดี 
 แนวทางท่ี 6 ปรับปรุงพัฒนาบุคลากร เครื่องมือเครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน 
 4. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 แนวทางท่ี 1 งานด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและบ ารุงรักษาป่าและน้ าอย่างยั่งยืน 
 แนวทางท่ี 2 งานการขุด ขุดลอกพัฒนาแหล่งน้ าสาธารณะแหล่งน้ าส าคัญๆของชุมชน 
 5. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนาการและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คง
อยู่สืบไป 
 แนวทางท่ี 1 ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  

แนวทางท่ี 1 เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน 
แนวทางท่ี 2 ส่งเสริมการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

 ๒.๓  เป้าประสงค์ 
  ๑)  การได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว 

๒)  ประชาชนมีความรู้และบ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม สืบทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นสู่ศูนย์กลางการศึกษาวัฒนธรรม 

๓)  ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้ 
๔)  บ าบัด ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมมลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษท าให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข 
๕)  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
๖) การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุม การสังคมสงเคราะห์แก่ประชาชน รวมทั้งการสร้างสังคม

ความน่าอยู่ 
        7)  ท าการก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ า รางระบายน้ า และทาง
ระบายน้ าให้ประชาชนมีถนนใช้ การคมนาคม สะดวกรวดเร็ว และป้องกันน้ าท่วมขังในช่วงฤดูฝน 

      8) บริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการเพ่ือการเกษตรอย่างเป็นระบบ 
      9) พัฒนาการศึกษาให้มีอย่างเพียงพอ และได้มาตรฐาน พัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพที่ดีข้ึน 
     10) เพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์ชุมชนและมุ่งเน้นให้เกิดการพ่ึงพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียงพัฒนาฝีมือแรงงานและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน 
 

 ๒.๓  ตัวช้ีวัด 
   ๑)  ประชาชนในเขตเทศบาลมีแหล่งน้ าในการอุปโภคเพ่ิมมากข้ึนร้อยละ  ๕ 



 ๖๐  
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยเทศบาลต าบลคูเมือง  อ าเภอเมืองสรวง  จงัหวัดร้อยเอ็ด 

   ๒)  ในเขตเทศบาลมีโครงสร้างพ้ืนฐานให้ประชาชนได้ใช้บริการร้อยละ  ๘๐  
   ๓)  ประชาชนมีความรู้มากข้ึนร้อยละ ๙๐  และศิลปวัฒนธรรมอันดียังคงอยู่ 
   ๔)  ประชาชนในเขตเทศบาลร้อยละ ๘๐ มีความรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว 
ศาสนา – วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา   
   ๕)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนร้อยละ  ๑๐  
   ๖)  ชุมชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนในอัตราร้อยละ ๕  และพ่ึงตนเองได้มากข้ึน 
   ๗)  ชุมชนในเขตเทศบาลร้อยละ  ๖๐  น่าอยู่อย่างสงบสุข  
   ๘)  การบริการจัดการของเทศบาลมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงร้อยละ  ๖๐  
   ๙)  การบริการจัดการของเทศบาลมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงร้อยละ  ๖๐  
 ๒.๔  ค่าเป้าหมาย 
  ๑)  ด้านการได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว   
   ๒)  ประชาชนมีความรู้และบ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม    

๓)  ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้    
๔)  มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษท าให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข     
๕)  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  

๒.๖  กลยุทธ์ 
๑)  พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ า  สงวนและเก็บกักน้ าเพ่ือการเกษตร  เพ่ือการ

อุปโภคและบริโภค  รวมทั้งวางโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและน้ าแล้ง 
๒)  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา ครู  นักเรียน  ให้เป็นผู้มีคุณภาพ

มีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
๓)  พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพ ส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม 

ลดต้นทุน  เพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูป
สินค้าทางการเกษตร ส่งเสริมให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพ่ือการบริโภคเพ่ือจ าหน่วยและเพ่ือการอนุรักษ์  และ
เพ่ิมช่องทางตลาด 

๔)  ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาบทบาทของผู้น าชุมชน  คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้
พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผูสู้งอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  ประชาชน และคุ้มครอง
สิทธิเสรีภาพของประชาชน  พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น   

๕)  ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพ  การผลิตและการจ าหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ 
๖)  ด าเนินการโครงการ เพ่ือให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา  อุปสรรค และความ

ต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม) ส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง  

๗)  ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจ าเป็น
และความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง 

๘)  พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น
โคราช  โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 

๙)  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน  น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร  
สนับสนุนบุคลากรในสังกัดให้ได้รับการศึกษา อบรม การท าวิจัย เพ่ิมพูนความรู้ 

๑๐)  เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
  ๑๑)  ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ  หน่วยงานต่างๆ  ในการเตรียมความพร้อม
ในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่ส าคัญ 



 ๖๑  
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยเทศบาลต าบลคูเมือง  อ าเภอเมืองสรวง  จงัหวัดร้อยเอ็ด 

สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟ้ืนฟูต ารวจบ้านและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และดูแล
รักษาความปลอดภัยและการจราจร 

๑๒)  พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ า ลุ่มน้ าล าคลองและป่าไม้ให้มีความ
อุดมสมบูรณ ์สร้างจิตส านึกเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน จัดท าระบบก าจัด
ขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
  
 2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

(1)  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่
จ าเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  

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

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

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

(๙)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  (๑๐)  แผนงานการเกษตร 
  (๑๑)  แผนงานงบกลาง 
 

2.8  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
   ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ของเทศบาลต าบลคูเมือง มีความ
สอดคล้องกับ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด  ยุทธศาสตร์จังหวัด  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนากลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  และ 
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๖๒  
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยเทศบาลต าบลคูเมือง  อ าเภอเมืองสรวง  จงัหวัดร้อยเอ็ด 

 
 
 
 3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และTrend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 

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

 - มีการประสานร่วมมือกันระหว่างเทศบาลกับส่วนราชการต่าง ๆ  
 - ผู้น าชุมชนมีความเข้มแข็ง  และมีศักยภาพในการพัฒนา 
 - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบประชาคม การประชุมวางแผนเตรียมงาน 

จุดอ่อน  (W : Weakness)  
 - กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาท าให้ 
             เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติสับสนขาดความชัดเจน 
 - เทศบาล  มีงบประมาณจ ากัด  ท าให้การพัฒนาไม่เป็นไปตามแผนพัฒนาที่วางไว้ 
 - การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และการท าลายสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน  ก่อให้เกิดปัญหาภัยธรรมชาติ 
โอกาส  (O : Opportunity)   
 - จังหวัดร้อยเอ็ด  หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนงบประมาณให้เทศบาล ด าเนินการตามแผนงาน
โครงการตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  และแผนพัฒนาเทศบาล 
 - มีเส้นทางคมนาคมเชื่อมระหว่างจังหวัด สามารถรองรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ   

- นโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการกระจายอ านาจการปกครองท้องถิ่น  โดยการสร้ างดุลยภาพ
ระหว่างการก ากับดูแล  และความเป็นอิสระของท้องถิ่นในการบริหารจัดการงบประมาณและบุคลากรของท้องถิ่น 
อุปสรรค  (T : Threat)   
 - ประชาชนขาดความรู้  ความเข้าใจ  บทบาทหน้าที่ของตนเองกับงานของท้องถิ่น 
 - นโยบายรัฐบาลไม่สามารถถ่ายโอนงบประมาณมายัง  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ท าให้การพัฒนาท้องถิ่น
บางเรื่องต้องชะงัก 

- กฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับขาดความยืดหยุ่น  หรือไม่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจห้วงระยะเวลาใน
การจัดสรรและการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาลมีความไม่แน่นอน 
 - การด าเนินงานตามนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาลมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น  ความรับผิดชอบเพ่ิมมากขึ้น 
ประกอบกับปัญหาในพ้ืนที่และความต้องการประชาชนมีมาก  แต่ไม่สามารถปฏิบัติได้ครบถ้วน เนื่องจากจ ากัดด้วย
อ านาจหน้าที่และจ านวนงบประมาณท่ีมีจ ากดั 
 
 

3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 



 ๖๓  
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยเทศบาลต าบลคูเมือง  อ าเภอเมืองสรวง  จงัหวัดร้อยเอ็ด 

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

ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและปรมิาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ  

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

๑. โครงการสร้าง
พ้ืนฐาน 

๑) ขาดแคลนแหล่งน้ าใน
การเกษตรและน้ าประปา
ส าหรับอุปโภค-บริโภคยังไม่
พอเพียงและยังไม่ไดม้าตรฐาน 

- แหล่งน้ าและ
น้ าประปาในการ
อุปโภค-บริโภค 

- ในเขต ทต. - ประชาชนมีแหล่งน้ า
และมีน้ าประปาใช้
อย่างพอเพียงมี
คุณภาพตามมาตรฐาน
มากขึ้น 

๒) ไฟฟ้าส่องสว่างทางและที่
สาธารณะยังไมส่ามารถ
ด าเนินการครอบคลุมพื้นท่ีได้
ทั้งหมด 

- ไฟฟ้า - ทางและที่สาธารณะ
ในเขต ทต. 

- ทางและที่สาธารณะ
มีแสงสว่างเพียงพอ
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมาและป้องกันการ
เกิดอาชญากรรมได ้

๓) หมู่บ้ายขยายมากข้ึนระบบ
ระบายน้ ายังไม่เพยีงพอ  

- ราง/ท่อระบายน้ า - พื้นที่ใน ทต. - มีรางระบายน้ า
สามารถระบายน้ าได้
สะดวก ไม่อุดตัน ไม่
ส่งกลิ่นเหม็นก่อความ
ร าคาญ 

๔)  ถนนในต าบล ยังเป็นถนน
ดิน ถนนลูกรัง และเป็นหลุม
เป็นบ่อ 

- ถนน - ทางและที่สาธารณะ
ในเขต ทต. 

- มีถนนให้ประชาชน
ได้สญัจรไปมาสะดวก  

๔) ประชาชนต้องการเส้นทางใน
การสญัจรไปมาเพิ่มมากข้ึนและ 
ทต.ไมส่ามารถด าเนินการได้
เนื่องจากงบประมาณมไีม่
เพียงพอ  

- เส้นทางคมนาคม - เส้นทางคมนาคมที่
เป็นสาธารณะและ
ประชาชนมีความ
ต้องการให้ด าเนินการ 

- มีเส้นทางในการ
คมนาคมเพียงพอและ 
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 
 

2. ด้านเศรษฐกิจ การ
ส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรมและการ
ท่องเท่ียว 

๑) ประชาชนไมม่ีการวางแผน
ในการด าเนินงาน 

- การวางแผน 
- การลงทุน 

- ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- ประชาชนสามารถ
วางแผนการ
ด าเนินงานได้เอง 

๒) ขาดแหล่งเงินลงทุนในการ
ท ากิจการและประกอบอาชีพ 

- ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- มีแหล่งเงินทุนใน
การท ากิจการและ
ประกอบอาชีพ 

 ๓) ประชาชนขาดสถานท่ี
จ าหน่ายสินค้า 
 

- การพาณิชยกรรม - ร้านค้าแผลงลอย - ร้านค้าแผงลอยมี
สถานท่ีในการขาย
จ าหน่ายสินค้า 

 ๔) ผลผลติทางการเกษตรราคา
ตกต่ าระยะทางในการขนส่ง
ผลผลติไกลจากแหล่งรับซื้อ  

 - เกษตรกรในพ้ืนท่ี - ผลผลิตมรีาคาสูงขึ้น 



 ๖๔  
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยเทศบาลต าบลคูเมือง  อ าเภอเมืองสรวง  จงัหวัดร้อยเอ็ด 

ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปรมิาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

 ๕) ค่าแรงต่ าค่าครองชีพสูง
ขาดแคลนการจ้างงาน 

 - ผู้ประกอบอาชีพ
รับจ้าง 

- ค่าแรงสูงขึ้นเหมาะสม
กับค่าครองชีพ มีการ
จ้างงานมากขึ้น 

 ๖) ครัวเรือนมีรายไดเ้ฉลีย่ต่อปี 
ต่ ากว่า ๓๐,๐๐๐ บาท  
จ านวน ๙ ครัวเรือน    

 - ประชาชนท่ีมีรายได้
ต่ ากว่าเกณฑ์
มาตรฐาน 

- ไม่มีครัวท่ีตกเกณฑ์
มาตรฐานรายได ้

 ๗) ในเขต ทต. ไมม่ีแหล่ง
ท่องเที่ยวและกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว 

- การท่องเที่ยว - ในเขตเทศบาล - มีแหล่งทองเที่ยวใน
เขต ทต. และส่งเสริม
กิจกรรมการท่องเที่ยว
เพิ่มมากข้ึน 

3. ด้านสังคมงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ด้านสังคม 
 

๑) มีการระบาดของโรคอุบัติ
ใหม่ โรคระบาด โรคตดิต่อ 

- ด้านสาธารณสุข - ในเขต ทต. ในพื้นที่ไม่มีการระบาด
ของโรคอุบัติใหม่  โรค
ระบาด  โรคตดิต่อ 

 ๒) ประชาชนในพ้ืนท่ีป่วยเป็น
โรคเรื้อรังแนวโน้มที่เพิม่ขึ้น 
เช่น เบาหวาน  ความดัน 

 - ประชาชนกลุ่มเสี่ยง
และผูป้่วย 

 

 ๓) ปริมาณขยะในพื้นทีเ่พิ่ม
มากขึ้น 

 - ในเขต ทต. - ปริมาณขยะและน้ า
เสียถูกก าจดัให้หมดด้วย
วิธีการที่ถูกต้อง 

๔) ประชาชนบริโภคอาหารที่
ปลอดภัย 

- ประชาชนในเขต 
ทต. 

- ประชาชนทราบและ
สามารถเลือกบริโภค
อาหารที่ปลอดภัยได้
ถูกต้อง 

๕) ประชาชนในพ้ืนท่ีบางราย
มีที่อยู่อาศัยไมม่ั่นคงแข็งแรง 

- ที่อยู่อาศัย - ประชาชนในพ้ืนท่ีที่
ได้รับความเดือนร้อน
เรื่องที่อยู่อาศัย 

- ประชาชนในพ้ืนท่ี
ได้รับความช่วยเหลือ
ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้
มั่งคงแข็งแรง  

๖) มีการขยายตัวของ
ประชากรเพิม่มากข้ึนท าให้
เกิดการขยายตัวของอาคาร
บ้านเรือนท าให้เกิดเป็นชุมชน
แออัด   

- ประชากร - พืน้ท่ีในเขต ทต. - ควบคุมการก่อสร้าง
อาคารบ้านเรือนการ
พิจารณาออกใบอนุญาต
เพื่อไม่เกดิปัญหาจาก
การก่อสร้างอาคาร 

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

- การอุปโภค-บริโภค - ประชาชนในเขต 
ทต. 

- ประชาชนบริโภคน้ าที่
สะอาดถูกสุขลักษณะ 

8) เด็กและผูสู้งอายุบาง
ครอบครัว ผูสู้งอายุอยู่ตาม
ล าพัง และรับภาระในการดูแล
เด็ก 

 - ผู้สูงอายุและเด็กใน
เขต ทต.  

- ผู้สูงอายุและเด็กไดร้ับ
การดูแลทีด่ ี



 ๖๕  
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยเทศบาลต าบลคูเมือง  อ าเภอเมืองสรวง  จงัหวัดร้อยเอ็ด 

ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปรมิาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

 9) เยาวชนและวยัรุ่นตดิเกมส์ 
สิ่งลามก บุหรี่ เหล้า สาเสพตดิ 
และท้องก่อนวัยอันสมควร     

 - เยาวชนและวัยรุ่นใน
เขต ทต. 

