
 
ประกาศ เทศบาลต าบลกุดหมากไฟ 

เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
******************************************* 

    ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดท้ัง มีกลไก
ให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
    ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 30(5) ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผล
การติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ใน
ที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปี
ละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
    ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลต าบลกุดหมากไฟ จึง
ขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 มา เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการเทศบาลต าบลกุดหมากไฟ ดังนี้  
ก. วิสัยทัศน์ ของเทศบาลต าบลกุดหมากไฟ  
    "องค์กรสู่มาตรฐาน บ้านเมืองพัฒนา ชาวประชามั่นคง ด ารงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง" 
ข. พันธกิจ ของเทศบาลต าบลกุดหมากไฟ  
    1. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับความเจริญเติบโตของเมือง  
      
    2. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ยั่งยืนและควบคู่กับวิถีชีวิตชุมชน  



      
    3. พัฒนาคุณภาพชีวิต การเรียนรู้ และส่งเสริมอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
      
    4. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
      
    5. ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน  
      
    6. พัฒนาการบริหารจัดของเทศบาลให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  
      
    7. สร้างระบบการรักษาความปลอดภัย 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลต าบลกุดหมากไฟได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 8 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
 
    ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม นันทนาการและประเพณีท้องถิ่น 
 
    ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตร และแหล่งท่องเที่ยว 
 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร 



ง. การวางแผน 
    เทศบาลต าบลกุดหมากไฟ ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวง
มหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ 
ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป  
    เทศบาลต าบลกุดหมากไฟ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)  

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

จ านว
น 

งบประมาณ 
จ านว

น 
งบประมาณ 

จ านว
น 

งบประมาณ 
จ านว

น 
งบประมาณ 

จ านว
น 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

54 
32,492,485.0

0 
67 

41,619,300.0
0 

117 
109,270,000.0

0 
148 

147,316,600.0
0 

115 
119,101,500.0

0 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 

1 100,000.00 1 100,000.00 23 80,600,000.00 25 81,680,000.00 24 81,600,000.00 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา 

13 
10,100,000.0

0 
13 

10,150,000.0
0 

31 11,895,100.00 29 11,484,100.00 28 11,185,100.00 

ยุทธศาสตร์การ
ส่งเสริมศิลปะ 
วัฒนธรรม 
นันทนาการและ
ประเพณีท้องถิ่น 

5 510,000.00 7 560,000.00 11 1,000,000.00 14 1,290,000.00 14 1,190,000.00 



ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
เศรษฐกิจ 
การเกษตร และ
แหล่งท่องเที่ยว 

5 230,000.00 5 230,000.00 11 10,720,000.00 9 10,370,000.00 9 10,370,000.00 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

7 1,160,000.00 7 1,160,000.00 10 1,260,000.00 11 1,360,000.00 11 1,360,000.00 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม 

17 1,100,000.00 17 1,110,000.00 26 1,695,000.00 30 2,215,000.00 30 2,215,000.00 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์กร 

4 2,030,000.00 4 2,030,000.00 6 1,590,000.00 6 1,590,000.00 6 1,590,000.00 

รวม 106 
47,722,485.0

0 
121 

56,959,300.0
0 

235 
218,030,100.0

0 
272 

257,305,700.0
0 

237 
228,611,600.0

0 
 

     
 
 
 
 
 
 



จ. การจัดท างบประมาณ 
ผู้บริหารเทศบาลต าบลกุดหมากไฟ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 64 โครงการ งบประมาณ 
8,574,500 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 14 3,905,500.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 0.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 8 2,450,000.00 

ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม นันทนาการและประเพณีท้องถิ่น 8 680,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตร และแหล่งท่องเที่ยว 5 9,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 6 635,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 17 225,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร 5 670,000.00 

รวม 64 8,574,500.00 
 

    
 
 
 
 
 
 



 รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลต าบลกุดหมากไฟ มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานทีรับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม
คอนกรีตเสริมเหล็กล าห้วย
หลวง หมู่ที่่ 1 บ้านกุดหมากไฟ 

