ประกาศเทศบาลตาบลหนองบัว
เรื่อง รายงานผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
*******************************************
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.
2548 ข้อ 30(5) กาหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อ
สภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนทราบโดยทั่วไปอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทา
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 30(5) เทศบาลตาบลหนองบัวจึงขอประกาศผลการ
ดาเนินงานการจัดทางบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดาเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มา เพื่อให้ประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
และกากับการบริหารจัดการเทศบาลตาบลหนองบัว ดังนี้

ก. วิสัยทัศน์ ของเทศบาลตาบลหนองบัว
"เทศบาลตาบลหนองบัวภายใต้การบริหารงานของผู้บริหารชุดปัจจุบันได้กาหนดวิสัยทัศน์
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน ภายใต้นโยบาย เทศบาลตาบล
หนองบัวยุคใหม่ พัฒนาโปร่งใส ใส่ใจทุกชุมชน ในคราวแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตาบลหนองบัว
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2554"

ข. พันธกิจ ของเทศบาลตาบลหนองบัว
1. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบคมนาคมขนส่งและกิจการจราจรให้ได้มาตรฐาน
2. ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ พัฒนาสภาพแวดล้อมของเมืองให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน
3. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน โดยพัฒนาการให้บริการขั้นพื้นฐาน ด้านสาธารณสุข
สวัสดิการ การศึกษา กีฬาและนันทนาการ การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4. ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและคุณธรรมจริยธรรมอันดีงามใน
สังคม
5. เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง
6. พัฒนาระบบการบริการจัดการของเทศบาลโดยยึดหลักธรรมาภิบาลพัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศ
เพื่อการบริหารและการบริการให้มีประสิทธิภาพ

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลตาบลหนองบัว
ได้กาหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. พัฒนาและปรับปรุงการวางระบบผังเมือง
2. ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษา ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า และทางระบายน้า
3. ขยายเขตประปา ติดตั้งปรับปรุงให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง
4. ขยายเขตจาหน่ายไฟฟูาแรงต่า ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบไฟฟูาสาธารณะ
5. พัฒนาแหล่งกักเก็บน้า
6. จัดระเบียบและแก้ไขปัญหาการจราจร
ยุทธศาสตร์การบริหารราชการท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักบริหารจัดการที่ดี
1. พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร
2. พัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ให้บริการประชาชน
3. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์เทศบาล
4. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมการบริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้แก่ประชาชน
2. พัฒนาและเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตร
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
1. สร้างจิตสานึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
2. การบริหารจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและของเสีย
3. จัดระบบสุขาภิบาลให้เป็นระเบียบ ถูกสุขลักษณะ
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดระบบบริการสาธารณสุขให้ได้มาตรฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
1. สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ เด็ก ผู้พิการและผู้ประสบภัยต่างๆ
2. ส่งเสริมการพัฒนากีฬา/นันทนาการ
3. การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริม สนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อย และความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
4. ปูองกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด
5. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีความเสมอภาคและมีโอกาสทางการศึกษา
6. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ง. การวางแผน
เทศบาลตาบลหนองบัว ได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2559 -2561)
ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการ
ชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ก่อนนามาจัดทาโครงการเพื่อ
พัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป
เทศบาลตาบลหนองบัว ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2559 - 2561) เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน
2558 โดยได้กาหนดโครงการที่จะดาเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การบริหาร
ราชการท้องถิ่นให้เป็นไปตาม
หลักบริหารจัดการที่ดี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและสังคม
รวม

2559
จานวน งบประมาณ

2560
จานวน งบประมาณ

2561
จานวน งบประมาณ

61 28,596,060.00

28 23,725,800.00

68 74,983,600.00

70 10,162,200.00

69 21,581,000.00

62 13,056,000.00

16

16

7

720,000.00

1,730,000.00

1,730,000.00

8 14,040,000.00

23 26,180,000.00

23 40,130,000.00

97 56,039,760.00

92 47,451,520.00

92 48,981,520.00

243 109,558,020.00

228 120,668,320.00

261 178,881,120.00

แผนภูมแ
ิ สดงจานวนโครงการ การจ ัดทาแผน 3 ปี
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จ. การจัดทางบประมาณ
ผู้บริหารเทศบาลตาบลหนองบัว ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 21 กันยายน
2558 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จานวน 219 โครงการ งบประมาณ
98,598,175 บาท สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การบริหารราชการท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักบริหารจัดการที่ดี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
รวม

โครงการ
49
70
6
8
86
219

งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ
22,530,200.00
9,197,300.00
305,000.00
13,975,075.00
52,590,600.00
98,598,175.00

แผนภูมแ
ิ สดงจานวนโครงการ ทีไ่ ด้ร ับจ ัดสรรงบประมาณ
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลตาบลหนองบัว มีดังนี้
ยุทธศาสตร์

โครงการ

1

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการก่อสร้างถนน
ค.ส.ล
ซอยธรรมนิมิตร 2
ชุมชนบงคา (เสนอ
โดยชุมชน บงคา)
โครงการก่อสร้าง
ถนนและระบบระบาย
น้า ค.ส.ล ซอยไสว
ชุมชนบงคา(เสนอโดย
ชุมชน บงคา)

2

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

3

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการก่อสร้าง
ระบบระบายน้า
ค.ส.ล. ซอยชัยมงคล
ชุมชนมิตรภาพ
เก่าน้อย (เสนอโดย
ชุมชนเก่าน้อย)

4

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการก่อสร้าง
ระบบระบายน้าค.ส.ล.
ซอยชัยมงคลแยกขวา
เชื่อมซอยน้าทิพย์
ชุมชนมิตรภาพเก่า
น้อย(เสนอโดยชุมชน
เก่าน้อย)

5 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการก่อสร้างถนน
ค.ส.ล. ซอยมหาโคตร
ชุมชนเก่าน้อย (เสนอ
โดยชุมชนเก่าน้อย)

แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ
76,000.00

632,000.00

วัตถุ
ประสงค์
- เพื่อแก้ไข
ปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนภายใน
เขตเทศบาล
- เพื่อแก้ไข
ปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนภายใน
เขตเทศบาล

ผลผลิต
- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล กว้าง
4 เมตร ยาว 33.50 เมตร หนา
0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 134 ตารางเมตร

- ก่อสร้างระบบระบายน้า
คสล. ยาว 247 ม. โดยวางท่อ
ระบายน้า คสล. ขนาด Ø 0.40
ม. (มอก.ชั้น3) จานวน 218
ท่อน บ่อพัก คสล. สาหรับท่อ
Ø 0.40 ม. จานวน 24 บ่อ ราง
- เพื่อให้มีถนน ระบายน้า คสล. รางวี ยาว 218
และระบบระบาย ม
น้าที่ได้มาตรฐาน - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล กว้าง
4 เมตร ยาว 26 เมตร หนา
0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 104 ตารางเมตร
1,023,000.00 - เพื่อแก้ไข
- ก่อสร้างระบบระบายน้า
ปัญหาความ
คสล. ยาว 417 ม. โดยวางท่อ
เดือดร้อนของ
ระบายน้า คสล. ขนาด Ø 0.40
ประชาชนภายใน ม. (มอก.ชั้น3) จานวน 370
เขตเทศบาล
ท่อน บ่อพัก คสล. สาหรับท่อ
Ø 0.40 ม. จานวน 39 บ่อ ราง
- เพื่อให้มีระบบ ระบายน้า คสล. รางวี ยาว 365
ระบายน้าที่ได้
ม.
มาตรฐาน
499,000.00 - เพื่อแก้ไข
- ก่อสร้างระบบระบายน้า
ปัญหาความ
ค.ส.ล ยาว 205 เมตร โดยวาง
เดือดร้อนของ
ท่อระบายน้า ค.ส.ล Ø 0.40
ประชาชนภายใน เมตร จานวน 19 บ่อ ราง
เขตเทศบาล
ระบายน้า ค.ส.ล รางวี ยาว
-เพื่อให้มีระบบ 172 เมตร
ระบายน้าที่ได้
มาตรฐาน
101,200.00 - เพื่อแก้ไข
- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล กว้าง
ปัญหาความ
4 เมตร ยาว 50 เมตร หนา
เดือดร้อนของ
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
ประชาชนภายใน กว่า 200 ตารางเมตร
เขตเทศบาล

ยุทธศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ

วัตถุ
ประสงค์

ผลผลิต

6 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้า ค.ส.ล ซอย
อินทร์แปลง ซอย 8
ชุมชนเก่าน้อย (เสนอ
โดยชุมชนเก่าน้อย)

514,000.00 - เพื่อแก้ไข
- ก่อสร้างรางระบายน้า ค.ส.ล
ปัญหาความ
รูปตัวยู กว้าง 0.70 เมตร ยาว
เดือดร้อนของ
130 เมตร
ประชาชนภายใน
เขตเทศบาล

7 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการปรับปรุงถนน
ดงอุดม-หนองใสจาก
ซอยรื่นรมย์
ถึงซอยหนองใส 3
ชุมชนหนองใส (เสนอ
โดยชุมชนหนองใส)

241,500.00 - เพื่อแก้ไข
ปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนภายใน
เขตเทศบาล

- ปรับปรุงถนนดงอุดม-หนอง
ใส โดยการรื้อทางเข้า-ออกทั้ง
สองข้างและมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
3,517.50 ตารางเมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 293.85
ตารางเมตร

8 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการก่อสร้างถนน
ค.ส.ล ซอยหนองใส 5
ซอย 2 ชุมชนหนอง
ใส 5 (เสนอโดยชุมชน
หนองใส)

87,400.00 - เพื่อแก้ไข
ปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนภายใน
เขตเทศบาล

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล กว้าง
3.00 เมตร ยาว 57.70 เมตร
หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 140 ตารางเมตร

9 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการก่อสร้างถนน
คสล. ซอย
ตาเนื่องอุทิศ
ช่วงที่ 2
ชุมชนประปาเขต 7

333,400.00 - เพื่อแก้ไข
ปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนภายใน
เขตเทศบาล

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล กว้าง 4
เมตร ยาว 162 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 648 ตารางเมตร

10 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการก่อสร้าง
ระบบระบายน้า
ค.ส.ล. ซอยคูณศรี
พัฒนา ชุมชนหนอง
ขาม (เสนอโดยชุมชน
หนองขาม)

569,000.00 - เพื่อแก้ไข
ปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนภายใน
เขตเทศบาล

- ก่อสร้างระบบระบายน้า
ค.ส.ล ยาว 230 ม. โดยวาง
ท่อระบายน้า ค.ส.ล ขนาด
Ø 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3)
จานวน 204 ท่อน บ่อพัก
ค.ส.ล สาหรับท่อ Ø 0.40 ม.
จานวน 21 บ่อ รางระบาย
น้า ค.ส.ล รางวี ยาว 205 ม.

11

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้า ค.ส.ล.
รางยู ซอยท้าวจันทร์
5 ชุมชนหนองขาม
(เสนอโดยชุมชนหนอง
ขาม)

556,000.00 - เพื่อแก้ไข
ปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนภายใน
เขตเทศบาล

- ก่อสร้างรางระบายน้า ค.ส.ล
รูปตัวยู 0.70 ม. ยาวไม่น้อย
กว่า 160 เมตร และวางท่อ
ค.ส.ล Ø 0.40 ม. จานวน 8
ท่อน

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ

วัตถุ
ประสงค์

ผลผลิต

12

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการก่อสร้างถนน
ค.ส.ล ซอยรุ่งอรุณ (
ช่วงที่ 2 ) ชุมชนดอน
หัน (เสนอโดยชุมชน
ดอนหัน)

127,600.00 - เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน
ของประชาชน
ภายในเขต
เทศบาล

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล กว้าง 4
เมตร ยาว 62 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 248 ตารางเมตร

13

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการก่อสร้างถนน
ค.ส.ล ซอยเจริญ
พัฒนาแยก 1 ชุมชน
ดอนหัน (เสนอโดย
ชุมชนดอนหัน)

237,600.00 - เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน
ของประชาชน
ภายในเขต
เทศบาล

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล กว้าง
3.50 เมตร ยาว 129 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 451.50 ตาราง
เมตร

14

ยุทธศาสตร์การ
บริหารราชการ
ท้องถิ่นให้เป็นไป
ตามหลักบริหาร
จัดการที่ดี

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของคณะ
ผู้บริหารและบุคลากร
ของเทศบาลตาบล
หนองบัว

900,000.00 -เพื่อเสริมสร้าง
- ฝึกอบรม และทัศนศึกษา
วิสัยทัศน์และ
ดูงาน ปีละ 1 ครั้ง
ทัศนคติที่ดี
ในการปฏิบัติ งาน
ให้แก่คณะ
ผู้บริหารและ
บุคลากรของ
เทศบาล
- เพื่อเพิ่มพูน
ความรู้
ความสามารถและ
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

15 ยุทธศาสตร์การ
บริหารราชการ
ท้องถิ่นให้เป็นไป
ตามหลักบริหาร
จัดการที่ดี

โครงการฝึกอบรม
เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมให้แก่
บุคลากรเทศบาล

30,000.00 - เพื่อเสริมสร้าง - จัดฝึกอบรม ปีละ 1 ครั้ง
คุณธรรมจริยธรรม
ในการปฏิบัติงาน
แก่คณะผู้บริหาร
และบุคลากร
เทศบาล

16 ยุทธศาสตร์การ

โครงการคัดเลือก
บุคลากรดีเด่นของ
เทศบาลตาบลหนอง
บัว

10,000.00 - เพื่อเป็นการ
- ทาการคัดเลือกบุคลากร
สร้างขวัญ
ดีเด่น จานวนปีละ 1 ครั้ง
กาลังใจและ
กระตุ้นให้ลูกจ้าง
มีความตั้งใจใน
การปฏิบัติงาน
โดยยึดประโยชน์
ของเทศบาลเป็น
สาคัญ

บริหารราชการ
ท้องถิ่นให้เป็นไป
ตามหลักบริหาร
จัดการที่ดี

ยุทธศาสตร์
17 ยุทธศาสตร์การ

โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ

วัตถุ
ประสงค์

โครงการก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล. พร้อม
ระบบระบายน้า
ซอยจันทร์เจริญ
ชุมชนดอนหัน
(เสนอโดยชุมชนดอน
หัน)

1,283,000.00

โครงการติดตามและ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ
เทศบาลตาบลหนอง
บัว

100,000.00 - เพื่อสารวจ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ในการ
ให้บริการของ
เทศบาล

- จ้างสถาบันที่มีความ
ชานาญสารวจความพึง
พอใจของประชาชนในการ
ให้บริการของเทศบาล
ปีละครั้ง

19 ยุทธศาสตร์การ
โครงการเทศบาล
บริหารราชการ
โปร่งใสหัวใจคุณธรรม
ท้องถิ่นให้เป็นไปตาม
หลักบริหารจัดการที่ดี

30,000.00 - เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติ
งานเน้นความ
โปร่งใสและมี
คุณธรรม
จริยธรรมใน
การปฏิบัติงาน

- ดาเนินการจัดอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับแนวทาง
ปฏิบัติงานที่เน้นความโปร่งใส
และเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม

20 ยุทธศาสตร์การ
โครงการองค์กรแห่ง
บริหารราชการ
การเรียนรู้
ท้องถิ่นให้เป็นไปตาม
หลักบริหารจัดการที่ดี

40,000.00 - เพื่อเพิ่มพูน
ทักษะความ
ชานาญในการ
ปฏิบัติงานของ
พนักงาน
- เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ของระบบการ
เรียนรู้และการ
ถ่ายทอดความรู้
ให้แก่กันและ
กัน

- จัดอบรมพนักงานเทศบาล
ในระดับหัวหน้าฝุาย หัวหน้า
งาน จานวน 1 รุ่น
-จัดอบรมพนักงานและ
พนักงานจ้าง
จานวน 1 รุ่น

พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

18 ยุทธศาสตร์การ

บริหารราชการ
ท้องถิ่นให้เป็นไป
ตามหลักบริหาร
จัดการที่ดี

- เพื่อแก้ไข
ปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน
ภายในเขต
เทศบาล

ผลผลิต

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง
4 เมตร ยาว 249 เมตร
หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 996 ตารางเมตร
ก่อสร้างระบบระบายน้า ค.
ส.ล. ยาว 244.50 เมตร โดย
วางท่อระบายน้า ค.ส.ล.
ขนาด Ø 0.40 ม. (มอก.ชั้น
3) จานวน 225 ท่อน บ่อพัก
ค.ส.ล. สาหรับท่อ Ø 0.40
ม. จานวน 23 บ่อ ราง
ระบายน้า ค.ส.ล. รางวี
ยาว 218 เมตร

ยุทธศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตาม
วัตถุ
ข้อบัญญัติ
ประสงค์
1,267,000.0 - เพื่อแก้ไข
0 ปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนภายใน
เขตเทศบาล

ผลผลิต

21 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการก่อสร้าง
ระบบระบายน้า ค.ส.ล
ซอยพรสววรค์ 1
ชุมชนพรสวรรค์(เสนอ
โดยชุมชนพรสวรรค์)

- ก่อสร้างระบบระบายน้า
ค.ส.ล ยาว 530 เมตร โดยวาง
ท่อระบายน้า ค.ส.ล ขนาด
Ø 0.40 เมตร จานวน 468
ท่อน บ่อพัก ค.ส.ล สาหรับท่อ
Ø 0.40 เมตร จานวน 47 บ่อ
รางระบายน้า ค.ส.ล รางวี ยาว
468 เมตร

22 ยุทธศาสตร์การ
บริหารราชการ
ท้องถิ่นให้เป็นไป
ตามหลักบริหาร
จัดการที่ดี

โครงการพัฒนา
ศักยภาพสมาชิก
อปพร. เทศบาลตาบล
หนองบัว

23 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการก่อสร้าง
ระบบระบายน้า ค.ส.ล
ซอยอุดมสุข (ซอย
หน้าวัด) ชุมชน
พรสวรรค์ (เสนอโดย
ชุมชนพรสวรรค์)

525,000.00 -เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน
ของประชาชน
ภายในเขต
เทศบาล

- ก่อสร้างระบบระบายน้า
ค.ส.ล ยาว 211.50 เมตร โดย
วางท่อระบายน้า ค.ส.ล ขนาด
Ø 0.40 เมตร (มอก.ชั้น 3)
จานวน 187 ท่อน บ่อพัก
ค.ส.ล สาหรับท่อ Ø 0.40
เมตร จานวน 20 บ่อ ราง
ระบายน้า ค.ส.ล รางวี ยาว
183 เมตร Ø 0.40 เมตร
จานวน 20 บ่อ รางระบายน้า
ค.ส.ล รางวี ยาว 183 เมตร

24 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการก่อสร้างถนน
ค.ส.ล เชื่อมระหว่าง
ซอย 1และซอย 2
แยก 1 ชุมชนสุขเกษม
(เสนอโดยชุมชนสุข
เกษม)

193,200.00 -เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน
ของประชาชน
ภายในเขต
เทศบาล

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล กว้าง 5
เมตร ยาว 74 เมตร หนา 0.15
เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
370 ตารางเมตร

67,000.00 - เพื่อเพิ่มพูน
- จัดฝึกอบรม อปพร.
ทักษะความ
หลักสูตรจัดตั้ง
ชานาญในการ
ปฏิบัติงานของ
ชานาญในการ
ปฏิบัติงานของอป
พร. เทศบาล
ตาบลหนองบัว
- เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของ
อปพร. เทศบาล
ตาบลหนองบัว

ยุทธศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตาม
วัตถุ
ผลผลิต
ข้อบัญญัติ
ประสงค์
30,000.00 - เพื่อพัฒนา
- ดาเนินการจัดส่งบุคลากรเข้า
ศักยภาพและ
รับการฝึกอบรมในระดับที่สูง
ประสิทธิภาพ
ขึน้ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพใน
บุคลากรที่ปฏิบัติ การปฏิบัติงาน 20 คน
หน้าที่เป็นหน่วย
บริการระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน

25 ยุทธศาสตร์การ
บริหารราชการ
ท้องถิ่นให้เป็นไป
ตามหลักบริหาร
จัดการที่ดี

โครงการเพิ่มศักยภาพ
ระบบการแพทย์
ฉุกเฉินให้แก่บุคลากร

26 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการก่อสร้างถนน
ค.ส.ล เชื่อมระหว่าง
ซอย 1 และซอย 2
แยก 2 ชุมชนสุขเกษม
(เสนอโดยชุมชนสุข
เกษม)

192,000.00 -เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน
ของประชาชน
ภายในเขต
เทศบาล

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล กว้าง
5 เมตร ยาว 74.50 เมตร
หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 372.50 ตาราง
เมตร

27 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการก่อสร้างถนน
ค.ส.ล ซอยข้างบ้าน
กานัน ชุมชนนาดอน
(เสนอโดยชุมชนนา
ดอน)