- เยาวชนและวัยรุ่นมี
อนาคตที่ด ี

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

 - ประชาชนในเขต 
ทต. ที่อายุ ๓๕  ขึ้นไป 

- ประชาชนท่ีอายุ ๓๕ 
ขึ้นไปไดร้ับการตรวจ
สุขภาพทุกคน  

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

- ประชาชนท่ีสูบบุหรี่
และดืม่สรุา 

- ประชาชนเลิกสูบบหุรี่
และเลิกดื่มสุรา 

3. ด้านสังคมการจัด
ระเบียบชมุชนและ
การรกัษาความสงบ
เรียบร้อย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑) การจราจรบนถนนมเีพิ่ม
มากขึ้นอาจท าให้เกิดอุบัตเิหตุ
ขึ้นได ้

- การจราจร ประชาชนท่ีสัญจรไป
มาบนถนน 

มีระบบควบคุม
การจราจร เช่น ติดตั้ง
สัญญาณไกระพริบเพื่อ
เตือนให้ระมัดระวัง 

๒) มีการท าลายและลักขโมย
ทรัพย์สินของประชาชนและ
ราชการ 
รวมทั้งเกิดการทะเลาะวิวาท
กันในชุมชน  

- การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

- ประชาชนและส่วน
ราชการ 

- มีการป้องกันและ
รักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ินของ
ประชาชนละส่วน
ราชการ เช่น การตดิตั้ง
กล้องวงจรปิด  การให้
ผู้น า อปพร. ควบคุม
และระงับเหตุทะเลา
วิวาท 

4. ด้านการบริหาร
จัดการและการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

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

- ดินและน้ าใตด้ิน - พื้นที่ในเขต ทต. - ปัญหาเรื่องดินเค็ม
ลดลง จดัหาแหล่งน้ า
จากแหล่งอ่ืนเพิ่มมากข้ึน   

 ๔) มีปัญหาเรื่องขยะและสัตว์
เลี้ยงเพิ่มมากขึ้นส่งกลิ่นเหม็น
ร าคาญ 

- สิ่งแวดล้อม - ผู้ประกอบการและ
ชุมชนในเขตพื้นท่ี ทต. 

- ปัญหาขยะและสตัว์
เลี้ยงลดลง ประชาชน
สามารถก าจัดขยะและ
มูลสตัว์ได้โดยไมส่่งผล
กระทบต่อชุมชน  

 
 
 
 
 
 

 



 ๖๖  
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยเทศบาลต าบลคูเมือง  อ าเภอเมืองสรวง  จงัหวัดร้อยเอ็ด 

ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปรมิาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

5. ด้านศิลปะ  
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น 

๑) ศิลปะ วัฒนธรรม  จารตี 
ประเพณแีละ๓มิปัญหา
ท้องถิ่นถูกลืมเลือนไปมาก 

- ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพรีและ๓มิ
ปัญหาท้องถิ่น ถูกลืม
เลือนไปมาก 

- ประชาชนในเขต 
ทต. 

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

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

- สังคมในชุมชน 
 

- เด็กนักเรียนในเขต 
ทต. 

- มีสื่อการเรียนการ
สอนที่พอเพียง  เด็ก
นักเรียนได้รับ
การศึกษาที่สูงข้ึน มี
งบประมาณใน
การศึกษาเล่าเรยีน 

 
 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   แผนผังยทุธศาสตร์ 
    (Strategic Map) 

 

วิสัยทัศน์ “มุ่งพัฒนาท้องถ่ินให้อยู่ดี มีสุข ด้วยหลักการบริหารจัดการที่ดี ภายใต้ความร่วมมือของประชาชน” 

1. ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค ์

ค่าเป้าหมาย 

2. ด้านเศรษฐกิจและ
สร้างความเข้มแข็งชุมชน 

 

3.  ด้านสังคม คณุภาพ
ชีวิต และสิ่งแวดล้อม 

4. ด้านการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

 

5. ด้านกิจการบ้านเมือง  
ที่ดี 

เป้าประสงค์ที่ 1 

ค่าเป้าหมายที่ 1 

 

กลยุทธ์ที ่3 
 

กลยุทธ์ที ่8 
 

กลยุทธ์ที ่7 
 

กลยุทธ์ที ่6 
 

กลยุทธ์ที ่1 
 

กลยุทธ์ที ่2 
 

กลยุทธ์ที ่5 
 

กลยุทธ์ที ่4 

เป้าประสงค์ที่ 2 เป้าประสงค์ที่ 3 เป้าประสงค์ที่ 4 เป้าประสงค์ที่ 8 เป้าประสงค์ที่ 7 เป้าประสงค์ที่ 6 เป้าประสงค์ที่ 5 

กลยุทธ์ 

ค่าเป้าหมายที่ 2 ค่าเป้าหมายที่ 3 ค่าเป้าหมายที่ 4 ค่าเป้าหมายที่ 5 ค่าเป้าหมายที่ 6 

แผนงาน 
 

แผนงานที่ 5 
 

แผนงานที่ 2 
 

แผนงานที่ 3 
 

แผนงานที่ 4 
 

แผนงานที่ 6 
 

แผนงานที่ 7 
 

แผนงานที่ 8 
 

แผนงานที่ 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   แผนผงัยุทธศาสตร ์

    (Strategic Map) 

 

วิสยัทศัน ์ “มุ่งพฒันาท้องถิ่นให้อยูด่ ีมสีุข ด้วยหลกัการบรหิารจัดการที่ด ี

ภายใต้ความร่วมมือของประชาชน” 

1. 

ดา้นโครงสรา้งพื้

นฐาน 

ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค ์

คา่เปา้หมาย 

2. 

ดา้นเศรษฐกจิแล

ะสรา้งความเขม้แ

ขง็ชุมชน 

 

3.  ดา้นสงัคม 

คณุภาพชวีิต 

และสิง่แวดล้อม 

4. ดา้นการศกึษา 

ศาสนา 

และวฒันธรรม 

 

5. 

ดา้นกิจการบ้านเ

มือง  ทีด่ ี

เป้าประสงค์

ที่ 1 

คา่เปา้หมายที ่

1 

 

กลยทุธท์ี ่

3 

 

กลยทุธท์ี ่

8 

 

กลยทุธท์ี ่

7 

 

กลยทุธท์ี ่

6 

 

กลยทุธท์ี ่

1 

 

กลยทุธท์ี ่

2 

 

กลยทุธท์ี ่

5 

 

กลยทุธท์ี ่

4 

เป้าประสงค์

ที่ 2 

เป้าประสงค์

ที่ 3 

เป้าประสงค์

ที่ 4 

เป้าประสงค์

ที่ 8 

เป้าประสงค์

ที่ 7 

เป้าประสงค์

ที่ 6 

เป้าประสงค์

ที่ 5 

กลยุทธ ์

คา่เปา้หมายที ่

2 

คา่เปา้หมายที ่

3 

คา่เปา้หมายที ่

4 

คา่เปา้หมายที ่

5 

คา่เปา้หมายที ่

6 



 

 

 
แผนงาน 

 

แผนงาน

ที่ 5 

 

แผนงาน

ที่ 2 

 

แผนงาน

ที่ 3 

 

แผนงาน

ที่ 4 

 

แผนงาน

ที่ 6 

 

แผนงาน

ที่ 7 

 

แผนงาน

ที่ 8 

 

แผนงาน

ที่ 1 



๗๔  
 

ส่วนที่ ส่วนที่ 33  
 

 
 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน   
ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ส านักงานปลัด 
และ 

กองคลัง 

ทต. 
คูเมือง 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

กองช่าง 

2 
 
 
 
 
 

3 

ด้านเศรษฐกิจ การลงทุน 
พาณิชยกรรมและการ
ท่องเที่ยว 
 
 
 
ด้านสังคมและการรักษา
ความสงบเรียบร้อยชุมชน 

ด้านเศรษฐกิจ แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

กองช่าง 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

ส านักงานปลัด 
และ 

งานสวัสดิการ
สังคม 

 

ด้านบริหารทั่วไป แผนงานรักษาความ
สงบภายใน 

ส านักงานปลัด 

ด้านการด าเนินงาน
อ่ืนๆ 
 
 
ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานงบกลาง 
 
 
 
แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 

ส านักงานปลัดและ
งานสวัสดิการ

สังคม 
 

งานสวัสดิการและ
สังคม 

4 ด้านอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร กองช่าง 
ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานสาธารณสุข กองสวัสดิการ
สังคม 

5 
 
 
 
 

6 
 

ด้านอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี
ภูมิปัญหาท้องถิ่นให้คงอยู่
สืบไป 
 

ด้านการศึกษา 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 
 
 

แผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

ส านักงานปลัด 
งานการศึกษา 

 
 
 

ส านักงานปลัด 
งานการศึกษา 

 

 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

 

แผนงานการศึกษา 

รวม 6 ยุทธศาสตร์ ๔ ด้าน ๑๑ แผนงาน 3 ส านัก/กอง 
 

การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบตัิ 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  การรกัษาความมั่นคงภายในและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4  สร้างเสริมสมรรถนะประชาชนและพลังงานทางสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ ทต.คูเมืองที่  3  ด้านสังคม การยกระดับคุณภาพชีวิตให้ย่ังยืน 

           1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป  :  งานบริหารทั่วไป  (แนวทางการพัฒนาที่  ๑  ส่งเสรมิการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรมทัศน
ศึกษาดูงานของคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
ต าบล พนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้าง ผู้น าชุมชน 
และผูส้ังเกตการณ ์

ความรู้มาพัฒนา
องค์กรให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

ปีละจ านวน   
1  ครั้ง 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

จ านวนผู้ที่เข้า
ร่วมโครงการ 

คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
พนักงานลูกจ้าง
ส่วนต าบลน า
ความรู้มาพัฒนา
องค์กรมี
ประสิทธิภาพ 

ส านัก 
งานปลัด 

 

๒ โครงการพัฒนาองค์กร 
(OD) ของคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้าง และผู้
สังเกตการณ ์

เพื่อพัฒนาบุคลากร
ของ ทต. ให้สามารถ
ท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในการ
บริการประชาชน 

คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา
เทศบาล 
พนักงาน 

พนักงานจ้าง 
และผู้

สังเกตการณ ์

- ๓๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐  ทต. มี
ประสิทธิภาพ
ในการ
ปฏิบัติงาน สูง
ร้อยละ ๖๐ ขึ้น
ไป 

 ทต. มีศักยภาพ
และการปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

ส านัก 
งานปลัด 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  การรกัษาความมั่นคงภายในและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4  สร้างเสริมสมรรถนะประชาชนและพลังงานทางสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ ทต.คูเมืองที่  3  ด้านสังคม การยกระดับคุณภาพชีวิตให้ย่ังยืน 

           1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป  :  งานบริหารทั่วไป  (แนวทางการพัฒนาท่ี  ๑  ส่งเสรมิการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๓ โครงการเสรมิสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคณะ
ผู้บริหาร สมาชิก 
พนักงานเทศบาล/ลูกจ้าง 

เพื่อให้คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา พนักงาน
ส่วนต าบล พนักงาน
จ้างในเขตพื้นท่ี ได้
เรียนรูคุ้ณธรรม
จริยธรรม 

คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
พนักงาน

เทศบาล ลูกจ้าง  

50,000 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 90 
น ามาเป็น
แนวทางในการ
ปฏิบัติงานและ
ด าเนินชีวิต 

คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
พนักงานเทศบาล  
พนักงานจ้างได้มี
ความรู้เกี่ยวกับ
คุณธรรมจริยธรรม
น ามาปฏิบตัิในการ
ท างาน 

ส านัก 
งานปลัด 

 

๔ โครงการเลือกตั้งของ
เทศบาลต าบลคเูมือง 

เพื่อจัดการเลือกตั้ง
ของเทศบาลต าบลคู
เมือง 

ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลคู

เมือง 

700,000 
 

700,000 700,000 700,000 700,000 ประชาชนร้อย
ละ 70 มาใช้
สิทธิเลือกตั้ง 

ประชาชนไดม้ีส่วน
ร่วมในการเลือกตั้ง 

ส านัก 
งานปลัด 

 
5 โครงการวันเทศบาล เพื่อเป็นการส่งเสรมิ

เทศบาลให้ประชาชน
ได้เห็นความส าคัญของ
การกระจายอ านาจอัน
ส่งผลโดยตรงต่อ
ท้องถิ่น 

1 ครั้ง/ปี 
บุคลากร

เทศบาลและ
ประชาชนในเขต

เทศบาล 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 มี
ส่วนร่วมใน
โครงการวัน
เทศบาล 

บุคลากรเทศบาล
และประชาชนเกิด
ความภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่นของตน 

ส านัก 
งานปลัด 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  การรกัษาความมั่นคงภายในและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4  สร้างเสริมสมรรถนะประชาชนและพลังงานทางสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ ทต.คูเมืองที่  3  ด้านสังคม การยกระดับคุณภาพชีวิตให้ย่ังยืน 
     1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป  :  งานบริหารงานคลัง  (แนวทางที่ 2  ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

6 โครงการจดัเก็บภาษ ี
(เสนอโดยประชาคม ม.1 
- 10) 

เพื่อบริการประชาชน
และจัดเก็บภาษมีี
ประสิทธิภาพ 

ประชาชนท่ีมี
ที่ดิน/ กิจการที่
อยู่ในเขต ทต. 

๕,000 
 

๕,000 
 

๕,000 
 

๕,000 
 

๕,000 สามารถจัดเก็บ
ภาษีไดไ้ม่น้อย
กว่าร้อยละ๗๐ 

การจัดเก็บภาษี
ของต าบลมี
ประสิทธิภาพ 

กองคลัง 

7 โครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพและศึกษาดู
งานของคณะผู้บรหิาร 
สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
เทศบาล พนักงานจ้าง 
เทศบาล ผู้น า 
คณะกรรมการชุมชน และ
ประชาชน 

เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ของ
คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล ผู้น า 
คณะกรรมการชุมชน
และประชาชนในเขต
เทศบาลและเพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

1 ครั้ง/ปี คณะ
ผู้บริหาร สมาชิก

สภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างเทศบาล 

ผู้น า 
คณะกรรมการ

ชุมชนและ
ประชาชน 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 เทศบาลมผีล
การปฏิบัติงาน
ร้อยละ 60 ข้ึน
ไป 

ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้ความรู้สามารถ
น าไปใช้ในชุมชน
ก่อให้เกิด
ประโยชนส์ูงสุดใน
การด ารงชีวิต 
 

ส านัก 
ปลัด 

เทศบาล 

8 อุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่นตาม
โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
ช่วยเหลือประชาชน  

เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานของศูนย์
ปฏิบัติการช่วยเหลือ
ประชาชน 

อุดหนุน
งบประมาณ ทต.
เมืองสรวงเป็น
ผู้ด าเนินการ 

24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 ข้อมูลการแจ้ง
ความช่วยเหลือ
จ านวนครั้ง 

ตรวจสอบการ
ช่วยเหลือ
ประชาชน 

ทต.เมือง
สรวง 

รวม 8 โครงการ ๒๓๕,๐๐๐ ๓๐๕,๐๐๐ ๒๐๕,๐๐๐ ๒๐๕,๐๐๐ ๒๐๕,๐๐๐    
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แบบ ผ. ๐๒ 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลคูเมือง  อ าเภอเมืองสรวง  จังหวัดร้อยเอ็ด 

  

๘๑  

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3  การพัฒนาท่ีสมดุลและยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม 

      ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ ทต.คูเมืองที่  4  การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
     ๔.๑  แผนงานการเกษตร  :  งานเกษตร  (แนวทางที่  1  ส่งเสริมฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการปลูกหญ้าแฝก
(เสนอโดยประชาคม ม.1 
- 10) 

เพื่อป้องกันการ
พังทลายของหน้าดิน 

เขตต าบลคูเมือง 10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

ทต. มี
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท่ีดี
ขึ้นร้อยละ ๒  

ไม่มีการพังทลาย
ของหน้าดิน 

ส านัก 
งานปลัด 

๒ โครงการปลูกป่าเฉลิม 
พระเกียรติ (เสนอโดย
ประชาคม ม.1-10) 

เพื่อให้คนรู้จัก
ประโยชน์ของป่าและ
มีส่วนร่วมการอนุรักษ์
ป่าภาวะโลกร้อน 

พื้นที่สาธารณ 
ประโยชน ์

ในเขตต าบล 
คูเมือง 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ทต. มี
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท่ีดี
ขึ้นร้อยละ ๒  