299,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง 

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 
คสล. ชนิด 2 ช่อง 
กว้าง 2.10 เมตร สูง 
2.10 เมตร ยาว 5.00 
เมตร 

2.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม
คอนกรีตเสริมเหล็กล าห้วยเชียง
ลี หมู่ที่่ 1 บ้านกุดหมากไฟ 

199,200.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง 

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 
คสล. ชนิด 2 ช่อง 
กว้าง 1.80 เมตร สูง 
1.80 เมตร ยาว 4.00 
เมตร 

3.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างทางระบายน้ า
ถนนสว่างดอยน้ าจั้น บ้านโนน
สว่าง หมู่ที่่ 2 

271,800.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง 

ก่อสร้างทางระบายน้ า 
ระยะทาง 130 เมตร 
(ตามแบบเทศบาล
ก าหนด) 

4.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการติดตั้งรางระบายน้ า
แรงดึงถนนสว่างบูรพาราม บ้าน
โนนส่ว่าง หมู่ที่่ 2 

250,200.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง 

ติดตั้งรางระบายน้ าแรง
ดึง ระยะทาง 110 
เมตร (ตามแบบ
เทศบาลก าหนด) 

5.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างขยายผิว
จราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

174,000.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 

เพ่ืออ านวยความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

ก่อสร้างขยายผิวจราจร 
ถนน คสล. ขนาดผิว



ถนนรื่นฤดี บ้านโคกล่าม หมู่ที่่ 
3 

กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

จราจร กว้าง 1 เมตร 
ยาว 350 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

6.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ บ้านโคกล่าม หมู่
ที่่ 3 

320,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพ่ือก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ใช้ในการ
ประชุมหมู่บ้าน 

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร 

7.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายทางถนนโรงสี 
บ้านหนองแวงจุมพล หมู่ 7 

358,300.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพ่ืออ านวยความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดผิวจราจร กว้าง 
3.50 เมตร ยาว 180 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

8.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง
สายทางวัดสะแกทองช่องผา
ด่าง บ้านหนองแวงจุมพล หมู่่ที่่ 
7 

140,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพ่ืออ านวยความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

ปรับปรุงถนนลูกรัง 
ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 
เมตร ยาว 4000 

9.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายทางถนนสะแก
ทอง บ้านหนองแวงศรีชมภู หมู่ 
8 

481,800.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพ่ืออ านวยความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 
เมตร ยาว 220 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 



10.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างทางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กถนนสว่าง
พัฒนา บ้านหนองแวงพัฒนา 
หมู่ที่ 9 

468,100.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง 

ก่อสร้างทางระบายน้ า 
ระยะทาง 250 เมตร 
(ตามแบบเทศบาล
ก าหนด) 

11.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง
(ลงหินคลุก) ถนนล าเลียง
ผลผลิตการเกษตรสามแยกนาย
ชัยวัฒน์ถึงแยกไร่นายบัวลอย 
หลาบหนองแสง หมู่ที่่ 10 

70,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพ่ืออ านวยความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

ปรับปรุงถนนลูกรัง (ลง
หินคลุก) ขนาดผิว
จราจร กว้าง 4 เมตร 
ยาว 340 เมตร 

12.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง
(ลงหินคลุก)สายทางคุ้มหนอง
เตย ถึงทางแยกถนนลาดยาง
ถนนสุขส าราญ บ้านหนองแวง
ศรีวิไล หมู่ที่ 10 

111,200.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพ่ืออ านวยความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

ปรับปรุงถนนลูกรัง (ลง
หินคลุก) ขนาดผิว
จราจร กว้าง 4 เมตร 
ยาว 550 เมตร 

13.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง
(ลงหินคลุก) สายทางแยกภูทอก 
หมู่ที่่ 10 ถึงทางแยกทางไปวัด
แสงอร่ามบรรพต บ้านหนอง
แวงศรีวิไล หมู่ที่่ 10 

