
 

                                                  สวนท่ี 1   บทนาํ 
                                             ********************** 
 
ขอมูลท่ัวไป 

ท่ีตั้ง      ตั้งอยูบานหนองแวงพัฒนา  หมูท่ี  9  ตําบลกุดหมากไฟ  อําเภอหนองวัวซอ จังหวัด
อุดรธานี  อยูหางจากศาลากลางจังหวัดอุดรธานีทางทิศตะวันตกเฉียงใต  เปนระยะทาง 50 กิโลเมตร มี
เนื้อท่ี  97.5  ตารางกิโลเมตร    คิดเปน  60,945  ไร  
การเมืองการปกครอง 

หมูบานจํานวน  11   หมูบาน    ความหนาแนนประชากร  เฉลี่ย  80  คน ตอตารางกิโลเมตร  
 
              หมูบาน ชาย (คน) หญิง  (คน) รวม  (คน) จํานวนครัวเรือน 
หมูท่ี 1  บานกุดหมากไฟ  529 520 1,049 235 
หมูท่ี 2  บานโนนสวาง  591 514 1,132 251 
หมูท่ี 3  บานโคกลาม  395 374 769 170 
หมูท่ี 4  บานโนนโพธิ ์  293 281 574 145 
หมูท่ี 5  บานกุดน้ําใส  441 432 873 206 
หมูท่ี 6  บานหนองแสง  213 204 417 93 
หมูท่ี 7  บานหนองแวงจุมพล 326 294 620 147 
หมูท่ี 8  บานหนองแวงศรีชมภู 342 328 670 158 
หมูท่ี 9  บานหนองแวงพัฒนา 286 258 544 124 
หมูท่ี 10  บานหนองแวงศรีวิไล 286 267 553 124 
หมูท่ี 11  บานแสงอราม     262 303 565 113 

              รวม 3,964 3,802 7,766 1,766 

ท่ีมา : สํานักการบริหารงานทะเบียน อําเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี  
 
สภาพทางเศรษฐกิจ 
  -   สถาบันการเงิน(ธนาคารชุมชน)  1 แหง 
  -  โรงแรม    - แหง 
  -  ปมน้ํามันและกาซ   1 แหง 
  -  โรงงานอุตสาหกรรม   - แหง 
  -  โรงสีขาว    15 แหง 
 
สภาพทางสังคม  การศึกษา  โรงเรียน 

- โรงเรียนมัธยมศึกษา    จํานวน    1 แหง 
       1. โรงเรียนแสงอรามพิทยาคม (สังกัด สพม.)  
 



 
 

                                                                                                                       
- โรงเรียนประถมศึกษา    จํานวน    2 แหง 

       1. โรงเรียนบานโคกลาม (สังกัด สพฐ.) 
       2. โรงเรียนบานหนองแวงจุมพล (สังกัด สพฐ.) 

- โรงเรียนขยายโอกาส    จํานวน   1    แหง 
     1. โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ  (สังกัด สพฐ.) 

- ศูนยการเรียนรูตามอัธยาศัย (กศน.) จํานวน   1    แหง 
 

ศูนยพัฒนาเด็กกอนเกณฑ  
   1.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กชุมชนกุดหมากไฟ 
   2.  ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัดมงคลคําบํารุง    
                     3.  ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัดปาเลไลย 
   4.  ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัดอุดมศิลป 
 

สถาบันและองคกรทางศาสนา  
  วัดและสํานักสงฆ    16   แหง  ดังนี้ 
  1. วัดมงคลคําบํารุง  2. วัดบูรพาราม 
  3. วัดปาเลไลย   4. วัดโพธิ์ศรีราษฎรบํารุง 
  5. วัดกลางบุรี   6. วัดหาดทรายทอง 
  7. วัดแสงประทีป  8. วัดอุดมศิลป 
  9. วัดแสงอรามบรรพต  10. วัดภสูังโฆ 
  11. วัดภสูําเภาทอง  12. วัดถํ้าสะแกทอง 
  13. วัดภูพานทอง  14. วัดถํ้าแลง 
  15. วัดปาภูคํานอย   16. วัดปาดอยน้ําจั้น 
  

