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นโยบายการบริหารงานเทศบาลต าบลกดุไห 

1. นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      เขตการปกครองของเทศบาลต าบลกุดไห มีพ้ืนที่ประมาณ 120.37 ตารางกิโลเมตร มี

หมู่บ้าน จ านวน 11 หมู่บ้าน มีประชากรจ านวน 9,457 คน เพศชาย 4,811 คน เพศหญิง 4,646 
คน มีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ ๔ ศูนย์ มีวัด จ านวน 11 แห่ง มีส านักสงฆ์ จ านวน 4 แห่ง มีโรงเรียน
ประถมศึกษา จ านวน 4 แห่ง มีโรงเรียนขยายโอกาส จ านวน 3 แห่ง มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
จ านวน 2 แห่ง และศูนย์สุขภาพชุมชนต าบลกุดไห จ านวน 1 แห่ง จากการส ารวจข้อมูลปัจจุบันยังขาด
ปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตและความเป็นอยู่ของราษฎรเป็นจ านวนมาก คณะ
ผู้บริหารได้เล็งเห็นความส าคัญเรื่องดังกล่าว จึงจ าเป็นต้องเร่งด าเนินการตามนโยบาย ดังต่อไปนี้ 

1.1  พัฒนาถนนภายในหมู่บ้านด้วยถนนคอนกรีต หรือลาดยางให้ได้มาตรฐาน 
1.2  พัฒนาถนนเชื่อมโยงระหว่างหมู่บ้านในต าบลและต าบลใกล้เคียงให้ได้มาตรฐาน 
1.3  ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน ถนนเชื่อมโยงระหว่างหมู่บ้านและต าบลใกล้เคียง 
1.4  พัฒนาระบบรางระบายน้ าภายในหมู่บ้านเพื่อแก้ปัญหาน้ าท่วมขังในพ้ืนที่ประสบปัญหา 
1.5  พัฒนาถนนดินและถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร 
1.6  พัฒนาระบบน้ าประปาหมู่บ้าน ประปาภูเขา และบ่อบาดาล เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาด 
       แคลนน้ าอุปโภค บริโภค 
1.7  ปรับปรุง ซ่อมแซม และดูแลระบบประปา บ่อบาดาลภายในหมู่บ้าน 
1.8  ขยายเขตไฟฟูาสู่ครัวเรือนให้ครอบคลุมทั่วถึงและขยายเขตไฟฟูาเพ่ือการเกษตรตาม 
       ความจ าเป็น 
1.9  ขยายและเพ่ิมจ านวนไฟฟูาส่องสว่างสาธารณะให้ครอบคลุมทั่วถึง เพ่ือความปลอดภัยใน 
       ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
1.10  พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อใช้ในการเกษตร  
1.11  สร้างอาคารอเนกประสงค์ ศาลาพักริมทาง ที่มีความจ าเป็น 
1.12  ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน เช่น องค์การบริหารส่วน 
        จังหวัดสกลนครและหน่วยงานของรัฐ  
 

2. นโยบายพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
               เปูาหมายของการพัฒนา คือ การท าให้คนมีความรู้ มีปัญญา มีความสุข ซึ่งประกอบด้วยการ

มีสุขภาพแข็งแรง ครอบครัวมีความอบอุ่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีสังคมที่สงบร่มเย็นและเอ้ืออาทร ผู้บริหาร
เทศบาลต าบลกุดไห จึงถือเป็นนโยบายที่ส าคัญท่ีจะต้องพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ ควบคู่คุณธรรมไปพร้อม
กับการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพ่ือให้เกิดความสมดุลขึ้นในสังคมไทย 

 

     2.1 ด้านการศึกษา  
                            ผู้บริหารเทศบาลต าบลกุดไห มีนโยบายพัฒนาคนและสังคมแบบค่อยเป็นค่อยไปโดยมี
การส่งเสริม การศึกษาเด็กเยาวชนร่วมกับสถาบันการศึกษาทุกแห่ง ส่งเสริม สนับสนุน อุดหนุน ทุกด้าน
การศึกษา จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนที่จ าเป็น  
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- ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งในระบบและนอกระบบ เพ่ือให้คนในท้องถิ่นมีความรู้คู่ 

คุณธรรมและจริยธรรม ด้วยการตั้งงบประมาณไว้เพ่ือการฝึกอบรมให้มีความรู้ด้านต่างๆอย่างต่อเนื่อง 
- สนับสนุนข้อตกลง  MOU กับโรงเรียนประถมศึกษา ขยายโอกาสและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุก 

แห่งภายในต าบลกุดไห    
  - ส่งเสริมให้เยาวชนในท้องถิ่น ได้ศึกษาวิชาชีพด้านการพยาบาล โดยการประสานความร่วมมือ
กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาลัยการพยาบาล เมื่อส าเร็จการศึกษาจะกลับมาปฏิบัติหน้าที่ ในท้องถิ่นของตนเอง 
  - จัดตั้งงบประมาณ เพื่อพัฒนายกระดับศักยภาพบุคลากร ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ กลุ่มองค์กร
ต่างๆไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

- ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ในท้องถิ่น อย่างต่อเนื่อง 
  - ส่งเสริม สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาและแผนแม่บทชุมชน 
  - พัฒนาศูนย์เด็กเล็กก่อนเกณฑ์ให้มีความเหมาะสมเพื่อให้เข้าสู่ระบบมาตรฐาน 
  - ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์ศึกษานอกโรงเรียนประจ าต าบลกุดไห ให้มีความเหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

       2.2  นโยบายด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- ส่งเสริมการศาสนาโดยมีความส าคัญแก่ พระภิกษุสงฆ์  ทุกวัด  ทุกส านักสงฆ์ 

   - ส่งเสริมสนับสนุน ให้เด็กและเยาวชนได้บวชเรียนเพ่ือศึกษาธรรมะในภาคฤดูร้อนและ
ให้มีการฝึกอบรม เข้าค่าย คุณธรรม จริยธรรม อย่างต่อเนื่อง 
   - ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น เครื่องดนตรีพ้ืนเมือง ดนตรีสากล ให้แก่โรงเรียน หรือกลุ่ม
องค์กรต่างๆในท้องถิ่น เพ่ือการอาชีพและนันทนาการ 
   - ส่งเสริมด้านวัฒนธรรมจารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น เช่น จัดงานผูกแขน
ผู้สูงอายุ จัดงานรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ (เทศกาลสงกรานต์) จัดงานวันเข้าพรรษา – ออกพรรษา จัดงานวันลอย
กระทง จัดสรรงบประมาณร่วมจัดงานวันรวมใจไทกะเลิง และงานรวมน้ าใจไทสกล ส่งเสริมสนับส นุนศูนย์
วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนต าบลกุดไห  ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ 
   - ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการค้นหา อนุรักษ์บุคลากร ปราชญ์ชาวบ้าน หรือผู้รู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และจัดการประกวด สวดมนต์หมู่ท านองสรภัญญะ ในวันออกพรรษา 
 

3.  นโยบายด้านสังคมสงเคราะห์ 
       ปัจจุบันจากการส ารวจ พบว่าผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เป็นผู้มีสิทธิ์และอยู่ในเกณฑ์รับเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตามนโยบายของรัฐบาลเบี้ยยังชีพแบบ
ขั้นบันได  คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลกุดไหได้เล็งเห็นความส าคัญของผู้สูงอายุที่มีความยากจนขาดผู้ดูแล จึงมี
นโยบายด้านการบริการให้กลุ่มเปูาหมายผู้สูงอายุและผู้พิการได้รับความสะดวกสบายในการบริการรับเบี้ยยังชีพ  
            3.1 จัดให้มีการประชาคมหมู่บ้านเกี่ยวกับผู้สูงอายุและผู้พิการให้โอนเงินเข้าบัญชี ATM  
หรือเป็นเงินสดส่งถึงบ้านแล้วน ามติมาด าเนินการต่อไป   

     3.2 ตั้งงบประมาณด้านสังคมสงเคราะห์เพ่ิมข้ึนอีก เพ่ือจัดซื้อ เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค  
ถุงยังชีพ แก่ผู้ยากจน ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสที่ขาดแคลน 

     3.๓ ให้นักพัฒนาชุมชนส ารวจข้อมูลกลุ่มอาชีพ กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ฯลฯ  
เพ่ือเป็นข้อมูลส่งเสริมอาชีพ ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ 
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4. นโยบายด้านสุขภาพอานามัยและสิ่งแวดล้อม 
      4.1 ส่งเสริม สนับสนุน ศูนย์ช่วยเหลือผู้ปุวยฉุกเฉินโดยการจัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนา
ระบบการส่งต่อผู้ปุวยฉุกเฉินไปยังสถานพยาบาลด้วยความปลอดภัย พร้อมทั้งจัดการฝึกอบรมบุคลากรด้าน
การแพทย์ฉุกเฉินเพ่ือให้มีความรู้ ความช านาญและทักษะในการช่วยเหลือผู้ปุวยเบื้องต้น   
      4.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลร่วมกับเทศบาลต าบลกุดไห ได้ มี
การรณรงค์เพ่ือปูองกันก าจัดยุงลายและโรคติดต่ออ่ืน ๆ 

    4.3 ส่งเสริมการออกก าลังกาย ประสานความความร่วมมือ ด้านสุขภาพ กับหน่วยงานที่ 
เกี่ยวข้องเพ่ือจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพ  และร่วมมือกันกับกรมปศุสัตว์เพ่ือฉีดวัคซีนสัตว์ในการปูองกัน
โรคพิษสุนัขบ้า โดยขอร่วมมือกับ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน อสม. สมาชิก อปพร. และกลุ่มองค์กร
ต่างๆ ในท้องถิ่นในการประชาสัมพันธ์รักษาความสะอาดสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนค่าพาหนะกลุ่มผู้ปุวย
โรคเบาหวาน 

1.4  ตั้งงบประมาณจัดซื้อรถจัดเก็บขนขยะมูลฝอย และ ตัดหญ้าริมถนนในหมู่บ้าน  
จัดภูมิทัศน์ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะ จัดประกวดบ้านเมืองน่าอยู่เชิดชูคุณธรรม ให้เป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง 

5.  นโยบายด้านการท่องเที่ยวและกีฬา 
       จากสภาพภูมิศาสตร์พ้ืนที่ต าบลกุดไห เป็นพ้ืนที่ติดต่อกับเทือกเขาภูพาน สภาพแวดล้อมมี
ความหลากหลายทางชีวภาพ มีพืช สัตว์ ทิวทัศน์ อากาศดี จึงมีความเหมาะสมกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ใน
ต าบล  
       5.1 ส่งเสริมและพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และสถานที่ท่องเที่ยว เพ่ือให้เกิดประโยชน์ รายได้ 
และเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าอย่างยั่งยืน 
       5.2 สนับสนุนการปรับปรุงอ่างเก็บน้ าห้วยกระเฌอเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 

     5.3 จัดตั้งกองทุนพัฒนากีฬาและสวัสดิการเพ่ือส่งเสริม สนับสนุนกีฬาสากลและกีฬา
พ้ืนบ้าน เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้เล่นกีฬา และออกก าลังกาย เพ่ือสุภาพแข็งแรง ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บและ
เป็นการส่งเสริมทักษะในการเล่นกีฬา เพ่ิมศักยภาพด้านกีฬาให้น าไปสู่ระดับสากล  
       5.4 ตั้งงบประมาณฝึกอบรมกรรมการการตัดสินกีฬาและโค้ชฝึกสอนกีฬาประเภทต่างๆ
อย่างต่อเนื่อง  
 

6.  นโยบายด้านเศรษฐกิจ 
       ผู้บริหารเทศบาลต าบลกุดไห ได้ให้ความส าคัญต่อเศรษฐกิจไม่แพ้กับด้านอ่ืนๆ จากข้อมูล 
จปฐ. ฯลฯ ที่ผ่านมาได้แสดงเห็นว่าราษฎรยังมีรายได้ต่อครัวเรือนต่ ากว่าเกณฑ์ จึงจ าเป็นต้องเร่งขจัดปัญหาความ
ยากจน เพื่อให้สอดคล้องตามแนวนโยบายของรัฐบาล  

     6.1 ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม การปลูกพืชเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมในครัวเรือน วิสาหกิจ 
ชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และให้มีการแลกเปลี่ยน ซื้อขายผลผลิตต่างๆในท้องถิ่น 
       6.2 จัดฝึกอบรม เพ่ิมความรู้ ด้านการผลิต จ าหน่ายให้แก่เกษตรกรกลุ่มอาชีพ อย่าง
ต่อเนื่อง   

     6.3 ส่งเสริม สนับสนุน ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในท้องถิ่นและสินค้า OTOP 
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  7.  นโยบายด้านการเกษตร ปศุสัตว์และพัฒนากลุ่มอาชีพ 
       สภาพพ้ืนที่ในเขตเทศบาลต าบลกุดไห มีความเหมาะสมกับการปลูกยางพาราและการเลี้ยง
สัตว์ เช่น โค กระบือ ปัจจุบันการเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรพบว่า การเลี้ยงสัตว์ดังกล่าวไม่มีการพัฒนาสายพันธุ์ 
ผู้บริหารเทศบาลต าบลกุดไห  เล็งเห็นความส าคัญด้านปศุสัตว์จึงมีนโยบาย ดังนี้ 