262,800.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพ่ืออ านวยความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

ปรับปรุงถนนลูกรัง (ลง
หินคลุก) ขนาดผิว
จราจร กว้าง 4 เมตร 
ยาว 1300 เมตร 



14.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กถนนเลไลย์ไปถนน
บูรพา บ้านแสงอร่าม หมู่ที่่ 11 

499,100.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพ่ืออ านวยความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 
เมตร ยาว 220 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

15.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์กร 

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 450,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 

การเลือกตั้งผู้บริหาร
และสมาชิกสภา
เทศบาลต าบลกุดหมาก
ไฟ 

16.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์กร 

โครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

200,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

เพ่ิอส่งเสริมและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ท างานของบุคลากร 

17.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์กร 

โครงการวันเทศบาล 10,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือจัดงานวันร าลึกการก่อตั้ง
เทศบาล 

เพ่ือจัดงานวันร าลึกการ
ก่อตั้งเทศบาล 

18.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์กร 

โครงการวันท้องถิ่นไทย 10,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือจัดงานวันร าลึกการก่อตั้ง
ท้องถิ่นไทย 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานวันร าลึกการ
ก่อตั้งท้องถิ่นไทย 

19.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์กร 

โครงการพัฒนาระบบแผนที่
ภาษีและทะเบียน 

0.00 
ส่วนการคลัง, กองคลัง, 
ส านักคลัง 

เพ่ือพัฒนาระบบแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน 

พัฒนาระบบแผนที่และ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

20.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 

0.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าให้
คงมีสภาพแวดล้อมที่ดี 

โครงการป้องกันปัญหา
ไฟป่าและหมอกควัน 



21.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก) 

0.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพ่ือเป็นค่าจัดการเรียนการ
สอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เป็นค่าใช้จ่าย (ค่า
จัดการเรียนการสอน) 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(รายหัว) 

22.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา 

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 60,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัด
กิจกรรมวันเด็กให้เด็กเกิดการ
พัฒนาเรียนรู้ 

จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 

23.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

0.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพ่ือส่งเสริมสื่อการเรียนการ
สอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลกุดหมากไฟ 

ส่งเสริมสื่อการเรียนการ
สอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน 4 ศูนย์ 

24.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา 

โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
ประชาชนต้านยาเสพติด 

200,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ

เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้
ประชาชนออกก าลังกายให้
ร่างกายแข็งแรง 

แข่งขันกีฬาประชาชน
ในเขตต าบลกุดหมากไฟ 



วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

25.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา 

โครงการฝึกอบรมทักษะ
ความสามารถด้านการกีฬาเพ่ือ
สุขภาพส าหรับเด็กและเยาวชน 

10,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้
ประชาชนออกก าลังกายให้
ร่างกายแข็งแรง 

ส่งเสริมการออกก าลัง
กายให้กับเด็กเล็ก 

26.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา 

อุดหนุนส่วนราชการ (ค่าอาหาร
กลางวัน สพฐ.) 

2,160,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพ่ืออุดหนุนโรงเรียน จ านวน 
3 แห่ง 

อุดหนุนส่วนราชการ
เพ่ือเป็นค่าอาหาร
กลางวันโรงเรียน 

27.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา 

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
เล็ก 

20,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพ่ือส่งเสริมการพัฒนา
ทางด้านร่างกาย อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญา 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัด ทต.กุดหมากไฟ 

28.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา 

โครงการปรับปรุงและต่อเติม
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
อุดมศิลป์ 

0.00 
ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 

เพ่ือให้มีสถานที่่ในการเรียนรู้
ของเด็กเพ่ิมมากข้ึน 

ปรับปรุงต่อเติมอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล้กวัด
อุดมศิลป์ 



กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

29.  

ยุทธศาสตร์การส่งเสริม
ศิลปะ วัฒนธรรม 
นันทนาการและประเพณี
ท้องถิ่น 

โครงการจัดงานวันที่ระลึกการ
ก่อตั้งเมืองอุดรธานี 

10,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน
ประเพณีอันดีงามของ
ประชาชน 

ประชาชนต าบลกุด
หมากไฟ/ข้าราชการ/
พนักงาน 

30.  