44,700.00 -เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน
ของประชาชน
ภายในเขต
เทศบาล

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล กว้าง
4 เมตร ยาว 21.5 เมตร
หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 86 ตารางเมตร

28 ยุทธศาสตร์การ
บริหารราชการ
ท้องถิ่นให้เป็นไป
ตามหลักบริหาร
จัดการที่ดี

โครงการพัฒนา
บุคลากรทาง
การศึกษา

150,000.00 - เพื่อให้ครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาได้พัฒนา
การทางานให้
เกิดผลสาเร็จ
อย่างมีประ สิทธิ
ภาพ

- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการและ
ศึกษา ดูงานโรงเรียนต้นแบบ
ดังนี้
1. อบรมกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ และกิจกรรมการเรียน
การสอน มุ่งเน้นทักษะ
กระบวน การคิด จานวน
20,000 บาท
2. อบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัย
ในชั้นเรียน จานวน 40,000
บาท
3. อบรมคอมพิวเตอร์สาหรับ
ครู จานวน 40,000 บาท
4. ทัศนศึกษาดูงาน
จานนวน 250,000 บาท

ยุทธศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตาม
วัตถุ
ข้อบัญญัติ
ประสงค์
1,133,000.00 - เพื่อให้
อาสาสมัคร
สาธารณสุข
มีความรู้
ความสามารถ
ในงานด้าน
สาธารณสุขเพิ่ม
มากขึ้น
-เพื่อสนับสนุน
งานด้านการ
สาธารณสุขของ
เทศบาล
-เพื่อสร้าง
อสม. ต้นแบบ
ในการดาเนิน
ชีวิตเศรษฐกิจ
พอเพียง

ผลผลิต

29 ยุทธศาสตร์การ
บริหารราชการ
ท้องถิ่นให้เป็นไป
ตามหลักบริหาร
จัดการที่ดี

โครงการพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุข ( อสม. )
และศึกษาดูงาน

- จัดอบรม และทัศนศึกษาดู
งานของอาสาสมัคร
สาธารณสุข จานวน 400 คน
ระยะเวลา 2-3 วัน

30 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการก่อสร้างถนน
ค.ส.ล
ซอย คนหล่อ 3
ชุมชนนาดอน (เสนอ
โดยชุมชนนาดอน)

478,900.00 -เพื่อแก้ไข
ปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน
ภายในเขต
เทศบาล

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล กว้าง
4 เมตร ยาว 299 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 1,196 ตารางเมตร

31 ยุทธศาสตร์การ
บริหารราชการ
ท้องถิ่นให้เป็นไป
ตามหลักบริหาร
จัดการที่ดี

โครงการอบรมสัมมนา
เพิ่มศักยภาพและทัศน
ศึกษาดูงานของ
พนักงานครูผู้ดูแลเด็ก
บุคลากรทาง
การศึกษาและ
เจ้าหน้าที่สังกัดและ
คณะกรรมการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กกอง
การศึกษา

200,000.00 - เพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ความ
สามารถ และ
ประสิทธิภาพ
ของการปฏิบัติ
หน้าที่

- จัดอบรมและทัศนศึกษาดู
งานเพื่อ เพิ่มศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานมีครูผู้ ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเจ้าหน้าที่
และคณะกรรมการสถานศึกษา
เข้าร่วม จานวน 50 คน

32 ยุทธศาสตร์การ
บริหารราชการ
ท้องถิ่นให้เป็น ไป
ตามหลัก บริหาร
จัดการที่ดี

ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/
ผู้ดูแลเด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

34,000.00 - เพื่อพัฒนา
ความรู้และ
ความสามารถ
เพิ่มศักยภาพ
การเรียนการ
สอนให้มี
ประสิทธิภาพ

- จัดส่งครูเข้ารับการฝึกอบรม
และให้มีความรู้อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง

ยุทธศาสตร์

โครงการ

33 ยุทธศาสตร์การ โครงการจัดงานวัน
บริหารราชการ เทศบาล 24 เมษายน
ท้องถิ่นให้เป็น ไป
ตามหลักบริหาร
จัดการที่ดี

แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตาม
วัตถุ
ข้อบัญญัติ
ประสงค์
30,000.00 - เพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมของ
เทศบาลให้
ประชาชนได้รับ
ทราบ
- เพื่อส่งเสริม
การร่วมกิจกรรม
ระหว่างเทศบาล
และชุมชน

ผลผลิต
- จัดงานวันเทศบาลวันที่
24 เมษายน

34 ยุทธศาสตร์การ
บริหารราชการ
ท้องถิ่นให้เป็นไป
ตามหลักบริหาร
จัดการที่ดี

โครงการจัดทาราย งาน
กิจการ เทศบาลตาบล
หนองบัว

200,000.00 - เพื่อสรุป
ผลงานในรอบปี
ของเทศบาล
ตาบลหนองบัว

- จัดพิมพ์รายงานกิจการ
เทศบาลตาบลหนองบัวจานวน
ปีละ ไม่น้อยกว่า 1,000 เล่ม

35 ยุทธศาสตร์การ
บริหารราชการ
ท้องถิ่นให้เป็นไป
ตามหลักบริหาร
จัดการที่ดี

โครงการจัดทาวารสาร
เทศบาลตาบลหนองบัว
ราย 3 เดือน

- จัดพิมพ์วารสารเทศบาล
ตาบลหนองบัว ราย 3 เดือน ๆ
ละไม่น้อยกว่า 1,000 ฉบับ

36 ยุทธศาสตร์การ
บริหารราชการ
ท้องถิ่นให้เป็น ไป
ตามหลักบริหาร
จัดการที่ดี

โครงการก่อสร้างและ
ปรับปรุงระบบเสียง
ตามสายชุมชนในเขต
เทศบาล

200,000.00 - เพื่อเป็นการ
เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
ข่าวสารของ
เทศบาลตาบล
หนองบัว
100,000.00 - เพื่อให้
ประชาชนได้รับ
ทราบข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ
อย่างทั่วถึง
- เพื่ออานวย
ความสะดวกใน
การติดต่อ
ประสานงาน
ระหว่างเทศบาล
กับชุมชน
100,000.00 - เพื่อให้มี
เครื่องมือในการ
จัดกิจกรรมต่างๆ
ของชุมชน
- เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ประสานงานและ
การ
ประชาสัมพันธ์ใน
ชุมชน

37 ยุทธศาสตร์การ โครงการจัดซื้อชุด
บริหารราชการ เครื่องเสียงและอุปกรณ์
ท้องถิ่นให้เป็น ไป ชุมชนในเขตเทศบาล
ตามหลักบริหาร
จัดการที่ดี

- ก่อสร้างและปรับปรุงหอ
กระจายข่าวพร้อมอุปกรณ์ใน
เขตเทศบาล (เพิ่มเติม)
- จัดซื้อลาโพงฮอร์น
พร้อมลูกไลน์ จานวน 50 ตัว
- จัดซื้ออุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์
ฯ อุปกรณ์ไฟฟูาสื่อสารต่างๆ

- จัดซื้อชุดเครื่องเสียงและ
อุปกรณ์ จานวน ปีละ 10 ชุด

ยุทธศาสตร์

โครงการ

38 ยุทธศาสตร์การ
บริหารราชการ
ท้องถิ่นให้เป็น
ไปตามหลัก
บริหารจัดการที่
ดี

โครงการปรับปรุง
และพัฒนา
Website เทศบาล
ตาบลหนองบัว

39 ยุทธศาสตร์การ
บริหารราชการ
ท้องถิ่นให้
เป็นไปตามหลัก
บริหารจัดการที่
ดี

โครงการจัดทา
ปฏิทินประจาปี
เทศบาลตาบลหนอง
บัว

40 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล ซอย
ธาตุโพนทอง 5
ชุมชนโพนทอง
(เสนอโดยชุมชนโพน
ทอง)
โครงการก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล ซอย
เสนีย์พิทักษ์ชน 7
(จากถนน ค.ส.ลเดิม
ถึงถนน ค.ส.ล หน้า
เทศบาลตาบลหนอง
บัว) ชุมชนบ้านค่าย
เสนีย์ฯ 1 (เสนอโดย
ชุมชนบ้านค่ายเสนีย์
1)
โครงการก่อสร้าง
ระบบระบายน้า ค.
ส.ล. ซอยค่ายเสนีย์
พิทักษ์ชน 2 (ช่วงที่
2) (จากคลอง
ระบายน้า ถึง สาม
แยก) ชุมชนบ้าน
ค่ายเสนีย์ ฯ 1
(เสนอโดยชุมชน
บ้านค่ายเสนีย์ฯ 1)

41 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน

42 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน

แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตาม
วัตถุ
ข้อบัญญัติ
ประสงค์
15,000.00 - เพื่อเพิ่ม
ช่องทางในการ
เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
ข่าวสารต่างๆของ
เทศบาล
- เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมการพัฒนา
ด้านเทคโนโลยี
200,000.00 - เพื่อเพิ่ม
ช่องทางในการ
เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
ข่าวสารต่างๆของ
เทศบาล ให้
ประชาชนได้รับ
ทราบอย่างทั่วถึง
169,500.00 -เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน
ของประชาชน
ภายในเขต
เทศบาล
880,000.00 -เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน
ของประชาชน
ภายในเขต
เทศบาล

1,182,000.00 - เพื่อแก้ไข
ปัญหาความ
เดือดร้อน
ของประชาชน
ภายในเขต
เทศบาล

ผลผลิต
- พัฒนา และปรับปรุง
Website เทศบาลตาบลหนอง
บัว จานวน 1 Website

- จัดพิมพ์ปฏิทินเทศบาล
ตาบลหนองบัว อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล กว้าง 4
เมตร ยาว 84 เมตร หนา 0.15
เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
336 ตารางเมตร
- ก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล กว้าง
4.00 เมตร ยาว 124 เมตร
และกว้าง 6.00 เมตร ยาว 197
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,678
ตารางเมตร

- ก่อสร้างระบบระบายน้า
ค.ส.ล ยาว 488 เมตร โดย
วางท่อระบายน้า ค.ส.ล ขนาด
Ø 0.40 เมตร (มอก.ชั้น3)
จานวน 434 ท่อน บ่อพัก
ค.ส.ล สาหรับท่อ Ø 0.40
เมตร จานวน 46 บ่อ ราง
ระบายน้า ค.ส.ล รางวี ยาว
424 เมตร

ยุทธศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ

วัตถุ
ประสงค์

ผลผลิต

43 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการก่อสร้างถนน
ค.ส.ล. ซอยศรีภิรมย์
กับซอยสามัคคี 6
ชุมชนบ้านค่ายเสนีย์ฯ
2 (เสนอโดยชุมชน
บ้านค่ายเสนีย์ฯ 2)

327,700.00 -เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนภายใน
เขตเทศบาล

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล กว้าง
4 เมตร ยาว 53 เมตร หนา
0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 212 ตารางเมตร

44 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการก่อสร้าง
ระบบระบายน้า
ค.ส.ล. ซอยรุ่งเรือง
(จากปากซอย ถึง
ระบบระบายน้าเดิม )
ทั้งสองฝั่ง ชุมชน
บ้านค่ายเสนีย์ ฯ 2
(เสนอโดยชุมชนบ้าน
ค่ายเสนีย์ ฯ 2)

843,000.00 - เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน
ของประชาชน
ภายในเขตเทศบาล

- ก่อสร้างระบบระบายน้า
ค.ส.ล ยาว 220 เมตร โดยวาง
ท่อระบายน้า ค.ส.ล ขนาด Ø
0.40 เมตร (มอก.ชั้น3) จานวน
335 ท่อน บ่อพัก ค.ส.ล
สาหรับท่อ Ø 0.40 เมตร
จานวน 36 บ่อ รางระบายน้า
ค.ส.ล รางวี ยาว 327 เมตร

45 ยุทธศาสตร์การ
บริหารราชการ
ท้องถิ่นให้เป็น
ไปตามหลัก
บริหารจัดการที่
ดี

โครงการพลเมืองดี
ตามวิถีประชาธิปไตย

30,000.00 - เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมการ
ปกครองระบบ
ประชาธิปไตยแก่
พลเมืองและ
ประชาชน

46 ยุทธศาสตร์การ
บริหารราชการ
ท้องถิ่นให้เป็น
ไปตามหลัก
บริหารจัดการที่
ดี

โครงการจัดทาแผน
พัฒนาเทศบาล

- จัดฝึกอบรมเพื่อสร้าง
พลเมืองที่ดีตามวิถีประชา
ธิปไตยของประชาชน

200,000.00 - เพื่อให้ประชาชน - จัดประชุมประชาคมชาวบ้าน
มีส่วนร่วมในการ
ในเขตเทศบาล จานวน ปีละ
ดาเนินกิจกรรมของ 1 ครั้ง
เทศบาล
- จัดเวทีประชาคมชาวบ้านทุก
- เพื่อรับทราบ
ชุมชนในเขตเทศบาล
ปัญหาความ
ต้องการของ
ประชาชนในชุมชน
-เพื่อให้เกิดการ
ระดมความคิดใน
การแก้ไขปัญหา

ยุทธศาสตร์

โครงการ

47 ยุทธศาสตร์การ
บริหารราชการ
ท้องถิ่นให้เป็น
ไปตามหลัก
บริหารจัดการที่
ดี

โครงการสนับสนุน
การจัดทาแผน
ชุมชน

48 ยุทธศาสตร์การ
บริหารราชการ
ท้องถิ่นให้เป็น
ไปตามหลัก
บริหารจัดการที่
ดี

โครงการสารวจและ
มีส่วนร่วมในการ
จัดเก็บข้อมูล
พื้นฐานของเทศบาล
ตาบลหนองบัว

49 ยุทธศาสตร์การ
บริหารราชการ
ท้องถิ่นให้เป็น
ไปตามหลัก
บริหารจัดการที่
ดี

โครงการเทศบาล
เคลื่อนที่พบ
ประชาชน

50 ยุทธศาสตร์การ
บริหารราชการ
ท้องถิ่นให้เป็น
ไปตามหลัก
บริหารจัดการที่
ดี

โครงการจัดซื้อ
กล้องถ่ายรูประบบ
ดิจิตอล

แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ

วัตถุ
ประสงค์

50,000.00 - เพื่อให้เกิด
กระบวนการการมี
ส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่นของ
ประชาชน
- เพื่อให้ประชาชน
เป็นผู้กาหนด
แนวทางในการ
พัฒนาท้องถิ่นด้วย
ตัวเอง
- เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งให้กับ
ชุมชนและสังคม
300,000.00 - เพื่อให้ได้ข้อมูล
พื้นฐานที่ถูกต้อง
สมบูรณ์และเป็น
มาตรฐาน นาไป ใช้
ประโยชน์ในการ
วางแผนพัฒนา
เทศบาลตาบล
หนองบัวและเป็น
ข้อมูลที่หน่วยงาน
ต่างๆให้ความ
เชื่อถือในการ
นาไปใช้ประโยชน์
100,000.00 - เพื่อนาเจ้าหน้า
ที่ออกไปบริการ
ประชาชนในพื้นที่
โดยตรง
- เพื่อรับทราบ
ปัญหา ความ
ต้องการและแนว
ทางในการพัฒนา
ของประชาชนใน
ชุมชน

ผลผลิต
- จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
จานวน ปีละ1 ครั้ง

- สารวจและจัดเก็บข้อมูล
พื้นฐานชุมชนในเขตเทศบาล
ตาบลหนองบัว
จานวน 38 ชุมชน

- จัดเจ้าหน้าที่ออกให้บริการ
ประชาชน ตามชุมชนต่างๆ ใน
เขตเทศบาล
จานวน ปีละ 1 ครั้ง

30,000.00 - เพื่อใช้ในการ
- จัดซื้อกล้องถ่ายรูประบบ
จัดเก็บข้อมูลด้าน ดิจิตอล จานวน 1 ตัว
งานธุรการด้านงาน
สังคมสงเคราะห์
และด้านงานพัฒนา
ชุมชน

ยุทธศาสตร์

โครงการ

51 ยุทธศาสตร์การ
บริหารราชการ
ท้องถิ่นให้เป็น
ไปตามหลัก
บริหารจัดการที่
ดี

โครงการซ่อมแซม
บารุงรักษา
โครงสร้างของ
ครุภัณฑ์เครื่อง
จักรกลยานพาหนะ

52 ยุทธศาสตร์การ
บริหารราชการ
ท้องถิ่นให้เป็น
ไปตามหลัก
บริหารจัดการที่
ดี

โครงการซ่อมแซม
บารุงรักษาซ่อมแซม
โครงสร้างของ
ครุภัณฑ์ขนาดใหญ่

53 ยุทธศาสตร์การ
บริหารราชการ
ท้องถิ่นให้เป็น
ไปตามหลัก
บริหารจัดการที่
ดี

โครงการจัดซื้อตู้
เก็บเอกสาร 4
ลิ้นชัก

54 ยุทธศาสตร์การ
บริหารราชการ
ท้องถิ่นให้เป็น
ไปตามหลัก
บริหารจัดการที่
ดี

โครงการจัดซื้อตู้ราง
เลื่อน

55 ยุทธศาสตร์การ
บริหารราชการ
ท้องถิ่นให้เป็น
ไปตามหลัก
บริหารจัดการที่
ดี

โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตาม
วัตถุ
ข้อบัญญัติ
ประสงค์
500,000.00 - เพื่อซ่อมแซม
ยานพาหานะที่มีอยู่
ให้พร้อมใช้ปฏิบัติ
งานตลอดเวลา
- เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพขึ้น
250,000.00 - เพื่อซ่อมแซม
ยานพาหานะที่มีอยู่
ให้พร้อมใช้
ปฏิบัติงาน
ตลอดเวลา
- เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพขึ้น
27,000.00 - เพื่อให้มีตู้เก็บ
เอกสารที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ที่เป็น
ระเบียบ เรียบร้อย
และเหมาะสมกับ
การปฏิบัติงาน
- เพื่ออานวยความ
สะดวกแก่ผู้ใช้
เอกสาร
100,000.00 - เพื่อให้มีตู้เก็บ
เอกสารที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ที่เป็น
ระเบียบ เรียบร้อย
และเหมาะสมกับ
การปฏิบัติงาน
- เพื่ออานวยความ
สะดวกแก่ผู้ใช้
เอกสาร

ผลผลิต
- จัดซ่อมบารุงครุภัณฑ์
เครื่องจักรกลยานพาหนะ
(รถบรรทุกขยะ)
กองสาธารณสุข

- จัดซ่อมบารุงครุภัณฑ์
เครื่องจักรกลยานพาหนะ
(รถบรรทุกขยะ)
กองสาธารณสุข

- จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร
4 ลิ้นชัก จานวน 6 หลัง

- จัดซื้อตู้รางเลื่อน
จานวน 1 ตู้

60,000.00 - เพื่อให้การ
- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติงานด้านการ จานวน 2 ชุด (แบบที่ 2)
จัดเก็บรายได้
เป็นไปด้วยความ
สะดวก รวดเร็ว

ยุทธศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตาม
วัตถุ
ข้อบัญญัติ
ประสงค์
23,000.00 - เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานด้าน
พัสดุเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย

ผลผลิต

56 ยุทธศาสตร์การ
บริหารราชการ
ท้องถิ่นให้เป็น
ไปตามหลัก
บริหารจัดการที่
ดี

โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

57 ยุทธศาสตร์การ
บริหารราชการ
ท้องถิ่นให้เป็น
ไปตามหลัก
บริหารจัดการที่
ดี
58 ยุทธศาสตร์การ
บริหารราชการ
ท้องถิ่นให้เป็น
ไปตามหลัก
บริหารจัดการที่
ดี

โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

โครงการจัดซื้อ
เครื่องพิมพ์

4,300.00 - เพื่อให้การ
-จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์
ปฏิบัติงานด้านการ จานวน 1 เครื่อง (แบบฉีดหมึก
จัดเก็บรายได้
INKJET Printer)
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย

59 ยุทธศาสตร์การ
บริหารราชการ
ท้องถิ่นให้เป็น
ไปตามหลัก
บริหารจัดการที่
ดี

โครงการจัดซื้อ
เครื่องพิมพ์

4,300.00 - เพื่อให้การ
-จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์
ปฏิบัติงานด้านแผน จานวน 1 เครื่อง (แบบฉีดหมึก
ที่ภาษีเป็นไปด้วย INKJET Printer)
ความเรียบร้อย

60 ยุทธศาสตร์การ
บริหารราชการ
ท้องถิ่นให้เป็น
ไปตามหลัก
บริหารจัดการที่
ดี

โครงการจัดซื้อ
เครื่องพิมพ์

7,300.00 - เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานด้าน
การเงินและบัญชี
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย

- จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์
ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED ขาวดา
จานวน 1 เครื่อง