ป่าธรรมชาตคิืนมา 
และมีปริมาณพื้นที่
ป่าสาธารณะเพิ่ม
มากขึ้น 

ส านัก 
งานปลัด 

๓ โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์
หนองบ๋าขาด หมู่ที่ ๗ 
บ้านสูงยาง (เสนอโดย
ประชาคม ม.๗) 

เพื่อเป็นท่ีพักผ่อน
หย่อน เป็น
สวนสาธารณะ  
ที่สวยงาม ให้กับ
ประชาชน 

หนองบ๋าขาด 
หมู่ที่ ๗  

บ้านสูงยาง 

- - - 
 

- ๒๐๐,๐๐๐ ทต. มีสถานท่ี
พักผ่อนหย่อน
ใจเพิ่มมากขึ้น
ร้อยละ ๑  

ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีรายได้เพิม่ขึ้น
และมี
สวนสาธารณะที่
สวยงาม เรยีบร้อย 
เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวพักผ่อน
หย่อนใจ 

ส านัก 
งานปลัด 

รวม  จ านวน  ๓  โครงการ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๒๓๐,๐๐๐    
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๘๒  

 

แบบ ผ. ๐๒ 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  รักษาความมั่นคงภายในและการบรหิารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4  สร้างเสริมสมรรถนะประชาชนและพลังงานทางสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ ทต.คูเมืองที่  3  การพัฒนาด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
 2.๑  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  :  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน   
             (แนวทางที่ 3  ส่งเสรมิสนับการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน/ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑ โครงการอบรมรณรงค์
ป้องกันปราบปรามยาเสพ
ติด (เสนอโดยประชาคม 
ม.1 -10) 

เพื่อให้เยาวชน/
ประชาชนมีความรู้
และร่วมป้องกันการ
แพร่ระบาดยาเสพตดิ 

เยาวชน/
ประชาชน 
หมู่ที่ 1-จ 

30,000 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 การเกิด
อาชญากรรม
และปัญหายา
เสพติดเป็น ๐ 

ปัญหา
อาชญากรรม
น้อยลงและการ
ระบาดของยาเสพ
ติดลดลง 

ส านัก 
งานปลัด 

๒ โครงการปกป้องสถาบัน
ส าคัญของชาติเพื่อ
เสรมิสร้างความ
สมานฉันท์ 

1.สร้างความปองดอง 
2.สร้างความสามัคค ี
3.รักชาติศาสนา
พระมหากษตัริย ์

ประชาชนต าบล
คูเมือง 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

ประชาชนไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ ๘๐ มสี่วน
ร่วมในการ
ปกป้องสถาบัน
ส าคัญของชาต ิ

ประชาชานรู้รัก
สามัคครีักชาติ
ศาสนา
พระมหากษตัริย ์

ส านัก 
งานปลัด 

3 โครงการป้องกันสาธารณ
ภัยต่างๆ ท่ีเกดิขึ้นภายใน
ต าบลคเูมือง(เสนอโดย
ประชาคม ม.1,10) 

เพื่อช่วยเหลือสาธารณ
ภัยต่างๆที่เกดิขึ้น 

ต าบลคเูมือง 300,000 
 

300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนครั้งท่ี
เกิดสาธารณ
ภัย 

ประชาชนท่ีได้รบั
สาธารณภัยต่างๆ
ได้รับการช่วยเหลือ 

ส านัก 
งานปลัด 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  รักษาความมั่นคงภายในและการบรหิารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4  สร้างเสริมสมรรถนะประชาชนและพลังงานทางสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ ทต.คูเมืองที่  3  การพัฒนาด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
 2.๑  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  :  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน   
             (แนวทางที่ 3  ส่งเสรมิสนับการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน/ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

4 โครงการฝึกอบรมการ
ป้องกันและระงับอัคคภีัย 
(เสนอโดยหมู่ที่ ๑ – 10) 

๑) เพื่อฝึกอบรมการ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัยให้กับ
ประชาชนและ
บุคลากรของ ทต. 
๒) เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้และมีทักษะ
สามารถป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยได ้

ประชาชนต าบล
คูเมือง และ
บุคลากรของ 
ทต. 

- 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

การเกิด 
อัคคีภัยเป็น ๐ 

ประชาชนและ
บุคลากรของ ทต. 
มีความรู้และทักษะ
สามารถป้องกัน
และระงับอัคคีภัยที่
เกิดขึ้นได ้

ส านัก 
งานปลัด 

5 โครงการตั้งจุดตรวจและ
บริการประชาชนลดอุบัติ 
เหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
และเทศกาลสงกรานต์ 
(เสนอโดยประชาคมม.
1,10) 

1.ด าเนินการตาม
มาตรการแผนป้องกัน 
2.ลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาล
ส าคัญ 

ตั้งด่านตรวจ / 
จุดที่พักรถป้อม
ยามประชารักษ ์

40,000 
 

40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวนครั้ง
ที่ตั้งจุดตรวจ 

ลดอุบัตเิหตุในช่วง
เทศกาลส าคัญ ลด
การสญูเสยีชีวิต
และทรัพยส์ิน 

ส านัก 
งานปลัด 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  รักษาความมั่นคงภายในและการบรหิารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4  สร้างเสริมสมรรถนะประชาชนและพลังงานทางสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ ทต.คูเมืองที่  3  การพัฒนาด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
 2.๑  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  :  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน   
             (แนวทางที่ 3  ส่งเสรมิสนับการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน/ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

6 โครงการฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
(เสนอโดยประชาคม ม.1 
– 10) 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรม 
อปพร.ให้มีศักยภาพ
พัฒนาความรู้สามารถ
มากขึ้น 

อปพร.ต าบลคู
เมือง 

150,000 
 
 

150,000 
 

150,000 150,000 150,000 ประชาชนไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ ๘๐ ได้รับ
ความช่วยเหลือ 

สามารถช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยัให้
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินอย่าง
ถูกวิธี 

ส านัก 
งานปลัด 

7 โครงการวันอปพร. 
22 มีนาคม (เสนอโดย
ประชาคม ม.1 - 10) 

เพื่อสร้างความสามัคคี
ในหมู่คณะ 

อปพร.ต าบล 
คูเมือง 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

อปพร.ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 
๕๐ มีขวญัและ
ก าลังใจในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 

อปพร.มีความ
สามัคคีและมี
แรงจูงใจท างาน
เพิ่มมากข้ึน 

ส านัก 
งานปลัด 

8 โครงการรณรงค์การสวด
หมวกนิรภัย 

เพื่อรณรงค์การสวม
หมวกนิรภัย 

ตลอดป/ี
ประชาชน/
บุคลากร 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 การเกิดเหตุ
ลดลงร้อยละ 1 

ประชาชนขับขี่รถ
โดยสวมหมวก
นิรภัย 

ส านัก 
งานปลัด 

  รวม  8  โครงการ  575,000 605,000 605,000 605,000 605,000    
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวชุมชนและสังคม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  ด้านการสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวชุมชนและสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ ทต.คูเมืองที ่ 5  ด้านการส่งเสรมิพัฒนาและอนุรักษ์ศิลป วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญหาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 
     2.4  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  :  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  (แนวทางที่  4  ส่งเสรมิสนับสนุนและจัดกิจกรรมงานทางด้านศาสนาศลิปวัฒนธรรมประเพณีวันส าคญัของชาติ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการจดักิจกรรมวัน
เข้าพรรษา(หล่อเทียน
และถวายเทียน
เข้าพรรษา) (เสนอโดย
ประชาคม ม.1 – 10) 

1. เพื่อส่งเสริมท านุ
บ ารุงกิจกรรมทาง
พุทธ ศาสนา 
2. สรา้งความ
สามัคค ี

ประชาชนทุก
หมู่บ้านในเขต

พื้นที ่

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

จ านวน
ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมพุทธ
ศาสนาสร้างความ
สามัคค ี

งาน 
การศึกษา 

๒ โครงการประเพณีลอย
กระทง (ลอยประทีปบูชา
พระบรมสารีริกธาตุ) 
(เสนอโดยประชาคม ม.1 
- 10) 

1. เพื่อส่งเสริม
วัฒนธรรมประเพณี
ลองกระทงให้คงอยู่
สืบไป 
2. สรา้งความ
สามัคคีใหเ้กิดขึ้นกับ
ประชาชนและ
บุคลากรของ ทต. 

ประชาชนทุก
หมู่บ้านในเขต

พื้นที ่

25,000 
 

25,000 
 

25,000 
 

25,000 
 

25,000 จ านวน
ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

ประชาชนและ
บุคลากร ทต. มี
ส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรม 

งาน 
การศึกษา 

๓ โครงการสืบสานประเพณี
บุญบั้งไฟ 

เพื่ออนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี
อันดีงามของชาติ
และเพื่อเสรมิสร้าง
ความสามัคคีของ
ประชาชน 

ประชาชนทุก
หมู่บ้านในเขต

พื้นที ่

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน
ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

ประชาชนและ
บุคลากร ทต. มี
ส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรม 

งาน 
การศึกษา 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวชุมชนและสังคม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  ด้านการสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวชุมชนและสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ ทต.คูเมืองที ่ 5  ด้านการส่งเสรมิพัฒนาและอนุรักษ์ศิลป วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญหาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 
     2.4  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  :  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  (แนวทางที่  4  ส่งเสรมิสนับสนุนและจัดกิจกรรมงานทางด้านศาสนาศลิปวัฒนธรรมประเพณีวันส าคญัของชาติ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๔ โครงการสืบสานประเพณี
ตักบาตรเทโวโรหณะ  

เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ชาติและเพื่อเสรมิสร้าง
ความสามัคคีของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

ประชาชนทุก
หมู่ในต าบลคู

เมือง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

ประชาชนได้
อนุรักษ์ประเพณี
และมีความสามัคคี
ในชุมชน 

งาน
การศึกษา 

๕ โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพการด าเนินชีวิต
ของผู้สูงอายุในครอบครัว 

 

 

1. เพื่อส่งเสริม
วัฒนธรรมประเพณี
สงกรานต์ให้คงอยู่
สืบไป 

2. สรา้งความสามัคคี 
และก าลังใจให้เกิด
ขึ้นกับผู้สูงอายุ 
ประชาชน และ
บุคลากรของ ทต. 

ผู้สูงอายุ
ประชาชนทุก
หมู่บ้านในเขต

พื้นที ่และ
บุคลากรของ 

ทต. 

80,000 80,000 80,000 80,000 8๐,๐๐๐ ผู้สูงอายุ 
ประชาชน  
บุคลากร ของ 
ทต. ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้สูงอายุ  
ประชาชน และ
บุคลากรของ ทต. 
มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรม 

งาน 
การศึกษา 

๖ โครงการอบรมและปฏิบตัิ
ธรรมน าชีวิต 

เพื่อส่งเสริมและท านุ
บ ารุงกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนาและ
เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม
อันดีงามของชาติ 

ประชาชนทุก
หมู่ในต าบลคู

เมือง 

20,000 20,000 20,000 20,000 2๐,๐๐๐ จ านวน
ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

ประชาชนได้
อนุรักษ์ประเพณี
และมีความสามัคคี
ในชุมชน 

งาน
การศึกษา 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวชุมชนและสังคม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  ด้านการสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวชุมชนและสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ ทต.คูเมืองที ่ 5  ด้านการส่งเสรมิพัฒนาและอนุรักษ์ศิลป วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญหาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 
     2.4  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  :  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  (แนวทางที่  4  ส่งเสรมิสนับสนุนและจัดกิจกรรมงานทางด้านศาสนาศลิปวัฒนธรรมประเพณีวันส าคญัของชาติ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๗ โครงการกิจกรรมวัน
เข้าพรรษา(บุญทอดเทียน
โฮม) 

เพื่อส่งเสริมและท านุ
บ ารุงกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนาและ
เพื่ออนุรักษ์
วัฒนธรรมอันดีงาม
ของชาติ 

ประชาชนทุกหมู่
ในต าบลคูเมือง 

20,000 20,000 20,000 20,000 2๐,๐๐๐ จ านวน
ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

ประชาชนได้
อนุรักษ์ประเพณี
และมีความสามัคคี
ในชุมชน 

งาน
การศึกษา 

๘ โครงการส่งเสริมกิจกรรม
บรรพชาสามเณร 

เพื่อส่งเสริมและท านุ
บ ารุงกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนาและ
เพื่ออนุรักษ์
วัฒนธรรมอันดีงาม
ของชาติ 

ประชาชนทุกหมู่
ในต าบลคูเมือง 

20,000 20,000 20,000 20,000 2๐,๐๐๐ จ านวน
ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

ประชาชนได้
อนุรักษ์ประเพณี
และมีความสามัคคี
ในชุมชน 

งาน
การศึกษา 

๙ โครงการส่งเสริมกิจกรรม
ประเพณีฮติสิบสองครอง
สิบสี ่

เพื่อส่งเสริมและท านุ
บ ารุงกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนาและ
เพื่ออนุรักษ์
วัฒนธรรมอันดีงาม
ของชาติ 

ประชาชนทุกหมู่
ในต าบลคูเมือง 

100,000 100,000 100,000 100,000 10๐,๐๐๐ จ านวน
ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

ประชาชนได้
อนุรักษ์ประเพณี
และมีความสามัคคี
ในชุมชน 

งาน
การศึกษา 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวชุมชนและสังคม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  ด้านการสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวชุมชนและสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ ทต.คูเมืองที ่ 5  ด้านการส่งเสรมิพัฒนาและอนุรักษ์ศิลป วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญหาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 
     2.4  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  :  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  (แนวทางที ่ 4  ส่งเสรมิสนับสนุนและจัดกิจกรรมงานทางด้านศาสนาศลิปวัฒนธรรมประเพณีวันส าคญัของชาติ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

10 อุดหนุนโครงการบุญ
ชาวเมือง อ าเภอเมือง
สรวง  

เพื่อส่งเสริมสืบสาน
ประเพณีและท านุ
บ ารุงกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา 

อุดหนุน 
เทศบาลต าบล

เมืองสรวง 

3๕,๐๐๐ 3๕,๐๐๐ 3๕,๐๐๐ 3๕,๐๐๐ 3๕,๐๐๐ จ านวน
ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

ประชาชนได้
อนุรักษ์ประเพณี
และมีความสามัคคี
ในชุมชน 

งาน
การศึกษา 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวชุมชนและสังคม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  ด้านการสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวชุมชนและสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ ทต.คูเมืองที ่ 5  ด้านการส่งเสรมิพัฒนาและอนุรักษ์ศิลป วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญหาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 
     2.4  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  :  งานกีฬาและนันทนาการ  
             (แนวทางที่ ๕ ส่งเสรมิสนับสนุนและจดัให้มีการละเล่นกฬีานันทนาการ  การพักผ่อนหย่อนใจและจัดใหม้ีสถานท่ี ท่ีเหมาะสมอย่างพอเพียง) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑1 โครงการจดัการ
แข่งขันกีฬาประชาชน
ต้านยาเสพติด (เสนอ
โดย  ม.1 -10) 

1. เพื่อส่งเสริมการใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน ์
2. มีความรู้รักสามัคคี
ในหมู่คณะ 

ประชาชนในเขต
พื้นที่ต าบล  
คูเมือง 

150,000 
 

1๕0,000 
 

1๕0,000 
 

1๕0,000 
 

1๕0,000 
 

จ านวนผู้ที่เข้า
ร่วมโครงการ 

ประชาชนได้ใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์และ
สามัคคีกันรู้แพ้รู้
ชนะ รู้อภัย 

งาน 
การศึกษา 

๑2 โครงการแข่งขันกีฬา
หน่วยงานเมืองสรวง
สัมพันธ์ระดับอ าเภอ  

เพื่อเช่ือม
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ต าบลให้เกดิความ
สามัคค ี