ยุทธศาสตร์การส่งเสริม
ศิลปะ วัฒนธรรม 
นันทนาการและประเพณี
ท้องถิ่น 

โครงการสืบสานงานประเพณี
บุญบั้งไฟ 

200,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน
ประเพณีอันดีงามของ
ประชาชน 

ประชาชนต าบลกุด
หมากไฟ จ านวน 11 
หมู่บ้าน 

31.  

ยุทธศาสตร์การส่งเสริม
ศิลปะ วัฒนธรรม 
นันทนาการและประเพณี
ท้องถิ่น 

โครงการส่งเสริมงานประเพณี
ทอดเทียนและการสวดมนต์หมู่
ท านองสรภัญญะ 

40,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน
ประเพณีอันดีงามของ
ประชาชน 

ประชาชนต าบลกุด
หมากไฟ จ านวน 11 
หมู่บ้าน 



32.  

ยุทธศาสตร์การส่งเสริม
ศิลปะ วัฒนธรรม 
นันทนาการและประเพณี
ท้องถิ่น 

อุดหนุนเพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในงานรัฐพิธี ราชพิธี ศาสนา 
กิจกรรม พิธีกรรมต่าง ๆ 

0.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ืออุดหนุนอ าเภอหนองวัว
ซอในงานรัฐพิธี ราชพิธี พิธี
ทางศาสนาต่าง ๆ 

อุดหนุนอ าเภอหนองวัว
ซอเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายใน
งานรัฐพิธี พิธีทาง
ศาสนาต่าง ๆ 

33.  

ยุทธศาสตร์การส่งเสริม
ศิลปะ วัฒนธรรม 
นันทนาการและประเพณี
ท้องถิ่น 

อุดหนุนโครงการจัดงานกาชาด
มะม่วงแฟร์ของดีหนองวัวซอ 

200,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวและ
เกษตรในต าบล 

อุดหนุนจัดงานกาชาด
มะม่วงแฟร์ ของดีหนอง
วัวซอ 

34.  

ยุทธศาสตร์การส่งเสริม
ศิลปะ วัฒนธรรม 
นันทนาการและประเพณี
ท้องถิ่น 

โครงการจัดงานประจ าปีทุ่งศรี
เมืองจังหวัดอุดรธานี 

10,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพ่ืออนุรักษ์และสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
และผู้เข้าร่วมงาน 

35.  

ยุทธศาสตร์การส่งเสริม
ศิลปะ วัฒนธรรม 
นันทนาการและประเพณี
ท้องถิ่น 

โครงการจัดงานกาชาดมะม่วง
แฟร์ ของดีหนองวัวซอ 

150,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวและ
การเกษตร 

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
และผู้เข้าร่วมงาน 

36.  
ยุทธศาสตร์การส่งเสริม
ศิลปะ วัฒนธรรม 

โครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทง 

70,000.00 
ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 

เพ่ืออนุรักษ์และสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
และผู้เข้าร่วมงาน 



นันทนาการและประเพณี
ท้องถิ่น 

กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

37.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสาธารณสุข 

โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคเอดส์และเพศสัมพันธ์
แก่เยาวชน 

10,000.00 
ส่วนสวัสดิการสังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, ส านัก
สวัสดิการสังคม 

เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา
โรคเอดส์และเพศสัมพันธ์แก่
เยาวชน 

ประชาชนและเด็กใน
เขตต าบลกุดหมากไฟ 

38.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสาธารณสุข 

โครงการอบรมเพ่่ือเพ่ิม
ศักยภาพผู้น าด้านสาธารณสุข 

10,000.00 
ส่วนสวัสดิการสังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, ส านัก
สวัสดิการสังคม 