61 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการก่อสร้าง
ระบบระบายน้า ค.
ส.ล. ซอยรุ่งเรือง
ช่วงที่ 2 (จากหน้า
หมู่บ้าน ณัฐกานต์
ถึงสามแยกซอย
สามัคคี 6) ชุมชน
บ้านค่ายเสนีย์ฯ 2
(เสนอโดยชุมชน
บ้านค่ายเสนีย์ฯ 2)

905,000.00 - เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนภายใน
เขตเทศบาล

- ก่อสร้างระบบระบายน้า
ค.ส.ล ยาว 275 เมตร โดยวาง
ท่อระบายน้า ค.ส.ล ขนาด Ø
0.60 เมตร (มอก.ชั้น3) จานวน
247 ท่อน บ่อพัก ค.ส.ล
สาหรับท่อ Ø 0.60 เมตร
จานวน 21 บ่อ รางระบายน้า
ค.ส.ล รางวี ยาว 247 เมตร

23,000.00 - เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานด้าน
การเงินและบัญชี
พัสดุ เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย

- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
จานวน 1 ชุด (แบบที่ 1)

- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
จานวน 1 ชุด (แบบที่ 1)

ยุทธศาสตร์
62 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน

63 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน

64 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการ
โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้าและ
ถนน ค.ส.ล ซอย
ร่วมมิตร 4 (ท้าย
ซอย) ชุมชนบ้าน
ค่ายเสนีย์ฯ 2
(เสนอโดยชุมชน
บ้านค่ายเสนีย์ ฯ 1)
โครงการก่อสร้าง
ระบบระบายน้าทั้ง
สองข้างทาง และ
ก่อสร้างถนน ค.
ส.ล. ซอยนาทราย
1 (ช่วงที่ 3 ) ชุมชน
นาทราย 1 (เสนอ
โดยชุมชนนาทราย
1)
โครงการอุดหนุน
ขยายเขตประปา

65 ยุทธศาสตร์การ โครงการจัดซื้อตู้
บริหารราชการ เก็บเอกสาร
ท้องถิ่นให้เป็นไป
ตามหลักบริหาร
จัดการที่ดี

66 ยุทธศาสตร์การ
บริหารราชการ
ท้องถิ่นให้เป็นไป
ตามหลักบริหาร
จัดการที่ดี

โครงการปรับปรุง
และซ่อมแซม
อาคารสานักงาน
เทศบาลตาบล
หนองบัว

แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตาม
วัตถุ
ข้อบัญญัติ
ประสงค์
618,000.00 - เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนภายใน
เขตเทศบาล

ผลผลิต

- ก่อสร้างระบบระบายน้า
ค.ส.ล ยาว 275 เมตร โดยวาง
ท่อระบายน้า ค.ส.ล ขนาด Ø
0.60 เมตร (มอก.ชั้น3) จานวน
247 ท่อน บ่อพัก ค.ส.ล
สาหรับท่อ Ø 0.60 เมตร
จานวน 21 บ่อ รางระบายน้า
ค.ส.ล รางวี ยาว 247 เมตร
1,440,000.00 - เพื่อแก้ไขปัญหา - ก่อสร้างระบบระบายน้า
ความเดือดร้อนของ ค.ส.ล โดยวางท่อระบายน้า
ประชาชนภายใน ค.ส.ล ขนาด Ø 0.40 ม.
เขตเทศบาล
จานวน 327 ท่อน บ่อพัก
ค.ส.ล สาหรับท่อ Ø 0.40 ม.
จานวน 34 บ่อ รางระบายน้า
ค.ส.ล รางวี ยาว 327 ม.
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล กว้าง
4 ม. ยาว 182.40 ม, หนา
0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อย
กว่า 729.60 ตร.ม.
500,000.00 - เพื่อแก้ไข
- อุดหนุนขยายเขตประปา
ปัญหาความ
ภายในเขตเทศบาล
เดือดร้อนในการ
ขาดแคลนน้าของ
ประชาชนภายใน
เขตเทศบาล
10,000.00 - เพื่อให้มีตู้เก็บ
- จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บาน
เอกสารที่ใช้ในการ จานวน 2 หลัง
ปฏิบัติงาน ที่เป็น
ระเบียบ เรียบร้อย
และเหมาะสมกับ
การปฏิบัติงาน
- เพื่ออานวยความ
สะดวกแก่ผู้ใช้
เอกสาร
500,000.00 - เพื่อให้อาคาร
- ดาเนินการปรับปรุงและ
สานักงานอยู่ใน
ซ่อมแซมอาคารสานักงาน
สภาพที่ดีเอื้อ
จานวน 1 หลัง
อานวยต่อการ
ปฏิบัติงาน
- เพื่ออานวยความ
สะดวกแก่ผู้มา
ติดต่อราชการ

ยุทธศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตาม
วัตถุ
ผลผลิต
ข้อบัญญัติ
ประสงค์
500,000.00 -เพื่อให้ประชาชน - อุดหนุนขยายเขตไฟฟูา
ในเขตเทศบาลมี
สาธารณะ ภายในเขตเทศบาล
มีไฟฟูาใช้อย่าง
ทั่วถึง
-เพื่อให้ประชาชน
มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
- เพื่อให้เทศบาลมี
ความเจริญอย่าง
ทั่วถึง

67 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการอุดหนุน
ขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะ

68 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการอุดหนุน
ขยายเขตพาดสาย
ดับไฟฟูาสาธารณะ
ภายในเขตเทศบาล
ตาบลหนองบัว

500,000.00 -เพื่อให้ประชาชน
ในเขตเทศบาลมี
ไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึง
-เพื่อให้ประชาชน
มีความปลอดภัย
ในชีวิต และ
ทรัพย์สิน
- เพื่อให้เทศบาลมี
ความเจริญอย่าง
ทั่วถึง

69 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการติดตั้งหม้อ
แปลงไฟฟูาภายใน
โรงเรียน

100,000.00 - เพื่อให้โรงเรียนมี - ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟูา ขนาด
ระบบไฟฟูา
3 เฟส
ที่เพียงพอต่อการ
จัดกิจกรรม
การเรียนการสอน

70 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการก่อสร้าง
ระบบระบายน้า ค.
ส.ล.ซอยสามัคคี 6
(จากสามแยกซอย
นาทราย 1
ถึง ซอยรุ่งเรือง
ชุมชนนาทราย 1
(เสนอโดยชุมชนนา
ทราย 1)

1,098,000.00

- เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนภายใน
เขตเทศบาล

- ก่อสร้างระบบระบายน้า
ค.ส.ล ยาว 437 เมตร โดยวาง
ท่อระบายน้า ค.ส.ล ขนาด Ø
0.40 เมตร (มอก.ชั้น3) จานวน
378 ท่อน บ่อพัก ค.ส.ล
สาหรับท่อ Ø 0.40 เมตร
จานวน 39 บ่อ รางระบายน้า
ค.ส.ล รางวี ยาว 378 เมตร

71 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล.
ซอยธนภัทร
ชุมชนนาทราย 2

311,000.00 - เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนภายใน
เขตเทศบาล

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล กว้าง 4
เมตร ยาว 143.80 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 575.20 ตารางเมตร

- อุดหนุนขยายเขตพาดสาย
ดับไฟฟูาสาธารณะและติดตั้ง
เสาไฟฟูาพร้อมโคมไฟส่องสว่าง
ภายในพื้นที่เขตเทศบาลตาบล
หนองบัว

ยุทธศาสตร์

โครงการ

72 ยุทธศาสตร์การ
บริหารราชการ
ท้องถิ่นให้เป็น
ไปตามหลัก
บริหารจัดการที่
ดี

โครงการจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ประจารถ
กู้ภัย

73 ยุทธศาสตร์การ
บริหารราชการ
ท้องถิ่นให้เป็น
ไปตามหลัก
บริหารจัดการที่
ดี

โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์สานักงาน

74 ยุทธศาสตร์การ
บริหารราชการ
ท้องถิ่นให้เป็น
ไปตามหลัก
บริหารจัดการที่
ดี

โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์สานักงาน

75 ยุทธศาสตร์การ
บริหารราชการ
ท้องถิ่นให้เป็น
ไปตามหลัก
บริหารจัดการที่
ดี

โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

76 ยุทธศาสตร์การ
บริหารราชการ
ท้องถิ่นให้เป็น
ไปตามหลัก
บริหารจัดการที่
ดี

โครงการซ่อมแซม
ปรับปรุงอาคาร
เรียน

แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตาม
วัตถุ
ผลผลิต
ข้อบัญญัติ
ประสงค์
120,000.00 - เพื่อจัดหา
- จัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ที่จาเป็น
ปรับปรุงอุปกรณ์
ในการปฏิบัติงานตลอดปี
สาหรับการ
ปฏิบัติงานในระบบ
การกู้ภัยฉุกเฉิน
และอุปกรณ์ประจา
รถยนต์กู้ภัยที่
ทันสมัย เช่นเลื่อย
ยนต์ อุปกรณ์
เครื่องตัดถ่าง เชือก
กู้ภัยอุปกรณ์แสง
สว่างเครื่องอัด
อากาศฯลฯ
14,000.00 - เพื่อให้เจ้าหน้าที่ - จัดซื้อโต๊ะทางานเหล็ก
มีโต๊ะทางานอย่าง จานวน 2 ตัว
เพียงพอ

4,000.00 - เพื่อให้เจ้าหน้าที่ - จัดซื้อเก้าอี้ทางาน
มีเก้าอี้ทางานอย่าง จานวน 2 ตัว
เพียงพอ

23,000.00 - เพื่อให้การ
- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติงานของกอง (แบบที่ 1) จานวน 1 ชุด
วิชาการฯเป็นไป
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
200,000.00 - เพื่อให้นักเรียนมี - จัดจ้างซ่อมแซม ปรับปรุง
อาคารเรียนห้องที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติที่ชารุด
แข็งแรงปลอดภัย
และเอื้ออานวยต่อ
การเรียนรู้

ยุทธศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตาม
วัตถุ
ผลผลิต
ข้อบัญญัติ
ประสงค์
47,500.00 - เพื่อให้มีอุปกรณ์ -จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าสะพาย
ในการปฏิบัติงาน หลังแบบข้อแข็ง จานวน ปีละ
ด้านการรักษา
5 เครือ่ ง
ความสะอาดและ
งานสวนสาธารณะ

77 ยุทธศาสตร์การ
บริหารราชการ
ท้องถิ่นให้เป็น
ไปตามหลัก
บริหารจัดการที่
ดี

โครงการจัดซื้อ
เครื่องตัดหญ้า

78 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล. ซอย
ขุนอาจ 1
ชุมชนดงอุดม
(เสนอโดยชุมชนดง
อุดม)

434,100.00 -เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนภายใน
เขตเทศบาล

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล กว้าง 4
เมตร ยาว 207.50 เมตร
หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 830 ตารางเมตร

79 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล
ซอยรากทอน
ชุมชนดงอุดม
(เสนอโดยชุมชนดง
อุดม)

298,300.00 -เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนภายใน
เขตเทศบาล

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล กว้าง 4
เมตร ยาว 147.50 เมตร
หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 590 ตารางเมตร

80 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการก่อสร้าง
ระบบระบายน้า ค.
ส.ล. ดงอุดม หนองใส (หน้าอุดร
สอนขับรถถึงโรง
นม)
ชุมชนดงอุดม
(เสนอโดยชุมชนดง
อุดม)

261,000.00 - เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนภายใน
เขตเทศบาล

- ก่อสร้างระบบระบายน้า
ค.ส.ล ยาว 114 ม. โดยวางท่อ
ระบายน้า ค.ส.ล ขนาด Ø
0.40 ม. (มอก.ชั้น3) จานวน
102 ท่อน บ่อพัก ค.ส.ล
สาหรับท่อ Ø 0.40 ม. จานวน
10 บ่อ รางระบายน้า ค.ส.ล
รางวี ยาว 102 ม.

81 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล ซอย
สุขใจพัฒนา 2/1
ช่วงที่ 2 ชุมชน
ประปาเขต 7
(เสนอโดยชุมชน
ประปาเขต 7)

188,400.00 - เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนภายใน
เขตเทศบาล

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล กว้าง
4 เมตร ยาว 90 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 360 ตารางเมตร

ยุทธศาสตร์
82 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ

โครงการก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล ซอย
พิเคราะห์งาม
ชุมชนพรสวรรค์
(เสนอโดยชุมชน
พรสวรรค์)

83 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล
ซอยร่มเกล้า 10
แยก 2 ชุมชน
พรสวรรค์ (เสนอ
โดยชุมชน
พรสวรรค์)
84 ยุทธศาสตร์การ โครงการจัดซื้อ
บริหารราชการ โต๊ะ - เก้าอี้
ท้องถิ่นให้เป็นไป สานักงานของศพด.
ตามหลักบริหาร ดอนหัน
จัดการที่ดี

85 ยุทธศาสตร์การ
บริหารราชการ
ท้องถิ่นให้เป็นไป
ตามหลักบริหาร
จัดการที่ดี

โครงการจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้สานักงานของ
ศพด. เทศบาล
ตาบลหนองบัว

86 ยุทธศาสตร์การ
บริหารราชการ
ท้องถิ่นให้เป็นไป
ตามหลักบริหาร
จัดการที่ดี
87 ยุทธศาสตร์การ
บริหารราชการ
ท้องถิ่นให้เป็นไป
ตามหลักบริหาร
จัดการที่ดี

โครงการจัดซื้อตู้
เหล็ก ชนิด 2 บาน

โครงการสารวจ
ข้อมูลเพื่อปรับปรุง
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

รายได้อื่น ๆ

งบตาม
วัตถุ
ข้อบัญญัติ
ประสงค์
253,200.00 - เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนภายใน
เขตเทศบาล

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล กว้าง
4 เมตร ยาว 121 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 484 ตารางเมตร

251,200.00 - เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนภายใน
เขตเทศบาล

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล กว้าง
4 เมตร ยาว 120 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 480 ตารางเมตร

14,000.00 - เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ชุมชนดอนหัน ให้
ปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ และ
บรรลุวัตถุประสงค์

- จัดซื้อโต๊ะ - เก้าอี้สานักงาน
จานวน 2 ชุดๆ ละ 7,000 บาท

14,000.00 - เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบล
หนองบัว ให้
ปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ และ
บรรลุวัตถุประสงค์

- จัดซื้อโต๊ะ - เก้าอี้สานักงาน
จานวน 2 ชุดๆ ละ 7,000 บาท

51,600.00 - เพื่อสาหรับ
จัดเก็บเอกสารใน
กองการศึกษา

- จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ชนิด 2
บาน จานวน 3 หลังๆ ละ
8,000 บาท

ผลผลิต

50,000.00 - เพื่อปรับปรุง
- เทศบาลตาบลหนองบัว มี
ข้อมูลในระบบฯให้ แผนที่ และทะเบียนทรัพย์สิน
ถูกต้อง
ทีถ่ ูกต้อง
- เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การตรวจสอบ
ข้อมูลได้โดยสะดวก
รวดเร็ว

ยุทธศาสตร์

โครงการ

88 ยุทธศาสตร์การ โครงการจัดเก็บ
บริหารราชการ ภาษีเคลื่อนที่
ท้องถิ่นให้เป็นไป
ตามหลักบริหาร
จัดการที่ดี

89 ยุทธศาสตร์การ
บริหารราชการ
ท้องถิ่นให้เป็นไป
ตามหลักบริหาร
จัดการที่ดี
90 ยุทธศาสตร์การ
บริหารราชการ
ท้องถิ่นให้เป็นไป
ตามหลักบริหาร
จัดการที่ดี
91 ยุทธศาสตร์การ
บริหารราชการ
ท้องถิ่นให้เป็นไป
ตามหลักบริหาร
จัดการที่ดี
92 ยุทธศาสตร์การ
บริหารราชการ
ท้องถิ่นให้เป็นไป
ตามหลักบริหาร
จัดการที่ดี

โครงการจัดซื้อชุด
เก็บตัวอย่าง
คอนกรีต (Molds)

แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตาม
วัตถุ
ผลผลิต
ข้อบัญญัติ
ประสงค์
70,000.00 - เพื่ออานวยความ - ออกให้บริการตามสถาน
สะดวกและจูงใจ
ประกอบการ และชุมชนต่างๆ
ให้กับผู้
คลอบคลุมเขตเทศบาล
ประกอบการในการ
ชาระภาษี
- ออกเยี่ยม
ผู้ประกอบการเพื่อ
รับทราบปัญหา
ตลอดจนรับเรื่อง
ร้องเรียนต่างๆ
40,000.00 - เพื่อให้การ
- จัดซื้อชุดเก็บตัวอย่าง
ปฏิบัติงานของกอง คอนกรีต จานวน 6 ชุด
ช่างเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

โครงการจัดซื้อชุด
ทดสอบความข้น
เหลวของคอนกรีต
สด Slump Test

65,000.00 - เพื่อให้การ
- จัดซื้อชุดทดสอบความข้น
ปฏิบัติงานของกอง เหลวของคอนกรีตสด
ช่างเป็นไปอย่างมี Slump test จานวน 2 ชุด
ประสิทธิภาพ

โครงการซื้อ
ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

60,000.00 - เพื่อให้การ
- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติงานของกอง สาหรับงานประมวลผล
ช่างเป็นไปอย่างมี แบบที่ 2 จานวน 1 ชุด
ประสิทธิภาพ

โครงการจัดซื้อ
เครื่องสารองไฟฟูา

3,100.00 -เพื่อให้การ
-จัดซื้อเครื่องสารองไฟฟูา
ปฏิบัติงานเป็นไป ขนาด 800 VA จานวน 2
อย่างมี
เครื่อง
ประสิทธิภาพและ
เป็นการดูแลรักษา
เครื่องคอมพิวเตอร์
ให้สามารถใช้งาน
ได้อย่างคุ้มค่า

ยุทธศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตาม
วัตถุ
ผลผลิต
ข้อบัญญัติ
ประสงค์
355,000.00 -เพื่อแก้ไขปัญหา - ก่อสร้างรางระบายน้า ค.ส.ล
ความเดือดร้อนของ รูปตัวยู กว้าง 0.7 เมตร
ประชาชนภายใน ยาว 100 เมตร
เขตเทศบาล

93 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการก่อสร้าง
ระบบระบายน้า
ค.ส.ล ซอยโนน
ขมิ้น 1/1
ชุมชนโนนขมิ้น
(เสนอโดยชุมชน
โนนขมิ้น)

94 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล.
ซอยศรีสุราษฎร์ 3
ชุมชนศรีสุราษฎร์
(เสนอโดยชุมชนศรี
สุราษฎร์)

101,000.00 - เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนภายใน
เขตเทศบาล

95 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการก่อสร้างท่อ
ลอด ซอยทุ่งหนอง
ไฮ
ชุมชนหนองใส 2
(เสนอโดยชุมชน
หนองใส 2)

96 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยนาทราย
2 (ช่วงที่ 1)
ชุมชนนาทราย 2

127,100.00 - เพื่อแก้ไขปัญหา - วางท่อระบายน้า ค.ส.ล.
ความเดือดร้อนของ Ø 1.00 เมตร (มอก.ชั้น3)
ประชาชนภายใน จานวน 24 ท่อน และรื้อผิว
เขตเทศบาล
จราจร ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.20
เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 49
ตารางเมตร ดาดคลองด้วย
ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร
500,000.00 - เพื่อแก้ไขปัญหา - แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ความเดือดร้อนของ ของประชาชน
ประชาชนภายใน
- มีถนนที่ได้มาตรฐาน
เขตเทศบาล
- เพื่อให้มีถนนที่ได้
มาตรฐาน

เงินสะสม

97 ยุทธศาสตร์การ โครงการจัดซื้อ
บริหารราชการ ครุภัณฑ์สานักงาน
ท้องถิ่นให้เป็นไป
ตามหลักบริหาร
จัดการที่ดี
98 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยร่มเกล้า
10 แยก 5
ชุมชนพรสวรรค์

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล กว้าง 4
เมตร ยาว 49.50 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 198 ตารางเมตร

9,100.00 - เพื่อให้เจ้าหน้าที่ - เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีโต๊ะและ
มีโต๊ะและเก้าอี้
เก้าอี้ ทางานอย่างเพียงพอเกิด
ทางานอย่าเพียงพอ ประสิทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น

เงินสะสม

77,100.00

- เพื่อแก้ไขปัญหา - แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ความเดือด
ของประชาชน
ร้อนของประชาชน - มีถนนที่ได้มาตรฐาน
ภายในเขตเทศบาล
- เพื่อให้มีถนนที่ได้
มาตรฐาน

ยุทธศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ

99 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการติดตั้งหม้อ
แปลงไฟฟูา
สาธารณะ ชุมชน
ประปาเขต 7

100 ยุทธศาสตร์การ
บริหารราชการ
ท้องถิ่นให้เป็นไป
ตามหลักบริหาร
จัดการที่ดี

โครงการจัดซื้อโต๊ะ
หกเหลี่ยมหน้า
โฟเมก้าขาเหล็ก
พร้อมเก้าอี้

รายได้อื่น ๆ

101 ยุทธศาสตร์การ
บริหารราชการ
ท้องถิ่นให้เป็นไป
ตามหลักบริหาร
จัดการที่ดี

โครงการจัดซื้อ
โทรทัศน์สีพร้อม
เครื่องเล่น DVD

รายได้อื่น ๆ

102 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการก่อสร้าง
ระบบระบายน้า ค.
ส.ล.
ซอยท้าวจันทร์
ชุมชนหนองขาม

103 ยุทธศาสตร์การ
บริหารราชการ
ท้องถิ่นให้เป็นไป
ตามหลักบริหาร
จัดการที่ดี

โครงการจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ

104 ยุทธศาสตร์การ
บริหารราชการ
ท้องถิ่นให้เป็นไป
ตามหลักบริหาร
จัดการที่ดี

โครงการฝึกอบรม
และปฏิบัติธรรม
เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอ
ดุลยเดชมหาราช ใน
โอกาสมหามงคล
เฉลิมพระ
ชนมพรรษา
5 ธ.ค. 58

งบตาม
วัตถุ
ผลผลิต
ข้อบัญญัติ
ประสงค์
80,000.00 - เพื่อติดตั้งหม้อ - เพื่อให้บริการอานวยความ
แปลงไฟฟูา
สะดวกด้านไฟฟูาแสงสว่าง
สาธารณะ ภายใน ตามถนนต่างๆ ปูองกันอันตราย
เขตเทศบาล
ในเวลากลางคืน
77,600.00 - เพื่อให้มีโต๊ะที่
เพียงพอสาหรับ
เด็กนักเรียน

552,000.00 - เพื่อให้มีสื่อการ - เด็กนักเรียนได้เรียนรู้กับสื่อ
เรียนการสอนที่
การ สอนที่ทันสมัยยิ่งขึ้น
ทันสมัยสาหรับ
เด็กนักเรียน
1,091,000.00 - เพื่อแก้ไข
ปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนภายใน
เขตเทศบาล
- เพื่อให้มีถนน
และระบบระบาย
น้าที่เป็น
มาตรฐาน

รายได้อื่น ๆ

- เด็กนักเรียนมีโต๊ะที่เพียงพอ
ในการ เรียน

- ก่อสร้างระบบระบายน้า
ค.ส.ล. ยาว 425 ม. โดยวางท่อ
ระบายน้า ค.ส.ล. ขนาด Ø
0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) จานวน
378 ท่อน บ่อพัก ค.ส.ล.
สาหรับท่อ Ø 0.40 ม.
จานวน 39 บ่อ ราง ระบายน้า
ค.ส.ล. รางวี ยาว 364 ม.