     7.1 จัดตั้งงบประมาณเพ่ือจัดซื้อ น้ าเชื้อ วัสดุอุปกรณ์ ที่เก่ียวข้อง เช่น ถังเก็บน้ าเชื้อ และ 
อ่ืนๆที่เก่ียวข้อง ด้านปศุสัตว์ 

     7.2 จัดให้มีตลาดยางพารา การปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น ยางพารา อ้อย มันส าปะหลัง ฯลฯ 
     7.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกข้าวอินทรีย์พันธุ์ดีที่ตลาดต้องการ เช่น ข้าวหอมมะลิ  

การปลูกพืชผักหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวโดยปลูกพืชในฤดูแล้งที่ปลอดสารพิษ และให้เกษตรกรใช้ ปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด 
เพ่ือลดการใช้ปุ๋ยเคมี  

     7.4 สนับสนุนกลุ่มอาชีพให้มีความเข้มแข็ง  เช่น  จักสาน  ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม  ทอผ้าฝูาย   
ทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ  ฯลฯ 

     7.5 ส่งเสริม สนับสนุน ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรต าบลกุดไห 

8.  นโยบายด้านบริหารการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
              ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนา เราจ าเป็นต้อง

ค านึงถึงความสมดุล ในการใช้ประโยชน์ การอนุรักษ์และการปลูกทดแทนอย่างเหมาะสมเพ่ือยังความอุดมสมบูรณ์
ของดิน และน้ าสู่ธรรมชาติ ปูองกันการเสื่อมโทรมของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้บริหาร เทศบาลต าบลกุดไห มี
นโยบายบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ภายใต้กฎหมายและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ให้มีความสมดุลของการใช้ประโยชน์ การ อนุรักษ์ทรัพยากร ปุาไม้ ดิน น้ า เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนอย่างยั่งยืน 

     8.1 ส่งเสริมการปลูกปุาทดแทน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยประสานความ 
ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการรักษาปุา แม่น้ า ล าคลอง และส่งเสริม 
สนับสนุนให้ชุมชนท าฝายชะลอน้ า หรือฝายแม้วตามแนวพระราชด าริเพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อการพัฒนาอาชีพของ
ประชาชน 

     8.2 การจัดเก็บหาประโยชน์ รายได้จากผู้เอาผลประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติภายใน 
ท้องถิ่น ให้จัดตั้งการเฝูาระวังระบบผ่านเข้าออกในเขตทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

9. นโยบายด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
    ผู้บริหารเทศบาลต าบลกุดไห ให้ความส าคัญกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ 

ประชาชน ในเขตเทศบาลต าบลกุดไห เป็นอย่างมาก จึงมีนโยบายเพ่ือปูองกัน บรรเทาสาธารณภัยไว้ โดยส่งเสริม 
สนับสนุน กิจการของ อปพร. ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้านและเจ้าหน้าที่ต ารวจท้องที่ 

    9.1 จัดฝึกอบรมเพ่ิมพูนความรู้ ด้านการบรรเทาสาธารณภัย  การรักษาความปลอดภัย 
การระงับภัยพิบัติต่างๆให้แก่ อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน เพ่ือให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย และฟ้ืนฟู  
สาธารณภัยโดยเร็ว  

    9.2 จัดให้มีศูนย์แจ้งเหตุ ในกรณีเกิดภัยพิบัติและให้มีระบบซ่อมบ ารุงรักษาไฟฟูาส่องแสง 
สว่างสาธารณะ 
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10. นโยบายด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร 
      ผู้บริหารเทศบาลต าบลกุดไห มีนโยบายกรพัฒนาด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร การคมนาคม  

เพ่ือก้าวให้ทันโลกปัจจุบัน ประชาชนในท้องถิ่นมีความต้องการความสะดวก รวดเร็ว สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่
เป็นปัจจุบันเสมอ จะส่งผลให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้ ตลอดชีวิต รู้ทันโลก น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตได้เป็น
อย่างดี 

     10.1 ประสานความร่วมมือ กับ บริษัท กสทช. โทรคมนาคมจ ากัด (มหาชน)/บริษัท ทีโอที 
จ ากัด (มหาชน)  เพื่อวางโครงข่ายโทรศัพท์ระบบคู่สายโทรศัพท์ส านักงาน โทรศัพท์บ้านและเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

              10.2 จัดตั้งงบประมาณให้กองคลัง (งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้) เพ่ือพัฒนาระบบแผนที่
ภาษแีละระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของเทศบาล 
      10.3 ประสานความร่วมมือกับธนาคารของรัฐและเอกชน เช่น ธนาคารออมสิน ธนาคาร 
ธกส. ธนาคารพาณิชย์ของเอกชน เพ่ือมาตั้งระบบตู้ ATM ในส านักงานเทศบาลต าบลกุดไห 

11. นโยบายด้านการปกครอง การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง  
     รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้บัญญัติไว้ในมาตรา มาตรา 283 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีอ านาจหน้าที่โดยทั่วไปในการดูแล และจัดท าบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์
ของประชาชนในท้องถิ่น และย่อมมีความเป็นอิสระในการ ก าหนดนโยบาย การบริหาร การจัดบริการสาธารณะ 
การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอ านาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ ผู้บริหารเทศบาลต าบลกุดไห 
ได้ค านึงถึงความส าคัญของการบริหารราชการภายในองค์กรเป็นอย่างมาก 

     เพ่ือให้สอดคล้องกับการพัฒนาของจังหวัด และประเทศชาติเป็นส่วนรวมด้วย คณะผู้บริหาร  
จึงได้ก าหนดนโยบายไว้ดังนี้ 

     11.1 สร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมต่อเติมอาคารสถานที่ ให้น่าอยู่ แข็งแรง มั่นคง ถาวร  
บ ารุงรักษาให้ มีความสะอาด สวยงามอยู่เสมอ 

     11.2 ให้ความส าคัญต่อข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในองค์กร โดยส่งเสริมให้เพิ่ม 
ประสิทธิภาพ คุณภาพ ก าหนดมาตรฐาน ของงานในต าแหน่งหน้าที่หรือท่ีได้รับมอบหมาย ให้บริการแก่ประชาชน 
ที่เข้ามาขอรับการบริการให้เกิดความประทับใจ ภายใต้กฎ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

     11.3 จัดระบบการท างานของข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ให้มีระเบียบ วินัย 
ข้าราชการพลเรือน และเน้นให้มีคุณธรรม จริยธรรม ความสามัคคี 

     11.4 พิจารณาความดีความชอบ ด้วยระบบคุณธรรม ตามผลงานที่ปรากฏ 
     11.5 ตั้งคณะกรรมการประเมินผลการท างานของลูกจ้างตามภารกิจและลูกจ้างทั่วไปเพ่ือ 

พิจารณาในการต่อสัญญาจ้าง 
     11.6 เพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์ ในการจัดเก็บภาษีให้กับประชาชน เช่น ปูาย 

ประชาสัมพันธ์และสื่อต่างๆ 
     11.7 จัดท าหนังสือ วารสาร เสียงไร้สายของเทศบาลต าบล เป็นสื่อกลางระหว่างองค์กรกับ 

ประชาชนเพื่อเผยแพร่ข่าวสารในเขตเทศบาลต าบลกุดไห อย่างต่อเนื่อง 
     11.8 จัดท าบอร์ดท าเนียบ คณะผู้บริหารและสภาเทศบาลต าบลให้เป็นปัจจุบันแบบคงทน 

ถาวร และสวยงาม 
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          11.9 ดูแล บ ารุง รักษาทรัพย์สิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ ในส านักงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 

สะอาด อยู่ในสภาพใช้งานได้เสมอ โดยยึดหลัก 5 ส. ในการปฏิบัติงาน 
 

12. นโยบายด้านการพัฒนาตามวาระเร่งด่วน 
     เปูาหมายการพัฒนาท้องถิ่นของเรา คือ ต้องการให้คนในเขตเทศบาลต าบลทุกคนได้อยู่ดี 

กินดี เป็นปกติสุข น้ าไหล ไฟสว่าง ทางดี การศึกษาดี อานามัยดี อาชีพดีสิ่งแวดล้อมดี และ วัฒนธรรมดี ความ
ปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินดี ปลอดยาเสพติด การพัฒนาเพ่ือให้บรรลุเปูาหมายดังกล่าวนั้น เป็นเรื่องยาก จะต้อง
ใช้เวลาและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการพัฒนาพอสมควร เพราะการบริหารงานราชการของท้องถิ่นอยู่
ภายใต้เงื่อนไขกฎหมาย ระเบียบ และ อ านาจหน้าที่ งบประมาณรายได้ที่มีอยู่จ านวนจ ากัด จ าเป็นต้องอาศัย
ความร่วมมือร่วมใจในการแก้ปัญหาอุปสรรคต่างๆให้เกิดความเสมอภาคในโครงสร้างพื้นฐานท่ีจ าเป็น 

             12.1 เร่งปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ที่น้ ากัดเซาะเป็นหลุมเป็นบ่อ ถนน ที่เป็นโคลนตมภายใน
หมู่บ้านและถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ทุกเส้นทางที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน เป็นอันดับต้น เพ่ือบ าบัดทุกข์
บ ารุงสุขให้แก่ราษฎรในการคมนาคมสัญจร 

    12.2 ปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรเกี่ยวกับนาข้าวเสียหาย และยางพาราเสียหาย 
    12.3 ปัญหาภัยแล้ง ภัยพิบัติต่างๆ โดยมิคาดคิด 
    12.4 ปัญหาน้ าท่วมขังบ้านเรือนราษฎร รางระบายน้ า คลองระบายน้ า 
    12.5 ปัญหา ศัตรูนาข้าว เร่งก าจัดหอยเชอรี่ ในนาข้าว ห้วยหนองคลองบึงในเขตเทศบาล 

ต าบล ด้วยการจัดตั้งงบประมาณ รับซื้อ เพ่ือน ามาก าจัดโดยมาท าประโยชน์ด้านปุ๋ยชีวภาพ น้ าหมักชีวภาพ ใช้ใน
ด้านการเกษตรต่อไป 
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ส่วนที่ 2 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ฐาน 
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ส่วนที่ 2 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 1. ด้านกายภาพ 
 1.1  ที่ตั้ง   

  ชนเผ่าในต าบลกุดไห ส่วนใหญ่จะเป็น เผ่าญ้อ และเผ่าภูไท ซึ่งบรรพบุรุษได้อพยพมาจากเมือง
ก่องแก้วมหาชัย ประเทศลาว โดยมีผู้น าหมู่บ้านเป็นผู้ชักชวนมา และได้ตั้งรกรากกระจายอยู่ตามปุาเขาใกล้ๆ
แหล่งหนองน้ า (เป็นที่มาของค าว่า“กุด”)ซึ่งแปลว่าหนองน้ า ที่ใช้น าหน้าชื่อหมู่บ้านต่างๆ เช่น กุดไห กุดบาก กุด
แฮด เป็นต้น และท ามาหากินตามวิถีการด ารงชีพ เช่น การเป็นพรานล่าสัตว์  การท าการเกษตร  มีการอยู่รวมกัน
เป็นกลุ่มในวงศ์เครือญาติ โดยจะสังเกตได้จากนามสกุลที่เป็นลักษณะเด่นเฉพาะของแต่ละกลุ่ม/หมู่บ้าน ซึ่งส่วน
ใหญ่จะตั้งตามชื่อของผู้น าหรือผู้ที่เริ่มก่อตั้งหมู่บ้านนั้นๆ มีการรวมกลุ่มชุมชนจนมีจ านวนประชากรมากขึ้นและมี
การขยายเขตพ้ืนที่ท ามาหากินเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ  และในปี พ.ศ. 2510 ได้แยกตัวออกจากต าบลกุดบาก ตั้งเป็น
ต าบลขึ้นใหม่โดยใช้ชื่อว่า  “ต าบลกุดไห” 

1.2   เนื้อที่  
ต าบลกุดไหอยู่ห่างจากอ าเภอกุดบากไปทางทิศตะวันตกประมาณ  3  กิโลเมตร 

แผนที่เทศบาลต าบลกุดไห   อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 
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1.3.1  ทิศเหนือ จรด  ต าบลนิคมน้ าอูน, ต าบลหนองปลิง, ต าบลสุวรรณคาม และ  
        ต าบลหนองบัว  อ าเภอนิคมน้ าอูน  จังหวัดสกลนคร    

  1.3.2  ทิศใต้  จรด  ต าบลกุดบาก  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร    
1.3.3  ทิศตะวันออก จรด  ต าบลนาม่อง  จังหวัดสกลนคร 
1.4.4  ทิศตะวันตก จรด  ต าบลผาสุก  อ าเภอวังสามหมอ  จังหวัดอุดรธานี      
 

1.3   ลักษณะภูมิประเทศ  
ตั้งอยู่เทือกเขาภูพาน ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงภูเขา ลักษณะอากาศเป็นแบบ

