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แผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ.  2561  -  2565) 
ของเทศบาลต าบลกดุหมากไฟ  อ าเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอดุรธานี 

******************* 
 
ส่วนที่ 1  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
1.  ด้านกายภาพ 
1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล  (แผนที่ประกอบ) 
ตั้งอยู่บ้านหนองแวงพัฒนา  หมู่ที่  9  ต าบลกุดหมากไฟ  อ าเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี  อยู่ห่างจาก

ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี  ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  เป็นระยะทาง  50  กิโลเมตร 
อาณาเขต  
มีเนื้อที่   97.5   ตารางกิโลเมตร    คิดเป็น   60,945   ไร่  
หลักเขตที่  1  ตั้งอยู่ตรงบริเวณก่ึงกลางห้วยหลวงบรรจบกับห้วยไร่  บริเวณพิกัด  TD 438914 
ด้านเหนือ   
จากหลักเขตที่  1  เป็นเส้นเลียบกึ่งกลางห้วยไร่   ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างเทศบาลต าบลอูบมุง  กับต าบล

กุดหมากไฟ  อ าเภอหนองวัวซอ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ผ่านทางหลวงชนบทหมายเลข  4019   (สาย
อุดรธานี – กุดหมากไฟ)   ถึงหลักเขตที่  2  ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณสะพานห้วยไร่   บริเวณพิกัด TD 452918 รวม
ระยะประมาณ  1,500  เมตร   

จากหลักเขตที่  2  เป็นเส้นเลียบกึ่งกลางล าห้วยไร่  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างเทศบาลต าบลอูบมุง กับ
ต าบลกุดหมากไฟ   อ าเภอหนองวัวซอ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ถึงหลักเขตที่ 3  ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณต้นน้ า
ห้วยไร่ บริเวณพิกัด TD 467928   รวมระยะประมาณ  2,000  เมตร  

จากหลักเขตท่ี  3  เป็นเส้นเลียบตามเนินเขา ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างเทศบาลต าบลอูบมุง  กับต าบล 
กุดหมากไฟ  อ าเภอหนองวัวซอ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 4  ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณเนิน

เขา บริเวณพิกดั TD 481936 รวมระยะประมาณ 1,500 เมตร  
จากหลักเขตที่  4  เป็นเส้นเลียบตามเนินเขา  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างเทศบาลต าบลอูบมุง  กับต าบลกุด

หมากไฟ  อ าเภอหนองวัวซอ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ถึงเขตที่  5  ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณเนินเขา  บริเวณพิกัด 
TD 491930  รวมระยะประมาณ  1,500  เมตร  

จากหลักเขตที่  5  เป็นเส้นเลียบตามแนวสันเขา  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างเทศบาลต าบลอูบมุง  กับต าบล
กุดหมากไฟ  อ าเภอหนองวัวซอ  ไปทางทิศตะวันออกผ่านเนิน  547  ถึงหลักเขตที่  6  ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณเนิน 
503  บริเวณพิกัด  TD 552930  รวมระยะประมาณ   6,000   เมตร 

ด้านตะวันออก  
จากหลักเขตที่  6   เป็นเส้นเลียบตามแนวสันเขา   ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างต าบลแสงสว่าง   อ าเภอ

หนองแสง เทศบาลต าบลโนนสมบูรณ์  อ าเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น  กับต าบลกุดหมากไฟ  อ าเภอหนองวัว
ซอ จังหวัดอุดรธานี ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ผ่านเนิน  506,545, และ  543  ถึงเขตที่  9  ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณ
ภูวัดบนสันเขาภูพานค า  บริเวณพิกัด  TD  523800  รวมระยะประมาณ  15,500  เมตร 
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ด้านใต้ 
จากหลักเขตที่  9  เป็นเส้นเลียบตามแนวสันเขาภูพานค า ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างต าบลกุดดู่  และต าบล

ปางกู่   อ าเภอโนนสัง  จังหวัดหนองบัวล าภู  กับต าบลกุดหมากไฟ  อ าเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี  ไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้ผ่านสันเขาภูพาน  ผ่านเนิน  230  ถึงหลักเขตที่ 11  ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณช่องผาด่าง บริเวณพิกัด   
TD 458893  รวมระยะประมาณ  7,500  เมตร 