112,000.00 - เพื่อส่งเสริมการ -ห้องพักครูมีเครื่องปรับอากาศ
เรียนการสอนของ ส่งเสริมให้เกิดการเรียนการ
ครูให้เกิดประ
สอนที่มปี ระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
สิทธิภาพ
50,000.00 - เพื่อเฉลิมพระ
- คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เกียรติสมเด็จพระ เทศบาล พนักงาน เทศบาล
เจ้าอยู่หัวภูมิพล ลูกจ้างประจา และพนักงาน
อดุลยเดชมหาราช จ้างทั่วไป จานวน 200 คน
ในโอกาสมหา
มงคล เฉลิมพระ
ชนมพรรษา 5
ธันวาคม 2558

ยุทธศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตาม
วัตถุ
ผลผลิต
ข้อบัญญัติ
ประสงค์
50,000.00 - เพื่อเพิ่มพูน
- จัดฝึกอบรม อปพร.
ทักษะความชานาญ หลักสูตรจัดตั้ง
ในการปฏิบัติงาน
ของชานาญในการ
ปฏิบัติงานของ
อปพร. เทศบาล
ตาบลหนองบัว
- เพื่อเพิ่มประสิทธิ
ภาพของอปพร.
เทศบาลตาบล
หนองบัว

105 ยุทธศาสตร์การ
บริหารราชการ
ท้องถิ่นให้เป็นไป
ตามหลักบริหาร
จัดการที่ดี

โครงการฝึกอบรม
หลักสูตรจัดตั้ง
อปพร. เทศบาล
ตาบลหนองบัว

106 ยุทธศาสตร์การ
บริหารราชการ
ท้องถิ่นให้เป็นไป
ตามหลักบริหาร
จัดการที่ดี

โครงการอุดหนุน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การจัดซื้อจัดจ้าง
ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลนิคม
สงเคราะห์

15,000.00 - เพื่ออุดหนุนศูนย์
ข้อมูลข่าวสารการ
จัดซื้อจัดจ้างของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอาเภอ
เมือง จังหวัด
อุดรธานี

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ใน
การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ให้กับ
ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการ
จัดซื้อ จัดจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาเภอ
เมือง จังหวัดอุดรธานี ให้กับ
องค์การบริหาร ส่วนตาบลนิคม
สงเคราะห์

107 ยุทธศาสตร์การ
บริหารราชการ
ท้องถิ่นให้เป็นไป
ตามหลักบริหาร
จัดการที่ดี

โครงการพัฒนา
ศักยภาพสมาชิกอป
พร. เทศบาลตาบล
หนองบัว

67,000.00 - เพื่อเพิ่มพูน
ทักษะความชานาญ
ในการปฏิบัติงาน
ของ อปพร.
เทศบาลตาบล
หนองบัว
- เพื่อเพิ่มประ
สิทธิภาพของ
อปพร. เทศบาล
ตาบลหนองบัว

- อปพร.มีความรู้ความชานาญ
ในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น
ประชาชนมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

108 ยุทธศาสตร์การ
บริหารราชการ
ท้องถิ่นให้เป็นไป
ตามหลักบริหาร
จัดการที่ดี

โครงการฝึกอบรม
หลักสูตรจัดตั้ง
อปพร. เทศบาล
ตาบลหนองบัว

180,000.00 - เพื่อเพิ่มพูน
- อปพร. มีความรู้ความชานาญ
ทักษะความชานาญ ในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น
ในการปฏิบัติงาน
ของชานาญในการ
ปฏิบัติงานของ
อปพร. เทศบาล
ตาบลหนองบัว
- เพื่อเพิ่มประสิทธิ
ภาพของ อปพร.
เทศบาลตาบล
หนองบัว

ยุทธศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตาม
วัตถุ
ข้อบัญญัติ
ประสงค์
15,000.00 - เพื่ออุดหนุนศูนย์
ข้อมูลข่าวสารการ
จัดซื้อจัดจ้างของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
อาเภอเมือง จังหวัด
อุดรธานี

ผลผลิต

109 ยุทธศาสตร์การ
บริหารราชการ
ท้องถิ่นให้เป็นไป
ตามหลักบริหาร
จัดการที่ดี

โครงการอุดหนุน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การจัดซื้อจัดจ้าง
ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลนิคม
สงเคราะห์

- เพื่ออุดหนุนศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

110 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยร่มเกล้า
10 แยก 5
ชุมชนพรสวรรค์

111 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการติดตั้งหม้อ
แปลงไฟฟูา
สาธารณะ ชุมชน
ประปาเขต 7

112 ยุทธศาสตร์การ
บริหารราชการ
ท้องถิ่นให้เป็นไป
ตามหลักบริหาร
จัดการที่ดี

โครงการจัดซื้อ
โต๊ะหกเหลี่ยม
หน้าโฟเมก้า
ขาเหล็กพร้อมเก้าอี้

77,600.00 - เพื่อให้มีโต๊ะที่
- เด็กนักเรียนมีโต๊ะที่เพียงพอ
เพียงพอสาหรับเด็ก ในการเรียน
นักเรียน

113 ยุทธศาสตร์การ
บริหารราชการ
ท้องถิ่นให้เป็นไป
ตามหลักบริหาร
จัดการที่ดี

โครงการจัดซื้อตู้
เอกสาร

51,600.00 - เพื่อให้มีตู้เก็บ
เอกสารที่เพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงาน

- เอกสารมีที่จัดเก็บเพียงพอ
และเป็นสัดส่วน

114 ยุทธศาสตร์การ
บริหารราชการ
ท้องถิ่นให้เป็นไป
ตามหลักบริหาร
จัดการที่ดี
115 ยุทธศาสตร์การ
บริหารราชการ
ท้องถิ่นให้เป็นไป
ตามหลักบริหาร
จัดการที่ดี

โครงการจัดซื้อ
กระดานอัจฉริยะIQ
- Board

90,000.00 - เพื่อให้มีสื่อการ
เรียนการสอน
ที่ทันสมัย

- เด็กนักเรียนมีพัฒนาการที่ดี
ยิ่งขึ้น

โครงการจัดซื้อ
เครื่องขยายเสียง
(เครื่องช่วยสอน)
แบบหิ้ว

43,800.00 - เพื่อให้มีอุปกรณ์ - เด็กนักเรียนได้รับความรู้
ในการขยายเสียง เพิ่มเติมในหลากหลายช่องทาง
ช่วยสอนแบบหิ้ว
เพียงพอต่อ
การปฏิบัติงาน

77,100.00 - เพื่อแก้ไขปัญหา - แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ความเดือด
ของประชาชน
ร้อนของประชาชน
ภายในเขตเทศบาล
- เพื่อให้มีถนนที่ได้
มาตรฐาน
เงินสะสม

80,000.00 - เพื่อติดตั้งหม้อ
แปลงไฟฟูา
สาธารณะ ภายใน
เขตเทศบาล

- เพื่อให้บริการอานวยความ
สะดวกด้านไฟฟูาแสงสว่างตาม
ถนนต่างๆ ปูองกันอันตรายใน
เวลากลางคืน

116 ยุทธศาสตร์การ
บริหารราชการ
ท้องถิ่นให้เป็นไป
ตามหลักบริหาร
จัดการที่ดี

โครงการจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ

งบตาม
วัตถุ
ข้อบัญญัติ
ประสงค์
112,000.00 - เพื่อส่งเสริมการ
เรียนการสอน
ของครูให้เกิด
ประสิทธิภาพ

117 ยุทธศาสตร์การ
บริหารราชการ
ท้องถิ่นให้เป็นไป
ตามหลักบริหาร
จัดการที่ดี

โครงการจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้ ระดับชั้น
ประถม ศึกษา ปีที่
2-6

332,500.00 - เพื่อให้นักเรียน
และครูมีโต๊ะ
เก้าอี้ ใช้สาหรับ
อาคารหลังใหม่

- นักเรียนมีโต๊ะ-เก้าอี้ใช้สาหรับ
อาคารหลังใหม่อย่างเพียงพอ
และเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น

118 ยุทธศาสตร์การ
บริหารราชการ
ท้องถิ่นให้เป็นไป
ตามหลักบริหาร
จัดการที่ดี

โครงการจัดซื้อ
โต๊ะครู

98,000.00 - เพื่อให้ครูมีโต๊ะ
ใช้สาหรับอาคาร
หลังใหม่

- ครูมีโต๊ะ-เก้าอี้ใช้สาหรับ
อาคารหลังใหม่อย่างเพียงพอ
และเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น

119 ยุทธศาสตร์การ
บริหารราชการ
ท้องถิ่นให้เป็นไป
ตามหลักบริหาร
จัดการที่ดี

โครงการซ่อมแซม
อาคารสานักงาน
เทศบาลตาบล
หนองบัว

700,000.00 - เพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคาร
สานักงานเทศบาล
ตาบลหนองบัว

- ซ่อมแซมอาคารสานักงาน
เทศบาลตาบลหนองบัวให้
สามารถใช้งานได้

120 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ

โครงการสมุนไพร
บ้านหนองขาม
(กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
หนองขาม)

25,000.00 -เพื่อนาสมุนไพรใน
ท้องถิ่นมา
ประยุกต์ใช้กับ
ชีวิตประจาวัน
- เพื่ออนุรักษ์
สมุนไพรไทยไว้
-เพื่อสร้างอาชีพ
ให้กับชุมชน

121 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ

โครงการผลิตน้ายา
ปรับผ้านุ่มสูตร
เข้มข้น (กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน
พรสวรรค์)

25,000.00 -เพื่อให้คนในชุมชน
มีงานทา
-เพื่อสร้างอาชีพ
ให้กับชุมชน

122 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ

โครงการตัดเย็บ
เสื้อผ้าชุมชนเก่า
น้อย(กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนเก่าน้อย)

ยุทธศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ

ผลผลิต
- ห้องพักครูมีเครื่องปรับอากาศ
ส่งเสริมให้เกิดการเรียนการ
สอนที่มีประสิทธิ ภาพมาก
ยิ่งขึ้น

- เพื่อให้กลุ่มสมุนไพรบ้าน
หนองขามพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
เพิ่มคุณค่าให้กับวัตถุดิบใน
ท้องถิ่น

- เพื่อให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
พรสวรรค์พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มี
คุณภาพ
-เพื่อให้ชุมชนมีงานทาและมี
รายได้จากการจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์
30,000.00 -เพื่อให้คนในชุมชน -เพื่อให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเก่า
มีงานทา
น้อยพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มี
-เพื่อสร้างอาชีพ
คุณภาพ
ให้กับชุมชน
-เพื่อให้ชุมชนมีงานทาและมี
รายได้จากการจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์

ยุทธศาสตร์

โครงการ

123 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ

โครงการตัดเย็บ
เสื้อผ้าชุมชนมั่งคั่ง
(กลุ่มวิสาหกิจกลุ่ม
สตรีมั่งคั่งพัฒนา)

124 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ

โครงการสร้าง
เครือข่ายส่งเสริม
การเรียนรู้ทาง
การเกษตร

125 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ

โครงการภายใต้
ภารกิจถ่ายโอนด้าน
การเกษตร

126 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

โครงการรณรงค์
ส่งเสริมการรักษา
สิ่งแวดล้อมและการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ

127 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

โครงการจัดการขยะ
ชุมชนแบบครบ
วงจร

แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตาม
วัตถุ
ข้อบัญญัติ
ประสงค์
25,000.00 -เพื่อให้คนในชุมชน
มีงานทา
-เพื่อสร้างอาชีพ
ให้กับชุมชน
100,000.00 - เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายใน
โครงการสร้าง
เครือข่ายส่งเสริม
การเรียนรู้ทาง
การเกษตร
100,000.00 - เพื่อพัฒนาแหล่ง
ศึกษาหาความรู้
ของเกษตรกร
-เพื่อให้เกษตรกร
ทาการเกษตร
ได้ผลดีมากขึ้น
30,000.00 - เพื่อสร้าง
จิตสานึกให้กับ
นักเรียนนักศึกษา
ประชาชนทั่วไป ได้
ตระหนักถึงการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม
- เพื่อให้ทรัพยากร
ธรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมคงอยู่
ในสภาพที่สมบูรณ์
30,000.00 - เพื่อเสริมสร้าง
จิตสานึก และความ
เข้าใจ ถึงแนวทาง
ในการลดปริมาณ
ขยะและแยกขยะ
จากครัวเรือนและ
แหล่งกาเนิดอื่น ๆ
ก่อนที่จะนาไป
กาจัด
- เพื่อลดปริมาณ
ขยะจากโรงเรียน
และชุมชนก่อน
นาไปกาจัด

ผลผลิต
-เพื่อให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมั่ง
คั่ง พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มี
คุณภาพ
-เพื่อให้ชุมชนมีงานทาและมี
รายได้จากการจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์
- เพื่ออุดหนุน/สนับสนุน วัสดุ
อุปกรณ์ในการดาเนินงาน
โครงการสร้างเครือข่ายส่งเสริม
การเรียนรู้ทางการเกษตร
- เพื่อเพิ่มความรู้/ทักษะให้กับ
เกษตรกรในการพัฒนาอาชีพ
- เพื่อสนับสนุนปัจจัยการผลิต
- เพื่อส่งเสริมการผลิตและ
เชื่อมโยงตลาด
- อบรมนักเรียน จานวน 150
คน ใช้เวลา 1 วัน
- อบรมอาสาสมัครฯ จานวน
150 คน ใช้เวลา 1 วัน

- มีศูนย์รีไซเคิลชุมชนอย่าง
น้อย พื้นที่ละ 1 แห่ง / พื้นที่
ดาเนินการ
- มีธนาคารขยะหรือกิจกรรม
อื่นๆที่เหมาะสมในโรงเรียน
อย่างน้อย 3 แห่ง/พื้นที่
ดาเนินการ
- จัดมีธนาคารขยะหรือ
กิจกรรม ในชุมชน

ยุทธศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ

128 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

โครงการจ้างเหมา
กาจัดขยะมูลฝอย

129 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

โครงการจ้างเหมา
แรงงานทาความ
สะอาดในชุมชน

9,504,000.00

130 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

โครงการจัดซื้อยา
และเวชภัณฑ์ที่มิใช่
ยา

100,000.00

131 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

โครงการรณรงค์
ปูองกันและสร้าง
เขตปลอดโรคพิษ
สุนัขบ้า

100,000.00

132 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

โครงการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐาน
ในเขตเทศบาล
จานวน 38 ชุมชน

3,200,000.00

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

285,000.00

วัตถุ
ประสงค์
- เพื่อให้รถยนต์
บรรทุกขยะฯ ของ
เทศบาลฯ นาขยะ
มูลฝอยที่จัดเก็บได้
ไปกาจัดในสถานที่
ที่มีการควบคุมตาม
หลักสุขาภิบาล
อนามัยและ
สิ่งแวดล้อม
- เพื่อสร้างงาน
และสร้างรายได้
ให้แก่คนในชุมชน
- เพื่อให้ประชาชน
มีงานทาในถิ่นฐาน
ของตนเอง
- เพื่อให้ชุมชนมี
ความสะอาด เป็น
ระเบียบเรียบร้อย
- เพื่อให้บริการ
สาธารณสุขขั้น
พื้นฐานแก่
ประชาชน
- เพื่อลดอัตราการ
ปุวยและตายด้วย
โรคที่สามารถ
ปูองกันได้
- เพื่อไม่ให้มีการ
แพร่ระบาดของโรค
พิษสุนัขบ้า
- เพื่อให้ประชาชน
ในเขตเทศบาล
ปลอดจากโรคพิษ
สุนัขบ้า
- เพื่อพัฒนา
ศักยภาพความรู้
ความสามารถของ
อสม. ในเขต
เทศบาล
- เพื่อสนับสนุน
การจัดกิจกรรม
ด้านสาธารณสุข

ผลผลิต
- เทศบาลตาบลหนองบัว มี
สถานที่กาจัดขยะฯที่มีการ
ควบคุมตามหลักสุขาภิบาล
อนามัยและสิ่งแวดล้อม

- จัดให้มีการจ้างเหมาแรงงาน
ราษฎรในชุมชนหรือหมู่บ้าน
ทาความสะอาดในบริเวณ พื้นที่
อาศัยที่ตนอาศัยอยู่

- มียาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาใน
การรักษาโรคและบริการ
ประชาชนขั้นพื้นฐาน

- ฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัข
บ้า จานวนไม่น้อยกว่า 1,000
ตัว
- ฉีดยาคุมกาเนิดสุนัขเพศเมีย
วัยเจริญพันธุ์ จานวนไม่น้อย
กว่า 500 ตัว
- อุดหนุนงบประมาณในการ
ดาเนินการด้านสาธารณสุขทุก
ชุมชนในเขตเทศบาล ชุมชน
ละ 15,000 บาท

ยุทธศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตาม
วัตถุ
ผลผลิต
ข้อบัญญัติ
ประสงค์
726,075.00 - เพื่อสนับสนุนและ - สมทบกองทุนระบบ
ส่งเสริมการ
หลักประกันสุขภาพ
จัดบริการ
จานวน 50 %
สาธารณสุข
ของหน่วยบริการ
หรือสถานบริการอื่น
รวมทั้งสถาน บริการ
ทางเลือก โดยเน้น
เรื่องการสร้างเสริม
สุขภาพ
การปูองกันโรคและ
การฟื้นฟู
สมรรถภาพที่จาเป็น
ต่อสุขภาพและการ
ดารงชีวิต

133 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

โครงการสมทบ
กองทุนระบบ
หลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที่เทศบาลตาบล
หนองบัว

134 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและ
สังคม

โครงการสงเคราะห์
ผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลตาบล
หนองบัว

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

19,486,800.00

135 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณ
ภาพชีวิตและ
สังคม

โครงการสงเคราะห์
ผู้พิการในเขต
เทศบาลตาบล
หนองบัว

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

3,187,200.00 - เพื่อพัฒนา
- จานวนผู้พิการในเขต
คุณภาพชีวิตของผู้ เทศบาล จานวนปีละ 332
พิการให้ได้รบั การ
คน
ช่วยเหลือและ
สามารถ ดารงชีวิต
อยู่ได้ตามปกติ
- เพื่อลดภาระทาง
สังคมแลครอบครัว
ตลอดจนสร้างความ
อุ่นใจให้แก่ผู้พิการ