ประชาชนต าบลคู
เมืองและต าบล
ใกล้เคียง 

20,000 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้ที่เข้า
ร่วมโครงการ 

สร้างความสามัคคี
ระหว่างท้องถิ่นใน
เขต อ.เมืองสรวง 

งาน 
การศึกษา 

13 โครงการแข่งขันกีฬา
ท้องถิ่นเทศบาล
สัมพันธ์  

เพื่อเช่ือม
ความสัมพันธ์ระหว่าง
เทศบาลต าบลให้เกดิ
ความสามัคค ี

ประชาชนต าบลคู
เมืองและเทศบาลใน
เขตจังหวัดร้อยเอ็ด 

40,000 
 

40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวนผู้ที่เข้า
ร่วมโครงการ 

สร้างความสามัคคี
ระหว่างท้องถิ่น
เทศบาลในจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

งาน 
การศึกษา 

14 โครงการกีฬาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 4 แห่ง 

เพื่อให้เด็กมีสุขภาพ
แข็งแรง 

เกิดความสามัคคี 
รู้จักการให้อภยั มี
สุขภาพแข็งแรง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้ที่เข้า
ร่วมโครงการ 

สร้างความสามัคคี
และเด็กมีสุขภาพ
แข็งแรง 

งาน 
การศึกษา 

รวม  จ านวน  ๑4  โครงการ 830,๐๐๐ 830,๐๐๐ 830,๐๐๐ 83๐,๐๐๐ 83๐,๐๐๐    
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลคูเมือง  อ าเภอเมืองสรวง  จังหวัดร้อยเอ็ด 

 

๙๐  

 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๕  รักษาความมั่นคงภายในและการบรหิารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4  สร้างเสริมสมรรถนะประชาชนและพลังงานทางสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ ทต.คูเมืองที ่ 6  ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา 

๒.๒  แผนงานการศึกษา  :  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศกึษา  (แนวทางที่ ๑ ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการศึกษา) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑ โครงการพัฒนาศักยภาพ
สภาเด็กและเยาวชน
ต าบลคเูมือง(เสนอโดยหมู่
ที่ ๑ – 10) 

๑) เพื่อพัฒนา
ศักยภาพสภาเด็กและ
เยาวชนต าบลคูเมือง
ของ ทต. ตามภารกิจ
อ านาจหน้าที่เพื่อ
ประชาชน 
๒) เพื่อส่งเสริมเด็ก
และเยาวชนได้มี
ความรู้ ความสามารถ 
และท างานร่วมกันให้
เกิดประโยชน์ต่อ
ตนเองและผู้อื่นได ้

เด็กและเยาวชน
ในต าบลคูเมือง 

50,000 ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ เด็กและ
เยาวชนร้อยละ 
๖๐ มศีักยภาพ
เพิ่มมากข้ึน  

เด็กและเยาวชนมี
ความรู้ และ
ความสามารถ และ
สามารถท า
ประโยชน์ให้กับ
สังคม 

งาน
การศึกษา 
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๙๑  

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๕  รักษาความมั่นคงภายในและการบรหิารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4  สร้างเสริมสมรรถนะประชาชนและพลังงานทางสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ ทต.คูเมืองที่  6  ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา 
๒.๒  แผนงานการศึกษา  :  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศกึษา  (แนวทางที่ ๑ ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการศึกษา) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๒ โครงการฝึกอบรม
อาชีพส าหรับเด็ก
และเยาวชนต าบลคู
เมือง (เสนอโดยหมู่
ที่ ๑ – 10) 
 
 

๑) เพื่อฝึกอบรมอาชีพ
ให้กับเด็กและเยาวชน
ต าบลคเูมือง 
๒) ส่งเสริมให้เด็กได้เรยีนรู้
วิชาชีพ เพื่อน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันหรืออนาคต
ได ้

เด็กและเยาวชน
ในต าบลคูเมือง 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ เด็กและ
เยาวชนร้อยละ 
๖๐ มีทักษะ
และวิชาชีพ  

เด็กและเยาวชนมี
ทักษะและวิชาชีพท่ี
สามารถน าไปใช้
ประโยชนไ์ด ้

งาน
การศึกษา 

 

๓ โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 
(ค่าอาหารกลางวัน)  
 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
เด็กนักเรยีนมีอาหาร
กลางวันครบ  5  หมู ่

เด็กนักเรยีนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ของเทศบาล
ต าบลคเูมือง 

จ านวน 4 แห่ง   

75๐,000 
 

75๐,000 
 

80๐,000 
 

85๐,000 
 

85๐,000 
 

ร้อยละของ
นักเรียนท่ีได้รับ
ประทาน
อาหารกลาง
วันท่ีมีคุณภาพ 
อย่างพอเพียง 

นักเรียนได้รับ
อาหารกลางวันและ
ได้รับสารอาหาร
ครบ 5 หมู ่

งาน 
การศึกษา

ฯ 

4 จัดซื้อเครื่องเล่น
กลางแจ้งส าหรับเด็ก
ปฐมวัย  

เพื่อจัดซื้อเครื่องเล่น
กลางแจ้งส าหรับเด็ก
ปฐมวัย 

เด็กเล็กใน ศพด. 
ทต.คูเมือง  

4 แห่ง 

100,000 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนครั้งท่ี
จัดซื้อจัดจ้าง 

1.เด็กมีพัฒนาการที่
ดีขึ้น 
2.เด็กไดเ้ครื่องเล่น
ใหม่ท่ีปลอดภยั 

งาน 
การศึกษา 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลคูเมือง  อ าเภอเมืองสรวง  จังหวัดร้อยเอ็ด 

 

๙๒  

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๕  รักษาความมั่นคงภายในและการบรหิารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4  สร้างเสริมสมรรถนะประชาชนและพลังงานทางสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ ทต.คูเมืองที่  6  ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา 

๒.๒  แผนงานการศึกษา  :  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  (แนวทางที่ ๑ ส่งเสรมิสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตดา้นการศึกษา) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

5 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าอาหาร
เสรมินม)   

เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม
(นม) 

เด็กนักเรยีน
โรงเรียนและ

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กของเทศบาล

ต าบลคเูมือง 
จ านวน 4 แห่ง   

๘0๐,๐00 
 

8๕,๐00 9๕0,๐00 9๕0,๐00 9๕0,๐00 ร้อยละของ
นักเรียนท่ีได้รับ
ประทาน
อาหารเสริมนม 
อย่างพอเพียง 

เด็กนักเรยีนได้รับ
อาหารเสริม(นม)
ครบทุกคน 

งาน 
การศึกษาฯ 

6 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา(ค่าจัดการ
เรียนการสอน) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ค่าการจัดการเรียน
การสอน 

เด็กนักเรยีน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาล
ต าบลคเูมือง 

จ านวน 4 แห่ง 

200,000 204,000 204,000 204,000 204,000 จ านวนสื่อท่ี
จัดการเรียน
การสอน 

นักเรียนมีทักษะ
และความรู้เพิ่มขึ้น 

งาน
การศึกษา 

7 โครงการพัฒนาครูผูดู้แล
เด็ก 

เพื่อส่งครูผูดู้แลเด็ก
เข้ารับการฝึกอบรม
พัฒนาความรู้ทาง
วิชาการฯ 

ครูผูดู้แลเด็ก 
ต าบลคเูมือง 

8,000 
 

10,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนครั้งใน
การพัฒนา
บุคลากร 

ครูผูดู้แลเด็กมี
ความรู้ทางวิชาการ
และทักษะวิชาชีพ
เพิ่มขึ้น 

งาน 
การศึกษาฯ 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลคูเมือง  อ าเภอเมืองสรวง  จังหวัดร้อยเอ็ด 

 

๙๓  

 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๕  รักษาความมั่นคงภายในและการบรหิารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4  สร้างเสริมสมรรถนะประชาชนและพลังงานทางสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ ทต.คูเมืองที่  6  ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา 

๒.๒  แผนงานการศึกษา  :  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  (แนวทางที่ ๑ ส่งเสรมิสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตดา้นการศึกษา) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

8 โครงการสนับสนุนคา่ใช่
จ่ายสถานศึกษา (ค่า
หนังสือเรียน, ค่าอุปกรณ์
การเรยีน, ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน, ค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน)  (เสนอโดย
หมู่ที่ ๑ – 10) 
 
 

๑) เพื่อสนับสนุนค่าใช่
จ่ายสถานศึกษา (ค่า
หนังสือ 
เรียน, ค่าอุปกรณ์การ
เรียน, ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน,  
ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน) 
๒) เพื่อลดภาระ
ค่าใช้จ่ายให้กับ
ผู้ปกครอง 

เด็กนักเรยีน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กของเทศบาล

ต าบลคเูมือง 
จ านวน 4 แห่ง   

- 170,๐๐๐ ๑๗0,๐๐๐ ๑๗0,๐๐๐ ๑๗0,๐๐๐ เด็กร้อยละ 
๑๐๐ ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ได้รับการ
สนับสนุนด้าน
การศึกษา 

เด็กมีหนังสือเรียน 
อุปกรณ์การเรียน
เครื่องแบบ
นักเรียน และได้ท า
กิจกรรมทีส่่งเสริม
พัฒนาการที่ดีขึ้น 

งาน
การศึกษา 

 

9 โครงการจดักิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาติ(เสนอโดย
ประชาคม ม.1 10) 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
จัดกิจ กรรมวันเด็ก
แห่งชาติและเด็กได้
แสดงออกในทางที่
ถูกต้อง 

นักเรียนในเขต
พื้นที่เทศบาล
ต าบลคเูมือง 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

จ านวนเด็กท่ี
เข้าร่วม
โครงการวัน
เด็กแห่งชาต ิ

นักเรียนได้ร่วมจัด
กิจ กรรมวันเด็ก
และได้แสดงออก
ในทางที่ถูกต้อง 

งาน 
การศึกษาฯ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลคูเมือง  อ าเภอเมืองสรวง  จังหวัดร้อยเอ็ด 

 

๙๔  

 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๕  รักษาความมั่นคงภายในและการบรหิารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4  สร้างเสริมสมรรถนะประชาชนและพลังงานทางสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ ทต.คูเมืองที่  6  ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา 

๒.๒  แผนงานการศึกษา  :  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  (แนวทางที่ ๑ ส่งเสรมิสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตดา้นการศึกษา) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

10 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลคเูมือง (เสนอโดย
ประชาคม ม.1-10) 

๑) เพื่อปรับปรุงภมูิ
ทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กของเทศบาลต าบล
คูเมือง  
๒) เพื่อให้ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กน่าอยู่ มี
สภาพแวดล้อมท่ีด ี

ศพด.ทต.คูเมือง
จ านวน 4 แห่ง 

๔0,000 ๔0,000 ๔0,000 ๔0,000 ๔0,000 ร้อยละ  90
เด็กได้รับ
บรรยากาศที่ดี
ในการเรียน 

ศพด. มี
สิ่งแวดล้อมท่ีดแีละ
เสรมิสร้าง
บรรยากาศในการ
เรียนการสอน 

งาน 
การศึกษา 

11 โครงการอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (เสนอโดย
ประชาคม ม.3) 

เพื่อปรับปรุงอาคาร
เรียนให้ปลอดภัยมาก
ขึ้น 

ศพด.ในทต.คู
เมือง  4 แห่ง 

 

- 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนครั้งท่ี
ปรับปรุงอาคาร 
ศพด. 

เด็กมสีถานท่ีปลอด 
ภัยในการเรียน 

งาน 
การศึกษา 

12 โครงการเสรมิสร้างเพิ่ม
ศักยภาพมหกรรม
การศึกษา 

เพื่อเสรมิสร้างเพิ่ม
ศักยภาพศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กให้ไดม้าตรฐาน
การพัฒนาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

1 ครั้ง/ปี ครู
ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กฯ 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได้
มาตรฐานร้อย
ละ 70 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ได้รับการพัฒนาให้
ได้มาตรบานของ
ศพด. 

งาน
การศึกษา 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลคูเมือง  อ าเภอเมืองสรวง  จังหวัดร้อยเอ็ด 

 

๙๕  

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๕  รักษาความมั่นคงภายในและการบรหิารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4  สร้างเสริมสมรรถนะประชาชนและพลังงานทางสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ ทต.คูเมืองที่  6  ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา 
๒.๒  แผนงานการศึกษา  :  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  (แนวทางที่ ๑ ส่งเสรมิสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตดา้นการศึกษา) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

13 อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวันโรงเรยีนบ้านสูง
ยาง 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
ให้เด็กนักเรยีนมี
อาหารกลางวันครบ 5 
หมู ่

เด็กนักเรยีน 
(อุดหนุน

โรงเรียนบ้าน 
สูงยาง) 

36๐,๐๐๐ 36๐,๐๐๐ 36๐,๐๐๐ 36๐,๐๐๐ 36๐,๐๐๐ เด็กนักเรยีน
ได้รับอาหาร 
ครบ ๕ หมู่ 
ร้อยละ ๑๐๐  

เด็กนักเรยีนมีรา่ง
การที่แข็งแรง 
เจริญเติมโต  

งาน 
การศึกษา 

๑4 อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวันโรงเรยีนดงเกลือ
วิทยา 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
ให้เด็กนักเรยีนมี
อาหารกลางวันครบ 5 
หมู ่

เด็กนักเรยีน 
(อุดหนุน

โรงเรียนดงเกลือ
วิทยา 

๓๖๐,๐๐๐ ๓๖๐,๐๐๐ ๓๖๐,๐๐๐ ๓๖๐,๐๐๐ ๓๖๐,๐๐๐ เด็กนักเรยีน
ได้รับอาหาร 
ครบ ๕ หมู่ 
ร้อยละ ๑๐๐  

เด็กนักเรยีนมีรา่ง
การที่แข็งแรง 
เจริญเติมโต  

งาน 
การศึกษา 

15 อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวันโรงเรยีนบ้าน
ป่าดวนพังหาด 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
ให้เด็กนักเรยีนมี
อาหารกลางวันครบ 5 
หมู ่

เด็กนักเรยีน 
(อุดหนุน

โรงเรียนบ้าน
ป่าดวนพังหาด 

24๐,๐๐๐ 24๐,๐๐๐ 24๐,๐๐๐ 24๐,๐๐๐ 24๐,๐๐๐ เด็กนักเรยีน
ได้รับอาหาร 
ครบ ๕ หมู่ 
ร้อยละ ๑๐๐  

เด็กนักเรยีนมีรา่ง
การที่แข็งแรง 
เจริญเติมโต  

งาน 
การศึกษา 

16 อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวันโรงเรยีนบ้านคู
เมือง 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
ให้เด็กนักเรยีนมี
อาหารกลางวันครบ 5 
หมู ่

เด็กนักเรยีน 
(อุดหนุน

โรงเรียนบ้าน 
คูเมือง 

3๐๐,๐๐๐ 3๐๐,๐๐๐ 3๐๐,๐๐๐ 3๐๐,๐๐๐ 3๐๐,๐๐๐ เด็กนักเรยีน
ได้รับอาหาร 
ครบ ๕ หมู่ 
ร้อยละ ๑๐๐  

เด็กนักเรยีนมีรา่ง
การที่แข็งแรง 
เจริญเติมโต  

งาน 
การศึกษา 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลคูเมือง  อ าเภอเมืองสรวง  จังหวัดร้อยเอ็ด 

 

๙๖  

 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๕  รักษาความมั่นคงภายในและการบรหิารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4  สร้างเสริมสมรรถนะประชาชนและพลังงานทางสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ ทต.คูเมืองที่  6  ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา 

๒.๒  แผนงานการศึกษา  :  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  (แนวทางที่ ๑ ส่งเสรมิสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตดา้นการศึกษา) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑7 โครงการต่อเติมอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
ใต้สูงยาง (เสนอโดย
หมู่ที่ ๔)  

๑) เพื่ออาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดใตสู้งยาง 
๒) เอให้เกิดความ
สะดวกแก่เด็กใน 
ศพด. บ้านโนน
ทองหลาง 

- โดยท าการต่อเติม
อาคารด้านหลังศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด
กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว 
๙.๐๐ เมตร หรือมีพื้นท่ี
ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๓๖ 
เมตร เป็นอาคาร
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ปรับปรุงอาคารตาม
แบบ ทต.คูเมือง เลขท่ี 
อ. ๐๕/๒๕๖๑ ติดตั้ง
ป้ายโครงการ ๑ ป้าย 
และป้ายประชาสัมพันธ์ 
๑ ป้าย  