ร้อนชื้น มีแหล่งน้ าหลายสายซึ่งก าเนิดจากเทือกเขา ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย  ซึ่งเหมาะส าหรับการเกษตร
ลักษณะทั่วไปเป็นภูเขาที่ราบสูง  ที่ราบหุบเขาและที่ราบลุ่ม  พ้ืนที่ปุาอยู่ทางทิศใต้  เขตบ้านงิ้วหมู่ที่ 2 บ้านค้อ
น้อยหมู่ที่ 5  บ้านค้อใหญ่หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 7 มีสภาพเป็นปุาเต็งรัง ส่วนแหล่งน้ ามีโครงการอันเนื่องจาก
พระราชด าริอ่างเก็บน้ าห้วยกระเฌอ บ้านค้อน้อย หมู่ที่ 9  และเขื่อนน้ าอูนอยู่ทางทิศเหนือ  ติดเขตบ้านกลางหมู่
ที่ 8  และหมู่ที่ 10 พ้ืนที่สูงอยู่ทางทิศใต้ลาดต่ าลงสู่ทางทิศเหนือมีล าห้วยที่ส าคัญ เช่น ห้วยกระเฌอ ห้วยอีด่อน
หว้ยแสนพัน  เป็นต้น 

1.4  แหล่งน้ าที่ส าคัญ 
  -  แหล่งน้ าตามธรรมชาติ 

   1. ห้วยอีด่อน  ต้นก าเนิดจากเทือกเขาภูพาน  ไหลผ่านท้องที่ต าบลโคกภู  
                   ต าบลกุดบาก ต าบลกุดไห ไหลลงสู่เขื่อนน้ าอูน 

2. บึงอาคะ  อยู่ในพื้นที่บ้านกุดไห หมู่ที่  6   จ านวน  123  ไร่ 
3.  กุดข้ีแข้  อยู่ในพื้นที่บ้านกุดไห   หมู่ที่  1   จ านวน  2  ไร่ 
4.  บึงพระเจ้า  อยู่ในพื้นที่บ้านกุดไห  หมู่ที่ 1    จ านวน  24  ไร่ 
5.  บึงผักหนาม    อยู่ในพื้นที่บ้านงิ้ว   หมู่ที่  2    จ านวน  40  ไร ่
6.  บึงแข้  อยู่ในพื้นที่บ้านงิ้ว   หมู่ที่  2    จ านวน   25  ไร ่
7. บึงแคน  อยู่ในพื้นที่บ้านงิ้ว   หมู่ที่  2    จ านวน   10  ไร ่
8. หนองพุก  อยู่ในพื้นที่บ้านกลาง   หมู่ที่  3    จ านวน  31  ไร่ 
9. หนองปะเจ้  อยู่ในพื้นที่บ้านค้อใหญ่  หมู่ที่  4    จ านวน  8  ไร่ 
10. หนองสิม  อยู่ในพื้นที่บ้านค้อใหญ่  หมู่ที ่ 4    จ านวน  6  ไร่ 
11. หนองบอน             อยู่ในพื้นท่ีบ้านค้อใหญ่  หมู่ที่  4    จ านวน  6  ไร่ 
12. หนองสองพ่ีน้อง      อยู่ในพื้นท่ีบ้านค้อใหญ่  หมู่ที่  4    จ านวน  100  ไร ่
13. บึงสามขา             อยู่ในพื้นท่ีบ้านค้อน้อย  หมู่ที่  5    จ านวน  30  ไร ่
14. หนองบอน  อยู่ในพื้นที่บ้านค้อใหญ่  หมู่ที่  ๕    จ านวน  1  ไร่ 

  1.5  แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น  
1.  ฝาย    จ านวน  12  แห่ง 

   2.  บ่อน้ าตื้น    จ านวน   2   แห่ง 
   3.  บ่อโยก  จ านวน  24  แห่ง 
   4. ฝายชะลอน้ า  จ านวน   6   แห่ง 
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 1.6  น้ าเพื่ออุปโภคบริโภค 
   1. ประปาหมู่บ้าน   จ านวน6  แห่ง  หมู่ ๑,๔,๕,๖,๗,๘ 
   2. ประปาเทศบาลต าบลกุดไห     จ านวน    1  แห่ง   
2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
 2.1 เขตการปกครอง 

เทศบาลต าบลกุดไห  มีจ านวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตเทศบาลต าบลกุดไหทั้งหมด ดังนี้  
เทศบาลต าบลกุดไหแบ่งเขตการปกครองออกเป็น  11  หมู่บ้าน  โดยมี 

นายสอง  ตุพิลา  เป็นก านันต าบลกุดไห มีรายชื่อหมู่บ้านดังต่อไปนี้ 
  1.  หมู่ที่   1 บ้านกุดไห มี  นายสายทอง  กุลพิมพ์โพธิ์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
  2.  หมู่ที่   2 บ้านงิ้ว  มี  นายสอง  ตุพิลา  เป็นก านันต าบลกุดไห 
  3.  หมู่ที่   3 บ้านกลาง มี  นายหนูพร   สว่างสิงห์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
  4.  หมู่ที่   4 บ้านค้อใหญ่ มี  นายโสภิตร    ริก าแง  เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
  5.  หมู่ที่   5 บ้านค้อน้อย   มี  นายทองสา   ศิหิรัญ  เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
  6.  หมู่ที่   6  บ้านกุดไห มี  นายสรายุทธ  ข่วงทิพย์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
  7.  หมู่ที่   7 บ้านค้อใหญ่  มี  นายถวน       ริก าแง  เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
  8.  หมู่ที่   8 บ้านกลาง มี  นายสุรศักดิ์   ไพค านาม เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
  9.  หมู่ที่   9 บ้านค้อน้อย มี  นายบุญยม    ศิหิรัญ     เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
           10.  หมู่ที่  10 บ้านกลาง มี  นายวิมล       ไพค านาม เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
           11.  หมู่ที่  11 บ้านกุดไห มี  นายยุทธศาสตร์  ลามค า เป็นผู้ใหญ่บ้าน 

2.2  การเลือกตั้ง   
เทศบาลต าบลกุดไหแบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น 2 เขต   เขต  1  ประกอบด้วย  หมู่  

๓,๔,๗,๘,๑๐  เขต 2  ประกอบด้วย  หมู่ ๑,๒,๕,๖,๙,๑๑ 
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3. ประชากร 
 ข้อมูลเกี่ยวกับประชากร 

  เทศบาลต าบลกุดไห มีจ านวนครัวเรือนทั้งสิ้น 2,934 ครัวเรือน แยกเป็น ชาย 4,882  คน 
หญิง  4,734  คน รวมประชากรทั้งสิ้น  9,616  คน  

จ านวนประชากรของเทศบาลต าบลกุดไห 
 

ชื่อหมู่บ้าน 

 

หมู่ที่ 

จ านวน
ครัวเรือน 
(หลัง) 

จ านวนประชากร  

หมายเหตุ ชาย หญิง รวม 

กุดไห 

งิ้ว 

กลาง 

ค้อใหญ่ 

ค้อน้อย 

กุดไห 

ค้อใหญ่ 

กลาง 

ค้อน้อย 

กลาง 

กุดไห 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

309 

139 

360 

295 

411 

260 

330 

223 

171 

206 

230 

479 

266 

667 

457 

530 

462 

511 

476 

249 

429 

356 

500 

248 

647 

443 

519 

441 

486 

464 

228 

389 

369 

979 

514 

1,314 

900 

1,049 

903 

997 

940 

477 

818 

725 

 

 

รวม 11 2,934 4,882  4,734 9,616  

 

ที่มา  : ข้อมูลจากส านักบริหารการทะเบียน อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร (ณ เดือน มิถุนายน 2563) 
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4. สภาพทางสังคม 
4.1  ด้านการศึกษา 

 โรงเรียนประถมศึกษาจ านวน      5       แห่ง 

ที ่ โรงเรียน จ านวนเด็กนักเรียน 

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

1 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห 60 25 31 36 29 28 39 38 21 31 338 

2 โรงเรียนบ้านค้อใหญ่ 25 15 22 29 16 21 17 14 20 21 200 

3 โรงเรียนบ้านกลางผดุงราษฎร์วิทยา 69 36 27 30 21 28 27 19 27 22 306 

4 โรงเรียนบ้านค้อน้อย 21 15 22 20 19 16 18 - - - 131 

5 โรงเรียนบ้านง้ิว - - - - 1 3 - - - - 4 

รวม 175 91 102 115 86 96 101 71 68 74 979 

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจ านวน  ๔  แห่ง 

ที ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวนนักเรียน (เด็กเล็ก) 

1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดไห ๔๘ 

2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านค้อน้อย  30 

๓ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบ้านค้อใหญ่  41 

๔ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์บ้านกลาง 67 

รวม ๑๘๖ 
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4.2 ด้านสาธารณสุข 
 สถานบริการสาธารณสุข  จ านวน  3  แห่ง 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านค้อน้อย  ให้บริการประชาชนหมู่  ๕,๙ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านกลาง  ให้บริการประชาชนหมู่  ๓,๘,๑๐ 
เทศบาลต าบลกุดไห  แผนงานสาธารณสุข  ให้บริการประชาชนหมู่  ๑,๒,๖,๑๑ 
สถานการณ์การเสียชีวิตของประชากร 

  ภาวการณ์การตายของประชากรในต าบล   ซึ่งโรคที่เป็นสาเหตุการตายที่ส าคัญ  คือ  โรคหัวใจ  
โรคมะเร็ง  โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคหลอดเลือดสมอง ส่วนใหญ่เป็นโรคไม่ติดต่อ  ซึ่งเกิดจากพฤติกรรม
ของคนที่ไม่ถูกต้อง  และอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม  ซึ่งไม่มีการติดต่อและแพร่กระจายของโรค  แต่สามารถ
ปูองกันได้หากรู้เข้าใจ  และปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพได้ถูกต้อง  เพราะจะช่วยให้สามารถหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่จะ
น าไปสู่การเกิดโรคได้ 

4.3  การสังคมสงเคราะห์ 
 จ านวนผู้สูงอายุในบัญชีผู้สูงอายุของเทศบาลต าบลกุดไห        จ านวน   1,593  คน 
 จ านวนผู้พิการในบัญชีผู้พิการของเทศบาลต าบลกุดไห           จ านวน   506  คน 
 จ านวนผู้ปุวยเอดส์ในบัญชีผู้ปุวยเอดส์ของเทศบาลต าบลกุดไห  จ านวน    7  คน  
4.4 สถานการณ์ด้านยาเสพติดและอาชญากรรม 

ล าดับ
ที ่

ชื่อหมู่บ้าน  ข้อมูลด้านยาเสพติด  ข้อมูลด้านอาชญากรรม 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 

1 กุดไห 1 2 1 0 

2 งิ้ว 0 0 0 0 

3 กลาง 3 5 1 0 

4 ค้อใหญ่ 1 0 0 0 

5 ค้อน้อย 1 2 2 1 

6 กุดไห 5 0 0 0 

7 ค้อใหญ่ 3 4 0 0 

8 กลาง 1 1 0 2 

9 ค้อใหญ่ 1 2 2 0 

10 กลาง 0 0 1 0 

11 กุดไห 1 4 1 0 
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5. ระบบบริการพื้นฐาน 
      5.1  การคมนาคมขนส่ง 
     - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๑๘ สายกุดบาก – ค าเพ่ิมเชื่อมระหว่างอ าเภอกุดบากกับอ าเภอภูพาน 
     - เส้นทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน  เป็นสภาพถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
     - ถนนภายในหมู่บ้านเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนลูกรังบางส่วน 
5.2  การไฟฟ้า 
     จ านวนหมู่บ้านที่มีไฟฟ้าเข้าถึง  11  หมู่บ้าน  การให้บริการไฟฟ้าสาธารณะ ดังนี้ 

หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ไฟฟ้าสาธารณะ(จุด) 

1 บ้านกุดไห 14 

2 บ้านงิ้ว 14 

3 บ้านกลาง 26 

4 บ้านค้อใหญ่ 19 

5 บ้านค้อน้อย 35 

6 บ้านกุดไห 25 

7 บ้านค้อใหญ่ 17 

8 บ้านกลาง 25 

9 บ้านค้อน้อย 19 

10 บ้านกลาง 25 

11 บ้านกุดไห 23 

 

5.3  การประปา 
 การให้บริการประปาในเขตพื้นที่ต าบลกุดไห  ดังนี้ 
 5.3.1  ประปาหมู่บ้าน  บริหารจัดการโดยคณะกรรมการประปาหมู่บ้าน  จ านวน  4  แห่ง 
 1. ประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 1  บ้านกุดไห       บริการประชาชน หมู่ที ่1 
 2. ประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 2  บ้านงิ้ว        บริการประชาชน  หมู่ที ่2 
 3. ประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 3  บ้านกลาง        บริการประชาชน   หมู่ที ่3 
 4. ประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 4  บ้านค้อใหญ่     บริการประชาชน   หมู่ที ่4 
                ๕. ประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 5  บ้านค้อน้อย     บริการประชาชน   หมู่ที ่5 
                6. ประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 6  บ้านกุดไห       บริการประชาชน   หมู่ที ่6 
                7. ประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 7  บ้านค้อใหญ่     บริการประชาชน   หมู่ที ่7 
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                8. ประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 8    บ้านกลาง  บริการประชาชน  หมู่ที ่8 
                9. ประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 9    บ้านค้อน้อย   บริการประชาชน  หมู่ที ่9 
                10.ประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 10  บ้านกลาง  บริการประชาชน  หมู่ที ่10 
                11.ประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 11  บ้านกุดไห   บริการประชาชน  หมู่ที ่11 
 