ด้านตะวันตก  
จากหลักเขตที่ 11  เป็นเส้นเลียบตามแนวสันเขาซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างเทศบาลต าบลอูบมุง  กับต าบล

กุดหมากไฟ  อ าเภอหนองวัวซอ  ไปทางทิศเหนือ ตัดกับถนนหนองบัวเงินถึงต้นน้ าห้วยลึก  แล้วเลียบกึ่งกลางห้วยลึก 
ผ่านห้วยไห  และห้วยหลวง  จนบรรจบกับหลักเขตท่ี 1 รวมระยะประมาณ  8,500 เมตร 

1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 
     ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อน และพ้ืนที่ราบลุ่มอยู่บริเวณทิศตะวันตกของ

ต าบล ความลาดชันของพ้ืนที่ส่วนใหญ่มีความลาดชันมากกว่า  35  เปอร์เซ็นต์  มีห้วยหลวงและล าน้ าสาขา เช่น ห้วย
ไห  ห้วยเชียงลี  ห้วยคล้าย  ห้วยหินแตก  ห้วยลึก  ห้วยค าก้านเหลือง  ห้วยอ่าง  ห้วยวังปลา  ห้วยตาลเหี้ยน  ห้วย
ป่าหวาย  เป็นระบบทางน้ าหลัก  โดยทิศทางการลาดเทของพ้ืนที่จากทางด้านทิศตะวันออกไปทางด้านทิศตะวันตก
ของต าบล  ความสูงของพ้ืนที่ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง  230 – 500  เมตร  เหนือระดับน้ าทะเลปานกลาง และมี
จุดสูงสุดอยู่บริเวณทิศตะวันออกเฉียงเหนือของต าบล  ซึ่งมีความสูง  561  เมตร  

1.3  ลักษณะสภาพภูมิอากาศ 
ลักษณะภูมิอากาศของต าบลกุดหมากไฟ  อ าเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี  จัดอยู่ในภูมิอากาศ 

แบบมรสุมเขตร้อน(Tropical monsoon climate) ซึ่งแบ่งได้  3  ฤดู  คือ ฤดูหนาวจะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึง
เดือนกุมภาพันธ์  โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นลมที่พัดมาจากประเทศจีน จะพัดเอาความ
หนาวเย็นและความแห้งแล้งมา  ฤดูร้อนจะเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนจะมีอากาศร้อนและอบอ้าว  ส่วน
ฤดูฝนจะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม โดยฝนที่ตกจะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ แต่ไม่
มากนัก ปริมาณฝนที่ตกในบริเวณนี้ ส่วนใหญ่จะเกิดจากพายุดีเปรสชัน มีลักษณะเป็นลมพายุหมุน มีทิศทางไม่
แน่นอน ส่วนใหญ่จะเคลื่อนตัวมาจากทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือไปถึงทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถ้าปีใดมีพายุ
ดีเปรสชันมาถึงน้อย ก็จะพบกับความแห้งแล้งกระทบต่อการเกษตร แต่ถ้าปีใดมีพายุดีเปรสชันเข้ามาติดต่อกัน ท าให้
ฝนตกต่อเนื่องหลายวัน ก็มักจะเกิดน้ าท่วม พายุดีเปรสชันจะมีอิทธิพลเด่นขึ้นในเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายน  

1.4  ลักษณะของดิน 
 ลักษณะของดินในเขตเทศบาลต าบลกุดหมากไฟ  ส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทรายและดินตะกอนเชิง

ภูเขาเหมาะแก่การปลูกพืชสวน  อ้อย  กล้วย  ยางพาราและผลไม้  เช่น  มะม่วงซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของ
ต าบลกุดหมากไฟ 

 

2.  ด้านการเมืองการปกครอง 
2.1  เขตการปกครอง  แบ่งการปกครองออกเป็น  2  เขตเลือกตั้ง 
2.2  การแบ่งเขตการเลือกตั้งเป็นเขต  1  และเขต  2  มีการเลือกตั้งสมาชิกเทศบาล  ซึ่งด ารงต าแหน่ง

วาระ  4  ปี  เริ่มตั้งแต่วันที่  25  พฤศจิกายน  2559 
 

3.  ประชากร 
3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร  (ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง  3  -  5  ปี  และการคาดการณ์ใน