- ๑๕๐,๐๐๐ - - - ต่อเติมอาคาร  
๑ แห่ง 

เด็กใน ศพด. ดั้รบ
ความสะดวกและ
ปลอดภัย 

งาน
การศึกษา 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลคูเมือง  อ าเภอเมืองสรวง  จังหวัดร้อยเอ็ด 

 

๙๗  

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๕  รักษาความมั่นคงภายในและการบรหิารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4  สร้างเสริมสมรรถนะประชาชนและพลังงานทางสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ ทต.คูเมืองที่  6  ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา 
๒.๒  แผนงานการศึกษา  :  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  (แนวทางที่ ๑ ส่งเสรมิสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตดา้นการศึกษา) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

18 โครงการก่อสร้างอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ดงเกลือ 

เพื่อก่อสร้างอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านดงเกลือ 

อาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

1 แห่ง 

850,000 850,000 850,000 850,000 850,000 เด็กนักเรยีน 
ครู ร้อยละ 
90 มี
ความรู ้

มีอาคาร
ส าหรับเด็กใน
การเรยีนการ
สอน 

กองช่าง 

๑9 โครงการก่อสร้างอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใต้
สูงยาง 

เพื่อก่อสร้างอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดใต้สูงยาง 

อาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

1 แห่ง 

850,000 850,000 850,000 850,000 850,000 เด็กนักเรยีน 
ครู ร้อยละ 
90 มี
ความรู ้

มีอาคาร
ส าหรับเด็กใน
การเรยีนการ
สอน 

กองช่าง 

20 โครงการก่อสร้างอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ป่าดวน 

เพื่อก่อสร้างอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านป่าดวน 

อาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

1 แห่ง 

850,000 850,000 850,000 850,000 850,000 เด็กนักเรยีน 
ครู ร้อยละ 
90 มี
ความรู ้

มีอาคาร
ส าหรับเด็กใน
การเรยีนการ
สอน 

กองช่าง 

            

รวม  จ านวน  20  โครงการ 5,๘58,๐๐๐ 5,๒09,๐๐๐ 5,059,๐๐๐ 5,059,๐๐๐ 5,059,๐๐๐    
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลคูเมือง  อ าเภอเมืองสรวง  จังหวัดร้อยเอ็ด 
๙๘  

 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวชุมชนและสังคม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  การสรา้งความเข้มแข็งของครอบครัวชมุชนและสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ ทต.คูเมืองที่  3  การพัฒนาด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
     2.๒  แผนงานสังคมสงเคราะห์  :  งานสวัสดิการสังคมและสงัคมสงเคราะห์  (แนวทางที่  5  ส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิการสังคม) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 ค่าวัสดุก่อสร้างส าหรับ
สร้างและซ่อมแซมที่อยู่
อาศัยตาม ”โครงการบ้าน
ผู้ยากไร”้ (เสนอโดย
ประชาคม ม.1 - 10) 

เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนท่ียากจนให้
ได้มีที่อยู่อาศยัที่มั่นคง
ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ครอบครัวที่
ยากจนในเขต
พื้นที่เทศบาล 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

 จ านวนหลังคา
เรือนที่ไดร้ับ
การซ่อมแซม
และสร้างบ้าน 

ประชาชนท่ียากจน
มีที่อยู่อาศัยที่
มั่นคงปลอดภยั 

กอง 
สวัสดิการ

สังคม 

๒ โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาความรุนแรง
ต่อเด็กสตรีและบุคคลใน
ครอบครัว (เสนอโดย
ประชาคม ม.1 – 6) 

1. ลดความรุนแรง 
2. สรา้งความสามัคค ี

ครอบครัวในเขต
ต าบลคเูมือง 

20,000 
 

- - -  ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีมี
ความรุนแรง
ลดลง 

ครอบครัวมีความ
สามัคคเีพิ่มขึ้นและ
มีความสุข 

กอง 
สวัสดิการ

สังคม 

3 โครงการส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพผูสู้งอายุ “ผู้สูง
วัยพาใจเป็นสุข) 
 

พัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอายุ “ผูสู้งวัยพา
ใจเป็นสุข) 
 

ผู้สูงอายุต าบล 
คูเมือง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ผู้สูงอายุท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

ผู้สูงอายุมีความ
สามัคครีักชุมชน มี
ความสุขกายสุขใจ 

งาน 
สวัสดิการ

สังคม 

4 โครงการจดัตั้งสภาเด็ก
และเยาวชน 
(เสนอโดยชุมชนหมู่ที่1-
10) 

เพื่อจัดตั้งสภาเด็กและ
เยาวชนและส่งเสริมให้
เด็กได้ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ 

1 ครั้ง/ปี 
ประชาชนในเขต

เทศบาล 

20,000 20,000 25,000 30,000 30,000 เด็กร้อยละ 50 
ได้ท ากิจกรรม 

เด็กใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ 

ส านัก 
ปลัด 

เทศบาล 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลคูเมือง  อ าเภอเมืองสรวง  จังหวัดร้อยเอ็ด 
๙๙  

 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวชุมชนและสังคม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  การสรา้งความเข้มแข็งของครอบครัวชมุชนและสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ ทต.คูเมืองที่  3  การพัฒนาด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
 2.๒  แผนงานสังคมสงเคราะห์  :  งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์  (แนวทางที่  5  ส่งเสริมสนับสนุนสวสัดิการสังคม) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

5 โครงการอบรมเพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตคน
พิการ ผู้ด้อยโอกาส และ
คนไร้ที่พ่ึง 

เพื่อให้ความช่วยเหลือ
ยกระดับคุณภาพชีวิต
คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส 
และคนไร้ที่พึ่ง 

ตลอดปี 
ประชาชนในเขต

เทศบาล 

20,000 20,000 25,000 30,000 30,000 1 รายต่อปี  ช่วยเหลือคนพิการ 
คนไร้ที่พ่ึง
ผู้ด้อยโอกาสในเขต
ต าบลคเูมือง 

ส านัก 
ปลัด 

เทศบาล 

            
รวม  จ านวน  ๕  โครงการ ๓1๐,๐๐๐ 79๐,๐๐๐ 79๐,๐๐๐ 79๐,๐๐๐ 16๐,๐๐๐    

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลคูเมือง  อ าเภอเมืองสรวง  จังหวัดร้อยเอ็ด 
100  

 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   2  ส่งเสริมการท่องเท่ียว การบรกิาร การค้าและการลงทุน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  การสรา้งความเข้มแข็งของครอบครัวชมุชนและสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ ทต.คูเมืองที่  2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
     3.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  :  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  (แนวทางที่  1  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการฝึกทักษะ
อาชีพให้กับ
ประชาชน (เสนอโดย
ประชาคม ม.1,10) 

เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับ
ประชาชนให้มีอาชีพเสรมิ
เพิ่มรายไดส้ร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชน 

ประชาชนต าบล
คูเมือง 

60,000 
 

๒0,000 ๓0,000 ๓0,000 ๓0,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีอาชีพ
เสรมิรายไดเ้พิ่ม
มากขึ้นเกิดความ
สามัคคีในชุมชน 

กอง 
สวัสดิการ

สังคม 

๒ โครงการจดัท า
ประชาชนท้องถิ่น
และประชาคมต าบล 

เพื่อเสรมิสร้างการมสี่วน
ร่วมของประชาชนในการ
เสนอความคดิเห็นในการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
ประชาธิปไตยระหว่าง
เทศบาลกับประชาชนใน
ต าบล 

ประชาชนต าบล
คูเมือง 

20,000 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

สามารถแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นใน
ชุมชนได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ 

กอง 
สวัสดิการ

สังคม 

๓ โครงการจดัท าแผน
ชุมชน 

เพื่อให้ชุมชนรู้จักการใช้
ข้อมูลในการวางแผน
พัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

การจัดท าแผน
ชุมชนจ านวน 
10 หมู่บ้าน 

2,000 
 

2,000 2,000 2,000 2,000 จ านวน
โครงการต่างๆ 
ในแผนชุมชน
ถูกบรรจุใน
แผนพัฒนา 
ร้อยละ 60 

มีกรอบและ
แนวทางในการ
แก้ไขปัญหาของ
ประชาชนได ้

กอง 
สวัสดิการ

สังคม 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   2  ส่งเสริมการท่องเท่ียว การบรกิาร การค้าและการลงทุน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  การสรา้งความเข้มแข็งของครอบครัวชมุชนและสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ ทต.คูเมืองที่  2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
     3.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  :  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  (แนวทางที่  1  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๔ โครงการอบรมและศึกษา
ดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพให้กับผู้น า
ชุมชนและประชาชน 
(เสนอโดยประชาคม ม.1 
- 6) 
 
 
 
 

- เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพให้กับ
ผู้น าชุมชนและ
ประชาชน  
- เพื่อให้ผู้น าชุมชน
และประชาชนมี
ความรู้และสามารถ
น ามาใช้กับ
ชีวิตประจ าวันได ้

จัดอบรมและ
ศึกษาดูงาน
ให้กับ ผู้น า
ชุมชน และ
ประชาชนท่ัวไป 
จ านวน 1 ครั้ง/
ปี 

- - 2๕0,000 
 

250,000 
 

2๕0,000 
 

สามารถน ามา
เป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงาน
และด าเนิน
ชีวิตได้มากข้ึน
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๕๐ 

น าความรู้ทีได้มา
พัฒนาหมู่บ้านมี
ความเข้มแข็งมาก
ขึ้น 

ส านัก 
ปลัด 

เทศบาล 

5 โครงการค่ายธรรมะพุทธ
บุตรฯ 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กรู้ถึง
พระธรรมวินัย มี
คุณธรรม จรยิธรรม 

เด็กมีวินัย มี
คุณธรรม
จริยธรรม 

 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เด็กมีวินัย มี
คุณธรรมจริยธรรม 

ส านักปลดั 
เทศบาล 

6 โครงการการมสี่วนร่วมใน
การป้องกันการทุจริต 

เพื่อส่งเสริม รณรงค์
การป้องกันการทุจริต 

ป้องการทุจริต  5,000 5,000 5,000 5,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ป้องการทุจริตใน
การท างาน 

ส านักปลดั 
เทศบาล 

รวม  จ านวน  5  โครงการ 8๒,๐๐๐ 97,๐๐๐ 807,๐๐๐ 807,๐๐๐ 807,๐๐๐    
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แบบ ผ. ๐๒ 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบรูณ์อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3  การพัฒนาท่ีสมดุลและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ทต.คูเมืองที่  4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพ 

 ๔.๑  แผนงานสาธารณสุข  :  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  (แนวทางที่ 1 ส่งเสรมิฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑ โครงการรณรงค์และ
ส่งเสริมการคัดแยกขยะที่
ต้นทางการบริหารจัดการ
ขยะและการก าจดัสิ่ง
ปฏิกูล (เสนอโดย
ประชาคม ม.1 - 10) 

1. เพื่อลดปริมาณขยะ
ในชุมชน 
2. ลดปัญหามลพิษ
จากขยะ 
3. สรา้งจิตส านึกให้
ชุมชนรักษาความ
สะอาดและรู้จักวิธีคัด
แยกและก าจดัขยะที่
ถูกต้อง 

ภายในต าบลคู
เมือง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนขยะที่ลดลง
ร้อยละ ๒ 

1. ปริมาณขยะใน
ชุมชนลดลงชุมชน 
2. ประชาชนมี
จิตส านึกในการ
รักษาความสะอาด
และรูจ้ักวิธีคัดแยก
และก าจดัขยะที่
ถูกต้อง 

ส านัก 
งานปลัด 

2 โครงการควบคมุและ
ป้องกันโรคติดต่อจากสตัว์
เลี้ยง 

เพื่อควบคุมและ
ป้องกันโรคติดต่อใน
เขตพื้นท่ีต าบลคูเมือง 

ภายในต าบลคู
เมือง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 เทศบาลมี
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานสูง
ร้อยละ 60 ข้ึนไป 

มีการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ
จากสัตว์เลี้ยงใน
พื้นที ่

ส านัก 
งานปลัด 

3 โครงการรณรงค์การฉีด
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า 

เพื่อควบคุมและ
ป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้านในเขตพื้นท่ีต าบล
คูเมือง 

ภายในต าบลคู
เมือง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนวัคซีนใน
การฉีดป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า 

มีการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้านในพ้ืนท่ี 

ส านัก 
งานปลัด 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบรูณ์อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3  การพัฒนาท่ีสมดุลและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ทต.คูเมืองที่  4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพ 
    ๒.๓  แผนงานสาธารณสุข : งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (แนวทางที่ ๒ ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาด้านสาธารณสขุ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๒ อุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ ๑ บ้าน
คูเมือง (จ านวน ๓ 
โครงการ) 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ประชาชนใน
หมู่บ้าน 

(อุดหนุนกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑) 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชนร้อย
ละ ๘๐ มี
สุขภาพด ี

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความรู้
ด้านสาธารณสุข
และสามารถน าไป
ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

ส านัก 
งานปลัด 

๓ อุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ ๒ บ้าน
บัวป่า  (จ านวน ๓ 
โครงการ) 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ประชาชนใน
หมู่บ้าน 

(อุดหนุนกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๒) 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชนร้อย
ละ ๘๐ มี
สุขภาพด ี

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความรู้
ด้านสาธารณสุข
และสามารถน าไป
ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

ส านัก 
งานปลัด 

๔ อุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ ๓ บ้าน
โนนคูเมือง (จ านวน ๓ 
โครงการ) 
 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ประชาชนใน
หมู่บ้าน 

(อุดหนุนกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๓) 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชนร้อย
ละ ๘๐ มี
สุขภาพด ี

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความรู้
ด้านสาธารณสุข
และสามารถน าไป
ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

ส านัก 
งานปลัด 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบรูณ์อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3  การพัฒนาท่ีสมดุลและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ทต.คูเมืองที่  4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพ 
    ๒.๓  แผนงานสาธารณสุข : งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (แนวทางที่ ๒ ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาด้านสาธารณสขุ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๕ อุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ ๔ บ้าน
สูงยาง (จ านวน ๓ 
โครงการ)  

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ดี  

ประชาชนใน
หมู่บ้าน 

(อุดหนุนกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๔) 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชนร้อย
ละ ๘๐ มี
สุขภาพด ี

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความรู้
ด้านสาธารณสุข
และสามารถน าไป
ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

ส านัก 
งานปลัด 

๖ อุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ ๕ บ้าน
พังหาด (จ านวน ๓ 
โครงการ) 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ประชาชนใน
หมู่บ้าน 

(อุดหนุนกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๕) 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชนร้อย
ละ ๘๐ มี
สุขภาพด ี

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความรู้
ด้านสาธารณสุข
และสามารถน าไป
ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

ส านัก 
งานปลัด 

๗ อุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ ๖ บ้าน
ดงเกลือ (จ านวน ๓ 
โครงการ) 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ประชาชนใน
หมู่บ้าน 

(อุดหนุนกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๖) 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชนร้อย
ละ ๘๐ มี
สุขภาพด ี

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความรู้
ด้านสาธารณสุข
และสามารถน าไป
ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

ส านัก 
งานปลัด 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบรูณ์อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3  การพัฒนาท่ีสมดุลและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ทต.คูเมืองที่  4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพ 
    ๒.๓  แผนงานสาธารณสุข : งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (แนวทางที่ ๒ ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาด้านสาธารณสขุ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงา
นรับผิด 
ชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๘ อุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 
หมู่ที่ 7บ้านสูงยาง (จ านวน 
๓ โครงการ)  

เพื่อให้
ประชาชนมี
สุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ประชาชนใน
หมู่บ้าน 
(อุดหนุนกรรมการ
หมู่ที่ 7) 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชน
ร้อยละ ๘๐ 
มีสุขภาพด ี

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความรู้
ด้านสาธารณสุข
และสามารถน าไป
ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

ส านัก 
งานปลัด 

๙ อุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 
หมู่ที่ 8บ้านป่าดวน (จ านวน 
๓ โครงการ)  

เพื่อให้
ประชาชนมี
สุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ประชาชนใน
หมู่บ้าน 
(อุดหนุนกรรมการ
หมู่ที่ 8) 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชน
ร้อยละ ๘๐ 
มีสุขภาพด ี