6. ระบบเศรษฐกิจ (หน่วย : ครัวเรือน) 
 6.1 อาชีพของประชากร ประชากรส่วนมากมีอาชีพทางด้านการเกษตร เช่น 

- ปลูกข้าว  ส่วนมากจะท านาปี  ข้าวที่ปลูกส่วนมากเป็นข้าวเหนียว 
- ปลูกมันส าปะหลัง  อ้อย เนื่องจากผลผลิตต่อไร่ต่ าลงทุกปี 
- ยางพารา  ปาล์มน้ ามัน 
- การเลี้ยงสัตว์  เช่น  โค  กระบือ 
- กลุ่มอาชีพทอผ้าฝูายย้อมคราม ย้อมสีธรรมชาติ  กลุ่มทอผ้าไหม หมู่ ๑-11 

ประชากรส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยครัวเรือนละ  ๓๕,๔๕๑.๑๗ บาท / คน / ปี 
   6.2 หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาล ฯ 

-  โรงสีข้าว    จ านวน  16   แห่ง 
   -  ปั้มน้ ามัน    จ านวน  22   แห่ง 
   - ร้านค้า   จ านวน  88   แห่ง 
   - ร้านซ่อมรถ    จ านวน  7     แห่ง 
                               - รา้นตัดเย็บกระเป๋า จ านวน  1    แห่ง 
                               - รา้นเชื่อมเหล็ก  จ านวน  ๒    แห่ง 
 

7.  เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น 
  ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า 
  ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลกุดไห ได้ใช้ปรัชญาแนวทางการด ารงชีวิตของประชาชน ในระดับ
ครอบครัว ระดับชุมชน  ทั้งในการพัฒนาและบริหารชุมชน ให้ด าเนินไปในด้านเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเป็นการ
สร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงเป็นปรัชญาที่มีความส าคัญอย่างยิ่งของคนในชุมชน และ
เป็นพ้ืนฐานของการสร้างชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง  โดยจัดศูนย์การเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งตั้งอยู่ในพ้ืนที่
หมู่ที่ 2  บ้านงิ้ว 

8. ศาสนา  ประเพณี  และวัฒนธรรม 
 8.1   สถาบันและองค์การทางศาสนา 

  -  วัด / ส านักสงฆ ์    จ านวน  14 แห่ง 

 8.2  ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
  ต าบลกุดไหมีงานประเพณียึดถือปฏิบัติตามประเพณีส าคัญดังนี้ 
  1) บุญขึ้นปีใหม่   จัดกิจกรรมในเดือนมกราคม 
  2) บุญกองข้าว   จัดกิจกรรมในเดือนกุมภาพันธ์ 
  3) บุญประจ าปี/เลี้ยงปูุตา  จัดกิจกรรมในเดือนมีนาคม 
  4) รดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ  จัดกิจกรรมในเดือนเมษายน 
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  5) บุญหมอเหยา   จัดกิจกรรมในเดือนพฤษภาคม 
  6) -     
  7) เข้าพรรษา   จัดกิจกรรมในเดือนกรกฎาคม 
  8) บุญข้าวประดับดิน  จัดกิจกรรมในเดือนสิงหาคม 
  9) บุญข้าวสาก   จัดกิจกรรมในเดือนกันยายน 
  10) บุญออกพรรษา  จัดกิจกรรมในเดือนตุลาคม 
  11)  บุญกฐิน   จัดกิจกรรมในเดือนพฤศจิกายน 
  12.) บุญผ้าปุา   จัดกิจกรรมในเดือนพฤศจิกายน 
   8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภาษาท้องถิ่น 
  พ้ืนที่เทศบาลต าบลกุดไหมีภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้รู้ ปราชญ์ชาวบ้าน  คือ  หมอดู  หมอเปุา  หมอ
สมุนไพร  หมอจอดกระดูก หมอสูตรสู่ขวัญ  หมอเปุาสายเลือด  หมอให้พร และมีภาษาที่ส าคัญ ๆ คือภาษาญ้อ 
ภาษาภูไท วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านคือมีความสามัคคีของคนในชุมชนดีมาก 

         8.4  สินค้าพื้นเมือง 
 เทศบาลต าบลกุดไหมีสินค้าพ้ืนเมืองที่ถือเป็นสินค้าโอท็อปของต าบลคือ จากกลุ่มสตรีทอผ้าย้อม
คราม  บ้านกุดไห  และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าไหม  บ้านค้อน้อย 

9. ทรัพยากรธรรมชาติ 
 พ้ืนที่ต าบลกุดไหมีทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญคือ  ปุาชุมชนบ้านกุดไห  ซึ่งเป็นปุาไม้ที่อุดมสมบูรณ์
ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้ประโยชน์ในการด ารงชีวิตของคนในชุมชน  ซึ่งปุาแห่งนี้ชาวบ้านมีความหวงแหน
เป็นอย่างมาก ได้ช่วยกันดูแลรักษาปุาเป็นอย่างดี   ไม่ตัดไม้ท าลายปุา ซึ่งน ามาถึงความเสียหายของธรรมชาติ  
เพราะพ้ืนที่ปุาแห่งนี้เปรียบเสมือนอ่างข้าว อ่างน้ าของชาวบ้านในต าบล ในช่วงฤดูกาลหาของปุา เช่น (ผักหวาน 
หน่อไม้ แมงแคง เห็ด ฯลฯ)  เป็นต้น  

10. อ่ืน ๆ 
10.1   ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของเทศบาลต าบลกุดไห 

เทศบาลต าบลกุดไห  เป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  มีฐานะเป็นนิติบุคคลและมีโครงสร้างของ
เทศบาลต าบล ประกอบด้วยสองฝุาย  คือ 

 1) ฝุายสภาเทศบาลต าบลกุดไห  มีฐานะเป็นฝุายนิติบัญญัติมีสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้ง 2  เขต
เลือกตั้งเขตละ 6 คน  จึงมีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลกุดไห  จ านวน  12 คน 

       2) ฝุายบริหารเทศบาลต าบลกุดไห มีคณะผู้บริหาร จ านวน 5 คน คือ นายกเทศมนตรีต าบลกุดไห 
รองนายกเทศมนตรีต าบลกุดไห , เลขานายกเทศมนตรีต าบลกุดไห , และที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลกุดไห   
จ านวน5  คน  ท าหน้าที่บริหารงานเทศบาลต าบลกุดไห ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ  
ตลอดจนอ านาจและหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติม   (ฉบับที่ 13 ) พ.ศ. 
2552 
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การบริหารส่วนราชการของเทศบาลต าบลกุดไห 
ส่วนราชการของเทศบาลต าบลกุดไห มีปลัดเทศบาลต าบลกุดไหเป็นผู้บังคับบัญชา โดยมีการจัดแบ่งส่วน

ราชการออกเป็น  1 ส่วนและ  4 กอง  คือ 
๑) ส านักปลัดเทศบาล  
๒) กองคลัง  
๓) กองช่าง  
๔) กองการศึกษา 
๕)  กองสวัสดิการ  
ปัจจุบันเทศบาลต าบลกุดไห มีจ านวนพนักงานเทศบาลทั้งหมด ๓๐ คน พนักงานจ้างตามภารกิจ 1๕ คน  

พนักงานจ้างทั่วไป 2 คน ครู คศ. 1  จ านวน ๓ คน  ครู คศ. ๒  จ านวน ๕ คน  ลูกจ้างประจ า  จ านวน  1  คน    
รวมทั้งสิ้น ๕๖   คน 

10.2 ด้านบุคลากรของเทศบาลต าบลกุดไห 
     คณะผู้บริหาร 

 - นายกเทศมนตรี     1 คน 
 - รองนายกเทศมนตรี    2 คน 
 - ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี   1 คน 
 - เลขานุการนายกเทศมนตรี   1 คน 

สมาชิกสภาเทศบาล 
 - ประธานสภาเทศบาล    1 คน 
 - รองประธานสภาเทศบาล   1 คน 
 - สมาชิกสภาเทศบาล    10 คน 

ส านักงานปลัดเทศบาล 
          -  รองปลัด                                                  1        คน 
 - หัวหน้าส านักปลัด    1 คน 

- หัวหน้าฝุายอ านวยการ                                  1        คน  
 - เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน   1 คน 
          - นักวิชาการเกษตร                                        1        คน         
 - นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   1 คน 

- นักจัดการงานทั่วไป    1 คน 
- นักปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  1  คน 
- นักทรัพยากรบุคคล    1 คน  

 - นักวิชาการสุขาภิบาล    1 คน 
 - พยาบาลวิชาชีพ    1   คน 
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 - นักประชาสัมพันธ์    1   คน 
 - นิติกร      1 คน 

- เจ้าพนักงานธุรการ    2 คน 
- เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 คน 
- พนักงานขับรถยนต์    2 คน 
- พนักงานขับรถดับเพลิง    1 คน 
- ผู้ช่วยพนักงานธุรการ    1 คน 

 - นักการภารโรง     1 คน 
 - แม่บ้าน     ๑ คน 

  กองคลัง 
 -  ผู้อ านวยการกองคลัง    1 คน 
 - หัวหน้าฝุายบริหารงานคลัง   1 คน 
 -  นักวิชาการเงินและบัญชี   1 คน  
 -  นักวิชาการพัสดุ    1 คน 
 -  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้   1 คน 
 - เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   1 คน 
 -  เจ้าพนักงานธุรการ    1 คน 
 - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ    1 คน 
 

    กองช่าง 
  -  ผู้อ านวยการกองช่าง    1 คน 

 -  นายช่างโยธา     1 คน 
 -  ผู้ช่วยช่างไฟฟูา    1 คน 
 -  ผู้ช่วยนายช่างส ารวจ    1 คน 
 - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   1 คน 
 

 กองการศึกษา 
 - นักวิชาการศึกษา    1 คน  
 - ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก    8 คน 
 - ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก    8 คน 
 

  กองสวัสดิการสังคม 
    - ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม   1        คน 

- หัวหน้าฝุายสวัสดิการสังคม                             1        คน 
- นักพัฒนาชุมชน                                          1        คน 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน                        1        คน 
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ศักยภาพของชุมชน และพื้นที่ 

๒.2.๒.๑   การรวมตัวของประชาชน 
  -  กลุ่มอาชีพต่าง ๆ    จ านวน   18  กลุ่ม 

-  กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน     จ านวน    11   กลุ่ม 
-  กลุ่ม  อสม.      จ านวน    ๑   กลุ่ม 
-  กลุ่มอ่ืน ๆ      จ านวน    ๗   กลุ่ม 

๒.2.๒.๒ มวลชนจัดตั้ง 
-  ลูกเสือชาวบ้าน   จ านวน      ๔   รุ่น 
-  ไทยอาสาปูองกันชาติ   จ านวน      ๖   รุ่น 
-  กองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ จ านวน      ๒   รุ่น 
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ส่วนที่ 3  
รายงานผลการด าเนินงาน 
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รายงานผลการด าเนินโครงการพัฒนา 

ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 โครงการที่ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วจ านวน 9โครงการ  ดังนี้ 
ที ่ โครงการ งบประมาณ

อนุมัติ 
เบิกจ่าย งบประมาณ

คงเหลือ 
1 โครงการก่อสร้างห้องพักเวรและห้องเก็บพัสดุงาน

ปูองกันบรรเทาสาธารณภัย 
500,000 498,000 2,000 

2 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยูพร้อมบ่อพัก
ถนนโพธิไทร  บ้านกุดไห  หมู่ที่ 1 

393,000 390,000 3,000 

3 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก บ้าน
กุดไห หมู่ที่ 6 

178,000 177,000 1,000 

4 โครงการปรับปรุงทางสาธารณะผิวจราจรลูกรังเป็น
ผิวจราจรลูกรังเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนพุทธธรรม ซอย 1 บ้านค้อน้อย  หมู่ที่ 5 

498,000 478,000 20,000 

5 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ าห้วยกระเฉอบ้านค้อ
ใหญ่  หมู่ที่ 4  

490,000 488,000 2,000 

6 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยูพร้อมบ่อพัก
ถนนประชาสามัคคีบ้านกลาง  หมู่ที่ 8 

367,000 364,000 3,000 

7 อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนคร 389,000 389,196.09 3.91 
8 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยูจากบ้านนาง

บุญ ริก าแง - สี่แยกบ้านนายวิชัย ศิหิรัญ หมู่ที่ 4 
496,000 493,000 3,000 

(กันเงิน) 
9 โครงการก่อสร้างหอประชุมเอนกประสงค์เทศบาล

ต าบลกุดไห 
2,000,000 2,000,000 (กันเงิน) 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 ไม่มีโครงการ 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
    3.1โครงการที่ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วจ านวน 53 โครงการ  ดังนี้ 
ที ่ โครงการ งบประมาณ