- เพื่อพัฒนา
- จานวนผู้สูงอายุในเขต
คุณภาพชีวิตของ
เทศบาล จานวนปีละ
ผู้สูงอายุ ให้ได้รับ
2,554 คน
การช่วยเหลือและ
สามารถดารง
ชีวิตอยู่ได้ตามปกติ
- เพื่อลดภาระทาง
สังคมและครอบครัว
ตลอดจนสร้างความ
อุ่นใจให้แก่ผู้สูงอายุ

ยุทธศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตาม
วัตถุ
ผลผลิต
ข้อบัญญัติ
ประสงค์
240,000.00 - เพื่อพัฒนา
- จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ปุวย
คุณภาพชีวิตของผู้ เอดส์ จานวน 40 คน
ติดเชื้อให้ ได้รับ
เดือนละ 500 บาท
การช่วยเหลือและ
สามารถดารงชีวิต
อยู่ได้ตามปกติ
- เพื่อลดภาระทาง
สังคมและ
ครอบครัวตลอดจน
สร้างความ อุ่นใจ
ให้แก่ผู้ติดเชื้อเอดส์

136 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณ
ภาพชีวิตและ
สังคม

โครงการสงเคราะห์
ผู้ปุวยเอดส์

137 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณ
ภาพชีวิตและ
สังคม

โครงการน้าใจ
เทศบาลต้านภัย
หนาว

138 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณ
ภาพชีวิตและ
สังคม

โครงการเพิ่ม
คุณภาพชีวิตให้กับผู้
พิการ ผู้สูงอายุ
ผู้ด้อยโอกาสภายใน
ตาบล

139 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณ
ภาพชีวิตและ
สังคม

โครงการเดินด้วยรถ
ลดความเครียด
สวัสดิการผู้สูงอายุ
ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส

100,000.00 -เพื่อเป็นการ
- จัดซื้อรถเข็นคนพิการให้กับผู้
จัดซื้อรถเข็นให้ กับ พิการ ผู้สูงอายุและ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ดอ้ ยโอกาส ในชุมชนจานวน
และผู้ด้อยโอกาส ไม้นอ้ ยกว่า 10 คัน

140 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและ
สังคม

โครงการสนับสนุน
การจัดสวัสดิการ
ชุมชนออมทรัพย์วัน
ละบาท

100,000.00 - เพื่อสนับสนุน
สวัสดิการในชุมชน
ตั้งแต่เกิดจนตายเพื่อสนับสนุนกลุ่ม
อาชีพและผู้ด้อย
โอกาสในชุมชน

100,000.00 - เพื่อเป็นการ
- ผู้ยากไร้ในเขตเทศบาลตาบล
ช่วยเหลือผู้ยากไร้ที่ หนองบัว
ขาดแคลนเครื่อง
นุ่งห่มกันหนาว
50,000.00 - เพื่อช่วยเหลือผู้
พิการ ผู้สูงอายุ
และผู้ด้อยโอกาส

- ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และ
ผู้ด้อยโอกาส ในเขตเทศบาล
ตาบลหนองบัว

- เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตให้กับ
ประชาชน - จัดซื้อ
อุปกรณ์ในการ
ช่วยเหลือผู้พิการ
ผู้สูงอายุและ
ผู้ด้อยโอกาส

-เพื่อสร้างความ
คุ้มครองทางสังคม
ให้เข้มแข็งและ
ยั่งยืน

- เพื่อให้สมาชิกกองทุนได้รับ
สิทธิประโยชน์จากกองทุนอย่าง
แท้จริงและมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตาม
วัตถุ
ข้อบัญญัติ
ประสงค์
200,000.00 - เพื่อช่วยเหลือผู้
ยากไร้ ผู้ด้อย
โอกาส ให้มีที่อยู่
อาศัย

ผลผลิต

141 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและ
สังคม

โครงการจัดหาที่อยู่
อาศัยแก่ผู้ยากไร้ใน
เขตเทศบาลตาบล
หนองบัว

142 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณ
ภาพชีวิตและ
สังคม

โครงการสนับสนุน
อาสาสมัครดูแล
ผู้สูงอายุที่บ้าน
(อผส.)

100,000.00 - เพื่อให้การ
สนับสนุนงาน
อาสาสมัครดูแล
ผู้สูงอายุที่บ้าน
(อผส.) มีความ
ยั่งยืน
- เป็นการสร้าง
ขวัญและกาลังใจที่
อผส. เสียสละอุทิศ
ตนสร้างประโยชน์
ต่อสังคม

- เพื่อสร้างขวัญกาลังใจให้กับ
อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่สร้าง
ประโยชน์ต่อสังคม จานวน
38 คน

143 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณ
ภาพชีวิตและ
สังคม

โครงการซ่อมแซมที่
อยู่อาศัย แก่ผู้
ยากไร้

100,000.00 -เพื่อยกระดับ
คุณภาพมาตรฐาน
ชีวิตของประชาชน
ผู้ยากไร้ในเขต
เทศบาลตาบล
หนองบัว

- สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์
ครุภัณฑ์ที่จาเป็นในการ
ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยแก่ผู้ยากไร้
ในเขตเทศบาล

144 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณ
ภาพชีวิตและ
สังคม

โครงการอุดหนุน
เหล่ากาชาด จังหวัด
อุดรธานี (อุดหนุน
จังหวัดอุดรธานี)

145 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและ
สังคม

โครงการสนับสนุน
การจัดสวัสดิการ
ชมรมผู้สูงอายุ
เทศบาลตาบล
หนองบัว

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

20,000.00 - เพื่ออุดหนุน
โครงการเหล่า
กาชาดจังหวัด
อุดรธานี

- ดาเนินการก่อสร้างบ้านพัก
อาศัย จานวนปีละ 1 หลัง

- อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัด
อุดรธานี

150,000.00 - เพื่อสนับสนุน
- เพื่อให้สมาชิกของชมรม
สวัสดิการชมรม
ผู้สูงอายุเทศบาลตาบลหนองบัว
ผู้สูงอายุเทศบาล
ได้รับสิทธิประโยชน์อย่าง
ตาบลหนองบัว
แท้จริงและมีประสิทธิภาพ
- เพื่อสร้างความ
คุ้มครองให้กับ
ผู้สูงอายุในเขต
เทศบาล ตาบล
หนองบัวให้เข้มแข็ง
และยั่งยืน

ยุทธศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ
300,000.00

วัตถุ
ประสงค์
- เพื่อเสริมสร้าง
ความสามัคคี
ระหว่างชุมชน
ในเขตเทศบาล
- เพื่อส่งเสริมการ
ออกกาลังกาย
เสริมสร้าง
สุขภาพที่ดีให้กับ
ประชาชนในเขต
เทศบาล

ผลผลิต

146 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและ
สังคม

โครงการแข่งขัน
กีฬาชุมชน ในเขต
เทศบาลตาบล
หนองบัว

147 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและ
สังคม

โครงการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนและ
ประชาชนในเขต
เทศบาล ตาบล
หนองบัว

440,000.00 - เพื่อส่งเสริมให้
- จัดแข่งขันกีฬาประเภท
เยาวชนและ
ต่างๆ จานวน ปีละ 1 ครั้ง
ประชาชน
ในพื้นที่รู้จักใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์
- ส่งเสริมให้
เยาวชนและ
ประชาชนเล่น
กีฬาเพื่อนาไปสู่
ความสามัคคีและ
ความสมานฉันท์ใน
สังคม

148 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและ
สังคม

โครงการจัดการ
แข่งขันกีฬานักเรียน
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

460,000.00 - เพื่อสร้างความ
สามัคคี ให้แก่
นักเรียนในองค์กร
ปกครองท้องถิ่น

- จัดกิจกรรม จานวน ปีละ 1
ครั้ง

149 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและ
สังคม

โครงการจัดซื้อ
เครื่องออกกาลัง
กายกลางแจ้ง เสนอ
โดยชุมชน พลอยวิล
ล่า 2

680,000.00 - เพื่อให้ประชาชน
มีอุปกรณ์อานวย
ความสะดวกในการ
ออกกาลังกาย
- เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง

- จัดซื้อเครื่องออกกาลังกาย
กลางแจ้ง ให้ชุมชนจานวน
16 ชุด

50,000.00 - เพื่อกระชับ
ความสัมพันธ์ของ
บุคลากรและ
นักเรียนในโรงเรียน
ถ่ายโอน สังกัด
อปท. ในจังหวัด
อุดรธานี

- จัดแข่งขันกีฬาสาหรับ
บุคลากรและ นักเรียนโรงเรียน
ถ่ายโอนสังกัด อปท.

150 ยุทธศาสตร์การ โครงการแข่งขัน
พัฒนาด้าน
กีฬาสัมพันธ์
คุณภาพชีวิตและ โรงเรียนถ่ายโอน
สังคม

เงินสะสม

- จัดการแข่งขันกีฬาระหว่าง
ชุมชน จานวน 1 ครั้ง

ยุทธศาสตร์

โครงการ

151 ยุทธศาสตร์การ โครงการจัดซื้อ
พัฒนาด้าน
อุปกรณ์กีฬา
คุณภาพชีวิตและ
สังคม
152 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและ
สังคม

โครงการก่อสร้าง
หลังคาคลุมเครื่อง
ออกกาลังกาย
ชุมชนนาทราย 2

แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตาม
วัตถุ
ข้อบัญญัติ
ประสงค์
100,000.00 - เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนรักการเล่น
กีฬาและมีอุปกรณ์
กีฬาพอเพียงและ
ทันสมัย

ผลผลิต
- จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา

160,000.00 - เพื่อก่อสร้างเป็น
หลังคาคลุมเครื่อง
ออกกาลังกายให้เกิด
ร่มเงาและช่วย
ปูองกันให้อุปกรณ์
เครื่องออกกาลัง
กายมีอายุยาวนาน
ยิ่งขึ้น

- ก่อสร้างหลังคาโครงสร้าง
เหล็กขนาดกว้าง 3.50 เมตร
ยาว 20.00 เมตรพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 70 ตารางเมตร

153 ยุทธศาสตร์การ โครงการจัดงาน
พัฒนาด้าน
กีฬาอนุบาลสัมพันธ์
คุณภาพชีวิตและ
สังคม

20,000.00 - จัดแข่งขันกีฬา
ของเด็กๆเพื่อให้เด็ก
มีพัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย
อารมณ์ สังคม
แลสติปัญญา ให้
เหมาะสมตามวัย
- ให้เด็กๆรู้จักการ
เคารพ กฎ กติกา รู้
แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
และเกิดความ
สามัคคี

- จัดกิจกกรมแบ่งกลุ่มสี ให้
เด็ก ศพด. ในสังกัด แข่งขัน
กีฬาสีภายใน จานวน ปีละ 1
ครั้ง มีผู้เข้าร่วมโครงการ
จานวน 400 คน

154 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและ
สังคม

โครงการปรับปรุง
ห้องน้าศูนย์
นันทนาการเก่าน้อย
ชุมชนเก่าน้อย

50,000.00 - เพื่อให้ประชาชน
ได้ใช้ห้องน้า
สาธารณะที่เป็น
มาตรฐาน

- ปรับปรุงและซ่อมแซม
ห้องน้าศูนย์นันทนาการเก่า
น้อย โดยเปลี่ยนอุปกรณ์
ห้องน้าที่ชารุด เปลี่ยนบาน
ประตูห้องน้า จานวน 5บาน
ติดตั้งโครงตาข่ายลวดเหล็ก
พร้อมทั้งทาสีผนังอาคาร

155 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและ
สังคม

โครงการก่อสร้าง
ศาลาอเนก
ประสงค์ ชุมชน
ร่มเย็น 3

1,500,000.00

- เพื่อให้ประชาชน
มีพื้นที่ในการทา
กิจกรรมในการทา
กิจกรรมต่างๆ

- ก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริม
เหล็ก 1 ชั้น

ยุทธศาสตร์

โครงการ

156 ยุทธศาสตร์การ โครงการจ้างเหมา
พัฒนาด้าน
ผู้ดูแลสนามกีฬา
คุณภาพชีวิตและ ดอนเสือ
สังคม

แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตาม
วัตถุ
ข้อบัญญัติ
ประสงค์
90,000.00 - เพื่อการดูแล
รักษาสนามกีฬา
ดอนเสือ
- เพื่อให้ประชาชน
ได้มีสถานที่ออก
กาลังกายที่สะอาด
และปลอดภัย

ผลผลิต
- จ้างเหมาผู้ดูแลสนามกีฬา
ดอนเสือ จานวน 1 คน

157 ยุทธศาสตร์การ โครงการก่อสร้าง
พัฒนาด้าน
ห้องน้าสาธารณะ
คุณภาพชีวิตและ ชุมชนการเคหะ
สังคม

221,000.00 - เพื่อให้ประชาชน
ได้ใช้ห้องน้า
สาธารณะที่เป็น
มาตรฐาน

- เพื่อก่อสร้างอาคารห้องน้า
สาธารณะ ชาย - หญิง
ประกอบด้วยห้อง น้าชาย 1
ห้อง ห้องน้าหญิง 1 ห้อง
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 9 ตาราง
เมตร

158 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและ
สังคม

โครงการใช้รถใช้
ถนนอย่างปลอดภัย
และออกใบอนุญาต
ขับรถให้ประชาชน

100,000.00

- จัดอบรม จานวนปีละ
2 ครั้ง

159 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและ
สังคม

โครงการปูองกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาล
ต่างๆ

100,000.00 - เพื่อลดความ
สูญเสียชีวิตและ
ทรัพย์สินจาก
อุบัติเหตุในช่วง
เทศกาลต่างๆ
- เพื่อปูองกันการ
เกิดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาล
ให้ลดน้อยลง

160 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและ
สังคม

โครงการมีส่วนร่วม
เผยแพร่ความรู้ทาง
กฎหมายแก่
ประชาชน

- เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนปฏิบัติ
ตามกฎจราจรอย่าง
เคร่งครัด
- เพื่อลดความ
สูญเสียชีวิตและ
ทรัพย์สินจาก
อุบัติเหตุ

- ตั้งจุดสกัดผู้ที่เมาแล้วขับรถ

50,000.00 - เพื่อให้ประชาชน - ฝึกอบรมความรู้ด้าน
มีความรู้ความเข้าใจ กฎหมายแก่ประชาชนในเขต
ในสิทธิขั้นพื้นฐาน เทศบาล ปีละ 1 ครั้ง จานวน
ตลอดจนกฎหมายที่ 200 คน
เกี่ยวข้องใน
ชีวิตประจาวัน
เสริมสร้าง
ความมั่นใจในการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยฯ

ยุทธศาสตร์

โครงการ

161 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและ
สังคม

โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์รั้วเหล็ก
บริเวณมุมเลี้ยวสี่
แยก ซอยข้าง
ประปาเขต 7

162 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและ
สังคม

โครงการรณรงค์
ปูองกันและแก้ไข
ปัญหาสาธารณภัย
ในชุมชนในเทศบาล
ตาบลหนองบัว

163 ยุทธศาสตร์การ โครงการวันแม่
พัฒนาด้าน
แห่งชาติ
คุณภาพชีวิตและ
สังคม

164 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและ
สังคม

โครงการฝึกอบรม
ให้ความรู้แก่
ประชาชนด้านการ
จัดเก็บภาษี

165 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและ
สังคม

โครงการจัด
กิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติเนื่องใน
วโรกาสต่างๆ

แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตาม
วัตถุ
ข้อบัญญัติ
ประสงค์
50,000.00 - เพื่อให้ประชาชนผู้

สัญจรบริเวณ
สี่แยก ข้างสานักงาน
ประปาเขต 7
สามารถมองเห็นรถที่
สัญจรบริเวณ
ถนนเลียบคลองน้า

130,000.00 - เพื่อช่วยเหลือ

บรรเทาสาธารณภัย
ในชุมชนให้มีความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย
และเพื่อเป็นการแก้ไข
ปัญหาสาธารณภัย
- เพื่อคุ้มครองและ
สร้างความปลอดภัย
แก่ชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ผลผลิต
- ปรับปรุงรั้วคอนกรีตเสริม
เหล็ก ก่ออิฐบล็อคเดิมเป็นรั้ว
เหล็กโปร่ง ขนาดความยาว
แนวรั้วที่ปรับปรุง 11.95
เมตร ความสูงรั้ว 1.95 เมตร

- จัดฝึกอบรมปีละ 1 ครั้ง

20,000.00 - เพื่อปลูกฝังให้เด็ก - จัดกิจกรรมการแสดงบนเวที
รู้จัก แสดง ออกถึง จัดประกวดร้องเพลง
ความเคารพ และ
เทิดพระเกียรติ และการแสดง
กตัญญู ต่อบุพการี ความรักระหว่างแม่กับลูกการ
แจกรางวัลการแสดงต่างๆของ
เด็กมีผู้เข้าร่วมโครงการ
จานวน 400 คน
30,000.00 - เพื่อให้ประชาชน - จัดฝึกอบรม จานวน ปีละ
ในเขตเทศบาลรับรู้ 1 ครั้ง
เรื่องการจัดเก็บภาษี
และทราบถึง
ขั้นตอนในการ
จัดเก็บภาษี
- เพื่อให้ประชาชน
ตระหนักถึง
ความสาคัญในการ
เสียภาษี
300,000.00 -เพื่อเป็นการเชิดชู - เทศบาลร่วมกับประชาชน
สถาบันพระมหา
ภายในเขตจัดกิจกรรมเฉลิม
กษัตริย์ เพื่อให้
พระเกียรติ เนื่องในโอกาส
ประชาชนได้ร่วมกัน สาคัญต่างๆ
แสดงความ
จงรักภักดี

ยุทธศาสตร์

โครงการ

166 ยุทธศาสตร์การ โครงการปลูกพลัง
พัฒนาด้าน
สร้างจิตสานึกความ
คุณภาพชีวิตและ จงรักภักดี
สังคม

แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตาม
วัตถุ
ข้อบัญญัติ
ประสงค์
30,000.00 - เพื่อเป็นการ
ปลูกฝังจิตสานึก
ในเรื่องของความ
จงรักภักดี

ผลผลิต
- จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการ
ปลูกจิตสานึกให้กับประชาชน

167 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและ
สังคม

โครงการอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงาน
เพื่อพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มสตรี

836,000.00 - เพื่อเพิ่มพูนความ - จัดอบรมกลุ่มสตรี จานวน
รูความ สามารถของ ปีละ 1 ครั้ง
กลุ่มสตรีในเขต
เทศบาล
- เพื่อให้กลุ่มสตรี
สามารถเป็นแกนนา
ในการพัฒนาชุมชน

168 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณ
ภาพชีวิตและ
สังคม

โครงการฝึกอบรม
และทัศนศึกษาดู
งานของ
คณะกรรมการ
ชุมชน ในเขต
เทศบาลตาบล
หนองบัว

450,000.00 - เพื่อให้คณะ
- จัดฝึกอบรมและทัศนศึกษา
กรมการชุมชนมี
ดูงาน จานวน ปีละ 1 ครั้ง
วิสัยทัศน์ในการ
พัฒนากว้างขวางขึ้น
และสามารถนา
ประสบการณ์มา
พัฒนาชุมชนของ
ตนเอง
- เพื่อเป็นการ
เสริมสร้างความ
สามัคคีและสร้าง
ความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างเทศบาลกับ
ชุมชน

169 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณ
ภาพชีวิตและ
สังคม

โครงการส่งเสริมจัด
กิจกรรมวันสตรี
สากล

200,000.00 -เพื่อสนับสนุนการ - จัดทาโครงการส่งเสริม
จัดกิจกรรมของสตรี กิจกรรมวันสตรีสากล ปีละ
ในชุมชน
ครัง้
-เพื่อเป็นการ
เสริมสร้างความ
สามัคคีของกลุ่มสตรี
ในชุมชน

170 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณ
ภาพชีวิตและ
สังคม

โครงการอุดหนุน
ศูนย์ปฏิบัติการพลัง
แผ่นดินเอาชนะยา
เสพติดอาเภอเมือง
อุดรธานี (อุดหนุน
อาเภอเมือง
อุดรธานี)

100,000.00 -เพื่อเป็นการ
- อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการพลัง
ปูองกันปัญหายา
แผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
เสพติด
อาเภอเมืองอุดรธานี ปีละ 1
-เพื่อแก้ไขปัญหายา ครั้ง
เสพติด
-นาผู้เสพยาเสพติด
เข้าบาบัดฟื้นฟู

ยุทธศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตาม
วัตถุ
ผลผลิต
ข้อบัญญัติ
ประสงค์
50,000.00 -เพื่อเป็นการ
- อุดหนุนศูนย์ต่อสู้เพื่อ
ปูองกันปัญหายา
เอาชนะยาเสพติดจังหวัด
เสพติด
อุดรธานี ปีละ 1 ครั้ง
-เพื่อแก้ไขปัญหายา
เสพติด
-นาผู้เสพยาเสพติด
เข้าบาบัดฟื้นฟู