อนาคต) 
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3.2  ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
หมู่บ้านจ านวน   11   หมู่บ้าน  ความหนาแน่นประชากร  เฉลี่ย  81  คน ต่อตารางกิโลเมตร 

หมู่บ้าน 
ชาย 
(คน) 

หญิง 
(คน) 

รวม 
(คน) 

จ านวน
ครัวเรือน 

หมู่ที่ 1  บ้านกุดหมากไฟ 511 500 1,013 261 
หมู่ที่ 2  บ้านโนนสว่าง  634 554 1,188 276 
หมู่ที่ 3  บ้านโคกล่าม  391 390 781 193 
หมู่ที่ 4  บ้านโนนโพธิ์  300 276 576 158 
หมู่ที่ 5  บ้านกุดน้ าใส  455 438 893 229 
หมู่ที่ 6  บ้านหนองแสง  205 200 405 104 
หมู่ที่ 7  บ้านหนองแวงจุมพล 314 317 631 158 
หมู่ที่ 8  บ้านหนองแวงศรีชมภู 369 344 713 184 
หมู่ที่ 9  บ้านหนองแวงพัฒนา 296 274 570 171 
หมู่ที่ 10  บ้านหนองแวงศรีวิไล 287 277 564 145 
หมู่ที่ 11  บ้านแสงอร่าม     252 301 553 126 

       รวม 4,016 3,871 7,887 1,975 
ที่มา  :  ส านักการบริหารงานทะเบียน  อ าเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี  ระหว่างวันที่  1 – 14  

มกราคม  2564  เวลา  10.01  น. 
 

4.  สภาพทางสังคม 
4.1  การศึกษา 
โรงเรียน 
- โรงเรียนมัธยมศึกษา         จ านวน    1 แห่ง 
      1. โรงเรียนแสงอร่ามพิทยาคม (สังกัด สพม.)  
- โรงเรียนประถมศึกษา         จ านวน    2 แห่ง 
     1. โรงเรียนบ้านโคกล่าม (สังกัด สพฐ.) 
      2. โรงเรียนบ้านหนองแวงจุมพล (สังกัด สพฐ.) 
- โรงเรียนขยายโอกาส         จ านวน    1      แห่ง 
    1. โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ  (สังกัด สพฐ.) 
ศูนย์การเรียนรู้ตามอัธยาศัย (กศน.)    จ านวน    1      แห่ง 
-  ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์  
  1.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนกุดหมากไฟ 
  2.  ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดมงคลค าบ ารุง    
 3.  ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดป่าเลไลย์ 
  4.  ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดอุดมศิลป์ 
4.2  สาธารณสุข 
- โรงพยาบาล          จ านวน   2   แห่ง 
  1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลกุดหมากไฟ 
     2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองแวงจุมพล 
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- สถานพยาบาล           จ านวน   1   แห่ง 
- ร้านขายยาแผนปัจจุบัน         จ านวน   1    แห่ง 
4.3  อาชญากรรม 

เนื่องจากเป็นพ้ืนที่การเกษตรใช่อุตสาหกรรมและชุมชนเมือง  ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านที่รู้จัก 
กันและเป็นเครือญาติกัน  จึงท าให้มีความรักความสามัคคีช่วยเหลือกัน  ไม่มีปัญหาด้านอาชญากรรม 

4.4  ยาเสพติด 
มีการแพร่ระบาดยาเสพติด  ประเภท  ยาบ้าในกลุ่มวัยรุ่นภายในหมู่บ้าน  แต่ได้มีการกวดขัน  ตรวจ 

ตรา  ก ากับดูแลจากเจ้าหน้าที่ต ารวจและทางปกครองอ าเภอหนองวัวซออยู่เป็นประจ า  ช่วยลดปัญหาด้านยาเสพติด
ได้มาก 

4.5  การสังคมสงเคราะห์ 
มีการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์  ภายใต้การก ากับดูแลของกองสวัสดิการ 

สังคม  เทศบาลต าบลกุดหมากไฟ  และมีการส่งเสริมอาชีพแก่ผู้พิการ  ตามความเหมาะสม 
 

5.  ระบบบริการพื้นฐาน 
5.1  การคมนาคมขนส่ง 

มีการบริการรถโดยสารประจ าทาง  สายอุดร – หนองแวงจุมพล  ระยะทางห่างจากตัวเมืองอุดรธานี   
ประมาณ  60  กิโลเมตร 