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความรู้
ด้านสาธารณสุข
และสามารถน าไป
ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

ส านัก 
งานปลัด 

๑๐ อุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 
หมู่ที่ 9 บ้านศรีคเูมือง 
(จ านวน ๓ โครงการ) 

เพื่อให้
ประชาชนมี
สุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ประชาชนใน
หมู่บ้าน 
(อุดหนุนกรรมการ
หมู่ที่ 9) 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชน
ร้อยละ ๘๐ 
มีสุขภาพด ี

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความรู้
ด้านสาธารณสุข
และสามารถน าไป
ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

ส านัก 
งานปลัด 

         



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลคูเมือง  อ าเภอเมืองสรวง  จังหวัดร้อยเอ็ด 
106  

 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบรูณ์อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3  การพัฒนาท่ีสมดุลและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ทต.คูเมืองที่  4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพ 
    ๒.๓  แผนงานสาธารณสุข : งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (แนวทางที่ ๒ ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาด้านสาธารณสขุ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงา
นรับผิด 
ชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

11 อุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 10 
บ้านดงเกลือ (จ านวน ๓ 
โครงการ) 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ประชาชนใน
หมู่บ้าน 

(อุดหนุนกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 10) 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชน
ร้อยละ ๘๐ 
มีสุขภาพด ี

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความรู้
ด้านสาธารณสุข
และสามารถน าไป
ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

ส านัก 
งานปลัด 

12 โครงการส่งเสริมและ
รณรงค์ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

ลดอัตราการป่วย
ด้วยโรค
ไข้เลือดออกใน
ชุมชนในพื้นที่ 

ตลอดป ี 150,๐๐๐ 15๐,๐๐๐ 15๐,๐๐๐ 15๐,๐๐๐ 15๐,๐๐๐ ไข้เลือดออก
ลดลงเป็น 0 

อัตราป่วยด้วยโรค
ไข้เลือดออกลดลง
สามารถควบคุม
การแพร่ระบาด
ของโรคได ้

ส านัก 
งานปลัด 

๑3 ฝีกอบรม บ าบัดฟื้นฟู
เยาวชนกลุ่มเสี่ยง ซื้อสาร
ตรวจสารเสพติด 

เพื่อตรวจหาสาร
เสพติดในปสัสาวะ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

1 ครั้ง/ปีในพื้นที ่ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ ประชาชน
ร้อยละ 50 
ได้รับการ
ตรวจ 

น าผู้ที่ตรวจพบเข้า
รับการบ าบดั 

ส านัก 
งานปลัด 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบรูณ์อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3  การพัฒนาท่ีสมดุลและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ทต.คูเมืองที่  4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพ 
    ๒.๓  แผนงานสาธารณสุข : งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (แนวทางที่ ๒ ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาด้านสาธารณสขุ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงา
นรับผิด 
ชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

14 โครงการส่งเสริมการ
ด าเนินงานและบริหาร
จัดการระบบการแพทย์
ฉุกเฉินของเทศบาลต าบล
คูเมือง 

เพื่อใหบ้ริการ
ประชาชน 
เพื่อปฐมพยาบาล
เบื้องต้นให้กับ
ผู้ป่วย 

ให้บริการ การปฐม
พยาบาลเบื้องต้น

กับผู้ประสบภยัและ
ผู้ป่วย 

35๐,๐๐๐ 35๐,๐๐๐ 45๐,๐๐๐ 45๐,๐๐๐ 45๐,๐๐๐ ประชาชน
ร้อยละ 50 
ได้รับการ
ช่วยเหลือ 

ประชาชนในพื้นที่
ต าบลคเูมืองไดร้ับ
การช่วยเหลือเมื่อ
ประสบอุบตัิเหตุ
และได้รับการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น
ก่อนน าส่ง
โรงพยาบาล 

ส านัก 
งานปลัด 

15 โครงการฝึกอบรมทบทวน
ชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน
เบื้องต้นของเทศบาล
ต าบลคเูมือง 

เพื่อใหบ้ริการ
ประชาชน 
เพื่อปฐมพยาบาล
เบื้องต้นให้กับ
ผู้ป่วย 

ให้บริการ การปฐม
พยาบาลเบื้องต้น

กับผู้ประสบภยัและ
ผู้ป่วย 

35,๐๐๐ 35,๐๐๐ 45,๐๐๐ 45,๐๐๐ 45,๐๐๐ ประชาชน
ร้อยละ 50 
ได้รับการ
ช่วยเหลือ 

ได้รับการ
ช่วยเหลือเมื่อ
ประสบอุบตัิเหตุ
และได้รับการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น
ก่อนน าส่ง
โรงพยาบาล 

ส านัก 
งานปลัด 

รวม  จ าวน  14  โครงการ 75๐,๐๐๐ 75๐,๐๐๐ 75๐,๐๐๐ 75๐,๐๐๐ 75๐,๐๐๐    
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
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เทศบาลต าบลคูเมือง  อ าเภอเมืองสรวง  จังหวัดร้อยเอ็ด 

๑๓๙  

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   3  ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสรา้งความเข้มแข็งของครอบครัวชมุชนและสังคม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  ด้านสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ ทต.คูเมืองที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

๒.๒  งบเฉพาะการกิจการประปา  :  งานกิจการประปา   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้านแบบผิว
ดินขนาดใหญ่บ้านดง
เกลือหมู่ที6่ 

เพื่อฟ้ืนฟูสภาพของ
แหล่งน ้าและเพื่อให้มี
น ้าใช้ที่ใสสะอาดได้
มาตรฐาน 

ระบบประปา
แบบผิวดิน
ขนาดใหญ่ได้
มาตรฐานของ
กรมทรัพยากร
น ้า 

5,200,000 5,200,000 5,200,000 5,200,000 5,200,000 ระบบประปาผิว
ดินขนาดใหญไ่ด้
มาตรฐาน 1 
แห่ง 

ให้ประชาชน
ภายในต้าบลมีน ้า
อุปโภคบรโิภคที่ใส
สะอาดได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้านแบบผิว
ดินขนาดใหญ่บ้าน
ป่าดวนหมู่ที่8 

เพื่อฟ้ืนฟูสภาพของ
แหล่งน ้าและเพื่อให้มี
น ้าใช้ที่ใสสะอาดได้
มาตรฐาน 

ระบบประปา
แบบผิวดิน
ขนาดใหญ่ได้
มาตรฐานของ
กรมทรัพยากร
น ้า 

5,200,000 5,200,000 5,200,000 5,200,000 5,200,000 ระบบประปาผิว
ดินขนาดใหญไ่ด้
มาตรฐาน 1 

แห่ง 

ให้ประชาชน
ภายในต้าบลมีน ้า
อุปโภคบรโิภคที่ใส
สะอาดได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลคูเมือง  อ าเภอเมืองสรวง  จังหวัดร้อยเอ็ด 

๑๔๐  

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   3  ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสรา้งความเข้มแข็งของครอบครัวชมุชนและสังคม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  ด้านสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ ทต.คูเมืองที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     2.2  งบเฉพาะการกิจการประปา  :  งานกิจการประปา   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

3 เครื่องกรองระบบ
ประปาหมู่บ้านให้น ้า
ใส 

เพื่อให้มีน ้าใช้ที่ใส
สะอาดได้มาตรฐาน 

เครื่องกรองน ้า
ระบบประ
หมู่บ้านหมู่ที่
1-10 

2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 5200,000 เครื่องกรอง
น ้าใสจ้านวน 
5 เครื่อง 

ให้ประชาชน
ภายในต้าบลมีน ้า
อุปโภคบรโิภคที่ใส
สะอาดได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

4 ซ่อมแซมระบบประปา 
ขยายเขตท่อเมน ท่อ
ส่งภายในหมู่บา้น
ภายในต าบล 

เพื่อให้ประชาชนมีน  า
สะอาดอุปโภค-บริโภค 

 

ซ่อมแซม
ระบบประปา
และขยายท่อ
ส่งระบบ
ประปาภายใน
ต าบล 

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ไม่น้อยกว่า 1 
จุด 

ให้ประชาชน
ภายในต้าบลมีน ้า
อุปโภคบรโิภคที่ใส
สะอาดได้
มาตรฐานใช้อย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

5 เจาะบาดาลเพื่อท้า
ประปาใตด้ิน หมู่ที่1- 
หมู่ที่10 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
น ้าประปาอย่างทั่วถึง
และสะอาด 

หมู่ที่1- หมู่ที่
10 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ไม่น้อยกว่า 1 
หมู่บ้าน 

ให้ประชาชน
ภายในต้าบลมีน ้า
อุปโภคบรโิภคที่ใส
สะอาด 

กองช่าง 

  รวม  5  โครงการ  14,300,000 14,300,000 14,300,000 14,300,000 14,300,000    



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลคูเมือง  อ าเภอเมืองสรวง  จังหวัดร้อยเอ็ด 

๑๔๑  

 

แบบ ผ. ๐๒ 

 



บญัชคีรุภณัฑ ์

แผนพฒันาทอ้งถิน่ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลคูเมอืง 
๑
๔
๑

  

 

แบบ ผ. 

๐๓ 

 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่5 รกัษาความมัน่คงภายในและการบรหิารจดัการบา้นเมอืงทีด่ ี

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัรอ้ยเอด็ ยุทธศาสตรท์ี ่ 3 การพฒันาทีส่มดุลและย ัง่ยนื 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท. ที ่3 การพฒันาดา้นสงัคมและยกระดบัคุณภาพชวีติ 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของครุภณัฑ)์ 

งบประมาณและทีผ่่านมา หน่วยงาน 

ทีร่บัผดิชอบ

หลกั 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

๑ แผนงานบ

รหิารงานทั่

วไป 

 

ครุภณั

ฑ ์

ครุภณัฑ ์

ส านักงาน 

 

เพือ่จดัหาเครื่

องคอมพวิเตอ

ร ์

ส าหรบังานส า

นักงาน 

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ 

ส าหรบังานส านักงาน 

(จอขนาดไม่นอ้ยกว่า ๑๘.๕ นิว้)  

จ านวน ๑ เครือ่ง    

โดยมคุีณลกัษณะพืน้ฐาน   

- 

ตามประกาศเกณฑร์าคากลางและคุ

ณลกัษณะพืน้ฐานครุภณัฑค์อมพวิ

เตอรข์องกระทรวงเทคโนโลยสีารส

นเทศและการสือ่สาร  

22,000 22,๐๐๐ 22,000 2๒,0๐

๐ 

2๒,0๐

๐ 

ส านักปลดัเท

ศบาล 

 

 

 

๒ แผนงานบ

รหิารงานทั่

วไป 

 

ครุภณั

ฑ ์

ครุภณัฑ ์

ส านักงาน เพือ่จดัหาตูเ้

หล็กบานเลื่

อนกระจกส า

หรบังานส า

นกังาน  

ตูเ้หล็กบานเลือ่นกระจก   

โดยมรีายละเอยีดดงันี ้   

๑) 

ตวัตูผ้ลติจากวสัดุเหล็กแผ่นรดีเย็น  

๒) 

บานเลือ่นกระจกสามารถเลือ่นไปม

๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๕๐๐ ๓๐,๐๐

๐ 

๓๐,๐๐

๐ 

ส านัก 

ปลดัเทศบาล 



บญัชคีรุภณัฑ ์

แผนพฒันาทอ้งถิน่ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลคูเมอืง 
๑
๔
๒

  

 

แบบ ผ. 

๐๓ 

  

 

าได ้ 

๓) ในตูม้แีผ่นช ัน้ ๒ แผ่น 

สามารถปรบัระดบัไดต้ามตอ้งการ 

๔) มลีอ้เลือ่น  

๕) ไดร้บัมาตรฐาน มอก. 

(ปี ๖๑ : จ านวน ๑ หลงั) 

(ปี ๖๒ : จ านวน ๑ หลงั) 

(ปี ๖๓ : จ านวน ๑ หลงั) 

(ปี ๖๔ : จ านวน ๒ หลงั) 



บญัชคีรุภณัฑ ์

แผนพฒันาทอ้งถิน่ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลคูเมอืง 
๑
๔
๓

  

 

แบบ ผ. 

๐๓ 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่5 รกัษาความมัน่คงภายในและการบรหิารจดัการบา้นเมอืงทีด่ ี

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัรอ้ยเอด็ ยุทธศาสตรท์ี ่ 3 การพฒันาทีส่มดุลและย ัง่ยนื 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท. ที ่3 การพฒันาดา้นสงัคมและยกระดบัคุณภาพชวีติ 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของครุภณัฑ)์ 

งบประมาณและทีผ่่านมา หน่วยงา

น 

ทีร่บัผดิ

ชอบหลั

ก 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

25625 

๓ แผนงานบ

รหิารงานทั่

วไป 

ครุภณั

ฑ ์

ครุภณัฑ ์

ส านักงาน 

เพือ่จดัหาตูเ้หล็

กเก็บแฟ้มเอกส

าร ๒ บานพบั 

ส าหรบังานส านั

กงาน  

 

ตูเ้หล็กเก็บแฟ้มเอกสาร ๒ 

บานพบั   

โดยมรีายละเอยีดดงันี ้

๑)  

ตวัตูผ้ลติจากวสัดุเหล็กแผ่นรดีเย็น  

๒)  ม ี ๒ ปานพบั 

๓) มลีอ้เลือ่น  

๔) ไดร้บัมาตรฐาน มอก. 

(ปี ๖๑ : จ านวน ๑ หลงั) 

(ปี ๖๒ : จ านวน ๑ หลงั) 

(ปี ๖๓ : จ านวน ๑ หลงั) 

(ปี ๖๔ : จ านวน ๒ หลงั) 

๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๕๐๐ ๓๐,๐๐

๐ 

30,000 ส านัก 

ปลดัเทศ

บาล 



บญัชคีรุภณัฑ ์

แผนพฒันาทอ้งถิน่ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลคูเมอืง 
๑
๔
๔

  

 

แบบ ผ. 

๐๓ 

4 แผนงานบ

รหิารงานทั่

วไป 

ครุภณั

ฑ ์

ครุภณัฑไ์

ฟฟ้าและวิ

ทยุ 

 

เพือ่จดัหาเครือ่

งขยายเสยีง 

แบบลากจงูส าห

รบัใชใ้นงานเท

ศบาล 

เครือ่งขยายเสยีง  แบบลากจงู 

จ านวน ๑ เครือ่ง   

โดยมรีายละเอยีดดงันี ้

๑) ขนาดล าโพงไม่นอ้ยกว่า ๑๕ 

นิว้ 

๒) ก าลงัขบัไม่นอ้ยกว่า ๒๕๐ 

วตัต ์

๓) ไมคล์อย ๒ ตวั 

๔) ม ีUSB/SD เล่น MP๓/FM 

พรอ้มรโีมทคอนโทรล 

๕) สามารถบนัทกึเสยีงได ้

๖) 

มลีอ้ลากพรอ้มมอืจบัง่ายในการเค

ลือ่นยา้ย 

๘,๐๐๐ - 15,000 20,000 25,000 ส านักปลั

ดเทศบา

ล 

 

 

 



บญัชคีรุภณัฑ ์

แผนพฒันาทอ้งถิน่ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลคูเมอืง 
๑
๔
๕

  

 

แบบ ผ. 