171 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณ
ภาพชีวิตและ
สังคม

โครงการอุดหนุน
ศูนย์ต่อสู้เพื่อ
เอาชนะยาเสพติด
จังหวัดอุดรธานี
ตามโครงการ
ปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
(อุดหนุนจังหวัด
อุดรธานี)

172 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณ
ภาพชีวิตและ
สังคม

โครงการอาหาร
กลางวันศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาล
ตาบลหนองบัว

1,265,600.00

- เพื่อให้เด็กได้มี
อาหารรับประทาน
อย่างเพียงพอ
- เพื่อให้เด็กมี
สุขภาพร่างกายที่
สมบูรณ์แข็งแรง
เจริญเติบโตตามวัย

- จัดให้มีโครงการอาหาร
กลางวันสาหรับเด็กอนุบาล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตาบลหนองบัว มีเด็ก 207
คนๆ ละ 20 บาท จานวน 280
วัน

173 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณ
ภาพชีวิตและ
สังคม

โครงการอาหาร
กลางวันศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กชุมชนดอน
หัน

666,400.00 - เพื่อให้เด็กมี
อาหารรับประทาน
อย่างเพียงพอ
- เพื่อให้เด็กมี
สุขภาพร่างกายที่
สมบูรณ์แข็งแรง
เจริญเติบโตตามวัย

- จัดให้มีโครงการอาหาร
กลางวันสาหรับเด็กอนุบาล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดอนหัน มี
เด็ก 110 คนๆละ 20 บาท
จานวน 280 วัน

174 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณ
ภาพชีวิตและ
สังคม

โครงการอาหาร
เสริม (นม) ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบล
หนองบัว

466,380.00 - เพื่อให้เด็กมี
อาหารเสริม (นม)
ไว้ดื่มเพื่อบารุง
สุขภาพ
- เพื่อให้เด็กมีการ
เจริญเติบโต ทั้งทาง
ร่างกายจิตใจ และ
สมอง

- จัดอาหารเสริม (นม)
สาหรับเด็กอนุบาลศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตาบลหนอง
บัวมีเด็ก 207 คนๆละ 7 บาท
จานวน 280 วัน

175 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณ
ภาพชีวิตและ
สังคม

โครงการอาหาร
เสริม (นม) ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ชุมชนดอนหัน

245,570.00 - เพื่อให้เด็กมี
อาหารเสริม (นม)
ไว้ดื่มเพื่อบารุง
สุขภาพ
- เพื่อให้เด็กมีการ
เจริญเติบโต ทั้งทาง
ร่างกายจิตใจ และ
สมอง

- จัดอาหารเสริม (นม)
สาหรับเด็กอนุบาลศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตาบลหนอง
บัวมีเด็ก 207 คนๆละ 7 บาท
จานวน 280 วัน

ยุทธศาสตร์
176 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณ
ภาพชีวิตและ
สังคม

โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ

โครงการจัดงานวัน
เด็กแห่งชาติ

งบตาม
วัตถุ
ผลผลิต
ข้อบัญญัติ
ประสงค์
120,000.00 - เพื่อรณรงค์ให้เด็ก - จัดกิจกรรมทาบุญตักบาตร
ได้ตระหนักถึงหน้าที่ การแสดงต่างๆของเด็กบนเวที
ความรับผิดชอบของ เลี้ยงอาหารแจกของรางวัล
ตนต่อประเทศชาติ
- เพื่อให้หน่วยงาน
ต่างๆได้ให้
ความสาคัญและให้
การสนับสนุนการจัด
งานวันเด็กฯ
- เพื่อให้ผู้ ปกครอง
ได้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของเด็ก

177 ยุทธศาสตร์การ โครงการประชุม
พัฒนาด้าน
ผู้ปกครอง
คุณภาพชีวิตและ
สังคม

20,000.00 - เพื่อให้ทางศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กได้
ชี้แจงกฎระเบียบ
และวิธีการ
ดาเนินการภายใน
ศูนย์ฯให้ผู้ปกครอง
รับทราบและถือ
ปฎิบัติ

- จัดประชุมผู้ปกครอง
นักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตาบลหนองบัว
เพื่อชี้แจงกฎระเบียบต่างๆ ปี
การศึกษาละ 1 ครั้ง

178 ยุทธศาสตร์การ โครงการสร้างสาย
พัฒนาด้าน
สัมพันธ์วันปิดภาค
คุณภาพชีวิตและ เรียน
สังคม

20,000.00 - เพื่อสร้างขวัญ
และกาลังใจให้กับ
เด็กนักเรียน
ที่จะจบการศึกษา
และปกครองกับ
เทศบาล
ร่วมมือกันพัฒนา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาล

- จัดกิจกรรมทาบุญตักบาตร
การแสดงต่างๆ

179 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและ
สังคม

โครงการจ้างเหมา
รถรับ - ส่งเด็ก
อนุบาลศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาล
ตาบลหนองบัว

180 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและ
สังคม

โครงการจัดหาคู่มือ
และสื่อการเรียน
การสอนสาหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบล
หนองบัว

620,000.00 - เพื่อเป็นการแบ่ง
- จ้างเหมารถยนต์ รับ-ส่งเด็ก
เบาภาระผู้ปกครอง ภายในเขตเทศบาล จานวน 5
ที่ต้องไปทางานหา คน
เลี้ยงชีพ ไม่สามารถ
มารับส่งได้
เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์

60,000.00 - เพื่อให้เด็กได้รับ
- จัดซื้อคู่มือและสื่ออุปกรณ์
การพัฒนาการอย่าง การเรียน
ถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ
เหมาะสมตามวัย

ยุทธศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ

181 ยุทธศาสตร์การ โครงการจัดงานวัน
พัฒนาด้าน
ไหว้ครู
คุณภาพชีวิตและ
สังคม

182 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและ
สังคม

โครงการจัดจ้าง
นักการภารโรง
ประจาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาล
ตาบลหนองบัว และ
ศพด.ดอนหัน

183 ยุทธศาสตร์การ ค่าใช้จ่ายการจัดทา
พัฒนาด้าน
ศูนย์การเรียนรู้
คุณภาพชีวิตและ สาหรับเด็กปฐมวัย
สังคม
184 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและ
สังคม

โครงการอาหาร
กลางวันสาหรับ
โรงเรียนในเขต
เทศบาล (สังกัด
สพฐ.)

185 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและ
สังคม

โครงการอาหาร
กลางวันสาหรับ
โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลตาบล
หนองบัว

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์

งบตาม
วัตถุ
ข้อบัญญัติ
ประสงค์
20,000.00 - เพื่อเป็นการ
เสริมสร้าง
ความสัมพันธ์
อันดีระหว่างครูและ
นักเรียน
- เพื่อปลูกฝังให้
นักเรียนรู้จักการ
แสดงถึงความเคารพ
และกตัญญู
กตเวทิตา

ผลผลิต
- จัดทาพิธีไหว้ครู กิจกรรม
การแสดงออกต่างๆของเด็ก
นักเรียน ศพด. ในสังกัดมี
ผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน
400 คน

180,000.00 - เพื่อดูแลรักษา
วัสดุครุภัณฑ์
สถานศึกษา
และอาคารเรียน
- เพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ ให้
สามารถใช้งานได้
อย่างปกติ

- จัดจ้างนักการภารโรง
จานวน 4 คน

150,000.00 - เพื่อเป็นศูนย์
กลางการเรียนรู้ใน
การพัฒนาเด็กๆ ให้
มีคุณภาพ

- จัดหาสถานที่เพื่อจัดตั้งศูนย์
การเรียนรู้และจัดกิจกรรม
พัฒนาด้านอารมณ์สังคม
ร่างกาย และสติปัญญา

2,572,000.00

- เพื่อให้เด็ก
นักเรียนได้มีอาหาร
รับประทาน
อย่างเพียงพอ
- เพื่อให้เด็กมี
สุขภาพร่างกายที่
สมบูรณ์แข็งแรง
เจริญเติบโตตามวัย

- จัดให้มีโครงการอาหาร
กลางวันสาหรับเด็กโรงเรียนใน
เขตเทศบาลตาบลหนองบัว
(สังกัด สพฐ.) นักเรียน 713
คนๆ ละ 20 บาท จานวน 200
วัน

2,228,000.00

- เพื่อให้เด็ก
นักเรียนได้มีอาหาร
รับประทาน
อย่างเพียงพอ
- เพื่อให้เด็กมี
สุขภาพร่างกายที่
สมบูรณ์แข็งแรง
เจริญเติบโตตามวัย

- จัดให้มีโครงการอาหาร
กลางวันสาหรับเด็กโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลตาบลหนองบัว
นักเรียน 525 คนๆ ละ 20
บาท จานวน 200 วัน

ยุทธศาสตร์

โครงการ

186 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและ
สังคม

โครงการอาหาร
เสริม (นม) สาหรับ
โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลฯ

187 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและ
สังคม

โครงการอาหาร
เสริม(นม)สาหรับ
โรงเรียนในเขต
เทศบาลตาบล
หนองบัว (สังกัด
สพฐ. และ
สานักงานการศึกษา
พิเศษ)

188 ยุทธศาสตร์การ โครงการจัดทา
พัฒนาด้าน
แผนพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ การศึกษา 3 ปี
สังคม

แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ

วัตถุ
ประสงค์
1,067,330.00 - เพื่อให้เด็กเล็ก
โรงเรียนในเขต
เทศบาลมี
อาหารเสริมนมไว้ดื่ม
เพื่อบารุงสุขภาพ
- เพื่อให้เด็กมีการ
เจริญเติบโตทั้ง
ร่างกายจิตใจและ
สมอง
2,179,320.00

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์

- เพื่อให้เด็กเล็ก
โรงเรียนในเขต
เทศบาลมีอาหาร
เสริมนมไว้ดื่มเพื่อ
บารุงสุขภาพ
- เพื่อให้เด็กมีการ
เจริญเติบโตทั้งทาง
ร่างกาย จิตใจและ
สมอง

200,000.00 - เพื่อให้เป็น
แนวทางในการ
พัฒนาด้านการ
เรียนการสอน

ผลผลิต
- จัดอาหารเสริม(นม)สาหรับ
นักเรียนโรงเรียนสังกัด
เทศบาลตาบลหนองบัว
นักเรียน 525 คนๆ ละ 7 บาท
จานวน260 วัน

- จัดอาหารเสริม (นม)
สาหรับนักเรียน

- จัดทาแผนการศึกษาปีละ 1
ครั้ง

- เพื่อพัฒนา
การศึกษาให้มี
คุณภาพ
189 ยุทธศาสตร์การ ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาด้าน
พัฒนาห้องสมุด
คุณภาพชีวิตและ โรงเรียนในสังกัด
สังคม

190 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและ
สังคม

โครงการติวเข้มคน
เก่งกลุ่มสาระวิทย์
คณิต อังกฤษ ไทย
ระดับประถมศึกษา

100,000.00 - เพื่อส่งเสริม
พัฒนาองค์ความรู้
ให้กับเด็กนัก
เรียนให้มี
ประสิทธิภาพที่ดี
ยิ่งขึ้น

- พัฒนาเด็กนักเรียนใน
โรงเรียนให้มีองค์ความรู้ที่มี
ประสิทธิภาพ

20,000.00 - เพื่อให้นักเรียน
- นักเรียนชั้น ป.4 - ป.6 กลุ่ม
เตรียมพร้อมในการ สาระละ 5 คนเข้าอบรมตาม
แข่งขันคนเก่งระดับ กลุ่มสาระต่างๆ จานวน 3 วัน
ภาคและ
ระดับประเทศ

ยุทธศาสตร์

โครงการ

191 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและ
สังคม

โครงการติวเข้มคน
เก่งกลุ่มสาระวิทย์
คณิต อังกฤษ ไทย
ระดับมัธยมศึกษา

192 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและ
สังคม

โครงการแข่งขัน
ความเป็นเลิศทาง
วิชาการระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนื
อและระดับประเทศ

193 ยุทธศาสตร์การ โครงการส่งเสริม
พัฒนาด้าน
กิจกรรมผู้สงู อายุ
คุณภาพชีวิตและ
สังคม

194 ยุทธศาสตร์การ โครงการบรรพชา
พัฒนาด้าน
สามเณรภาคฤดู
คุณภาพชีวิตและ ร้อน
สังคม
195 ยุทธศาสตร์การ โครงการจัดงานขึ้น
พัฒนาด้าน
ปีใหม่
คุณภาพชีวิตและ
สังคม

แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตาม
วัตถุ
ผลผลิต
ข้อบัญญัติ
ประสงค์
20,000.00 - เพื่อให้นักเรียน
- นักเรียนชั้น ม.1-ม.3 กลุ่ม
เตรียมพร้อมในการ สาระละ 50 คน เข้าอบรมตาม
แข่งขันคนเก่งระดับ กลุ่มสาระต่างๆ จานวน 3 วัน
ภาค และระดับ
ประเทศ
50,000.00 - เพื่อพัฒนางาน
วิชาการให้มี
ประสิทธิภาพ
- เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนผู้ที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนดีให้มีคุณภาพ
เพิ่มขึ้น

- จัดแข่งขันกิจกรรมทาง
วิชาการเพื่อคัดเลือกใน
ระดับประเทศ

380,000.00 - เพื่อส่งเสริมให้
- ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
ผู้สูงอายุมีการสืบ
จานวน 400 คน
ทอดและส่งเสริมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
- เพื่อสนับสนุนให้
ผู้สูงอายุมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านวัฒนธรรมกับ
ท้องถิ่นอื่น
80,000.00 - เพื่อให้เยาวชนได้
ใช้เวลาว่างในช่วง
ปิดภาคเรียน

- จัดบรรพชาและอบรม
สามเณรภาคฤดูร้อนให้กับ
เยาวชน ณ วัดโสมมนัสและวัด
ศรีโพธิ์ทอง วัดละ 50,000
บาท

120,000.00 - เพื่อให้พนักงาน
- ทาบุญตักบาตร ถวาย
เทศบาลและ
ภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์
ประชาชนร่วมกัน
ทาบุญตักบาตร
- เพื่อเป็นการ
อนุรักษ์พัฒนา
ปลูกฝังและเผยแพร่
วัฒนธรรมอันดี

ยุทธศาสตร์

โครงการ

196 ยุทธศาสตร์การ โครงการจัด
พัฒนาด้าน
ประเพณีสงกรานต์
คุณภาพชีวิตและ
สังคม

แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตาม
วัตถุ
ข้อบัญญัติ
ประสงค์
200,000.00 - เพื่อให้พนักงาน
เทศบาลได้มี
โอกาสร่วมกันทาบุญ
ตักบาตรเพื่อเป็น
การอนุรักษ์
วัฒนธรรม

ผลผลิต
- จัดกิจกรรมรดน้าดาหัว
ผู้ใหญ่สรงน้าพระ มอบของ
ขวัญของรางวัล ของที่ระลึก
ผู้สูงอายุ

197 ยุทธศาสตร์การ โครงการประเพณี
พัฒนาด้าน
ลอยกระทง
คุณภาพชีวิตและ
สังคม

600,000.00 - เพื่อเป็นการสืบ
ทอดอนุรักษ์
ประเพณีลอยกระทง
ให้ดารงไว้สืบไป
- ประชาชนและ
หน่วยงานในพื้นที่มี
ส่วนในการจัด
กิจกรรม

- จัดกิจกรรมประกวดขบวน
แห่ประกวดนางนพมาศ และ
การแสดงบนเวทีจากโรงเรียน
และหน่วยงานในพื้นที่

198 ยุทธศาสตร์การ โครงการจัดงาน
พัฒนาด้าน
ประเพณีกฐิน
คุณภาพชีวิตและ เทศบาล
สังคม

30,000.00 - เพื่อเป็นการสืบ
ทอดและอนุรักษ์
ซึ่งประเพณีของ
ท้องถิ่นให้ดารงค์
สืบไป
- เพื่อให้เทศบาล
และชุมชนมี
กิจกรรมร่วมกัน

- จัดตั้งกองกฐินสามัคคีนาไป
ทอดถวายวัดภายในเขต
เทศบาล

200,000.00 - เพื่อเป็นการสืบ
ทอด และอนุรักษ์
ซึ่งประเพณีท้องถิ่น
ให้ดารงไว้
- เพื่อเป็นการ
แสดงออกถึงความ
เคารพบูชาสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้าน คู่
เมือง

- จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณี
พิธีราบวงสรวงองค์พระธาตุ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
ของเทศบาลและ จ.อุดรธานี

200 ยุทธศาสตร์การ โครงการบวชชี
พัฒนาด้าน
พราหมณ์
คุณภาพชีวิตและ
สังคม

20,000.00 - เพื่อให้เยาวชน
และประชาชน
ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์

- จัดบวชชีพราหมณ์ให้กับ
เยาวชนและประชาชนให้จัดใน
เขตเทศบาล

201 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและ
สังคม

10,000.00 - เพื่อรักษา
วัฒนธรรมเก่าแก่
ที่ปฏิบัติ สืบไป

- จัดกิจกรรมงานทุ่งศรีเมือง
ร่วมกับสันนิบาตจังหวัด
อุดรธานี

199 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและ
สังคม

โครงการจัดงาน
ประเพณี
(สัตยาธิษฐานสืบ
สานงานประเพณี
ไหว้สาพระธาตุโพน
ทอง)

โครงการจัด
กิจกรรมส่งเสริม
การจัดงานประจาปี
ทุ่งศรีเมือง

ยุทธศาสตร์

โครงการ

202 ยุทธศาสตร์การ โครงการเข้าวัด
พัฒนาด้าน
ปฏิบัติธรรม
คุณภาพชีวิตและ
สังคม

203 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและ
สังคม

แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตาม
วัตถุ
ข้อบัญญัติ
ประสงค์
20,000.00 - เพื่อปลูกฝัง

คุณธรรมจริยธรรม
ให้กับนักเรียน
- เพื่อสร้างเสริมให้
นักเรียนเป็น
คนดีตามคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของ
สถานศึกษา

ผลผลิต
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1-3 ได้เข้าวัดปฏิบัติธรรม

โครงการปรับปรุง
บริเวณศาลาและ
ศาลเจ้าปูุ-ตา
ชุมชนดงอุดม

800,000.00 - เพื่อปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ให้สวยงาม
ในอนาคต
- เพื่อให้มีความ
ชัดเจนของแนวเขต
และพื้นที่ในความ
รับผิดชอบ ของ
เทศบาล

- ปรับปรุงซ่อมแซมศาลปูุตา
ดงอุดม จานวน 1 งาน

204 ยุทธศาสตร์การ โครงการหนูน้อย
พัฒนาด้าน
เข้าวัด(ศพด.ทต.
คุณภาพชีวิตและ หนองบัว)
สังคม

20,000.00 - เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียน ศพด.ทต.
หนองบัวได้เข้าวัด
ฟังธรรมทาบุญตัก
บาตรบาเพ็ญกุศล
เพื่อให้เด็กมีจิตใจที่
ดีงาม

- จัดกิจกรรมให้นักเรียน
ศพด.หนองบัว ได้เข้าวัดฟัง
ธรรม ทาบุญตักบาตร บาเพ็ญ
กุศล มีผู้เข้าร่วมโครงการ 200
คน

205 ยุทธศาสตร์การ โครงการหนูน้อย
พัฒนาด้าน
เข้าวัด (ศพด.ดอน
คุณภาพชีวิตและ หัน)
สังคม

20,000.00 - เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียน ศพด.ดอน
หัน ได้เข้าวัดฟัง
ธรรมทาบุญตัก
บาตร บาเพ็ญกุศล
เพื่อให้เด็กมีจิตใจที่
ดีงาม

- จัดกิจกรรมให้นักเรียน
ศพด.ดอนหัน ได้เข้าวัดฟัง
ธรรม ทาบุญตักบาตรบาเพ็ญ
กุศล มีผู้เข้าร่วมโครงการ 200
คน

206 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและ
สังคม

โครงการส่งเสริม
ด้านศาสนา
ศิลปะวัฒนธรรม
ระดับตาบล

30,000.00 เพื่อใช้ในโครงการ
อนุรักษ์ฟื้นฟูจารีต
ประเพณีภูมิปัญญา
ท้องถิ่นฯ ระดับ
ตาบล

- อุดหนุนในการจัดกิจกรรม
ระดับตาบล

207 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและ
สังคม

โครงการส่งเสริม
ด้านศาสนา
ศิลปะวัฒนธรรม
ระดับอาเภอ

30,000.00 เพื่อใช้ในโครงการ
อนุรักษ์ฟื้นฟูจารีต
ประเพณีภูมิปัญญา
ท้องถิ่นฯ ระดับ
อาเภอ