เพ่ืออบรมเพ่ิมศักยภาพผู้น า
ด้านสาธารณสุข 

ประชาชนในเขตต าบล
กุดหมากไฟ อสม. ผู้น า
หมู่บ้าน 

39.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสาธารณสุข 

โครงการบริหารจัดการหน่วยกู้
ชีพ 

365,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจัดการหน่วยกู้ชีพ 

จ้างเหมาบริการกู้ชีพ
ต าบลกุดหมากไฟ 

40.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสาธารณสุข 

โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

220,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
ตามพระราชด าริด้าน
สาธารณสุขของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ส าหรับด าเนินการตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

41.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสาธารณสุข 

โครงการฝึกอบรมส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุ 

30,000.00 
ส่วนสวัสดิการสังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, ส านัก
สวัสดิการสังคม 

เพ่ือส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
ผู้สูงอายุในเขตต าบลกุด
หมากไฟ 



42.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสาธารณสุข 

โครงการบริหารจัดการขยะ 0.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือบริหารจัดการขยะในเขต
เทศบาลต าบลกุดหมากไฟ 

บริหารจัดการขยะใน
เขตเทศบาลต าบลกุด
หมากไฟ 

43.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม 

โครงการส่งเสริมปลูกจิตส านึก
ให้ผู้ปฏิบัติงานและประชาชน
สร้างความโปร่งใสเพ่ือป้องกัน
การทุจริตตามหลักธรรมาภิบาล 

0.00 

ส่วนแผน,กองแผนและ
งบประมาณ, กองวิชาการ
และแผนงาน, ส านัก
นโยบายและแผน 

เพ่ือส่งเสริมการปลูกจิตส านึก
และสร้างความโปร่งใสเพ่ือ
ป้องกันการทุจริตตามหลักธรร
มาภิบาล 

ประชาชน/ข้าราชการ/
สท./พนักงานลูกจ้างใน
เขตต าบลกุดหมากไฟ 

44.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม 

โครงการตั้งจุดตรวจ/ด่านตรวจ
ในช่วงเทศกาล 

40,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือป้องกันแและปราบปราม
ยาเสพติดและลดปัญหา
อาชญากรรม 

ตั้งจุดตรวจ/ด่านตรวจ
ในช่วงเทศกาลในเขต
ต าบลกุดหมากไฟ 

45.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม 

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

10,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
ฝึกอบรม 

ซ้อมแผนดับเพลิง
ภายในอาคาร 

46.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม 

โครงการส่งเสริมการจัด
กิจกรรมของศูนย์อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 

5,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมศูนย์ อปพร. ต าบล
กุดหมากไฟ 

อปพร. ต าบลกุดหมาก
ไฟ 

47.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม 

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน
อัคคีภัยและฝึกระงับเหตุ
อัคคีภัยเบื้องต้นให้คณะครู
นักเรียนและเจ้าหน้าที่โรงเรียน
ในเขตเทศบาล 

10,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือเพ่ิมความรู่ในการระงับ
เหตุฯ และอัคคีภัย 

ฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน
อัคคีภัยและฝึกระงับ
เหตุฯ 



48.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม 

ค่าใช้จ่ายในการป้องปรามยา
เสพติดของศูนย์ยาเสพติด
ประจ าต าบลกุดหมากไฟ 

0.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือลดปัญหายาเสพติดที่จะ
แพร่ระบาด 

ป้องปรามยาเสพติด
ประจ าต าบลกุดหมาก
ไฟ 

49.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม 

โครงการค่ายวิชาการส าหรับ
เด็กและเยาวชน 

30,000.00 
ส่วนสวัสดิการสังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, ส านัก
สวัสดิการสังคม 

เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
และเยาวชนให้ใช้ชีวิตอยู่
ร่วมกับสังคมได้ 

ค่ายวิชาการส าหรับเด็ก
และเยาวชน 

50.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม 

โครงการส่งเสริมและพัฒนา
สตรี 

20,000.00 
ส่วนสวัสดิการสังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, ส านัก
สวัสดิการสังคม 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