อนุมัติ 
เบิกจ่าย งบประมาณ

คงเหลือ 
1 โครงการสนบัสนนุสง่เสริมวันผูพ้ิการสากล 20,000 17,880 2,120 
2 โครงการถ่ายทอดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่

แนวทางปฏิบัต ิ
20,000 19,550 450 

3 โครงการส่งเสริมสนบัสนุนพฒันาศักยภาพสตรี 20,000 13,690 6,310 
4 เงินทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน นักศึกษาและ

ผู้ด้อยโอกาส 
120,000 26,300 93,700 

5 โครงการจัดงานวันเด็ก 20,000 14,716 5,284 
6 โครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด กีฬา

พ้ืนฐานและกีฬาอ่ืนๆ 
70,000 69,691 309 

7 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับก่อนวัยเรียน 
 

10,000 9,888 112 

8 
 

โครงการแข่งขันฟุตซอล “รวมพลังสร้างสุขภาพที่
ดี” 

20,000 19,939 61 

9 โครงการธรรมสัญจร 
 

10,000 9,990 10 

10 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (โครงการอาหารกลางวัน) 

828,100 630,320 197,780 

11 อุดหนุนโรงเรียนตามโครงการอาหารกลางวัน 
 

2,908,000 2,212,600 695,400 

12 ค่าอาหารเสริม (นม) 1,716,920 1,506,268.54 210,651.46 
13 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร

สถานศึกษา(โครงการค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1.1 ค่า
หนังสือ 1.2 ค่าอุปกรณ์การเรียน  1.3 ค่า
เครื่องแบบนักเรียน 1.4 ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน) 

135,600 128,820 6,780 
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ที ่ โครงการ งบประมาณ

อนุมัติ 
เบิกจ่าย งบประมาณ

คงเหลือ 
14 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร

สถานศึกษา เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่า
จัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 

287,300 284,800 2,500 

15 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 

20,000 20,000 - 
 

16 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า 

50,000 50,000 - 
 

17 โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชน หมู่ที่ 1 10,000 10,000 - 
18 โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด หมู่ที่ 1 5,000 5,000 - 
19 โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่  หมู่ที่ 1  5,000 5,000 - 
20 โครงการการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ 2 6,000 6,000 - 
21 โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด หมู่ที่ 

2 
8,000 8,000 - 

 
22 โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัย

แม่และเด็ก  หมู่ที่ 2 
6,000 6,000 - 

23 โครงการควบคุมหนอนพยาธิ  หมู่ที่ 3 5,000 5,000 - 
24 โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่  หมู่ที่ 3 5,000 5,000 - 
25 โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด หมู่ที่ 3 10,000 10,000 - 
26 โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชน หมู่ที่ 4 5,000 5,000 - 
27 โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่  หมู่ที่ 4 5,000 5,000 - 
28 โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด หมู่ที่ 

4 
10,000 10,000 - 

29 โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชน หมู่ที่ 5 5,000 5,000 - 
30 โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่  หมู่ที่ 5 5,000 5,000 - 
31 โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด หมู่ที่ 

5 
10,000 10,000 - 

32 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน  หมู่ที่ 6 7,000 7,000 - 
33 โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด หมู่ที่ 

6 
6,000 6,000 - 

34 โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชน หมู่ที่ 6 7,000 7,000 - 
35 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน  หมู่ที่ 7 

 
7,000 7,000 - 

36 โครงการการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพ
เด็ก หมู่ที่ 7 

7,000 7,000 - 
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ที ่ โครงการ งบประมาณ

อนุมัติ 
เบิกจ่าย งบประมาณ

คงเหลือ 
37 โครงการส่งเสริมโภชนาการส าหรับแม่และเด็ก  

หมู่ที่ 7 
6,000 6,000 - 

38 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน  หมู่ที่ 8 7,000 7,000 - 
39 โครงการการปรับปรุงภาวะโภชนาการและ

สุขภาพเด็ก หมู่ที่ 8 
7,000 7,000 - 

40 โครงการส่งเสริมโภชนาการส าหรับแม่และเด็ก  
หมู่ที่ 8 

6,000 6,000 - 

41 โครงการการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในวัดและ
ชุมชน  หมู่ที่ 9 

5,000 5,000 - 

42 โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่  หมู่ที่ 9 5,000 5,000 - 
43 โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด หมู่ที่ 

9 
10,000 10,000 - 

44 โครงการการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในวัดและ
ชุมชน  หมู่ที่ 10 

5,000 5,000 - 

45 โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่  หมู่ที่ 10 5,000 5,000 - 
46 โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด หมู่ที่ 

10 
10,000 10,000 - 

47 โครงการการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียน
และชุมชน  หมู่ที่ 11 

5,000 5,000 -- 

48 โครงการส่งเสริมโภชนาการส าหรับแม่และเด็ก  
หมู่ที่ 11 

5,000 
 

5,000 - 

49 โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่  หมู่ที่ 11 5,000 5,000 - 
50 โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด หมู่ที่ 

11 
5,000 5,000 - 

51 โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 12,279,500 12,279,500 - 
52 โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ 4,936,800 4,936,800 - 
53 โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ 42,000 42,000 - 

 
   3.2โครงการทีไ่ม่ได้ด าเนนิการจ านวน 3 โครงการ  ดงันี้ 
ที ่ โครงการ งบประมาณ

อนุมัติ 
1 โครงการวันผู้สูงอายุเป็นหลักชัยของครอบครัว 10,000 
2 โครงการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาศักยภาพสตรี 20,000 
3 โครงการจัดกิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 10,000 
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
    4.1โครงการที่ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วจ านวน 9  โครงการ  ดังนี้ 
ที ่ โครงการ งบประมาณ

อนุมัติ 
เบิกจ่าย งบประมาณ

คงเหลือ 
1 โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 
5,000 2,740 2,260 

2 โครงการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) 

20,000 6,990 13,010 

3 โครงการปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อ าเภอกุดบาก  
จังหวัดสกลนคร 

35,000 21,000 14,000 

4 โครงการเทศบาลกุดไหสัญจร 20,000 1,920 18,080 
5 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน

ทรัพย์สิน 
110,000 30,000 80,000 

6 โครงการด าเนินการปูองกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลวันส าคัญต่างๆ 

35,000 19,478 15,522 

7 โครงการรณรงค์เฝูาระวังและเตรียมปูองกันไฟปุา 15,000 5,660 9,340 
8 โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี 

(ห้องกองการศึกษา) 
190,000 188,000 2,000 

9 โครงการต่อเติมหลังคาระหว่างอาคารของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านค้อใหญ่ 

78,750 78,000 750 

 
   4.2โครงการทีไ่ม่ได้ด าเนนิการจ านวน  4  โครงการ  ดังนี้ 
ที ่ โครงการ งบประมาณ

อนุมัติ 
1 โครงการรวมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชนและ

บูรณาการทุกภาคส่วนของชุมชนและบูรณาการ
ทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

20,000 

2 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเลือกตั้ง 350,000 
3 โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายเบื้องต้นส าหรับ

ประชาชน 
10,000 

4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและซ้อมแผนวิธีการ
ดับเพลิง 

20,000 
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.1โครงการที่ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วจ านวน  0   โครงการ   
5.2โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการจ านวน  5   โครงการ  ดังนี้ 
ที ่ โครงการ งบประมาณ

อนุมัติ 
1 โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 20,000 
2 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะ

ต้นทาง 
20,000 

3 โครงการพัฒนาศักยภาพงานบริการทางการแพทย์
ฉุกเฉิน 

15,000 

4 โครงการปูองกันโรคระบาดในกลุ่มเด็กเล็ก (0-5ปี) 15,000 
5 ค่าใช้จ่ายในการวางและปรับปรุงผังเมืองรวมเมือง

ชุมชนและวางผังเมืองชุมชน 
10,000 

 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร 
6.1โครงการที่ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วจ านวน    2  โครงการ  ดังนี้ 
ที ่ โครงการ งบประมาณ

อนุมัติ 
เบิกจ่าย งบประมาณ

คงเหลือ 
1 โครงการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง

ท้องถิ่น(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
15,000 288 14,712 

2 โครงการส่งเสริมการใช้สารเคมีชีวภัณฑ์ปูองกัน
และก าจัดศัตรูพืช 

10,000 288 9,712 

 
6.2โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการจ านวน  4   โครงการ  ดังนี้ 
ที ่ โครงการ งบประมาณ

อนุมัติ 
1 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิค

การส ารวจวินิจฉัย 
10,000 

2 โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร 10,000 
3 โครงการอบรมการเลี้ยงปลาในบ่อดิน 10,000 
4 โครงการปลูกต้นไม้ 10,000 
 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 
 ไม่มีโครงการ 
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3.บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
  ครุภัณฑ์ที่ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วจ านวน  8 รายการ  ดังนี้ 
ที ่ ครุภัณฑ์ งบประมาณ

อนุมัติ 
เบิกจ่าย งบประมาณ

คงเหลือ 
1 โต๊ะหมู่บูชา 8,500 7,135 1,365 
2 โทรศัพท์ 8,750 6,020 2,730 
3 ปั๊มน้ าอัตโนมัติถังแรงดันส าหรับบ่อน้ าตื่น 6,500 6,500 0 
4 ล าโพงฮอร์นปากกลม ขนาด 15 นิ้ว สายล าโพง

ขนาด 2x1.5 นิ้ว  พร้อมชุดลูกข่ายรับสัญญาณ 
230,000 221,500 8,500 

5 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 16,000 14,900 1,100 
6 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า (18 หน้า/

นาที) 
2,600 2,600 0 

7 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) 

4,300 4,300 0 

8 เก้าอ้ีส านักงานแบบมีล้อ 8,000 4,800 3,200 
 
แผนงานรักษาความสงบภายใน 
  ครุภัณฑ์ที่ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วจ านวน   3  รายการ  ดังนี้ 
ที ่ ครุภัณฑ์ งบประมาณ

อนุมัติ 
เบิกจ่าย งบประมาณ

คงเหลือ 
1 เครื่องสูบน้ า 63,400 59,000 4,400 
2 เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 9,500 8,080 1,420 
3 เครื่องเจียร/ตัด ขนาด 6 นิ้ว 5,800 4,500 1,300 
 
แผนงานการศึกษา 
ครุภัณฑ์ที่ด าเนินการเสร็จเรยีบร้อยแล้วจ านวน   4   รายการ  ดังนี้ 
ที ่ ครุภัณฑ์ งบประมาณ

อนุมัติ 
เบิกจ่าย งบประมาณ

คงเหลือ 
1 เครื่องปรับอากาศระบบ inverter แบบติดผนัง 21,000 21,000 0 
2 ถังขยะแบบมีล้อ 5,100 5,070 30 
3 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค (ศพด.บ้านกลาง) 16,000 14,900 1,100 
4 เครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อม

ติดตั้งถังหมึก 
8,000 7,200 800 
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แผนงานสาธารณสุข 
ครุภัณฑ์ที่ด าเนินการเสร็จเรยีบร้อยแล้วจ านวน   5   รายการ  ดังนี้ 
ที ่ ครุภัณฑ์ งบประมาณ

อนุมัติ 
เบิกจ่าย งบประมาณ

คงเหลือ 
1 เก้าอ้ีแถวเหล็กมีพนักพิงแบบ 3 ที่นั่ง 10,000 5,500 4,500 
2 เครื่องปรับอากาศ 51,000 46,500 4,500 
3 ฉากกั้นห้อง PVC 5,000 4,800 200 
4 กระติกน้ าร้อน 1,000 919 81 
5 เครื่องท าน้ าเย็น 4,000 3,590 410 
 

ครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ด าเนินการจ านวน   2  รายการ  ดังนี้ 
ที ่ ครุภัณฑ์ งบประมาณ

อนุมัติ 
1 เก้าอ้ีส านักงาน 2,000 
2 แถบพลาสติกผ้าม่านประตู 2,000 
 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
ครุภัณฑ์ที่ด าเนินการเสร็จเรยีบร้อยแล้วจ านวน   5   รายการ  ดังนี้ 
ที ่ ครุภัณฑ์ งบประมาณ

อนุมัติ 
เบิกจ่าย งบประมาณ

คงเหลือ 
1 ตู้บานเลื่อนพร้อมชั้นวางของ ขนาด 4 ฟุต จ านวน 

2 หลัง 
8,000 7,200 800 

2 โต๊ะท างานเหล็กขนาด 5 ฟุต พร้อมกระจก 7,000 6,700 300 
3 เก้าอ้ีส านักงาน มีล้อ 2,000 1,200 800 
4 คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 16,000 14,900 1,100 
5 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อม

ติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer) 
8,000 7,800 200 

 

แผนงานเคหะและชุมชน 
ครุภัณฑ์ที่ด าเนินการเสร็จเรยีบร้อยแล้วจ านวน   1   รายการ  ดังนี้ 
ที ่ ครุภัณฑ์ งบประมาณ