5.2  การไฟฟ้า 
มีการบริการไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอย่างทั่วถึง  ทั้งไฟฟ้าในครัวเรือน  ไฟฟ้าระหว่างถนน 

และไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร 
5.3  การประปา 

มีการใช้น้ าประปาของแต่ละหมู่บ้าน  เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคภายในหมู่บ้านของแต่ละชุมชน 
5.4  โทรศัพท์ 

มีการใช้โทรศัพท์ระบบเครือข่ายภายในครัวเรือนและโทรศัพท์มือถือทุกครัวเรือน  และมีสัญญาณ 
ชัดเจนท าให้การประสานงานได้อย่างรวดเร็วและท่ัวถึง 

5.5  ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง  และวัสดุ  ครุภัณฑ์ 
มีการบริการด้านไปรษณีย์  การสื่อสารทางอินเตอร์เน็ต  ไลน์  เฟสบุ๊ค  สามารถติดต่อสื่อสารและ 

รับข้อร้องเรียนร้องทุกข์จากประชาชนได้สะดวกและรวดเร็ว  การขนส่งที่สะดวกสบายและรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นบริการ
ส่งของไปรษณีย์ไทยและบริการส่งของรถบริการเอกชน  สามารถอ านวยความสะดวกได้อย่างทั่วถึง 
 

6.  ระบบเศรษฐกิจ 
6.1  การเกษตร 

มีการปลูกพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของต าบลกุดหมากไฟ  ได้แก่  มะม่วง  อ้อย  มันส าปะหลัง  กล้วย   
ข้าวและยางพารา  ผลไม้ที่มีชื่อเสียงและท ารายได้ให้กับเกษตรกรต าบลกุดหมากไฟ  คือ  มะม่วง  (นอกฤดู)  พืชที่
เหมาะสมในการปลูกในพ้ืนที่ได้แก่  ข้าว  มันส าปะหลัง  ยางพารา  อ้อย  ยูคาลิปตัส  เป็นต้น 

6.2  การประมง 
มีการเลี้ยงปลาชนิดต่าง ๆ  เพ่ือการบริโภคในครัวเรือน  และมีการจ าหน่ายเพียงเล็กน้อยในเขต 

ชุมชนของตัวเอง 
6.3  การปศุสัตว์ 

มีการเลี้ยงโค  กระบือ  แต่จ านวนไม่มาก  และการเลี้ยงเป็ด  ไก่  เลี้ยงแพะ   เลี้ยงกบ  เพ่ือใช้ใน 
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การบริโภคภายในครัวเรือนเอง 
6.4  การบริการ 
 

6.5  การท่องเที่ยว 
แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของต าบลกุดหมากไฟ  ได้แก่  หมู่บ้านโฮมสเตย์  กลุ่มอนุรักษ์กระบือไทย 

เพ่ือส่งเสริมการเลี้ยงกระบือไทยให้ยังคงอยู่ไม่สูญพันธ์  เป็นการท่องเที่ยวแบบนวัตวิถี  วัดภูส าเภาทองดูรอยฝ่ามือ
แดง  และน้ าตกหินตั้ง  ซึ่งเป็นน้ าตกที่สวยงาม  อยู่ท่ามกลางป่าไม้เบญจพรรณ  ที่จอดรถสะดวกสบาย  ซึ่งมี
นักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมเป็นจ านวนมากทุกปี 

6.6  อุตสาหกรรม 
ในเขตต าบลกุดหมากไฟ  มีการท าอุตสาหกรรม  ได้แก่ 

1. โรงงานผลิตน้ าแข็ง วิไลกิตติ     ตั้งอยู่บ้านศรีวิไล  หมู่ที่  10 
2. โรงงานผลิตน้ าดื่ม  วอเตอร์ไชโย    ตั้งอยู่บ้านหนองแวงศรีชมภู  หมู่ที่  8 
3.  โรงงานผลิตน้ าดื่ม  อินดี     ตั้งอยู่บ้านโนนโพธิ์  หมู่ที่  4 
4.  ปั๊มน้ ามันและก๊าซ    จ านวน  1  แห่ง 
5.  โรงสีข้าว     จ านวน  7  แห่ง 

6.7  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
ในเขตต าบลกุดหมากไฟ  มีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ  ได้แก่ 