ประชาชน/ข้าราชการ/
สท./พนักงานลูกจ้างใน
เขตเทศบาลต าบลกุด
หมากไฟ 

51.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม 

โครงการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับกฏหมายใกล้ตัวและให้
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสาร 

20,000.00 

ส่วนแผน,กองแผนและ
งบประมาณ, กองวิชาการ
และแผนงาน, ส านัก
นโยบายและแผน 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

ประชาชน/ข้าราชการ/
สท./พนักงานลูกจ้างใน
เขตต าบลกุดหมากไฟ 

52.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม 

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่
บริการประชาชนและฝึกอบรม
การท าประชาคมหมู่บ้านเพื่อ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

0.00 

ส่วนแผน,กองแผนและ
งบประมาณ, กองวิชาการ
และแผนงาน, ส านัก
นโยบายและแผน 

เพ่ือบริการประชาชนรับฟัง
ปัญหาความเดือดร้อน ออก
หน่วยบริการให้ความรู้แก่
ประชาชนและเพ่ือให้เทศบาล
เข้าถึงประชาชนได้ทุกหมู่บ้าน 

เทศบาลเคลื่อนที่บริการ
ประชาชนและฝึกอบรม
ประชาคมหมู่บ้าน 

53.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม 

อุดหนุนค่าใช้จ่ายการ
ด าเนินงานของศูนย์ป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดอ าเภอ
หนองวัวซอ 

0.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ืออุดหนุนอ าเภอหนองวัว
ซอ 

อุดหนุนค่าใช้จ่ายการ
ด าเนินงานของศูนย์
ป้องกันและปราบปราม



ยาเสพติดอ าเภอหนอง
วัวซอ 

54.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม 

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

0.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ืออุดหนุนอ าเภอหนองวัว
ซอ/ส านักงานท้องถิ่นอ าเภอ
หนองวัวซอ 

อุดหนุนค่าใช้จ่ยการ
ด าเนินงานของศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
อ าเภอหนองวัวซอ 

55.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม 

โครงการฝึกอบรมและส่งเสริม
อาชีพแก่ประชาชน (การ
ท าอาหารและขนม) 

20,000.00 
ส่วนสวัสดิการสังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, ส านัก
สวัสดิการสังคม 

เพ่ือส่งเสริมอาชีพและพัฒนา
คุณภาพชีวิตแก่ประชาชน 

ฝึกอบรมกลุ่มอาชีพแก่
ประชาชนต าบลกุด
หมากไฟ 

56.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม 

โครงการฝึกอบรมและส่งเสริม
อาชีพแก่ประชาชน (การจัดท า
ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากวัสดุ
ในท้องถิ่น) 

30,000.00 
ส่วนสวัสดิการสังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, ส านัก
สวัสดิการสังคม 

เพ่ือส่งเสริมอาชีพและส่งเสริม
การท่องเที่ยวของชุมชน 

ฝึกอบรมประชาชนใน
เขตต าบลกุดหมากไฟ 

57.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม 

โครงการฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 

0.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือฝึกอบรมทบทวน อปพร. 
ฝึกอบรม อปพร. ต าบล
กุดหมากไฟ 

58.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม 

โครงการฝึกอบรมและพัฒนา
อาชีพการผูกผ้าและจับจีบผ้าใน
งานต่าง ๆ 

20,000.00 
ส่วนสวัสดิการสังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, ส านัก
สวัสดิการสังคม 

เพ่ือส่งเสริมอาชีพและพัฒนา
คุณภาพชีวิตแก่ประชาชน 

ฝึกอบรมประชาชนใน
เขตต าบลกุดหมากไฟ 



59.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม 

โครงการฝึกอบรมและพัฒนา
อาชีพการจัดดอกไม้ในงานต่าง 
ๆ 

20,000.00 
ส่วนสวัสดิการสังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, ส านัก
สวัสดิการสังคม 

เพ่ือส่งเสริมอาชีพและพัฒนา
คุณภาพชีวิตแก่ประชาชน 

ฝึกอบรมประชาชนใน
เขตต าบลกุดหมากไฟ 

60.  

ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาเศรษฐกิจ 
การเกษตร และแหล่ง
ท่องเที่ยว 

โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง 

0.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา
ภัยแล้ง 

ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ภัยแล้ง 

61.  

ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาเศรษฐกิจ 
การเกษตร และแหล่ง
ท่องเที่ยว 

โครงการฝึกอบรมผลิตปุ๋ย
อินทรีย์จากวัสดุที่เหลือใช้ทาง
การเกษตร 

3,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือให้ประชาชนมีอาชีพมี
รายได้มีการเป็นอยู่ที่ดี 

สนับสนุนกลุ่มอาชีพแก่
ประชาชน 

62.  

ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาเศรษฐกิจ 
การเกษตร และแหล่ง
ท่องเที่ยว 

โครงการฝึกอบรมผลิตพืช
เศรษฐกิจ (เทคนิคการขยาย
พันธ์พืช) 

3,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือให้ประชาชนมีอาชีพมี
รายได้มีการเป็นอยู่ที่ดี 

สนับสนุนกลุ่มอาชีพแก่
ประชาชน 

63.  

ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาเศรษฐกิจ 
การเกษตร และแหล่ง
ท่องเที่ยว 

โครงการปลูกต้นไม้เนื่องในวัน
ส าคัญทางพระพุทธศาสนา 

0.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนรัก
ธรรมชาติ 

ประชาชนต าบลกุด
หมากไฟ 

64.  

ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาเศรษฐกิจ 
การเกษตร และแหล่ง
ท่องเที่ยว 

โครงการฝึกอบรมการผลิต
มะม่วงคุณภาพปลอดภัยเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

3,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือส่งเสริมการท ามะม่วง
ปลอดภัย 

ฝึกอบรมการท ามะม่วง
ปลอดภัยให้ประชาชน
ในต าบลกุดหมากไฟ 

 



 
ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
     เทศบาลต าบลกุดหมากไฟ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 14 โครงการ 
จ านวนเงิน 4,150,800 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 14 โครงการ จ านวนเงิน 2,779,024 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 6 1,026,000.00 6 1,026,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 1 1,073,000.00 1 1,073,000.00 

ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม นันทนาการและประเพณีท้องถิ่น 1 69,920.00 1 69,920.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตร และแหล่งท่องเที่ยว 2 2,720.00 2 2,720.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 2 386,300.00 2 200,600.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 1 13,370.00 1 9,500.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร 1 417,744.00 1 397,284.00 

รวม 14 2,989,054.00 14 2,779,024.00 

    
 
 
 
 
 



 รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณเทศบาลต าบลกุดหมากไฟ ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้  

  ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน  
งบตามข้อบัญญัติ/เทศ

บัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างทาง
ระบายน้ าถนนสว่าง
ดอยน้ าจั้น บ้านโนน
สว่าง หมู่ที่ 2 

271,800.00 271,000.00 271,000.00 800.00 

2.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างขยาย
ผิวจราจรถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กถนนรื่นฤดี 
บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 3 

174,000.00 173,000.00 173,000.00 1,000.00 

3.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการซ่อมแซมถนน
ดินลูกรังสายทางวัด
สะแกทองไป ช่องผา
ด่าง บ้านหนองแวง
จุมพล หมู่ที่ 7 

140,000.00 140,000.00 140,000.00 0.00 

4.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการปรับปรุงถนน
ดินลูกรัง(ลงหินคลุก)
ถนนล าเลียงผลผลิต
การเกษตรแยกนาย
ชัยวัฒน์ถึงแยกไร่นาย
บัวลอย หลาบหนอง
แสง หมู่ที่ 10 

70,000.00 69,000.00 69,000.00 1,000.00 



5.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการปรับปรุงถนน
ดินลูกรัง(ลงหินคลุก)
สายทางคุ้มหนองเตย 
ถึงทางแยกถนนลาดยาง
ถนนสุขส าราญ บ้าน
หนองแวงศรีวิไล หมู่ที่ 
10 