อนุมัติ 
เบิกจ่าย งบประมาณ

คงเหลือ 
1 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อม

ติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer) 
16,000 14,400 1,600 

 

ครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ด าเนินการจ านวน   1  รายการ  ดังนี้ 
ที ่ ครุภัณฑ์ งบประมาณ

อนุมัติ 
1 รถกระเช้า 2,500,000 

 



-30- 
รายงานผลการด าเนินโครงการพัฒนา 

 โครงการที่จ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
  ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สภาเทศบาลต าบลกุดไห ได้พิจารณาอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม เพ่ือด าเนินโครงการ
พัฒนาทั้งสิ้น  18 โครงการดังนี้ 
1.โครงการที่ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วจ านวน 17โครงการ  ดังนี้ 
ที ่ โครงการ งบประมาณ

อนุมัติ 
เบิกจ่าย งบประมาณ

คงเหลือ 
1 โครงการปรับปรุงทางสาธารณะเป็นผิวจราจรลูกรัง 

แยกทางหลวง 2218 (บา้นกุดไห) แปลงเกษตรกรรม 
(หนองแบะ) บ้านกุดไห หมู่ที่ 6  

248,000 245,000 3,000 
(จ่ายขาดเงิน

สะสม) 

2 โครงการปรับปรุงทางสาธารณะเป็นผิวจราจรลูกรัง 
แยกถนนสาย (บา้นกุดไห-บ้านโคกท าเล)-แปลง
เกษตรกรรม บ้านกุดไห  หมู่ที่ 11 

474,000 471,000 3,000 
(จ่ายขาดเงิน

สะสม) 
3 โครงการปรับปรุงทางสาธารณะเป็นผิวจราจรลูกรัง 

แยกถนนสาย(สปก.สน.4079บา้นกุดไห-บ้านค้อ
น้อย)แปลงเกษตรกรรม (ปุาสัก1) บ้านค้อน้อยหมู่ที่ 5 

469,000 466,000 3,000 
(จ่ายขาดเงิน

สะสม) 
4 โครงการปรับปรุงทางสาธารณะเป็นผิวจราจรลูกรัง 

ถนนสายแยกสะพานหิน-แปลงเกษตรกรรม(ภูเปาะ) 
บ้านค้อใหญ่ หมู่ที่ 4 

429,000 426,000 3,000 
(จ่ายขาดเงิน

สะสม) 
5 โครงการปรับปรุงทางสาธารณะเป็นผิวจราจร

คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนรัฐพัฒนา ซอย 2 บ้านกุด
ไห หมู่ที่ 6 

114,000 110,000 3,000 
(จ่ายขาดเงิน

สะสม) 

6 โครงการปรับปรุงทางสาธารณะเป็นผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กซอยสีทน บ้านค้อใหญ่ หมู่ที่ 7 

167,000 163,000 4,000 
(จ่ายขาดเงิน

สะสม) 
7 โครงการปรับปรุงทางสาธารณะเป็นผิวจราจรลูกรัง 

ถนนพิทักษ์ธรรม ซอย 1 บ้านค้อใหญ่ หมู่ที่ 4 
293,000 291,000 2,000 

(จ่ายขาดเงิน
สะสม) 

8 โครงการปรับปรุงทางสาธารณะเป็นผิวจราจรลูกรัง 
ถนนสายนาเซียงเซ็ม  บ้านค้อใหญ่ หมู่ที่ 4 

310,000 307,000 3,000 
(จ่ายขาดเงิน

สะสม) 
9 โครงการปรับปรุงทางสาธารณะเป็นผิวทาง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนรัฐพัฒนา (บึงอาคะ) บ้าน
กุดไห หมู่ที ่6 

493,000 482,000 11,000 
(จ่ายขาดเงิน

สะสม) 

10 โครงการปรับปรุงทางสาธารณะเป็นผิวจราจรลูกรัง 
แยกทางหลวง 2218-คลองชลประทานบ้านค้อ
ใหญ่  หมู่ที่ 7 

344,000 342,000 2,000 
(จ่ายขาดเงิน

สะสม) 

11 โครงการปรับปรุงทางสาธารณะเป็นผิวจราจรลูกรัง 
ถนนริมเขื่อน  ซอย 2 บ้านกลาง หมู่ที่ 10 

146,000 144,444 2,000 
(จ่ายขาดเงิน

สะสม) 



ที ่ โครงการ งบประมาณ
อนุมัติ 

เบิกจ่าย งบประมาณ
คงเหลือ 

22 โครงการปรับปรุงทางสาธารณะเป็นผิวทาง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสินชัย  บ้านงิ้ว  หมู่ที่ 2 

239,000 234,000 5,000 
(จ่ายขาดเงิน

สะสม) 
13 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยูและวางท่อ

ระบายน้ าพร้อมบ่อพัก ถนนพอเพียง บ้านกลาง 
หมู่ที่ 3  

494,000 492,000 2,000 
(จ่ายขาดเงิน

สะสม) 

14 โครงการปรับปรุงทางสาธารณะเป็นผิวทาง
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย 2218 (ตอนบ้านกุดไห-
บ้านกลาง)  พร้อมทางเชื่อม  จ านวน 3 จุด บ้าน
กุดไห หมู่ที่ 11 

207,000 201,000 6,000 
(จ่ายขาดเงิน

สะสม) 

15 โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก บ้านค้อ
น้อย  หมู่ที่ 5 

240,000 236,000 4,000 
(จ่ายขาดเงิน

สะสม) 
16 โครงการปรับปรุงทางสาธารณะเป็นผิวทางคอนกรีต

เสริมเหล็กสายแยก 2218-บ้านกุดไห  หมู่ที่ 11 
446,000 419,000 27,000 

(จ่ายขาดเงิน
สะสม) 

17 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปี 
2563 

220,000 118,140 101,860 

 
 2. โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ  จ านวน 1 โครงการ ดังนี้ 
ที ่ โครงการ งบประมาณ

อนุมัติ 
1 โครงการถมดินภายในส านักงานเทศบาลต าบลกุดไห 238,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-31- 



-32- 
 

 
ส่วนที่ 4 

รายงานสถานะทางการเงิน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 



เทศบาลต าบลกุดไห  

 อ าเภอกุดบาก  จงัหวดัสกลนคร 



สรุปนโยบายการบญัชทีี่ส  าคญั 

 

1.1  หลกัเกณฑใ์นการจดัท างบแสดงฐานะการเงิน 

การบนัทกึบญัชเีพ่ือจดัท างบแสดงฐานะการเงินเป็นไปตามเกณฑเ์งินสดและเกณฑค์งคา้ง 

ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละวธีิปฎิบตักิารบนัทกึบญัช ี การจดัท าทะเบียน และรายงาน 

การเงินขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน  เมื่อวนัที ่ 20  มีนาคม  พ.ศ. 2558  และทีแ่กไ้ขเพ่ิมเตมิ (ฉบบัที ่2)  

ลงวนัที ่ 21  มีนาคม  2561 และหนงัสอืส ัง่การทีเ่ก่ียวขอ้ง 

1.2  รายการเปิดเผยอืน่ใด (ถา้มี) 

การจดัประเภทของทรพัยส์นิเป็นไปตามหนงัสอืกรมสง่เสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ที ่มท 0808.4/ว 297  

ลงวนัที ่ 22  มกราคม  2562 เรื่อง การจดัท ารายงานส ารวจทรพัยส์นิขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินเพ่ือจดัท าบญัช ี

และรายงานการเงินตามมาตรฐานการบญัชภีาครฐัและนโยบายบญัชภีาครฐัขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน และหนงัสอื 

กรมสง่เสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ที ่มท 0808.4/ว 3822 ลงวนัที ่ 20  กนัยายน  2562 เรื่อง แบบบญัช ีทะเบียน และ 

รายงานการเงินขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน 



รายรบัประจ าปีงบประมาณ  2563 

37,441.87 

7,515.00 
331,997.41 

513,534.00 
211,316.00 

3,200.00 

21,017,159.77 

35,550,198.00 

10,119,034.80 

ภาษีอากร 

ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 

รายได้จากทรัพย์สิน 

รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 

รายได้เบ็ดเตล็ด 

รายได้จากทุน 

ภาษีจัดสรร 

เงินอุดหนุนทั่วไป 

เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค/์เฉพาะกิจ 



งบแสดงผลการด าเนินงานจา่ยจากเงินรายรบั เงินสะสมและเงินทนุส ารองเงิน

สะสม 

500,000.00 

52,632,734.52 

10,119,034.80 
5,147,140.00 

68,398,909.32 

ปรับปรุงโดย 
ใบผา่น 

รวมจ่ายจาก 
เงินงบประมาณ 

รวมจ่ายจาก 
เงินอุดหนุนระบุวตัถุประสงค/์เฉพาะกิจ 

รวมจ่ายจาก 
เงินสะสม 

รวม 



งบแสดงผลการด าเนนิงานรวมจา่ยจากรายรบั 
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ชุดขอ้มูล1 



งบแสดงผลการด าเนนิงานรวมจ่ายจากรายรบั 
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ประมาณการ 

จ่ายจริง 



 

 

งบการเงินรวม 

รายการ/หมวด ประมาณการ 
รวมรับจาก 

เงินงบประมาณ 

รวมจ่ายจาก 
เงินอุดหนุนระบุ
วัตถุประสงค์/

เฉพาะกิจ 

ปรับปรุงโดย 
ใบผ่าน 

รวม 

รายรับ           
ภาษีอากร 155,500.00 37,441.87 - - 37,441.87 
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 52,700.00 7,515.00 - - 7,515.00 
รายได้จากทรัพย์สิน 300,000.00 331,997.41 - - 331,997.41 
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 200,000.00 513,534.00 - - 513,534.00 
รายได้เบ็ดเตล็ด 130,100.00 211,316.00 - - 211,316.00 
รายได้จากทุน 13,000.00 3,200.00 - - 3,200.00 
ภาษีจัดสรร 21,967,000.00 21,017,159.77 - - 21,017,159.77 
เงินอุดหนุนทั่วไป 33,039,200.00 35,550,198.00 - - 35,550,198.00 
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ - - 10,119,034.80 - 10,119,034.80 

รวมรับ 55,857,500.00 57,672,362.05 10,119,034.80 - 67,791,396.85 
รายรับสูงกว่าหรือต่่ากว่ารายจ่าย 4,539,627.53 

ด้านรายรับ 



ด้าน รายจ่าย (ต่อ) 

รายการ/หมวด ประมาณการ 
รวมจ่ายจาก 

เงินงบประมาณ 

รวมจ่ายจาก 
เงินอุดหนุนระบุ
วัตถุประสงค์/

เฉพาะกิจ 

ปรับปรุงโดย 
ใบผ่าน 

รวม 

รายจ่าย           

งบกลาง 19,475,950.00 18,262,619.92 7,939.80 500,000.00 18,770,559.72 

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,624,640.00 2,624,640.00 - - 2,624,640.00 

เงินเดือน (ฝ่ายประจ่า) 14,228,690.00 14,153,928.00 264,660.00 - 14,418,588.00 

ค่าตอบแทน 1,611,900.00 1,587,384.00 - - 1,587,384.00 
ค่าใช้สอย 4,548,800.00 4,054,146.99 - - 4,054,146.99 
ค่าวัสดุ 3,453,620.00 2,929,590.99 35,235.00 - 2,964,825.99 
ค่าสาธารณูปโภค 637,500.00 541,224.53 - - 541,224.53 
ค่าครุภัณฑ ์ 548,450.00 503,404.00 76,200.00 - 579,604.00 

ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 5,190,750.00 5,154,000.00 9,735,000.00 - 14,889,000.00 

รายจ่ายอื่น 20,000.00 - - - - 
เงินอุดหนุน 3,517,200.00 2,821,796.09 - - 2,821,796.09 

รวมจ่าย 55,857,500.00 52,632,734.52 10,119,034.80 500,000.00 63,251,769.32 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทศบาลต าบลกุดไห  อ าเภอกุดบาก จงัหวดัสกลนคร 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

หมายเหตุ  ปี 2563   ปี 2562  
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน 2      43,339,570.15      41,751,775.15  
สินทรัพย ์

สินทรัพย์หมุนเวียน 
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 3       44,703,960.27      42,959,452.44  

เงินฝากกระทรวงการคลัง 4            30,552.00  

เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) 5        4,746,229.67        4,026,548.44  

รายได้รัฐบาลค้างรับ 6        9,735,000.00  

ลูกหนี้ค่าภาษี 7              4,417.73  

ลูกหนี้รายได้อื่นๆ 8                      -              18,570.00  

ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 9                      -               3,100.00  

ลูกหนี้อื่นๆ (โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล) 10                      -               8,000.00  

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 11            65,000.00                     -    

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน      59,285,159.67      47,015,670.88  
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ 2        4,980,000.00        4,980,000.00  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน        4,980,000.00       4,980,000.00  

รวมสินทรัพย ์      64,265,159.67      51,995,670.88  



หน้ีสินและทนุ 

ทุนทรัพย์สิน 2      43,339,570.15      41,751,775.15  
หนี้สิน 

หนี้สินหมุนเวียน 
รายจ่ายค้างจ่าย 12       14,025,713.52        1,729,996.28  
เงินรับฝาก 13           849,218.18          842,271.55  
รวมหนี้สินหมุนเวียน      14,874,931.70       2,572,267.83  