1.  สถาบันการเงิน  (ธนาคารชุมชน)  หมู่ที่  9 
2.  กลุ่มอาชีพแปรรูปมะม่วง  ตั้งอยู่บ้านหนองแวงพัฒนา  หมู่ที่  9 
3.  กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วง  หมู่ที่  1  หมู่ที่  2  และหมู่ท่ี  10 
4.  กลุ่มโรงเรียนชาวนา  ตั้งอยู่ในหมู่ที่  1 
5.  กลุ่มรักษ์สมุนไพรบ้านหนองแวงศรีวิไล  หมู่ที่  10 
6.  วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์๓ธารา 
7.  วิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์กระบือไทย 
8.  วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกเป็ดฟางแบบโรงเรือน 
9.  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกไม้ผลมะม่วง 
10. วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรปลูกหม่อนเลี้ยงไหมโคกล่าม  -  แสงอร่าม 
11. วิสาหกิจชุมชนคนรักมะม่วงจังหวัดอุดรธานี 

6.8  แรงงาน 
จ านวนแรงงานส่วนใหญ่ในเขตต าบลกุดหมากไฟ  เป็นแรงงานของคนในชุมชน  ท าการเกษตรใน 

ครัวเรือนของตนเอง  ไม่นิยมจ้างแรงงาน 
 

7.  ด้านศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 
7.1  การนับถือศาสนา 
 ประชากรส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลต าบลกุดหมากไฟ  นับถือศาสนาพุทธ 
-  สถาบันและองค์กรทางศาสนา  
 -  วัดและส านักสงฆ์    16   แห่ง  ดังนี้ 
  1. วัดมงคลค าบ ารุง   2. วัดบูรพาราม 

3. วัดป่าเลไลย์    4. วัดโพธิ์ศรีราษฎร์บ ารุง 
  5. วัดกลางบุรี    6. วัดหาดทรายทอง 
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  7. วัดแสงประทีป   8. วัดอุดมศิลป์ 
  9. วัดแสงอร่ามบรรพต   10. วัดภูสังโฆ 
  11. วัดภูตะเภาทอง   12. วัดถ้ าสะแกทอง 
  13. วัดภูพานทอง   14. วัดถ้ าแล้ง 
  15. วัดป่าภูค าน้อย    16. วัดป่าดอยน้ าจั้น 
 7.2  ประเพณีและงานประจ าปี 
 ประเพณีบุญบั้งไฟ  ประเพณีลอยกระทง  ประเพณีสงกรานต์  งานบุญเผวส  งานบุญข้าวประดับดิน

แห่ข้าวพันก้อน  กวนข้าวทิพย์  งานประจ าปี  งานมะม่วงแฟร์ของดีหนองวัวซอ 
 7.3  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภาษาถิ่น 
 ชาวบ้านส่วนใหญ่รวมตัวกันท าเครื่องจักสาน  เช่น  ตะกร้าไม้ไผ่  กระติ๊บข้าว  กระด้ง  ไซ  รอบดัก

ปลา  สวิง  แห  หวด  ชะลอม  ฯลฯ  น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเป็นอาชีพหารายได้เข้าชุมชน  ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเพ่ือ
ผลิตเป็นผ้าไหมทอมือ  ชาวบ้านส่วนใหญ่ใช้ภาษาอีสาน 

 7.4  สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
 สินค้าประจ าต าบลกุดหมากไฟ  ที่ขึ้นชื่อคือมะม่วงนอกฤดู  มะม่วงGAP  และกล้วยหอมทอง  

มะม่วงแช่อ่ิมเป็นทั้งสินค้าส่งออกและเป็นของฝากท่ีนิยมของนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชม   มีผ้าไหม  ผ้าซิ่นลายมะม่วง 
 

8.  ทรัพยากรธรรมชาติ  
8.1  น้ า 
 น้ าในเขตเทศบาลต าบลกุดหมากไฟ  มีล าห้วยหลวงและล าห้วยสาขา  เช่น  ห้วยไห  ห้วยเชียงลี  

ห้วยคล้าย  ห้วยหินแตก  ห้วยลึก  ห้วยก้านเหลือง ห้วยอ่าง  ห้วยวังปลา  ห้วยตาลเหี้ยน  ห้วยป่าหวาย  ซึ่งมีลักษณะ
เป็นอ่างเก็บน้ า  และแหล่งน้ าธรรมชาติที่สามารถน ามาใช้ในการเกษตรได้เป็นอย่างด ี ซึ่งมีดังนี้ 