๐๓ 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่5 รกัษาความมัน่คงภายในและการบรหิารจดัการบา้นเมอืงทีด่ ี

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัรอ้ยเอด็ ยุทธศาสตรท์ี ่ 3 การพฒันาทีส่มดุลและย ัง่ยนื 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท. ที ่3 การพฒันาดา้นสงัคมและยกระดบัคุณภาพชวีติ 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของครุภณัฑ)์ 

งบประมาณและทีผ่่านมา หน่วยงาน 

ทีร่บัผดิชอ

บหลกั ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

5 

 

 

‘ 

 

แผนงานบ

รหิารงานทั่

วไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์

คอมพวิเ

ตอร ์ 

เพือ่จดัหาเครือ่

งส ารองไฟฟ้า

ส าหรบังานส านั

กงาน 

เครือ่งส ารองไฟฟ้า ขนาด ๑ 

KVA   

โดยมคุีณลกัษณะพืน้ฐาน   

- 

ตามประกาศเกณฑร์าคากลางแ

ละคุณลกัษณะพืน้ฐานครุภณัฑ ์

คอมพวิเตอรข์องกระทรวงเทคโ

นโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร   

(ปี ๖๑ จ านวน ๑ เครือ่ง) 

(ปี ๖๓ จ านวน ๒ เครือ่ง) 

(ปี ๖๔ จ านวน ๒ เครือ่ง)  

๖,๑๐๐ - ๑๔,๐๐๐ ๑๕,๐๐

๐ 

15,000 ส านักปลดัเ

ทศบาล 

กองคลงั 

 

 

 

6 

 

 

 

แผนงานบ

รหิารงานทั่

วไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์

คอมพวิเ

ตอร ์ 

เพือ่จดัหาเครือ่

งพมิพเ์ลเซอร/์

ชนิดขาวด า 

led ขาวด า 

(๓๐ 

หนา้/นาท)ีส าห

รบังานส านักงา

เครือ่งพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด 

LED ขาวด า (๓๐ หนา้/นาท)ี   

โดยมคุีณลกัษณะพืน้ฐาน   

- 

ตามประกาศเกณฑร์าคากลางแ

ละคุณลกัษณะพืน้ฐานครุภณัฑ ์

คอมพวิเตอรข์องกระทรวงเทคโ

๗,๙๐๐ 7,900 7,900 7,900 7,900 ส านักปลดัเ

ทศบาล 



บญัชคีรุภณัฑ ์

แผนพฒันาทอ้งถิน่ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลคูเมอืง 
๑
๔
๖

  

 

แบบ ผ. 

๐๓ 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่5 รกัษาความมัน่คงภายในและการบรหิารจดัการบา้นเมอืง 

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัรอ้ยเอด็ ยุทธศาสตรท์ี ่ 3 การพฒันาทีส่มดุลและย ัง่ยนื 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท. ที ่3 การพฒันาดา้นสงัคมและยกระดบัคุณภาพชวีติ 

น นโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร   

7 แผนงานก

ารรกัษาคว

ามสงบภา

ยใน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์

คอมพวิเ

ตอร ์ 

เพือ่จดัหาเครือ่

งคอมพวิเตอร ์

ส าหรบังานส านั

กงาน 

เครือ่งคอมพวิเตอร ์

ส าหรบังานส านักงาน 

(จอขนาดไม่นอ้ยกว่า ๑๘.๕ นิว้)  

จ านวน ๑ เครือ่ง    

โดยมคุีณลกัษณะพืน้ฐาน   

- 

ตามประกาศเกณฑร์าคากลางแ

ละคุณลกัษณะพืน้ฐานครุภณัฑ ์

คอมพวิเตอรข์องกระทรวงเทคโ

นโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร  

22,๐๐๐ - - - - ส านักปลดัเ

ทศบาล 

 

 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของครุภณัฑ)์ 

งบประมาณและทีผ่่านมา หน่วยงาน 

ทีร่บัผดิชอบ

หลกั 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

8 แผนงานก

ารรกัษาคว

ามสงบภา

ยใน 

ครุภณั

ฑ ์

ครุภณัฑ ์

ไฟฟ้าแล

ะวทิยุ   

 

- 

เพือ่จดัหาและตดิตัง้ก

ลอ้งโทรทศันว์งจรปิด

ชนิดไอพ ี

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 

- กลอ้งโทรทศันว์งจรปิดชนิดไอพ ี

แบบมุมกลอ้งคงที ่

ส าหรบัตดิตัง้ภายนอกอาคาร 

๑๔๐,๐

๐๐ 

๑๗๕,๐

๐๐ 

๒๑๐,๐

๐๐ 

๒๔๕,๐

๐๐ 

250,00

0 

ส านักปลดัเท

ศบาล 



บญัชคีรุภณัฑ ์

แผนพฒันาทอ้งถิน่ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลคูเมอืง 
๑
๔
๗

  

 

แบบ ผ. 

๐๓ 

 

 

 

 

 

แบบมุมกลอ้งคงที ่

ส าหรบัตดิตัง้ภายนอ

กอาคาร (Outdoor 

Fixed Network 

Camera) 

ส าหรบัใชป้้องกนัชวีติ

และทรพัยส์นิของประ

ชาชนใหอ้ยู่ในความป

ลอดภยั   

(เสนอโดยชมุชน 

ที ่๑-๖ )  

(จากแผนชมุชน  

ปี ๖๐) 

(Outdoor Fixed Network 

Camera) 

โดยมคีุณลกัษณะ 

ตามประกาศเกณฑร์าคากลางและ

คุณลกัษณะพืน้ฐานของระบบกล ้

องโทรทศันว์งจรปิด 

ของกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเท

ศและการสือ่สาร  

(ปี ๖๑ จ านวน ๔ ตวั) 

(ปี ๖๒ จ านวน ๕ ตวั) 

(ปี ๖๓ จ านวน ๖ ตวั) 

(ปี ๖๔ จ านวน ๗ ตวั 

 

9 แผนงานก

ารพาณิชย ์

ครุภณั

ฑ ์

ครุภณัฑ ์

การเกษต

ร 

เพือ่จดัหาเครือ่งสูบ

น ้ามอเตอรไ์ฟฟ้า 

แบบหอยโข่ง 

ใชม้อเตอรไ์ฟฟ้า 

- เครือ่งสูบน ้า แบบหอยโข่ง 

ใชม้อเตอรไ์ฟฟ้าขนาดท่อส่งไม่น้

อยกว่า 2 นิว้ 

- 

ตามบญัชรีาคามาตรฐานครุภณัฑ ์

ของส านักมาตรฐานงบประมาณ 

๑ ส านักงานงบประมาณ 

33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 กองชา่ง 



บญัชคีรุภณัฑ ์

แผนพฒันาทอ้งถิน่ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลคูเมอืง 
๑
๔
๘

  

 

แบบ ผ. 

๐๓ 

 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่5 รกัษาความมัน่คงภายในและการบรหิารจดัการบา้นเมอืงทีด่ ี

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัรอ้ยเอด็ ยุทธศาสตรท์ี ่ 4 สรา้งเสรมิสมรรถนะประชาชนและพลงังานทางสงัคม 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท. ที ่3 การพฒันาดา้นสงัคมและยกระดบัคุณภาพชวีติ 

ที ่
แผนงา

น 
หมวด ประเภท วตัถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของครุภณัฑ)์ 

งบประมาณและทีผ่่านมา หน่วยงา

น 

ทีร่บัผดิช

อบหลกั 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

2565 

10 แผนงาน

การพาณิ

ชย ์

ครุภณั

ฑ ์

ครุภณัฑก์

ารเกษตร 

เพือ่จดัหาเครือ่งสู

บน ้ามอเตอรไ์ฟฟ้า 

แบบหอยโข่ง 

ใชม้อเตอรไ์ฟฟ้า 

- เครือ่งสูบน ้า แบบหอยโข่ง 

ใชม้อเตอรไ์ฟฟ้าขนาดท่อส่งไม่นอ้

ยกว่า 3 นิว้ 

- 

ตามบญัชรีาคามาตรฐานครุภณัฑ ์

ของส านักมาตรฐานงบประมาณ ๑ 

ส านักงานงบประมาณ 

32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 กองชา่ง 

11 แผนงาน

การพาณิ

ชย ์

ครุภณั

ฑ ์

ครุภณัฑก์

ารเกษตร 

เพือ่จดัหาเครือ่งสู

บน ้ามอเตอรไ์ฟฟ้า 

แบบจุม่ใตน้ ้า 

ใชม้อเตอรไ์ฟฟ้า 

- เครือ่งสูบน ้า แบบจามใตน้ ้า 

ใชม้อเตอรไ์ฟฟ้าขนาดท่อส่งไม่นอ้

ยกว่า 1  1/4 นิว้(1.5 แรงมา้) 

- 

ตามบญัชรีาคามาตรฐานครุภณัฑ ์

ของส านักมาตรฐานงบประมาณ ๑ 

ส านักงานงบประมาณ 

22,000 22,000 22,000 22,000 32,000 กองชา่ง 



บญัชคีรุภณัฑ ์

แผนพฒันาทอ้งถิน่ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลคูเมอืง 
๑
๔
๙

  

 

แบบ ผ. 

๐๓ 

 12 แผนงานเ

คหะและชุ

มชน 

 

ครุภณั

ฑ ์

ครุภณัฑ ์

ส านักงาน 

 

เพือ่จดัหาเครือ่งค

อมพวิเตอร ์

ส าหรบังานส านักง

าน 

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ 

ส าหรบังานส านักงาน 

(จอขนาดไม่นอ้ยกว่า ๑๘.๕ นิว้)  

จ านวน ๑ เครือ่ง    

โดยมคุีณลกัษณะพืน้ฐาน   

- 

ตามประกาศเกณฑร์าคากลางและคุ

ณลกัษณะพืน้ฐานครุภณัฑค์อมพวิ

เตอรข์องกระทรวงเทคโนโลยสีารส

นเทศและการสือ่สาร  

22,000 22,๐๐๐ 22,000 2๒,0๐

๐ 

22,000 กองชา่ง 

 

 

 

13 แผนงาน

บรหิารงา

นทั่วไป 

ครุภณั

ฑ ์

ครุภณัฑค์

อมพวิเตอร ์ 

เพือ่จดัหาเครือ่งพิ

มพเ์ลเซอร/์ชนิดข

าวด า led สแีบบ 

Network (18 

หนา้/นาท)ีส าหรบั

งานส านักงาน 

เครือ่งพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED 

สแีบบ Network  (18 
หนา้/นาท)ี   

โดยมคุีณลกัษณะพืน้ฐาน   

- 

ตามประกาศเกณฑร์าคากลางและคุ

ณลกัษณะพืน้ฐานครุภณัฑค์อมพวิ

เตอรข์องกระทรวงเทคโนโลยสีารส

นเทศและการสือ่สาร   

12,0๐๐ 12,000 12,000 12,000 12,000 ส านักปลดั 



บญัชคีรุภณัฑ ์

แผนพฒันาทอ้งถิน่ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลคูเมอืง 
๑
๕
๐

  

 

แบบ ผ. 

๐๓ 

 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่3 ยกระดบัคุณภาพชวีติ และสรา้งความเขม้แข็งของครอบครวั ชมุชน และสงัคม 

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัรอ้ยเอด็ ยุทธศาสตรท์ี ่ 2 ดา้นการสรา้งความเขม้แข็งของครอบครวัและสงัคม 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท. ที ่3 การพฒันาดา้นสงัคมและยกระดบัคุณภาพชวีติ 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของครุภณัฑ)์ 

งบประมาณและทีผ่่านมา หน่วยงาน 

ทีร่บัผดิชอบห

ลกั ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

๑4 แผนงานบ

รหิารงานทั่

วไป 

 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์

ส านักงาน 

 

เพือ่จดัหาเครือ่

งคอมพวิเตอร ์

ส าหรบังานส านั

กงาน 

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ 

ส าหรบังานส านักงาน 

(จอขนาดไม่นอ้ยกว่า ๑๘.๕ นิว้)  

จ านวน ๑ เครือ่ง    

โดยมคุีณลกัษณะพืน้ฐาน   

- 

ตามประกาศเกณฑร์าคากลางและ

คุณลกัษณะพืน้ฐานครุภณัฑค์อม

พวิเตอรข์องกระทรวงเทคโนโลยสี

ารสนเทศและการสือ่สาร  

22,000 22,๐๐๐ 22,000 2๒,0๐

๐ 

22,000 กองคลงั 

 

 

 

15 แผนงานบ

รหิารงานทั่

วไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑค์

อมพวิเตอร ์ 

เพือ่จดัหาเครือ่

งพมิพเ์ลเซอร/์

ชนิดขาวด า 

led ขาวด า 

(๓๐ 

หนา้/นาท)ีส าห

รบังานส านักงา

เครือ่งพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด 

LED ขาวด า (๓๐ หนา้/นาท)ี   

โดยมคุีณลกัษณะพืน้ฐาน   

- 

ตามประกาศเกณฑร์าคากลางและ

คุณลกัษณะพืน้ฐานครุภณัฑค์อม

พวิเตอรข์องกระทรวงเทคโนโลยสี

๗,๙๐๐ 7,900 7,900 - 7,900 ส านักปลดัเทศบ

าล 

กองคลงั 

 



บญัชคีรุภณัฑ ์

แผนพฒันาทอ้งถิน่ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลคูเมอืง 
๑
๕
๑

  

 

แบบ ผ. 

๐๓ 

น ารสนเทศและการสือ่สาร   

16 แผนงานเค

หะและชมุช

น 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑค์

อมพวิเตอร ์ 

เพือ่จดัหาเครือ่

งพมิพเ์ลเซอร/์

ชนิดขาวด า 

led ขาวด า 

(๓๐ 

หนา้/นาท)ีส าห

รบังานส านักงา

น 

เครือ่งพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด 

LED ขาวด า (๓๐ หนา้/นาท)ี   

โดยมคุีณลกัษณะพืน้ฐาน   

- 

ตามประกาศเกณฑร์าคากลางและ

คุณลกัษณะพืน้ฐานครุภณัฑค์อม

พวิเตอรข์องกระทรวงเทคโนโลยสี

ารสนเทศและการสือ่สาร   

๗,๙๐๐ 7,900 7,900 - 7.900 กองชา่ง 



บญัชคีรุภณัฑ ์

แผนพฒันาทอ้งถิน่ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลคูเมอืง 
๑
๕
๒

  

 

แบบ ผ. 

๐๓ 

 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่3 ยกระดบัคุณภาพชวีติ และสรา้งความเขม้แข็งของครอบครวั ชมุชน และสงัคม 

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัรอ้ยเอด็ ยุทธศาสตรท์ี ่ 2 ดา้นการสรา้งความเขม้แข็งของครอบครวัและสงัคม 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท. ที ่3 การพฒันาดา้นสงัคมและยกระดบัคุณภาพชวีติ 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของครุภณัฑ)์ 

งบประมาณและทีผ่่านมา หน่วยง

าน 

ทีร่บัผิ

ดชอบ

หลกั 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

2565 

๑7 แผนงานเคหะ

และชมุชน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์ เพือ่จดัหาเครือ่

งเจาะคอนกรตี 

เครือ่งเจาะคอนกรตี  150,000 150,000 150,000 150,000 กองชา่ง 

18 แผนงานเคหะ

และชมุชน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์ เพือ่จดัหาชดุท

ดสอบลูกปูน 

ชดุทดสอบลูกปูน/แท่นตดัเหล็ก

ไฟเบอร ์

 150,000 150,000 150,000 150,000 กองชา่ง 

19 

 

แผนงานเคหะ

และชมุชน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์ เพือ่จดัหารถยน

ต ์

รถยนต ์  550,000 550,000 550,000 550,000 กองชา่ง 

20 แผนงานการศึ

กษา 

แผนงานบรหิา

รงานทั่วไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์ จดัหาโตะ๊ท างา

นพรอ้มเกา้อี/้เ

กา้อีส้ายบรหิาร 

โตะ๊ท างานพรอ้มเกา้อี/้เกา้อีส้าย

บรหิาร 

  20,000 20,000 20,000 ส านักป

ลดั 

คลงั 

ชา่ง 

21 แผนงานบรหิา

รทั่วไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์ เครือ่งอ่านบตัร เครือ่งอ่านบตัร  30,000 30,000 30,000 30,000 ส านัก 

ปลดั 



บญัชคีรุภณัฑ ์

แผนพฒันาทอ้งถิน่ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลคูเมอืง 
๑
๕
๓

  

 

แบบ ผ. 