สาธารณสุข 
- โรงพยาบาล     จํานวน   2   แหง 

      1. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลกุดหมากไฟ 
      2. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานหนองแวงจุมพล 

- สถานพยาบาล       จํานวน   2   แหง 
- รานขายยาแผนปจจุบัน     จํานวน   1    แหง 

 

แหลงน้ําธรรมชาติ 
- ลําหวย จํานวน   18    สาย 

    1. หวยปาหวาย   2. หวยคําเข 
     3. หวยตาลเหี้ยน   4. หวยเชียงล ี
     5. หวยหลวง   6. หวยหินแตก 



     7. หวยแสง   8. หวยไห 
     9. หวยคํากานเหลือง  10. หวยนกเต็น                                                         
           11.หวยหินตั้ง   12. หวยข้ีเกีย 
     13. หวยลึก   14. หวยคํากลาง 
     15. หวยวังปลา             16. หวยแลง 
     17. หวยโสกปลาดุก  
  

บึง หนอง อางเก็บน้ํา จํานวน    4    แหง   
     1. อางเก็บน้ําหวยคลาย   (โครงการพระราชดําริ) 
     2. อางเก็บน้ําหวยเชียงลี 
     3. อางเก็บน้ําหวยหินแตก 
     4. อางเก็บน้ําคํากานเหลือง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    



         
สวนท่ี  1  วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน 

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

วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน 
  

1. เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาท่ี
ดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ี ประจําป 2558 

2. เพ่ือใชเปนแนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.2558  ของเทศบาล
ตําบลกุดหมากไฟ ใหมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน 

3. เพ่ือลดความซํ้าซอนของโครงการพัฒนา มีการประสานและบูรณาการทํางานกับ
หนวยงานและจําแนกรายละเอียดตาง ๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการ
ดําเนินงาน 

 
วิสัยทัศนการพัฒนาของเทศบาลตําบลกุดหมากไฟ 
  องคกรสูมาตรฐาน  บานเมืองพัฒนา  ชาวประชาม่ันคง  ดํารงชีวิตแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 

1 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
2. ดานการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
3. ดานการพัฒนาดานการศึกษา 
4. ดานการสงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม นันทนาการและประเพณีทองถ่ิน 
5. ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตรและแหลงทองเท่ียว 
6. ดานการพัฒนาดานสาธารณสุข 
7. ดานการพัฒนาสังคม 
8. ดานการพัฒนาองคกร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                         
 

สวนท่ี  1  ข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 

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

 
ข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.2548 ขอ 26   

1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินรวบรวมแผนงาน โครงการ
พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค 
รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน แลวจัดทํารางแผนดําเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

2) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนการดําเนินงาน  แลวเสนอผูบริหาร
ทองถ่ินประกาศเปนแผนการดําเนินงาน  ท้ังนี้ใหปดประกาศแผนการดําเนินงาน
ภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีประกาศเพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกัน
และตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน 

ขอ  27 
แผนการดําเนินงานใหจัดทําเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปงบประมาณนั้นหรือ

ภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีตั้งงบประมาณดําเนินการหรือไดรับแจงแผนงาน/โครงการจากหนวย
ราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืน ๆ  ท่ีตองดําเนินการในพ้ืนท่ีองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในปงบประมาณนั้น   

การขยายเวลาการจัดทําและการแกไขแผนการดําเนินงานเปนอํานาจของผูบริหาร
ทองถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                       
 

สวนท่ี  1  ประโยชนของการจัดทําแผนการดําเนินงาน 

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

 
ประโยชนของการจัดทําแผนการดําเนินงาน 

1. แผนการดําเนินงานแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและ

กิจกรรมการพัฒนาท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีของเทศบาลตําบลกุดหมากไฟ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 

2. ใชแผนการดําเนินงานเปนแนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.2558 

ของเทศบาลตําบลกุดหมากไฟ ใหมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน 

3. ลดความซํ้าซอนของโครงการพัฒนา มีการประสานและบูรณาการทํางานกับ

หนวยงานและจําแนกรายละเอียดตาง ๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการ

ดําเนินงาน 

4. แผนการดําเนินงานจะเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถ่ิน 

เพ่ือควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