หนี้สินไม่หมนุเวียน 
เจ้าหนี้เงินกู้ 14        1,478,649.25        1,978,649.25  
รวมหนี้สินไม่หมนุเวียน        1,478,649.25       1,978,649.25  

รวมหนี้สิน      16,353,580.95       4,550,917.08  

เงินสะสม 
เงินสะสม 15       28,126,935.56      28,390,404.77  
เงินทุนส่ารองเงินสะสม       19,784,643.16      19,054,349.03  
รวมเงินสะสม      47,911,578.72      47,444,753.80  

รวมหนี้สินและเงินสะสม      64,265,159.67      51,995,670.88  

สดัสว่นการเพ่ิมขึ้นของสนิทรพัยห์น้ีสนิและทุนเม่ือเทยีบกบัปีงบประมาณ 2562 

64,265,159.67 - 51,995,670.88  = 12,269,488.79 
x 100/51,995,670.88 
= 23.60 % 



รายจา่ยคา้งจา่ย ปีงบ 2563 

โครงการ จ านวนเงนิ 
- รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ 6,000.00 
- ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ 89,000.00 
- โครงการปฏิบติัการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหนา้ท่ีขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (สถานท่ีกลาง) อ  าเภอกดุบาก จงัหวดัสกลนคร 

14,000.00 

ค่าประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (โบนสั) 1,345,150.00 
-รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ 6,000.00 
- รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ 30,000.00 
รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ 12,000.00 
(2) จดัซ้ือเคร่ืองพิมพ ์Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถงัหมึกพิมพ ์ 7,200.00 
(1)จดัซ้ือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค  จ  านวน 1 เคร่ือง (ศพด.บา้นกลาง) 14,900.00 
ค่าอาหารเสริมนมโรงเรียน 126,954.52 
- รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ 72,000.00 
- ฉากกั้นหอ้ง Pvc 4,800.00 
- กระติกน ้าร้อน 919.00 
- เคร่ืองท าน ้าเยน็ 3,590.00 



รายจา่ยคา้งจา่ย (ต่อ) 

                                                                                                        บาท 
 - ฉากกัน้หอ้ง Pvc                 4,800.00 

 - กระตกิน า้รอ้น                   919.00 

 - เครื่องท าน า้เย็น                 3,590.00 

 -รายจา่ยเพ่ือใหไ้ดม้าซึง่บริการ                                                                                       6,000.00 

 - รายจา่ยเพ่ือใหไ้ดม้าซึง่บริการ                                                                                     44,800.00 

 1.เคร่ืองพิมพ ์Multifunction แบบฉีดหมึกพรอ้มตดิตัง้ถงัหมึกพิมพ ์(Ink Tank Printer)                    
14,400.00 

 กอ่สรา้งรางระบายน า้รูปตวัยูจากบา้นนางบุญ ริก าแง-สีแ่ยกบา้นนายวชิยั  ศิหริญั ม.4                       493,000.00 

 โครงการกอ่สรา้งหอประชุมเอนกประสงคเ์ทศบาลต าบลกุดไห                         2,000,000.00 

 กอ่สรา้งถนนผวิจราจรลาดยางแอสฟัสตกิคอนกรีตพรอ้มตดิตัง้ไฟฟ้าสอ่งสวา่งพลงังาน 

แสงอาทติยแ์บบประกอบในชุดเดยีวกนั จ านวน 59 ชุด ถนนสาย สปก.07202 สายแยก รพช  

บา้นง้ิว-บา้นคอ้ใหญ ่ผวิจราจรกวา้ง 5 เมตร ยาว 1320 เมตร เทศบาลต าบลกุดไห                           9,735,000.00 

อ าเภอกุดบาก จงัหวดัสกลนคร 

  

 รวมทัง้สิ้น   1,729,996.28   บาท  

    



โครงการท่ีจา่ยขาดสะสมประจ าปี 2563 

วนัทีไ่ด้รับอนุมัติ หมวด/ประเภท 
จ านวนเงินทีไ่ด้รับ

อนุมัติ 
เบิกจ่ายแล้ว 

ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง     
14 พ.ย. 62 โครงการปรับปรุงทางสาธารณะเป็นผวิจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสินชยั บา้นง้ิว หมู่ท่ี 2        239,000.00         234,000.00  

14 พ.ย. 62 
โครงการปรับปรุงทางสาธารณะเป็นผวิจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนรัฐพฒันา ซอย 2  บา้นกุด
ไห หมู่ท่ี 6 

       114,000.00         110,000.00  

14 พ.ย. 62 
โครงการปรับปรุงทางสาธารณะเป็นผวิจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนรัฐพฒันา (บึงอาคะ)       
บา้นกุดไห หมู่ท่ี 6 

       493,000.00         482,000.00  

14 พ.ย. 62 โครงการปรับปรุงทางสาธารณะเป็นทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสีทน บา้นคอ้ใหญ่ หมู่ท่ี 7        167,000.00         163,000.00  

14 พ.ย. 62 
โครงการปรับปรุงทางสาธารณะเป็นทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยก 2218 - บา้นกุดไห บา้นกุด
ไห   หมู่ท่ี 11 

       446,000.00         419,000.00  

14 พ.ย. 62 โครงการปรับปรุงทางสาธารณะเป็นผิวจราจรลกูรัง ถนนสายแยกสะพานหิน - แปลงเกษตรกรรม (ภูเปาะ) บา้น
คอ้ใหญ่ หมู่ท่ี 4        429,000.00         426,000.00  

14 พ.ย. 62 โครงการวางท่อระบายน ้าพร้อมบ่อพกั บา้นคอ้นอ้ย หมู่ท่ี 5 ต.กุดไห อ.กุดบาก จ.สกลนคร        240,000.00         236,000.00  
14 พ.ย. 62 โครงการปรับปรุงทางสาธารณะเป็นผวิจราจรลูกรัง ถนนพิทกัษธ์รรม ซอย 1 บา้นคอ้ใหญ่ หมู่ท่ี 4        293,000.00         291,000.00  

14 พ.ย. 62 
โครงการปรับปรุงทางสาธารณะเป็นผวิจราจรลูกรังแยกถนนสาย (สปก.สน 4079 บา้นกุดไห - 
บา้นคอ้นอ้ย) แปลงเกษตรกรรม (ป่าสัก1) บา้นคอ้นอ้ย   หมู่ท่ี 5 

       469,000.00         466,000.00  

14 พ.ย. 62 
โครงการปรับปรุงทางสาธารณะเป็นผวิจราจรลูกรัง แยกทางหลวง 2218 (บา้นกุดไห - บา้นกลาง) - 
แปลงเกษตรกรรม (หนองแบะ) บา้นกุดไห หมู่ท่ี 6 

       248,000.00         245,000.00  



วนัท่ี 
หมวด/ประเภท 

  

จ านวนเงินท่ีไดรั้บ
อนุมติั เบิกจ่ายแลว้ 

ไดรั้บอนุมติั จ่ายขาด (1) (3) 

14 พ.ย. 62 
โครงการปรับปรุงทางสาธารณะเป็นผวิจราจรลูกรัง สายแยกทางหลวง 2218 - คลอง
ชลประทาน บา้นคอ้ใหญ่ หมู่ท่ี 7 

       344,000.00         342,000.00  

14 พ.ย. 62 
โครงการปรับปรุงทางสาธารณะเป็นผวิจราจรลูกรัง ถนนริมเข่ือน ซอย 2 บา้นกลาง 
หมู่ท่ี 10 

       146,000.00         144,000.00  

14 พ.ย. 62 
โครงการปรับปรุงทางสาธารณะเป็นผวิจราจรลูกรัง แยกถนนสาย (บา้นกดุไห - 
บา้นโคกท าเล) - แปลงเกษตรกรรม บา้นกดุไห หมู่ท่ี 11 

       474,000.00         471,000.00  

14 พ.ย. 62 
โครงการก่อสร้างรางระบายน ้ารูปตวัย ูและวางท่อระบายน ้าพร้อมบ่อพกั ถนน
พอเพียง       บา้นกลาง หมู่ท่ี 3 

       494,000.00         492,000.00  

14 พ.ย. 62 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยก 2218 (ตอนบา้นกุดไห - บา้นกลาง) พร้อม
ทางเช่ือมบา้นกุดไห หมู่ท่ี 11        207,000.00         201,000.00  

14 พ.ย. 62 โครงการถมดินภายในส านกังานเทศบาลต าบลกดุไห        238,000.00    

14 พ.ย. 62 
โครงการปรับปรุงทางสาธารณะเป็นผวิจราจรลูกรัง ถนนสายนาเซียงเขม็ บา้นคอ้
ใหญ่ หมู่ท่ี 4  ต.กดุไห อ. กดุบาก  จ.สกลนคร 

       310,000.00         307,000.00  

23 เม.ย. 63 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัจิตอาสาภยัพิบติัประจ าองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน .ประจ าปี 2563     220,000.00      118,140.00  

รวม   5,571,000.00   5,147,140.00  

โครงการท่ีจา่ยขาดสะสมประจ าปี 2563  (ต่อ) 



 

คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง 

 หน่วย : บาท  

ล าโพงฮอร์นปากกลม ขนาด 15 นิ้ว สายล าโพง ขนาด 2 x 1.5 นิ้ว พร้อมชุดลูกข่ายรับสัญญาณ             221,500  

โครงการก่อสร้างห้องพักเวร และห้องเก็บพัสดุ งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย             498,000  

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยูพร้อมบ่อพัก ถนนโพธิ์ไทร บ้านกุดไห หมู่ที่ 1             364,000  

โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ าห้วยกระเฌอ บ้านค้อใหญ่ หมู่ที่ 4             488,000  

โครงการปรับปรุงทางสาธารณะผิวจราจรเป็นผิวจราจรลูกรังเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนพุทธ
รรม ซอย 1 บ้านค้อน้อย หมู่ที่ 5 

            478,000  

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า พร้อมบ่อพัก บ้านกุดไห หมู่ที่ 6             177,000  

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยูพร้อมบ่อพัก ถนนประชาสามัคคี บ้านกลาง หมู่ที่ 8             364,000  

โครงการต่อเติมหลังคาระหว่างอาคารของศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านค้อใหญ่              78,000  

โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี (ห้องกองการศึกษา)             188,000  

รวมเงิน     2,856,500.00  



  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 
 

ผลการด าเนินงาน 

เทศบาลต าบลกุดไห 



ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 



โครงการก่อสรา้งหอ้งพกัเวรและหอ้งเก็บพสัดุงาน

ป้องกนับรรเทาสาธารณภยั 



โครงการก่อสรา้งรางระบายน า้รปูตวัยูพรอ้มบ่อพกัถนนโพธิไทร  บา้นกุดไห  

หมู่ท่ี 1 

 



โครงการก่อสรา้งท่อระบายน า้พรอ้มบ่อพกั บา้นกุดไห หมู่ท่ี 6 

 



 

 

โครงการปรบัปรงุทางสาธารณะผวิจราจรลูกรงัเป็นผวิจราจรลกูรงัเป็นผวิจราจร

คอนกรตีเสรมิเหลก็ถนนพุทธธรรม ซอย 1 บา้นคอ้นอ้ย  หมู่ท่ี 5 

 

 



โครงการก่อสรา้งคลองสง่น า้หว้ยกระเฉอบา้นคอ้ใหญ่  หมู่ท่ี 4  

 



โครงการก่อสรา้งรางระบายน า้รปูตวัยูพรอ้มบ่อพกัถนนประชาสามคัคี      

บา้นกลาง  หมู่ท่ี 8 

 



อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวดัสกลนคร 



โครงการก่อสรา้งรางระบายน า้รปูตวัยูจากบา้นนางบญุ รกิ าแง - สีแ่ยกบา้น

นายวิชยั ศหิิรญั หมู่ท่ี 4 (กนัเงนิ) 

 



โครงการก่อสรา้งหอประชมุเอนกประสงคเ์ทศบาลต าบลกุดไห 

(กนัเงนิ) ระหว่างด าเนนิการ 

 



ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นสงัคม 



โครงการสนบัสนุนส่งเสรมิวนัผูพ้กิารสากล 

 



โครงการถ่ายทอดปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงสูแ่นวทางปฏบิตั ิ

 



โครงการส่งเสริมสนบัสนุนพฒันาศกัยภาพสตรี 

 



เงนิทุนการศกึษาแก่เด็กนกัเรยีน นกัศกึษาและผูด้อ้ยโอกาส 

 



โครงการจดังานวนัเดก็ 

 



โครงการแข่งขนักฬีาต่อตา้นยาเสพติด กฬีาพื้นฐานและกฬีาอืน่ๆ 

 



โครงการแข่งขนักฬีานกัเรยีนระดบัก่อนวยัเรยีน 
 

 



โครงการแข่งขนัฟตุซอล “รวมพลงัสรา้งสขุภาพท่ีด”ี 

 



โครงการธรรมสญัจร 
 

 



โครงการสนบัสนุนค่าใชจ้า่ยการบรหิารสถานศกึษา 

(โครงการอาหารกลางวนั) 