๐๓ 

 

 

 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่3 ยกระดบัคุณภาพชวีติ และสรา้งความเขม้แข็งของครอบครวั ชมุชน และสงัคม 

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัรอ้ยเอด็ ยุทธศาสตรท์ี ่ 2 ดา้นการสรา้งความเขม้แข็งของครอบครวัและสงัคม 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท. ที ่3 การพฒันาสงัคมและยกระดบัคุณภาพชวีติ 

            

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของครุภณัฑ)์ 

งบประมาณและทีผ่่านมา หน่วยงาน 

ทีร่บัผดิชอบห

ลกั 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

22 แผนงานบ

รหิารงานทั่

วไป 

 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์

ส านักงาน 

 

เพือ่จดัหาเครือ่

งคอมพวิเตอร ์

ส าหรบังานส านั

กงาน 

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ 

ส าหรบังานส านักงาน 

(จอขนาดไม่นอ้ยกว่า ๑๘.๕ นิว้)  

จ านวน ๑ เครือ่ง    

โดยมคุีณลกัษณะพืน้ฐาน   

- 

ตามประกาศเกณฑร์าคากลางและ

คุณลกัษณะพืน้ฐานครุภณัฑค์อม

พวิเตอรข์องกระทรวงเทคโนโลยสี

ารสนเทศและการสือ่สาร  

 22,๐๐๐ 22,000 2๒,0๐

๐ 

22,000 ส านักปลดั 

งานการศกึษา 

 

 

 



บญัชคีรุภณัฑ ์

แผนพฒันาทอ้งถิน่ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลคูเมอืง 
๑
๕
๔

  

 

แบบ ผ. 

๐๓ 

 

23 แผนงานบ

รหิารงานทั่

วไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑค์

อมพวิเตอร ์ 

เพือ่จดัหาเครือ่

งพมิพเ์ลเซอร/์

ชนิดขาวด า 

led ขาวด า 

(๓๐ 

หนา้/นาท)ีส าห

รบังานส านักงา

น 

เครือ่งพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด 

LED ขาวด า (๓๐ หนา้/นาท)ี   

โดยมคุีณลกัษณะพืน้ฐาน   

- 

ตามประกาศเกณฑร์าคากลางและ

คุณลกัษณะพืน้ฐานครุภณัฑค์อม

พวิเตอรข์องกระทรวงเทคโนโลยสี

ารสนเทศและการสือ่สาร   

 7,900 7,900 ๗,๙๐๐ 7,900 ส านักปลดั 

งานการศกึษา 

 

24 แผนงานบ

รหิารงานทั่

วไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์

ส านักงาน 

ประตูกระจกบา

นเลือ่น 

100X200 ซม. 

ประตูกระจกบานเลือ่น 100X200 

ซม. 

 10,000 10,000 10,000 10,000 ส านักปลดั 

25 แผนงานบ

รหิารงานทั่

วไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์

ส านักงาน 

เครือ่งปรบัอาก

าศ 

เครือ่งปรบัอากาศฯ  50,000 50,000 50,000 50,000 ส านักปลดั 

กองคลงั 



 ๑๔๙  
 

ส่วนที่ ๔ 
 
 

 
 
 
 
 

 

ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของตนเอง  โดยในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ทั้งนี้  แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนา
หมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  ดังนั้น  จึงต้องมีการก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคม
ท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นระดับจังหวัด  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ร่วมกันจัดท า  ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยน ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพ่ือให้สามารถบูรณาการ
กับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะ
น าไปสู้การจัดท างบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้
เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   

 

ดังนั้น  องค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่น  จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือน าไปสู่การ  
บูรณาการร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  
แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ไทยแลนด์ 
๔.๐  และในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   จะต้องมีการติดตามและติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการให้
คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อม
แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้     

 
 

แนวทางการ... 

การติดตามและประเมนิผล 

๔.๑  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 



 ๑๕๐  
 

 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

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

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๕๑  
 

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๑. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

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

๒๐ 
(๓) 

 

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

(๒)  

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(๒)  

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒)  

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

(๒)  

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

(๒)  

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

(๒)  

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒)  

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

(๓)  

 
 
 
 

ประเด็น... 
 
 

ประเด็น รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน คะแนน



 ๑๕๒  
 

การพิจารณา เต็ม ที่ได้ 
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

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

๒๐ 
(๕) 

 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดข้ึนต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓)  

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

 (๓)  

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

(๓)  

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓)  

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

(๓)  

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

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

๖๐ 
(๑๐) 

 

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

(๑๐)  

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

(๑๐)  

 
ประเด็น... 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 



 ๑๕๓  
 

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

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕)  

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(๕)  

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕)  

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

(๕)  

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

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔.๒  การติดตาม... 
 
 

 
 

๔.๒  การติดตามและประเมินผลโครงการขององคก์รปกครองสวนท้องถิ่น 



 ๑๕๔  
 

 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จะต้องมีการติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
จะต้องด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการ
พิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ดังนี้     

 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 
     ๕.๒  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 
     ๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (๕) 
     ๕.๔  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 
     ๕.๕  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
            สังคมแห่งชาติ 

(๕) 

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

(๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
     ๕.๑๑  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ (๕) 
     ๕.๑๒  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 
 
 

แนวทาง... 
แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



 ๑๕๕  
 

ประเด็น 
การ

พิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๑. การสรุป
สถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่
มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

๑๐  

๒. การ
ประเมินผล
การน า
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี
ไปปฏิบัติใน
เชิงปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือ
ผลผลิตนั่งเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้เท่าไร จ านวนที่ไม่
สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของการพัฒนาท้องถิ่น
ตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

๑๐  

๓. การ
ประเมินผล
การน า
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี
ไปปฏิบัติใน
เชิงคุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอาเทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ 
กิจกรรม งานต่างๆ ที่ด าเนินการในพื้นท่ีนั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่
หรือไม่ ประชาชนพึ่งพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน 
ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติ
ราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค์  และเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐  

๔. แผนงาน
และ
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติ
ต่างๆ จนน าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ินที่ติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

๑๐  



 ๑๕๖  
 

  

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแน
นเต็ม 

คะแน
นที่ได้ 

๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจน
ของชื่อโครงการ 
 
 
๕.๒ ก าหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับ
โครงการ 
๕.๓ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้
ถูกต้อง 
๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี 
 
 
๕.๕ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน 
มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

 

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

(๕)  

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบาย
ให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร 
ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้
บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(๕)  

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความม่ันคง (๒) การสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความ
เสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(๕)  

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 
๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลาง
พัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมาย
อนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการน าไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผล
สัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะ
ยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและ
การหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคน
ตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) 
การลดความเลื่อมล้ าทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและ
ความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม
อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ประสิทธิภาพ 

(๕)  



 ๑๕๗  
 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

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

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

(๕) ๕ 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือน
หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง
ออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการ
เชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นเป็น
ปัจจุบัน 

(๕) ๕ 

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

(๕) ๕ 

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

(๕) ๕ 

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ
โปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(๕) ๕ 

 
  



 ๑๕๘  
 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

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

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

(๕)  

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

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๕๙  
 
 
 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็เพ่ือ
ใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา  เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  
เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนอง
ความต้องการพัฒนาของประชาชน  โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม  และงบประมาณจากเงินสะสม  โดยจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นการสรุปผลในภารวมของท้องถิ่น  เป็นการติดตามผลการน ายุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ว่าเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  อย่างไร  ซึ่งสามารถวัดผลได้ทั้งเชิง
สถิติต่างๆ ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังนี้ 

 

(๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
  (๑.๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)  

          -  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

ยุทธศาสตร์ อปท.  
ในเขตจังหวัด 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๔ 

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

๑. ด้านการบริหาร
ราชการให้มี
ประสิทธิภาพ
คุณภาพตาม
หลักธรรมมาภิ
บาล 

        

  

๒. ด้านการลด
ความเหลื่อมล ้า
ทางสังคมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชน 

        

  

๓.  ด้านการ
พัฒนาด้าน
การเกษตร 
เศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรม 

        

  

๔.  ด้านการ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม 

        

  

รวม           

   

๔.๓  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 



 ๑๖๐  
 

สรุปรายงานผลการด าเนินการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ................... 
ล าดับ

ที ่
รายการ โครงการ งบประมาณ โครงการที่สามารถด าเนินการได้ (.......... 

โครงการ) 
คิดเป็นร้อยละ
ของแผนพัฒนา

ท้องถิ่นสี่ป ี

คิดเป็นร้อยละ
ของแผนการ
ด าเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละ
ของข้อบัญญัติ+ 

เงินสะสม 
๑ บรรจุในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น   
  

   

๒ ตั งในข้อบัญญัติ
งบประมาณ 

  

๓ จากเงินสะสม   

๔ จัดท้าแผนการ
ด้าเนินงาน 
- ข้อบัญญัติ = .......... +  
- เงินสะสม  = .......... 

  

๕ สามารถด้าเนินการได้ 
- ข้อบัญญัติ = ......... + 
- เงินสะสม = .......... 

  

 
      (๑.๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) 

  การจัดผลเชิงคุณภาพ  ใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดย
ภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ด าเนินงานของเทศบาลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (ให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ) 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
๔.๔  ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นใน
อนาคต 



 ๑๖๑  
 
 

 

(๑)  ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
  (๑.๑)  ปัญหาสาธารภัยต่างๆ ที่เกิดข้ึนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อันได้แก่  ภัยแล้ง  

วาตะภัย  น้ าท่วม  อัคคีภัย  ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพ้ืนที่  เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและ
ทรัพย์สิน  แนวทางการแก้ไข คือพิจารณาวางแผนการด าเนินการป้องกัน  ก่อนเกิดเหตุ  ระหว่างเกิดเหตุ  หลังเกิด
เหตุ บรรจุแผนงาน  โครงการ  กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่างๆ  จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อสามารถด าเนินการได้ทันท่วงที   

  (๑.๒)  ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน  เกิดจากสัตว์  ที่ส่งผลอันตราย หรือคร่าต่อชีวิต
ประชาชน  และสัตว์ต่างๆ ในต าบล  ซึ่งได้แก่  โรคไข้หวัดใหญ่  ไข้หวัดนก  โรคมือ เท้า ปาก  ที่เกิดขึ้นกับเด็กๆ    
โรคพิษสุนัขบ้า  แนวทางการแก้ไขปัญหา  คือ ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์  รณรงค์การป้องกัน  ลงพ้ืนที่ระงับการ
เกิดโรคระบาด  การท าลาย  การรักษา   

  (๑.๓)  ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย  การศึกษาต่ า  ประชาชนในต าบลยังมีคนรายได้
น้อย มีหนี้สินเยอะ  ไม่เพียงพอในการด ารงชีวิต  ค่าครองชีพสูง  แนวทางการแก้ไขปัญหา  ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ประกอบอาชีพ  สาธิตการประกอบอาชีพ  ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านคนจน  ผู้มีรายได้น้อย  ส่งเสริมด้าน
การศึกษาโดยการจัดบริการสาธารณด้านการศึกษา การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ให้กับ
เด็กนักเรียน  จ้างเด็กนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียนเพื่อมีรายได้   

  (๑.๔)  ปัญหายาเสพติดในต าบล  ในพ้ืนที่ยังไม่พบว่ามีการค้ายาเสพติด และยังไม่พบ
รายงานว่ามีผู้ติดยาเสพติด แต่เพ่ือเป็นการป้องกัน  มีแนวทางการป้องกัน  โดยการลงพ้ืนที่ค้นหา  การรณรงค์
ป้องกัน  การให้ความรู้กับประชาชนได้ทราบถึงโทษของยาเสพติด  

  (๑.๕)  ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในต าบล  เนื่องจาก ในต าบลด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน เส้นทางการคมนาคมบางหมู่บ้านยังเป็น ถนนดิน ถนนลูกรัง ช่วงฤดูฝนถนนลื่น เป็นหลุมเป็นบ่อ เกิด
ปัญหาในการสัญจรไปมาของประชาชน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมล่าช้า แนวทางการแก้ไข  จัดท า
แผนงาน โครงการก้อสร้างถนนในเส้นทางส าคัญ  พิจารณาเสนอสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน   

(๒)  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
   (๒.๑)  ข้อสังเกต  จากการส ารวจข้อมูล การลงพ้ืนที่ในต าบล จะเห็นว่าประชาชนยังมี
ปัญหาที่จะต้องด าเนินการแก้ไขอยู่มาก ดังนี้  ด้านการศึกษา  สาธารณสุข  ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  การศาสนาศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา  สถานที่ผ่อนหย่อนใจ  สวัสดิการสังคม   การเกษตร  
เศรษฐกิจ  อุตสาหกรรม การพัฒนาอาชีพ  เส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ าประปา/แหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค – 
บริโภค  ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปัญหาด้านต่างๆ ประชาชนไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาเองได้จึงต้องเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข ท าให้มีการเสนอโครงการเข้ามาเป็นจ านวนมาก  
ซึ่งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีจ ากัดไม่เพียงพอต่อการจัดการได้ 
   (๒.๒)  ข้อเสนอแนะ  จากข้อสังเกตดังกล่าว  มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ  
ดังนี้  ปัญหาต่างๆ ที่ถูกเสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นั้น ควรน ามาพิจารณาจัดล าดับความส าคัญโดย
ประชาคมท้องถิ่น  ซึ่งมีหลายภาคส่วน  ประกอบไปด้วย  คณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
สมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้น าหมู่บ้าน  ตัวแทนส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ประชาชนทั่วไป 
ร่วมกันพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  และพิจารณาบรรจุเข้าแผนพัฒนาท่องถิ่นต่อไป  กรณีโครงการ
ที่เกินศักยภาพก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน 

(๒.๓)  ผลจาก... 
 



 ๑๖๒  
 
   (๒.๓)  ผลจากการพัฒนา  จากการพัฒนาที่ผ่านมาพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ในหลายเรื่อง  และครอบคลุมทุกด้าน  มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  
ประชาชนมีความพึงพอใจ  แต่ก็ยังมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขต่อไป  ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อมที่ยังมีการเผาหญ้า  
ตอข้าวในช่วงเวลาเก็บเกี่ยว  การเลี้ยงสัตว์ วัว  ควาย หมู  ที่ส่งกลิ่นเหม็นร าคาญ  การพนันที่ยังมีในพ้ืนที่  
เส้นทางคมนาคมยังไม่ครบ  ผลการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้ 
 
  

ล าดับที่ โครงการ 
งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

๑ โครงการจัดท าทะเบียนแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินต าบลคูเมือง 198,000.00 

๒ โครงการวัน  อปพร.  (22  มีนาคม  ของทุกปี) 10,000.00 

๓ โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัยและการป้องกันอัคคีภัยแก่ประชาชน 29,700.00 

๔ โครงการอบรมรณรงค์ป้องกันปราบปรามยาเสพติด 2,350.00 

๕ โครงการตั้งจุดตรวจและบริการประชาชนลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
และเทศกาลสงกรานต์ 

6,600.00 

๖ จัดซื้อสัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ 90,000.00 

๗ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 246,600.00 

๘ โครงการวันเด็กแห่งชาติ 4,000.00 

๙ โครงการวิทยาผู้สูงอายุ 20,000.00 

๑๐ 
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลใน
ครอบครัว 

19,820.00 

๑๑ โครงการฝึกทักษะอาชีพให้กับประชาชน 30,000.00 

๑๒ 
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับผู้น าชุมชนและ
ประชาชน 

250,000.00 

๑๓ โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด ต าบลคูเมือง 119,856.00 

๑๔ โครงการวันผู้สูงวัยและสงกรานต์ 80,000.00 

๑๕ โครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 15,000.00 

๑๖ โครงการบรรพชาสามเณร 15,000 

  



 ๑๖๓  
 

ล าดับที่ โครงการ 
งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

๑๗ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสูงยาง ม.4  99,000.00 

๑๘ โครงการลงหินลูกรังภายในต าบล 100,000.00 

๑๙ โครงการลอยประทีปบูชาพระบรมสารีริกธาตุ 15,000.00 

๒๐ โครงการตักบาตรเทโวโรหณะ 20,000.00 

๒๑ โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 15,385.00 

๒๒ โครงการรณรงค์และส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ต้นทาง 9,970.00 

๒๓   

๒๔   

    
 
     

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



  
ส่วนที่ ส่วนที่ 55  

 

 

 

ภาคผนวก 