ล าห้วย จ านวน  17  สาย 
1.  ห้วยป่าหวาย   2.  ห้วยค าเข 
3.  ห้วยตาลเหี้ยน  4.  ห้วยเชียงลี 
5.  ห้วยหลวง   6.  ห้วยหินแตก 
7.  ห้วยแสง   8.  ห้วยไห 
9.  ห้วยค าก้านเหลือง  10.  ห้วยนกเต็น 
11.  ห้วยหินตั้ง   12.  ห้วยขี้เกีย 
13.  ห้วยลึก   14.  ห้วยค ากลาง 
15.  ห้วยวังปลา   16.  ห้วยแล้ง 
17.  ห้วยโลกปลาดุก 

บึง  หนอง  อ่างเก็บน้ า  จ านวน  4  แห่ง 
1.  อ่างเก็บน้ าห้วยคล้าย  (โครงการพระราชด าริ)     
2.  อ่างเก็บน้ าห้วยเชียงลี 
3.  อ่างเก็บน้ าห้วยหินแตก 
4.  อ่างเก็บน้ าค าก้านเหลือง 

ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน  น้ าใช้  (หรือน้ าเพ่ือการอุปโภค  บริโภค) 
 -  ด้านแหล่งน้ าที่ใช้ในการบริโภค  ประชากรในเขตต าบลกุดหมากไฟ  ซื้อน้ าดื่มจากโรงงานที่ผลิตใน

ชุมชนเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 
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 -  ด้านแหล่งน้ าที่ใช้ในการอุปโภค  ประชากรในเขตต าบลกุดหมากไฟ  ใช้น้ าประปาของแต่ละ
หมู่บ้านเพื่อใช้ในการอุปโภคในครัวเรือน 

8.2  ป่าไม้ 
 ป่าไม้ในเขตเทศบาลต าบลกุดหมากไฟ  โดยสภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อน  

และมีลักษณะเป็นภูเขาลักษณะป่าไม้จะเป็นป่าเบญจพรรณและป่าดิบชื้น 
 

8.3  ภูเขา 
 ต าบลกุดหมากไฟ  มีเขตที่เชื่อมต่อกับภูเขาได้แก่  เทือกเขาภูเกล้า  -  ภูพานค า 
 

8.4  ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญของต าบลกุดหมากไฟ 
 ด้านคุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติด้านแหล่งน้ าและป่าไม้  ถือว่าอุดมสมบูรณ์ดีเพราะประชาชน

ในเขตต าบลกุดหมากไฟ  สามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ าธรรมชาติเพ่ือใช้ในการเกษตรได้เป็นอย่างดี 
 

9.  อ่ืน  ๆ  (ถ้ามีรุบุด้วย)  ความเป็นมา 
    ชุมชนกุดหมากไฟ  ก่อตั้งขึ้นราวปี  พ.ศ.  2492  อยู่ในการปกครองของบ้านห้วยไร่  ต าบลหมาก

หญ้า อ าเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  ได้ยกฐานะขึ้นเป็นหมู่บ้านในปี  พ.ศ.  2498  ต่อมาในปี  พ.ศ.  2509  ได้แยก
การปกครองออกมาเป็นต าบลอูบมุง  อ าเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  และในปี  พ.ศ.  2520  จึงได้แยกการปกครอง
เป็นต าบลกุดหมากไฟ  อ าเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี  ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสภาต าบลเป็นองค์การ
บริหารส่วนต าบลเมื่อวันที่  30  มีนาคม  2539  และปัจจุบันจัดตั้งเป็นเทศบาลต าบลกุดหมากไฟ  เมื่อวันที่  31  
สิงหาคม  2555 

 

วิสัยทัศน์  (VISHION) เทศบาลต าบลกุดหมากไฟ 
    องค์กรสู่มาตรฐาน  บ้านเมืองพัฒนา  ชาวประชามั่นคง  ด ารงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง  
 