 



อดุหนุนโรงเรยีนตามโครงการอาหารกลางวนั 
 

 



ค่าอาหารเสรมิ (นม) 

 



โครงการสนบัสนุนค่าใชจ้า่ยการบรหิารสถานศกึษา (โครงการค่าใชจ้า่ยในการ

จดัการศกึษาส าหรบัศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ 1.1 ค่าหนงัสอื 1.2 ค่าอปุกรณก์าร

เรยีน  1.3 ค่าเครือ่งแบบนกัเรยีน 1.4 ค่ากจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน) 

 



โครงการสนบัสนุนค่าใชจ้า่ยการบรหิารสถานศึกษา เงนิอดุหนุน

ส าหรบัสนบัสนุนค่าจดัการเรยีนการสอนของศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็) 

 



โครงการสนบัสนุนค่าใชจ้า่ยการบรหิารสถานศกึษา       

ค่าวสัดงุานบา้นงานครวั 

 



โครงการสตัว์ปลอดโรค คนปลอดภยัจากโรคพษิสนุขับา้ 

 



โครงการพฒันาระบบสขุาภบิาลในชมุชน หมู่ท่ี 1 

 



โครงการรณรงคแ์กไ้ขปัญหายาเสพติด หมู่ท่ี 1 

 



โครงการตรวจสขุภาพเคลือ่นท่ี  หมู่ท่ี 1  

 



โครงการการควบคุมโรคขาดสารไอโอดนี หมู่ท่ี 2 

 



โครงการรณรงคแ์ละแกไ้ขปัญหายาเสพติด หมู่ท่ี 2 

 



โครงการส่งเสรมิโภชนาการและสขุภาพอนามยัแม่และเดก็  หมู่ท่ี 2 

 



โครงการควบคุมหนอนพยาธิ  หมู่ท่ี 3 

 



โครงการตรวจสขุภาพเคลือ่นท่ี  หมู่ท่ี 3 

 



โครงการรณรงคแ์ละแกไ้ขปัญหายาเสพติด หมู่ท่ี 3 

 



โครงการพฒันาระบบสขุาภิบาลในชมุชน หมู่ท่ี 4 

 



โครงการตรวจสขุภาพเคลือ่นท่ี  หมู่ท่ี 4 

 



โครงการรณรงคแ์ละแกไ้ขปัญหายาเสพติด หมู่ท่ี 4 

 



โครงการพฒันาระบบสขุาภบิาลในชมุชน หมู่ท่ี 5 

 



โครงการตรวจสขุภาพเคลือ่นท่ี  หมู่ท่ี 5 

 



โครงการรณรงคแ์ละแกไ้ขปัญหายาเสพติด หมู่ท่ี 5 

 



โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดนี  หมู่ท่ี 6 

 



โครงการรณรงคแ์ละแกไ้ขปัญหายาเสพติด หมู่ท่ี 6 

 



โครงการพฒันาระบบสขุาภบิาลในชมุชน หมู่ท่ี 6 

 



โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดนี  หมู่ท่ี 7 
 

 



โครงการการปรบัปรงุภาวะโภชนาการและสขุภาพเดก็ หมู่ท่ี 7 

 



โครงการส่งเสรมิโภชนาการส าหรบัแม่และเดก็  หมู่ท่ี 7 

 



โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดนี  หมู่ท่ี 8 

 



โครงการการปรบัปรงุภาวะโภชนาการและสขุภาพเดก็ หมู่ท่ี 8 

 



โครงการส่งเสรมิโภชนาการส าหรบัแม่และเดก็  หมู่ท่ี 8 

 



โครงการการพฒันาระบบสขุาภิบาลในวดัและชมุชน  หมู่ท่ี 9 

 



โครงการตรวจสขุภาพเคลือ่นท่ี  หมู่ท่ี 9 

 



โครงการรณรงคแ์ละแกไ้ขปัญหายาเสพติด หมู่ท่ี 9 

 



โครงการการพฒันาระบบสขุาภิบาลในวดัและชมุชน  หมู่ท่ี 10 

 



โครงการตรวจสขุภาพเคลือ่นท่ี  หมู่ท่ี 10 

 



โครงการรณรงคแ์ละแกไ้ขปัญหายาเสพติด หมู่ท่ี 10 

 



โครงการการพฒันาระบบสขุาภิบาลในโรงเรยีนและชมุชน  หมู่ท่ี 11 

 



โครงการส่งเสรมิโภชนาการส าหรบัแม่และเดก็  หมู่ท่ี 11 

 



โครงการตรวจสขุภาพเคลือ่นท่ี  หมู่ท่ี 11 

 



โครงการรณรงคแ์ละแกไ้ขปัญหายาเสพติด หมู่ท่ี 11 

 



โครงการจา่ยเบี้ยยงัชพีผูส้งูอาย ุ

 



โครงการจา่ยเบี้ยยงัชพีผูพ้กิาร 

 



โครงการจา่ยเบี้ยยงัชพีผูป่้วยเอดส ์

 



ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการ

บรหิารจดัการ 



โครงการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถิน่ 

 



โครงการเปลีย่นแปลงเพิม่เติมแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) 

 



โครงการปฏบิติัการร่วมในการช่วยเหลอืประชาชนตามอ านาจหนา้ท่ีขององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถิน่ (สถานท่ีกลาง) อ าเภอกุดบาก  จงัหวดัสกลนคร 

 



โครงการเทศบาลกุดไหสญัจร 

 



โครงการปรบัปรงุแผนท่ีภาษแีละทะเบยีนทรพัยส์นิ 

 



โครงการด าเนนิการป้องกนัและลดอุบตัิเหตุทางถนนในช่วง

เทศกาลวนัส าคญัต่างๆ 

 



โครงการรณรงคเ์ฝ้าระวงัและเตรยีมป้องกนัไฟป่า 

 



โครงการปรบัปรงุอาคารศนูยถ่์ายทอดเทคโนโลย ี     

(หอ้งกองการศกึษา) 

 



โครงการต่อเติมหลงัคาระหว่างอาคารของศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้นคอ้ใหญ่ 

 



ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการเกษตร  



โครงการจดัท าแผนพฒันาเศรษฐกจิพอเพยีงทอ้งถิน่ 

(ดา้นการเกษตรและแหล่งน า้) 

 



โครงการส่งเสริมการใชส้ารเคมีชีวภณัฑป้์องกนัและก าจดัศตัรพูชื 

 



บญัชคีรภุณัฑ ์



แผนงานบรหิารงานทัว่ไป 
 



โตะ๊หมู่บชูา 

 



โทรศพัท ์

 



ป๊ัมน า้อตัโนมตัถิงัแรงดนัส าหรบับ่อน า้ตืน่ 

 



ล าโพงฮอรน์ปากกลม ขนาด 15 นิ้ว สายล าโพงขนาด 

2X1.5 นิ้ว  พรอ้มชดุลกูข่ายรบัสญัญาณ 

 



เครือ่งคอมพวิเตอรโ์นต๊บุค๊ 

 



เครือ่งพมิพเ์ลเซอร ์หรอื LED ขาวด า (18 หนา้/นาที) 
 



เครือ่งพมิพแ์บบฉดีหมึกพรอ้มติดต ัง้ถงัหมึกพมิพ ์

(INK TANK PRINTER) 
 



เกา้อี้ส านกังานแบบมีลอ้ 

 



แผนงานรกัษาความสงบภายใน 
 



เครือ่งตดัหญา้แบบขอ้แขง็ 

 



เครือ่งเจยี/ตดั ขนาด 6 นิ้ว 

 



แผนงานการศกึษา 
 



เครือ่งปรบัอากาศระบบ INVERTER แบบตดิผนงั 
 



ถงัขยะแบบมีลอ้ 

 



เครือ่งคอมพวิเตอรโ์นต้บคุ (ศพด.บา้นกลาง) 

 



เครือ่งพมิพ ์MULTIFUNCTION     แบบฉดี
หมึกพรอ้มติดต ัง้ถงัหมึก 

 



แผนงานสาธารณสขุ 
 



เกา้อี้แถวเหลก็มีพนกัพงิแบบ 3 ท่ีน ัง่ 

 



เครือ่งปรบัอากาศ 

 



ฉากก ัน้หอ้ง PVC 

 



กระติกน า้รอ้น 

 



เครือ่งท าน า้เยน็ 

 



แผนงานสงัคมสงเคราะห ์
 



ตูบ้านเลือ่นพรอ้มช ัน้วางของ ขนาด 4 ฟตุ จ านวน 2 หลงั 

 



โตะ๊ท างานเหลก็ขนาด 5 ฟตุ พรอ้มกระจก 

 



เกา้อี้ส านกังาน มีลอ้ 

 



คอมพวิเตอรโ์นต๊บุค๊ 

 



เครือ่งพิมพ ์MULTIFUNCTION แบบฉีดหมึก

พรอ้มตดิตัง้ถงัหมึก (INK TANK PRINTER) 

 



แผนงานเคหะและชุมชน 
 



เครือ่งพิมพ ์MULTIFUNCTION แบบฉีดหมึก

พรอ้มตดิตัง้ถงัหมึก (INK TANK PRINTER) 

 



โครงการท่ีจา่ยจากเงนิจา่ยขาดเงนิสะสม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 



โครงการปรบัปรงุทางสาธารณะเป็นผวิจราจรลกูรงั แยกทางหลวง 2218 

(บา้นกุดไห) แปลงเกษตรกรรม (หนองแบะ) บา้นกุดไห หมู่ท่ี 6  

 



โครงการปรบัปรงุทางสาธารณะเป็นผวิจราจรลกูรงั แยกถนนสาย (บา้น

กุดไห-บา้นโคกท าเล)-แปลงเกษตรกรรม บา้นกุดไห  หมู่ท่ี 11 

 



โครงการปรบัปรงุทางสาธารณะเป็นผวิจราจรลกูรงั แยกถนนสาย

(สปก.สน.4079บา้นกุดไห-บา้นคอ้นอ้ย)แปลงเกษตรกรรม 

(ป่าสกั1) บา้นคอ้นอ้ยหมู่ท่ี 5 

 



โครงการปรบัปรงุทางสาธารณะเป็นผวิจราจรลกูรงั ถนนสายแยก

สะพานหิน-แปลงเกษตรกรรม(ภเูปาะ) บา้นคอ้ใหญ่ หมู่ท่ี 4 

 



โครงการปรบัปรงุทางสาธารณะเป็นผวิจราจรคอนกรตีเสรมิเหลก็ 

ถนนรฐัพฒันา ซอย 2 บา้นกุดไห หมู่ท่ี 6 

 



โครงการปรบัปรงุทางสาธารณะเป็นผวิจราจรคอนกรตีเสรมิเหลก็

ซอยสทีน บา้นคอ้ใหญ่ หมู่ท่ี 7 

 



โครงการปรบัปรงุทางสาธารณะเป็นผวิจราจรลูกรงั 

ถนนพทิกัษธ์รรม ซอย 1 บา้นคอ้ใหญ่ หมู่ท่ี 4 

 



โครงการปรบัปรงุทางสาธารณะเป็นผวิจราจรลูกรงั 

ถนนสายนาเซยีงเซม็  บา้นคอ้ใหญ่ หมู่ท่ี 4 

 



โครงการปรบัปรงุทางสาธารณะเป็นผวิทางคอนกรตีเสริมเหลก็ 

ถนนรฐัพฒันา (บงึอาคะ) บา้นกุดไห หมู่ท่ี 6 

 



โครงการปรบัปรงุทางสาธารณะเป็นผวิจราจรลกูรงั            

แยกทางหลวง 2218-คลองชลประทานบา้นคอ้ใหญ่  หมู่ท่ี 7 

 



โครงการปรบัปรงุทางสาธารณะเป็นผวิจราจรลกูรงั     

ถนนรมิเขือ่น  ซอย 2 บา้นกลาง หมู่ท่ี 10 

 



โครงการปรบัปรงุทางสาธารณะเป็นผวิทางคอนกรตีเสริมเหลก็ 

ซอยสนิชยั  บา้นงิ้ว  หมู่ท่ี 2 

 



โครงการก่อสรา้งรางระบายน า้รปูตวัยูและวางท่อระบายน า้

พรอ้มบ่อพกั ถนนพอเพยีง บา้นกลาง หมู่ท่ี 3  

 



โครงการปรบัปรงุทางสาธารณะเป็นผวิทางคอนกรตีเสริมเหลก็ 

สาย 2218 (ตอนบา้นกุดไห-บา้นกลาง)  พรอ้มทางเชือ่ม  

จ านวน 3 จุด บา้นกุดไห หมู่ท่ี 11 

 



โครงการวางท่อระบายน า้พรอ้มบ่อพกั บา้นคอ้นอ้ย  หมู่ท่ี 5 

 



โครงการปรบัปรงุทางสาธารณะเป็นผวิทางคอนกรตีเสริมเหลก็

สายแยก 2218-บา้นกุดไห  หมู่ท่ี 11 

 



โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิตัิจติอาสาภยัพบิตัิประจ า  

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ประจ าปี 2563 

 



 

จบการน าเสนอ 

ขอบคุณค่ะ 