- อุดหนุนในการจัดกิจกรรม
ระดับอาเภอ

ยุทธศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ

208 ยุทธศาสตร์การ โครงการจัดซื้อ
พัฒนาด้าน
เครื่องตีเส้นจราจร
คุณภาพชีวิตและ
สังคม
209 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและ
สังคม

โครงการจัดซื้อเสา
ไฟพร้อมโคมไฟ
LED ชุมชนหนอง
ขาม

210 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและ
สังคม

โครงการก่อสร้าง
ศาลาอเนกประสงค์
บริเวณด้านทิศใต้
อาคารสานักงาน
เทศบาลตาบล
หนองบัว

211 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและ
สังคม

โครงการจัดซื้อ
เครื่องออกกาลัง
กายกลางแจ้งให้กับ
ชุมชนนาทราย 1
ชุมชนพลอยวิลล่า 2
และชุมชนร่มเย็น 3

212 ยุทธศาสตร์การ โครงการแข่งขัน
พัฒนาด้าน
มหกรรมกีฬา
คุณภาพชีวิตและ ท้องถิ่นไทคัพ
สังคม
213 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและ
สังคม

โครงการก่อสร้างรั้ว
กั้นแนวเขต
ด้านหน้า ทางทิศ
เหนือของอาคาร
สานักงานเทศบาล
ตาบลหนองบัว ช่วง
ที่ 1

งบตาม
วัตถุ
ผลผลิต
ข้อบัญญัติ
ประสงค์
150,000.00 - เพื่อให้มีเครื่องตี - ประชาชนมีความปลอดภัย
เส้นจราจรสาหรับใช้ ใน การใช้รถใช้ถนนในเขต
ในการปฏิบัติงาน
เทศบาล
ของเทศบาลตาบล
หนองบัว
1,950,000.00

เงินสะสม

- เพื่อให้มีแสงไฟ
ส่องสว่างเพิ่ม
มากขึ้น
- สร้างความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของ
ประชาชน

500,000.00 - เพื่อเป็นที่พักผ่อน
หย่อนใจของ
ประชาชนผู้มาติดต่อ
ประสานงาน
- เป็นโรงอาหาร
ของพนักงานใน
สานักงาน
2,000,000.00

- เพื่อให้ประชาชน
มีอุปกรณ์อานวย
ความสะดวกในการ
ออกกาลังกาย
- เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง

10,000.00 - เพื่อส่งเสริมการ
ออกกาลังกายใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ห่างไกล
จากยาเสพติด
389,500.00

- ก่อสร้างรั้วกั้น
แนวเขตบริเวณ
ด้านหน้าอาคาร
สานักงาน

- ประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน

- มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
ของ ประชาชนผู้มาติดต่อ
ประสานงาน
- เป็นโรงอาหารของพนักงาน
ใน สานักงาน

- ประชาชนมีชุดอุปกรณ์
อานวย ความสะดวกในการ
ออกกาลังกายเล่น กีฬามี
สุขภาพร่างกายสุขภาพจิตดี

- เข้าร่วมแข่งขันไทคัพ ระดับ
อาเภอ ระดับจังหวัด ระดับ
เขต และระดับประเทศ

- ก่อสร้างรั้วกั้นแนวเขต
บริเวณ ด้านหน้าอาคาร
สานักงาน

ยุทธศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตาม
วัตถุ
ข้อบัญญัติ
ประสงค์
440,300.00 - ก่อสร้างหลังคา
คลุมเครื่องออก
กาลังกายและรั้วกั้น
แนวเขตพื้นที่
อเนกประสงค์
ชุมชนศรีสุราษฎร์

ผลผลิต

214 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและ
สังคม

โครงการก่อสร้าง
หลังคาคลุมเครื่อง
ออก กาลังกายและ
รั้วกั้นแนวเขตพื้นที่
อเนก ประสงค์
ชุมชนศรีสุราษฎร์

- มีหลังคาคลุมเครื่องออก
กาลังกาย และรั้วกั้นแนวเขต
พื้นที่อเนกประสงค์ ชุมชนศรีสุ
ราษฎร์
- เพื่อรักษาสภาพของเครื่อง
ออก กาลังกายภายในชุมชนให้
มีความคงทน

215 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและ
สังคม

โครงการจัดซื้อปูาย
จราจร ชนิด
พลังงาน แสง
อาทิตย์ (โซล่าร์เซล)
ชนิดปูายเตือน
กาหนดความเร็ว

200,000.00 - เพื่อให้มีเครื่อง
มือ อุปกรณ์ที่มี
ประสิทธิภาพในการ
แจ้งเตือน
ความปลอดภัยใน
การใช้ยาน
พาหนะบนท้องถนน
ภายในชุมชน
- เพื่อให้ประชา ชน
มีความปลอด
ภัยในการสัญจรไป
มา

- เทศบาลมีเครื่องมือ อุปกรณ์
ที่มี ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
- ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับ
ความ เดือดร้อนได้อย่างมีประ
สิทธิ

216 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและ
สังคม

โครงการก่อสร้าง
ราวกั้นเหล็กและ
เสารั้ว สแตนเลส
บริเวณลานออก
กาลังกาย หนองตา
ไก้ด้านติดแนวถนน
สีพัฒนา

450,000.00 - เพื่อกั้นรถยนต์
ไม่ให้เข้า-ออก
ในเส้นทางที่
ประชาชนใช้ในการ
ออกกาลังกายใน
หนองตาไก้

- เพื่อกั้นรถยนต์ไม่ให้เข้าออก ในเส้นทางที่ประชาชนใช้
ในการ ออกกาลังกายในหนอง
ตาไก้

- ปรับปรุงภูมิทัศน์
ให้สวยงามเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
217 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและ
สังคม

โครงการก่อสร้าง
ลานจอดรถ
สวนสาธารณะ
หนองตะไก้ชุมชน
หนองขาม

196,000.00 - เพื่อเป็นการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์
สวนสาธารณะหนอง
ตะไก้
- เพื่อให้ประชาชน
ใช้ประโยชน์

- ก่อสร้างลานจอดรถ
ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 1,100 ตร.ม.
ก่อสร้างรั้วกั้นรถยนต์ทางเข้า ออก 1 งาน

ยุทธศาสตร์

โครงการ

218 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและ
สังคม

โครงการก่อสร้างรั้ว
ตะแกรงเหล็กกั้น
สนามฟุตซอล
พรสวรรค์ ชุมชน
พรสวรรค์

219 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและ
สังคม

โครงการก่อสร้างรั้ว
ตะแกรงเหล็กกั้น
สนามฟุตซอล
หนองตาไก้ ชุมชน
หนองขาม

แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตาม
วัตถุ
ข้อบัญญัติ
ประสงค์
526,300.00 - เพื่อก่อสร้างรั้ว
ตะแกรงเหล็กกั้น
สนามฟุตซอล ให้มี
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย

ผลผลิต
- ก่อสร้างรั้วตะแกรงเหล็ก
และประตูตาข่ายทางเข้า
ความสูงรั้ว 6 เมตร ล้อมรอบ
สนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 28
เมตร ยาว 48 เมตรรวมความ
ยาวรั้วและประตูตาข่าย
ทางเข้า 1 จุดยาว 125 เมตร
และปรับปรุงภูมิทัศน์เนินดิน
รอบสนามเดิมโดยปูหญ้าเทียม

596,900.00 - ก่อสร้างรั้วบริเวณ - สนามฟุตซอลหนองตาไก้มี
สนามฟุตซอลหนอง รั้วตะแกรงเหล็กกั้นโดยรอบ
ตาไก้ ชุมชนหนอง
ขาม

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ
เทศบาลตาบลหนองบัว มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดาเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้
ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 202 โครงการ จานวนเงิน 89,545,385 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จานวน 180
โครงการ จานวนเงิน 78,017,825 ล้านบาท สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การบริหารราชการท้องถิ่น
ให้เป็นไปตามหลักบริหารจัดการที่ดี

48

การก่อหนี้ผูกพัน/
ลงนามในสัญญา
20,864,337.00

67

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตและสังคม
รวม

ยุทธศาสตร์

39

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
13,436,337.00

7,035,264.00

56

5,933,704.00

6

245,000.00

6

245,000.00

8

13,021,144.00

8

13,021,144.00

73

48,379,639.65

71

45,381,639.65

202

89,545,384.65

180

78,017,824.65

โครงการ

โครงการ

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน / ลงนามในสัญญา มีดังนี้
แหล่งที่
มางบ
ประมาณ

ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการก่อสร้างถนน
ค.ส.ล ซอยธรรมนิมิตร
2 ชุมชนบงคา
(เสนอโดยชุมชน บง
คา)

2 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการก่อสร้าง ถนน
และระบบระบายน้า
ค.ส.ล ซอยไสว ชุมชน
บงคา(เสนอโดยชุมชน
บงคา)

3 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการก่อสร้าง
ระบบระบายน้า ค.
ส.ล.ซอยชัยมงคล
ชุมชนมิตรภาพเก่า
น้อย(เสนอโดยชุมชน
เก่าน้อย)

4 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการก่อสร้าง
ระบบระบายน้าค.ส.ล.
ซอยชัยมงคลแยกขวา
เชื่อมซอยน้าทิพย์
ชุมชนมิตรภาพเก่า
น้อย(เสนอโดยชุมชน
เก่าน้อย)

499,000.00 498,000.00 หจก.บีเอชดีการ 17/09/2559
โยธา
สัญญาจ้างเลขที่
100/59
ลว.16 ก.ย. 59

5 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการก่อสร้างถนน
ค.ส.ล. ซอยมหาโคตร
ชุมชนเก่าน้อย (เสนอ
โดยชุมชนเก่าน้อย)

101,200.00

6 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้า ค.ส.ล ซอย
อินทร์แปลง ซอย 8
ชุมชนเก่าน้อย (เสนอ
โดยชุมชนเก่าน้อย)

1

งบตาม
ข้อบัญญัติ
76,000.00

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา

วันที่เซ็น
สัญญา

72,900.00 นางนภาพร พัน 16/11/2558
เหลา
สัญญาจ้างเลขที่
26/2559
ลว.16 พ.ย. 58

632,000.00 582,659.00 หจก.พัชรพล
19/05/2559
ก่อสร้างและการ
โยธา
สัญญาจ้างเลขที่
88/59
ลว. 18 พ.ค. 59
1,023,000.00 1,022,000. หจก.บีเอชดีการ 17/09/2559
00 โยธา
สัญญาจ้างเลขที่
100/59
ลว.16 ก.ย. 59

96,800.00 ผู้รับจ้าง นาง 16/11/2558
นภาพร พัน
เหลา
สัญญาจ้างเลขที
27/2559
ลว. 16 พ.ย. 58
514,000.00 495,000.00 หจก.พัชรพล
30/09/2559
ก่อสร้างและการ
โยธา
สัญญาจ้างเลขที่
105/59
ลว.29 ก.ย. 59

ระยะเวลา
การ
ดาเนิน
งาน
30

60

180

180

30

60

ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ

7 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการปรับปรุงถนน
ดงอุดม-หนองใสจาก
ซอยรื่นรมย์ถึงซอย
หนองใส 3
ชุมชนหนองใส (เสนอ
โดยชุมชนหนองใส)

8 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการก่อสร้างถนน
ค.ส.ล ซอยหนองใส5
ซอย2 ชุมชนหนองใส
5(เสนอโดยชุมชน
หนองใส)

9 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน

แหล่งที่
มางบ
ประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา

วันที่เซ็น
สัญญา

241,500.00 230,000.00 หจก.พัชรพล
22/01/2559
ก่อสร้างและการ
โยธา
สัญญาจ้างเลขที่
59/59
ลว.22 ม.ค. 59
87,400.00

ระยะเวลา
การ
ดาเนิน
งาน
90

83,853.00 นายสมเกียรติ 12/05/2559
ดอกกุหลาบ
สัญญาจ้างเลขที่
65/59
ลว.11 ก.พ. 59

30

โครงการก่อสร้างถนน
คสล. ซอยตาเนื่อง
อุทิศ ช่วงที่ 2 ชุมชน
ประปาเขต 7

333,400.00 319,000.00 ผู้รับจ้าง นาย 09/12/2558
วิชัย รอดแพง
สัญญาจ้างเลขที่
41/2559
ลว. 9 ธ.ค. 58

45

10 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการก่อสร้าง
ระบบระบายน้า ค.
ส.ล.ซอยคูณศรีพัฒนา
ชุมชนหนองขาม
(เสนอโดยชุมชนหนอง
ขาม)

569,000.00 565,000.00 หจก.สิริรุ่งเจริญ 11/02/2559
การโยธา
สัญญาจ้างเลขที่
64/59
ลว.10 ก.พ. 59

180

11 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้า ค.ส.ล.
รางยู ซอยท้าวจันทร์
5 ชุมชนหนองขาม
(เสนอโดยชุมชนหนอง
ขาม)

556,000.00 535,000.00 หจก.พัชรพล
27/09/2559
ก่อสร้างและการ
โยธา
สัญญจ้างเลขที่
102/59
ลว.26 ก.ย. 59

90

12 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการก่อสร้างถนน
ค.ส.ล ซอยรุ่งอรุณ
( ช่วงที่ 2 ) ชุมชน
ดอนหัน(เสนอโดย
ชุมชนดอนหัน)

127,600.00 120,000.00 นางนภาพร พัน 06/11/2558
เหลา
สัญญาจ้างเลขที่
17/59
ลว. 6 พ.ย. 58

30

ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่
มางบ
ประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา

วันที่เซ็น
สัญญา

13 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการก่อสร้างถนน
ค.ส.ล ซอยเจริญ
พัฒนาแยก 1 ชุมชน
ดอนหัน(เสนอโดย
ชุมชนดอนหัน)

237,600.00 225,300.00 นางนภาพร พัน 03/12/2558
เหลา
สัญญาจ้างเลขที่
39/59
ลว.2 ธ.ค. 58

14 ยุทธศาสตร์
การบริหาร
ราชการ
ท้องถิ่นให้
เป็นไปตาม
หลักบริหาร
จัดการที่ดี

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของคณะ
ผู้บริหารและบุคลากร
ของเทศบาลตาบล
หนองบัว

900,000.00 280,732.60 สานักปลัด ที่
01/03/2559
อด 62201/001

15 ยุทธศาสตร์
การบริหาร
ราชการ
ท้องถิ่นให้
เป็นไปตาม
หลักบริหาร
จัดการที่ดี

โครงการฝึกอบรม
เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมให้แก่
บุคลากรเทศบาล

16 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการก่อสร้างถนน
ค.ส.ล. พร้อม ระบบ
ระบายน้า ซอยจันทร์
เจริญ ชุมชนดอนหัน
(เสนอโดยชุมชนดอน
หัน)

17 ยุทธศาสตร์
การบริหาร
ราชการ
ท้องถิ่นให้
เป็นไปตาม
หลักบริหาร
จัดการที่ดี

โครงการติดตามและ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ
เทศบาลตาบลหนอง
บัว

500,000.00 โอนลด
119,000.00 โอนลด
30,000.00 30,000.00 โอนลด

ระยะเวลา
การ
ดาเนิน
งาน
45

7

01/09/2559
20/09/2559
29/09/2559

7
7
1

1,283,000.00 1,164,000.00 หจก.วุฒิชัยกิจ 19/02/2559
เจริญ
สัญญาจ้างเลขที่
68/59
ลว.18 ก.พ. 59

90

100,000.00

25,000.00 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี

01/12/2558

7

ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่
มางบ
ประมาณ

18/04/2559

ระยะเวลา
การ
ดาเนิน
งาน
7

1,365.00 นางสาวมะนิดา
สุวรรณกูล
ผู้รับจ้าง

08/08/2559

7

264.00 ร้านก้านกล้วย
ดีไซน์ ผู้รับจ้าง
13,519.00 สานักปลัด
3/2559
24,000.00 โอนลด
1,210,000. หจก.พัชรพล
00 ก่อสร้างและการ
โยธา
สัญญาจ้างเลขที่
76/59
ลว.17 มี.ค. 59
67,000.00 สัญญายืมเงิน
เลขที่
B00001/59
ลว. 30 ต.ค. 58
ผู้ยืม นายฐิติ
สุภโตษะ

08/08/2559

7

08/08/2559

7

26/09/2559
18/03/2559

5
90

02/11/2558

7

525,000.00 520,000.00 หจก.พัชรพล
18/03/2559
ก่อสร้างและการ
โยธา
สัญญาจ้างเลขที่
76/59
ลว.17 มี.ค. 59

90

งบตาม
ข้อบัญญัติ

18 ยุทธศาสตร์ โครงการเทศบาล
การบริหาร โปร่งใสหัวใจคุณธรรม
ราชการ
ท้องถิ่นให้
เป็นไปตาม
หลักบริหาร
จัดการที่ดี

30,000.00

19 ยุทธศาสตร์ โครงการองค์กรแห่ง
การบริหาร การเรียนรู้
ราชการ
ท้องถิ่นให้
เป็นไปตาม
หลักบริหาร
จัดการที่ดี

40,000.00

20 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการก่อสร้าง
ระบบระบายน้า ค.ส.ล
ซอยพรสววรค์ 1
ชุมชนพรสวรรค์(เสนอ
โดยชุมชนพรสวรรค์)

1,267,000.00

21 ยุทธศาสตร์
การบริหาร
ราชการ
ท้องถิ่นให้
เป็นไปตาม
หลักบริหาร
จัดการที่ดี
22 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการพัฒนา
ศักยภาพสมาชิก
อปพร. เทศบาลตาบล
หนองบัว

67,000.00

โครงการก่อสร้าง
ระบบระบายน้า ค.ส.ล
ซอยอุดมสุข (ซอยหน้า
วัด) ชุมชนพรสวรรค์
(เสนอโดยชุมชน
พรสวรรค์)

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา

19,172.00 สานักปลัด
1/2559

วันที่เซ็น
สัญญา

ยุทธ
ศาสตร์
23 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการ
โครงการก่อสร้างถนน
ค.ส.ล เชื่อมระหว่าง
ซอย 1 และซอย 2
แยก 1 ชุมชนสุขเกษม
(เสนอโดยชุมชนสุข
เกษม)

24 ยุทธศาสตร์ โครงการเพิ่มศักยภาพ
การบริหาร ระบบการแพทย์
ราชการ
ฉุกเฉินให้แก่บุคลากร
ท้องถิ่นให้
เป็นไปตาม
หลักบริหาร
จัดการที่ดี
25 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการก่อสร้างถนน
ค.ส.ล เชื่อมระหว่าง
ซอย1และซอย 2 แยก
2 ชุมชนสุขเกษม
(เสนอโดยชุมชนสุข
เกษม)

26 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการก่อสร้างถนน
ค.ส.ล ซอยข้างบ้าน
กานัน ชุมชนนาดอน
(เสนอโดยชุมชนนา
ดอน)

27 ยุทธศาสตร์ โครงการพัฒนา
การบริหาร บุคลากรทาง
ราชการ
การศึกษา
ท้องถิ่นให้
เป็นไปตาม
หลักบริหาร
จัดการที่ดี

แหล่งที่
มางบ
ประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา

วันที่เซ็น
สัญญา

193,200.00 182,600.00 นางนภาพร พัน 03/12/2558
เหลา
สัญญาจ้างเลขที่
37/59
ลว.2 ธ.ค. 58
30,000.00

28/03/2559

5

192,000.00 181,400.00 นางนภาพร พัน 03/12/2558
เหลา
สัญญาจ้างเลขที่
38/59
ลว.2 ธ.ค. 58

30

44,700.00

20,000.00 โอนลด

ระยะเวลา
การ
ดาเนิน
งาน
30

42,800.00 ผู้รับจ้าง นาย 01/12/2558
สมเกียรติ ดอก
กุหลาบ
สัญญาจ้างเลขที่
34/2559
ลว. 1 ธ.ค. 58

150,000.00 102,480.00 กองการศึกษา

26/09/2559

30

5

ยุทธ
ศาสตร์
28 ยุทธศาสตร์
การบริหาร
ราชการ
ท้องถิ่นให้
เป็นไปตาม
หลักบริหาร
จัดการที่ดี

โครงการ
โครงการพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุข ( อสม. )
และศึกษาดูงาน

แหล่งที่
มางบ
ประมาณ

1,133,000.00 288,000.00 สัญญาจ้าง
เลขที่ 44/2559
ลว 14 ธ.ค. 58
ผู้รับจ้าง นาย
ณัฏฐพล
บุญญะ

14/12/2558

ระยะเวลา
การ
ดาเนิน
งาน
10

845,000.00 สัญญาเงินยืม
B00025/59
ลว.16 ธ.ค. 58
ผู้ยืม นายวิรัช
จงโปร่งกลาง

16/12/2558

10

60

งบตาม
ข้อบัญญัติ

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา

วันที่เซ็น
สัญญา

29 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการก่อสร้างถนน
ค.ส.ล ซอยคนหล่อ 3
ชุมชนนาดอน (เสนอ
โดยชุมชนนาดอน)