111,200.00 111,000.00 111,000.00 200.00 

6.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการปรับปรุงถนน
ดินลูกรัง(ลงหินคลุก)
สายทางแยกภูทอก หมู่
ที่ 10 ถึงทางแยกทาง
ไปวัดแสงอร่ามบรรพต 
บ้านหนองแวงศรีวิไล 
หมู่ที่ 10 

262,800.00 262,000.00 262,000.00 800.00 

7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร 

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
เลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาลและ
นายกเทศมนตรี 

450,000.00 417,744.00 397,284.00 32,256.00 

8.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษา 

อุดหนุนส่วนราชการ 
(ค่าอาหารกลางวัน 
สพฐ.) 

2,160,000.00 1,073,000.00 1,073,000.00 1,087,000.00 



9.  
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศิลปะ 
วัฒนธรรม นันทนาการและ
ประเพณีท้องถิ่น 

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง 

70,000.00 69,920.00 69,920.00 80.00 

10.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการบริหารจัดการ
หน่วยกู้ชีพ 

365,000.00 365,000.00 182,000.00 0.00 

11.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุ 

30,000.00 21,300.00 18,600.00 8,700.00 

12.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
โครงการตั้งจุดตรวจ/
ด่านตรวจในช่วง
เทศกาล 

40,000.00 13,370.00 9,500.00 26,630.00 

13.  
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ การเกษตร และแหล่ง
ท่องเที่ยว 

โครงการฝึกอบรมผลิต
ปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุที่
เหลือใช้ทางการเกษตร 

3,000.00 1,110.00 1,110.00 1,890.00 

14.  
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ การเกษตร และแหล่ง
ท่องเที่ยว 

โครงการฝึกอบรมการ
ผลิตมะม่วงคุณภาพ
ปลอดภัยเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

3,000.00 1,610.00 1,610.00 1,390.00 

 

 

 



รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2564 
เทศบาลต าบลกุดหมากไฟ หนองวัวซอ จ.อุดรธานี  

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 
โครงก

าร 
งบประมาณ 

จ านวน 
โครงก

าร 
งบประมาณ 

จ านวน 
โครงก

าร 
งบประมาณ 

จ านวน 
โครงก

าร 
งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 148 
147,316,600.

00 
14 

3,905,500.
00 

6 
1,026,000.

00 
6 

1,026,000.
00 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 25 
81,680,000.0

0 
1 0.00     

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 29 
11,484,100.0

0 
8 

2,450,000.
00 

1 
1,073,000.

00 
1 

1,073,000.
00 

4.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม นันทนาการและ
ประเพณีท้องถิ่น 

14 1,290,000.00 8 
680,000.0

0 
1 69,920.00 1 69,920.00 

5.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตร และแหล่ง
ท่องเที่ยว 

9 
10,370,000.0

0 
5 9,000.00 2 2,720.00 2 2,720.00 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 11 1,360,000.00 6 
635,000.0

0 
2 

386,300.0
0 

2 
200,600.0

0 

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 30 2,215,000.00 17 
225,000.0

0 
1 13,370.00 1 9,500.00 



8.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร 6 1,590,000.00 5 
670,000.0

0 
1 

417,744.0
0 

1 
397,284.0

0 

รวม 272 
257,305,700.

00 
64 

8,574,500.
00 

14 
2,989,054.

00 
14 

2,779,024.
00 

 

 

    ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เก่ียวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอตวามคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขอเทศบาล
ต าบลกุดหมากไฟทราบ เพ่ือจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป 
     
จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
                                                              
                                                         ประกาศ ณ วันที่ 8  เมษายน 2564 
 
 
                                                   สิบเอก 
                                                                    (สมพงษ์   สาระรัตน์) 
                                                      ปลัดเทศบาลต าบลกุดหมากไฟ  ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                              นายกเทศบาลต าบลกุดหมากไฟ 
 
 
 
 

 