พันธกิจ 
 1.  จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ ารวมทั้งการคมนาคมสะดวก 
 2.  บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 
 3.  ส่งเสริมการศึกษา 
 4.  ก าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย 
 5.  ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสาร   
 6.  ไฟฟ้าสว่างทุกครัวเรือน 
 7.  สร้างความเข้าใจระหว่างองค์กรและประชาชน 
 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
 1.  การคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ ามีความสะดวก   รวดเร็ว 
 2.  ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้พอเพียง 
 3.  ช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยของประชาชนเพิ่มขึ้น 
 4.  สิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษ  ลดการใช้ปุ๋ยเคมี 
 5.  ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม  นันทนาการ  และประเพณีของท้องถิ่น 
 6.  ส่งเสริมการศึกษา 
 7.  จัดให้มีแหล่งท่องเที่ยว  เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้ราษฎร 
 8.  ไฟฟ้าในหมู่บ้านและไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร 
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 9.  น้ าเพื่ออุปโภค  บริโภค  และน้ าเพ่ือการเกษตร 
 10. ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
 11. ส่งเสริมการสาธารณสุข 
 12. พัฒนาองค์กร 
 

ข้อมูลทั่วไปเทศบาลต าบลกุดหมากไฟ 
1. รายได้เฉลี่ยของประชากรต่อครัวเรือน / ต่อเดือน  (ระดับต าบลปี  2562) 

ชื่อหมู่บ้าน รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน/เดือน 
หมู่ที่  1  บ้านกุดหมากไฟ 20,347.51 
หมู่ที่  2  บ้านโนนสว่าง 20,671.56 
หมู่ที่  3  บ้านโคกล่าม 17,957.30 
หมู่ที่  4  บ้านโนนโพธิ ์ 15,856.70 
หมู่ที่  5  บ้านกุดน้ าใส 17,565.83 
หมู่ที่  6  บ้านหนองแสง 21,005.14 
หมู่ที่  7  บ้านหนองแวงจุมพล 18,407.20 
หมู่ที่  8  บ้านหนองแวงศรีชมพู 15,052.97 
หมู่ที่  9  บ้านหนองแวงพัฒนา 26,255.41 
หมู่ที่  10  บ้านหนองแวงศรีวิไล 20,200.25 
หมู่ที่  11  บ้านแสงอร่าม 16,694.73 

รวมเฉลี่ยรายได้ทั้งส้ิน 19,601.55 
 
รายได้เฉลี่ยของประชากรต่อครัวเรือน / ต่อปี (ระดับต าบลปี  2562) 

ชื่อหมู่บ้าน รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน/ปี 
หมู่ที่  1  บ้านกุดหมากไฟ 77,488.27 
หมู่ที่  2  บ้านโนนสว่าง 68,551.85 
หมู่ที่  3  บ้านโคกล่าม 76,605.55 
หมู่ที่  4  บ้านโนนโพธิ ์ 62,680.59 
หมู่ที่  5  บ้านกุดน้ าใส 54,467.70 
หมู่ที่  6  บ้านหนองแสง 61,496.99 
หมู่ที่  7  บ้านหนองแวงจุมพล 62,162.02 
หมู่ที่  8  บ้านหนองแวงศรีชมพู 50,627.97 
หมู่ที่  9  บ้านหนองแวงพัฒนา 76,177.68 
หมู่ที่  10  บ้านหนองแวงศรีวิไล 55,437.44 
หมู่ที่  11  บ้านแสงอร่าม 57,744.12 

รวมเฉลี่ยรายได้ทั้งส้ิน 65,562.51 
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 แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561  -  2565) 
 

 
2. เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ  พ.ศ.   2565  จ านวน   58,000,000   บาท  

 (ห้าสิบแปดล้านบาทถ้วน) 
3. ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ  เกษตรกรรมโดยคิดเป็นร้อยละ  90 %  ประกอบอาชีพท าสวน 

มะม่วงนอกฤดูซึ่งส่งออกไปยังต่างประเทศ 
4. กลุ่มอาชีพในต าบลกุดหมากไฟ  มีทั้งหมด  จ านวน  59  กลุ่ม  ซึ่งเป็นกลุ่มอาชีพที่จดทะเบียนวิสาหกิจ 

ชุมชนเรียบร้อยแล้ว 
5. ข้อมูลผู้สูงอายุ  จ านวน  1,422  ราย   
6. ข้อมูลผู้พิการ  จ านวน  239  ราย   
7.  ข้อมูลผู้ป่วยเอดส์  จ านวน  11  ราย   
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