478,900.00 458,000.00 นางสาววรรณ 19/11/2558
ภา ศรีขาวเพ็ง
สัญญาจ้างเลขที่
31/59 ลว.18
พ.ย. 58

30 ยุทธศาสตร์
การบริหาร
ราชการ
ท้องถิ่นให้
เป็นไปตาม
หลักบริหาร
จัดการที่ดี

โครงการอบรมสัมมนา
เพิ่มศักยภาพและทัศน
ศึกษาดูงานของ
พนักงานครูผู้ดูแลเด็ก
บุคลากรทางการ
ศึกษาและเจ้าหน้าที่
สังกัดและคณะกรรม
การศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กกองการศึกษา

200,000.00 200,000.00 โอนลด

31 ยุทธศาสตร์
การบริหาร
ราชการ
ท้องถิ่นให้
เป็นไปตาม
หลักบริหาร
จัดการที่ดี

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแล
เด็กของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

34,000.00

19,970.00 ฎีกายืม 727
ลว.29 ส.ค.59
ครูนิจพร(ผู้ยืม)
ฎีกา(ส่งใช้) 757
ลว.7 ก.ย.59

26/09/2559

5

29/08/2559

14

ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ

32 ยุทธศาสตร์ โครงการจัดงานวัน
การบริหาร เทศบาล 24 เมษายน
ราชการ
ท้องถิ่นให้
เป็นไปตาม
หลักบริหาร
จัดการที่ดี

33 ยุทธศาสตร์
การบริหาร
ราชการ
ท้องถิ่นให้
เป็นไปตาม
หลักบริหาร
จัดการที่ดี

โครงการจัดทา
รายงานกิจการ
เทศบาลตาบลหนอง
บัว

แหล่งที่
มางบ
ประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ
30,000.00

12,000.00 CNTR-0341/59 22/04/2559

ระยะเวลา
การ
ดาเนิน
งาน
1

3,672.00 CNTR-0342/59 22/04/2559

1

3,500.00 CNTR-0340/59 22/04/2559

1

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา

วันที่เซ็น
สัญญา

200,000.00

45,000.00 83/2559

19/05/2559

7

34 ยุทธศาสตร์ โครงการจัดทาวารสาร
การบริหาร เทศบาลตาบลหนอง
ราชการ
บัว ราย 3 เดือน
ท้องถิ่นให้
เป็นไปตาม
หลักบริหาร
จัดการที่ดี

200,000.00

45,000.00 58/2559

17/03/2559

7

35 ยุทธศาสตร์
การบริหาร
ราชการ
ท้องถิ่นให้
เป็นไปตาม
หลักบริหาร
จัดการที่ดี

100,000.00 100,000.00 โอนลด

26/09/2559

5

โครงการก่อสร้างและ
ปรับปรุงระบบเสียง
ตามสายชุมชนในเขต
เทศบาล

100,000.00 100,000.00 โอนลด

26/09/2559

ระยะเวลา
การ
ดาเนิน
งาน
5

37 ยุทธศาสตร์ โครงการจัดทาปฏิทิน
การบริหาร ประจาปีเทศบาล
ราชการ
ตาบลหนองบัว
ท้องถิ่นให้
เป็นไปตาม
หลักบริหาร
จัดการที่ดี

200,000.00 197,500.00 25/2559

09/12/2558

7

38 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการก่อสร้างถนน
ค.ส.ล ซอยธาตุโพน
ทอง 5 ชุมชนโพน
ทอง (เสนอโดยชุมชน
โพนทอง)

169,500.00 162,000.00 นายวิชัย รอด 18/12/2558
แพง สัญญาจ้าง
เลขที่ 47/59
ลว.17 ธ.ค. 58

30

โครงการก่อสร้างถนน
ค.ส.ล ซอยเสนีย์
พิทักษ์ชน 7 (จากถนน
ค.ส.ล เดิม ถึงถนน
ค.ส.ล หน้าเทศบาล
ตาบลหนองบัว)
ชุมชนบ้านค่ายเสนีย์ฯ
1 (เสนอโดยชุมชน
บ้านค่ายเสนีย1์ )
40 ยุทธศาสตร์ โครงการก่อสร้าง
การพัฒนา ระบบระบายน้า
ด้าน
ค.ส.ล. ซอยค่ายเสนีย์
โครงสร้าง พิทักษ์ชน 2 (ช่วงที่ 2)
พื้นฐาน
(จากคลองระบายน้า
ถึง สามแยก)
ชุมชนบ้านค่ายเสนีย์
ฯ 1 (เสนอโดยชุมชน
บ้านค่ายเสนีย์ ฯ 1)

880,000.00 856,000.00 หจก.พัชรพล
21/01/2559
ก่อสร้างและการ
โยธา
สัญญจ้างเลขที่
58/59
ลว.20 ม.ค. 59

90

ยุทธ
ศาสตร์
36 ยุทธศาสตร์
การบริหาร
ราชการ
ท้องถิ่นให้
เป็นไปตาม
หลักบริหาร
จัดการที่ดี

39 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการ
โครงการจัดซื้อชุด
เครื่องเสียงและ
อุปกรณ์ชุมชนในเขต
เทศบาล

แหล่งที่
มางบ
ประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ

1,182,000.00

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา

วันที่เซ็น
สัญญา

1,141,000. หจก.พัชรพล
27/09/2559
00 ก่อสร้างและการ
โยธา
สัญญจ้างเลขที่
103/59
ลว.26 ก.ย. 59

180

ยุทธ
ศาสตร์
41 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการ

แหล่งที่
มางบ
ประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา

วันที่เซ็น
สัญญา

โครงการก่อสร้างถนน
ค.ส.ล. ซอยศรี -ภิรมย์
กับซอยสามัคคี 6
ชุมชนบ้านค่ายเสนีย์ฯ
2 (เสนอโดยชุมชน
บ้านค่ายเสนีย์ฯ2)

327,700.00 311,301.00 ผู้รับจ้าง นาย 09/12/2558
วิชัย รอดแพง
สัญญาจ้างเลขที่
42/2559
ลว. 9 ธ.ค. 58

โครงการก่อสร้าง
ระบบระบายน้า
ค.ส.ล. ซอยรุ่งเรือง
(จากปากซอย ถึง
ระบบระบายน้าเดิม )
ทั้งสองฝั่ง ชุมชน
บ้านค่ายเสนีย์ ฯ 2
(เสนอโดยชุมชนบ้าน
ค่ายเสนีย์ ฯ 2)
43 ยุทธศาสตร์ โครงการพลเมืองดี
การบริหาร ตามวิถีประชาธิปไตย
ราชการ
ท้องถิ่นให้
เป็นไปตาม
หลักบริหาร
จัดการที่ดี

843,000.00 778,000.00 หจก.พัชรพล
22/07/2559
ก่อสร้างและการ
โยธา สัญญจ้าง
เลขที่ 92/59
ลว.21 ก.ค. 59

44 ยุทธศาสตร์ โครงการจัดทา
การบริหาร แผนพัฒนาเทศบาล
ราชการ
ท้องถิ่นให้
เป็นไปตาม
หลักบริหาร
จัดการที่ดี

200,000.00 148,500.00 72/2559

42 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน

45 ยุทธศาสตร์ โครงการสนับสนุนการ
การบริหาร จัดทาแผนชุมชน
ราชการ
ท้องถิ่นให้
เป็นไปตาม
หลักบริหาร
จัดการที่ดี

30,000.00

50,000.00

23,862.00 B00139/59

50,000.00 72/2559

ระยะเวลา
การ
ดาเนิน
งาน
45

180

22/07/2559

1

19/04/2559

7

15/09/2559

7

46 ยุทธศาสตร์
การบริหาร
ราชการ
ท้องถิ่นให้
เป็นไปตาม
หลักบริหาร
จัดการที่ดี
47 ยุทธศาสตร์
การบริหาร
ราชการ
ท้องถิ่นให้
เป็นไปตาม
หลักบริหาร
จัดการที่ดี
48 ยุทธศาสตร์
การบริหาร
ราชการ
ท้องถิ่นให้
เป็นไปตาม
หลักบริหาร
จัดการที่ดี

โครงการสารวจและมี
ส่วนร่วมในการจัดเก็บ
ข้อมูลพื้นฐานของ
เทศบาลตาบลหนอง
บัว

300,000.00

81,600.00 30/2559

24/12/2558

ระยะเวลา
การ
ดาเนิน
งาน
7

โครงการเทศบาล
เคลื่อนที่พบประชาชน

100,000.00

22,800.00 สานักปลัด
2/2559

01/09/2559

7

โครงการจัดซื้อกล้อง
ถ่ายรูประบบดิจิตอล

30,000.00

28,900.00 บริษัท นาโนครี
เอทีฟ จากัด
สัญญาซื้อขาย
เลขที่ 12/59
ลว.18 ธ.ค. 58

18/12/2558

7

49 ยุทธศาสตร์
การบริหาร
ราชการ
ท้องถิ่นให้
เป็นไปตาม
หลักบริหาร
จัดการที่ดี

โครงการซ่อมแซม
บารุงรักษาโครงสร้าง
ของครุภัณฑ์
เครื่องจักรกล
ยานพาหนะ

500,000.00 250,000.00 กองสาธารณสุข

26/09/2559

5

50 ยุทธศาสตร์
การบริหาร
ราชการ
ท้องถิ่นให้
เป็นไปตาม
หลักบริหาร
จัดการที่ดี

โครงการซ่อมแซม
บารุงรักษาซ่อมแซม
โครงสร้างของครุภัณฑ์
ขนาดใหญ่

250,000.00 111,940.00 กองสาธารณสุข

26/09/2559

5

ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่
มางบ
ประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา

วันที่เซ็น
สัญญา

ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่
มางบ
ประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา

วันที่เซ็น
สัญญา

ระยะเวลา
การ
ดาเนิน
งาน
7

51 ยุทธศาสตร์ โครงการจัดซื้อตู้เก็บ
การบริหาร เอกสาร 4 ลิ้นชัก
ราชการ
ท้องถิ่นให้
เป็นไปตาม
หลักบริหาร
จัดการที่ดี

27,000.00

22,800.00 ร้านสุริยา
06/07/2559
ซุปเปอร์
เฟอร์นิเจอร์เซ็น
เตอร์
สัญญาซื้อขาย
เลขที่ 21/59
ลว.8 ก.ค. 59

52 ยุทธศาสตร์ โครงการจัดซื้อตู้ราง
การบริหาร เลื่อน
ราชการ
ท้องถิ่นให้
เป็นไปตาม
หลักบริหาร
จัดการที่ดี

100,000.00

99,000.00 ร้านสุริยา
06/07/2559
ซุปเปอร์
เฟอร์นิเจอร์เซ็น
เตอร์
สัญญาซื้อขาย
เลขที่ 22/59
ลว.8 ก.ค. 59

7

53 ยุทธศาสตร์ โครงการจัดซื้อ
การบริหาร ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ราชการ
ท้องถิ่นให้
เป็นไปตาม
หลักบริหาร
จัดการที่ดี

60,000.00

60,000.00 ร้านอุดรโอเอ
23/09/2559
คอมพิวเตอร์
แอนด์เซอร์วิส
สัญญาซื้อ
CNTR-0753/59
ลว. 23 ก.ย. 59

7

54 ยุทธศาสตร์ โครงการจัดซื้อ
การบริหาร ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ราชการ
ท้องถิ่นให้
เป็นไปตาม
หลักบริหาร
จัดการที่ดี

23,000.00

23,000.00 ร้านอุดรโอเอ
23/09/2559
คอมพิวเตอร์
แอนด์เซอร์วิส
สัญญาซื้อ
CNTR-0752/59
ลว. 23 ก.ย. 59

7

55 ยุทธศาสตร์ โครงการจัดซื้อ
การบริหาร ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ราชการ
ท้องถิ่นให้
เป็นไปตาม
หลักบริหาร
จัดการที่ดี

23,000.00

23,000.00 ร้านอุดรโอเอ
23/09/2559
คอมพิวเตอร์
แอนด์เซอร์วิส
สัญญาซื้อ
CNTR-0752/59
ลว. 23 ก.ย. 59

7

ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่
มางบ
ประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา

วันที่เซ็น
สัญญา

ระยะเวลา
การ
ดาเนิน
งาน
7

56 ยุทธศาสตร์ โครงการจัดซื้อ
การบริหาร เครื่องพิมพ์
ราชการ
ท้องถิ่นให้
เป็นไปตาม
หลักบริหาร
จัดการที่ดี

4,300.00

4,300.00 ร้านอุดรโอเอ
23/09/2559
คอมพิวเตอร์
แอนด์เซอร์วิส
สัญญาซื้อ
CNTR-0753/59
ลว. 23 ก.ย. 59

57 ยุทธศาสตร์ โครงการจัดซื้อ
การบริหาร เครื่องพิมพ์
ราชการ
ท้องถิ่นให้
เป็นไปตาม
หลักบริหาร
จัดการที่ดี

4,300.00

4,300.00 ร้านอุดรโอเอ
23/09/2559
คอมพิวเตอร์
แอนด์เซอร์วิส
สัญญาซื้อ
CNTR-0753/59
ลว. 23 ก.ย. 59

7

58 ยุทธศาสตร์ โครงการจัดซื้อ
การบริหาร เครื่องพิมพ์
ราชการ
ท้องถิ่นให้
เป็นไปตาม
หลักบริหาร
จัดการที่ดี

7,300.00

7,300.00 ร้านอุดรโอเอ
23/09/2559
คอมพิวเตอร์
แอนด์เซอร์วิส
สัญญาซื้อ
CNTR-0754/59
ลว. 23 ก.ย. 59

7

59 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการก่อสร้าง
ระบบระบายน้า ค.
ส.ล.ซอยรุ่งเรือง ช่วงที่
20 (จากหน้าหมู่บ้าน
ณัฐกานต์ถึงสามแยก
ซอยสามัคคี 6)
ชุมชนบ้านค่ายเสนีย์ฯ
2 (เสนอโดยชุมชน
บ้านค่ายเสนีย์ฯ 2)

905,000.00 844,000.00 หจก.สิริรุ่งเจริญ 03/09/2559
การโยธา
สัญญาจ้างเลขที่
96/59
ลว.2 ก.ย. 59

180

60 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้าและ ถนน
ค.ส.ล ซอยร่วมมิตร 4
(ท้ายซอย) ชุมชนบ้าน
ค่ายเสนีย์ฯ 2 (เสนอ
โดยชุมชนบ้านค่าย
เสนีย์ ฯ 1)

618,000.00 576,000.00 หจก.พัชรพล
22/07/2559
ก่อสร้างและการ
โยธา
สัญญจ้างเลขที่
93/59
ลว.21 ก.ค. 59

60

ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ

61 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการก่อสร้าง
ระบบระบายน้าทั้ง
สองข้างทาง และ
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
ซอย นาทราย 1
(ช่วงที่ 3 )ชุมชนนา
ทราย 1 (เสนอโดย
ชุมชนนาทราย 1)
62 ยุทธศาสตร์ โครงการอุดหนุนขยาย
การพัฒนา เขตประปา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน
63 ยุทธศาสตร์ โครงการจัดซื้อตู้เก็บ
การบริหาร เอกสาร
ราชการ
ท้องถิ่นให้
เป็นไปตาม
หลักบริหาร
จัดการที่ดี
64 ยุทธศาสตร์
การบริหาร
ราชการ
ท้องถิ่นให้
เป็นไปตาม
หลักบริหาร
จัดการที่ดี

โครงการปรับปรุงและ
ซ่อมแซมอาคาร
สานักงานเทศบาล
ตาบลหนองบัว

แหล่งที่
มางบ
ประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ
1,440,000.00

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา

วันที่เซ็น
สัญญา

1,349,836. หจก.พัชรพล
28/12/2558
00 ก่อสร้างและการ
โยธา สัญญจ้าง
เลขที่ 55/59
ลว.28 ธ.ค. 58

500,000.00 399,702.00 การประปาส่วน
ภูมิภาค จังหวัด
อุดรธานี

ระยะเวลา
การ
ดาเนิน
งาน
120

26/09/2559

5

7,600.00 ร้านสุริยา
06/07/2559
ซุปเปอร์
เฟอร์นิเจอร์เซ็น
เตอร์
สัญญาซื้อขาย
เลขที่ 23/59
ลว.8 ก.ค. 59

7

500,000.00 497,000.00 บริษัท ซูก้าไทย 12/07/2559
จากัด
สัญญาจ้างเลขที่
90/59
ลว.11 ก.ค. 59

90

10,000.00

65 ยุทธศาสตร์ โครงการอุดหนุนขยาย
การพัฒนา เขตไฟฟูาสาธารณะ
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน

500,000.00 328,386.00 การไฟฟูาส่วน
ภูมิภาคจังหวัด
อุดรธานี 2
(นิตโย)

26/09/2559

5

66 ยุทธศาสตร์ โครงการติดตั้งหม้อ
การพัฒนา แปลงไฟฟูาภายใน
ด้าน
โรงเรียน
โครงสร้าง
พื้นฐาน

100,000.00 100,000.00 การไฟฟูาส่วน
ภูมิภาคจังหวัด
อุดรธานี 2
(นิตโย)

11/01/2559

5

ยุทธ
ศาสตร์
67 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการ
โครงการก่อสร้าง
ระบบระบายน้า ค.
ส.ล.ซอยสามัคคี 6(
จากสามแยกซอยนา
ทราย 1 ถึง ซอย
รุ่งเรือง ชุมชนนาทราย
1 (เสนอโดยชุมชน
นาทราย 1)

68 ยุทธศาสตร์ โครงการก่อสร้างถนน
การพัฒนา ค.ส.ล. ซอยธนภัทร
ด้าน
ชุมชนนาทราย 2
โครงสร้าง
พื้นฐาน

แหล่งที่
มางบ
ประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ
1,098,000.00

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา

วันที่เซ็น
สัญญา

1,061,000. หจก.คาเจริญ
05/09/2559
00 1999
สัญญาจ้างเลขที่
98/59
ลว.5 ก.ย. 59

311,000.00 297,000.00 นายวิชัย รอด
แพง
สัญญาจ้าง
เลขที่ 48/59
ลว.17 ธ.ค. 58

ระยะเวลา
การ
ดาเนิน
งาน
180

18/12/2558

60

69 ยุทธศาสตร์ โครงการจัดซื้อ
การบริหาร ครุภัณฑ์สานักงาน
ราชการ
ท้องถิ่นให้
เป็นไปตาม
หลักบริหาร
จัดการที่ดี

14,000.00

14,000.00 โอนลด

26/09/2559

5

70 ยุทธศาสตร์ โครงการจัดซื้อ
การบริหาร ครุภัณฑ์สานักงาน
ราชการ
ท้องถิ่นให้
เป็นไปตาม
หลักบริหาร
จัดการที่ดี

4,000.00

4,000.00 โอนลด

26/09/2559

5

23,000.00 ร้านอุดรโอเอ
23/09/2559
คอมพิวเตอร์
แอนด์เซอร์วิส
ผู้ขาย
สัญญาซื้อ
CNTR-0756/59
ลว. 23 ก.ย. 59

7

71 ยุทธศาสตร์ โครงการจัดซื้อ
การบริหาร ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ราชการ
ท้องถิ่นให้
เป็นไปตาม
หลักบริหาร
จัดการที่ดี

23,000.00

ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ

72 ยุทธศาสตร์
การบริหาร
ราชการ
ท้องถิ่นให้
เป็นไปตาม
หลักบริหาร
จัดการที่ดี
73 ยุทธศาสตร์
การบริหาร
ราชการ
ท้องถิ่นให้
เป็นไปตาม
หลักบริหาร
จัดการที่ดี

โครงการซ่อมแซม
ปรับปรุงอาคารเรียน

74 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการจัดซื้อเครื่อง
ตัดหญ้า

แหล่งที่
มางบ
ประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา

วันที่เซ็น
สัญญา

200,000.00 198,728.00 ร้านชาญณรงค์ 25/07/2559
พาณิชย์
สัญญาเลขที่
CNTR-0553/59
ลว.22 ก.ค. 59
47,500.00

ระยะเวลา
การ
ดาเนิน
งาน
60

47,500.00 บริษัท ไทย
24/06/2559
พิพัฒน์ทูลแอนด์
โฮมมาร์ท จากัด
สัญญาเลขที่
CNTR-0492/59

10

โครงการก่อสร้างถนน
ค.ส.ล. ซอยขุนอาจ 1
ชุมชนดงอุดม
(เสนอโดยชุมชนดง
อุดม)

434,100.00 414,700.00 นางสาววรรณ 18/11/2558
ภา ศรีขาวเพ็ง
สัญญาจ้างเลขที่
32/59
ลว. 18 พ.ย. 58

60

75 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการก่อสร้างถนน
ค.ส.ล ซอยรากทอน
ชุมชนดงอุดม (เสนอ
โดยชุมชนดงอุดม)

298,300.00 284,400.00 นางสาววรรณ 18/11/2558
ภา ศรีขาวเพ็ง
สัญญาจ้างเลขที่
30/59
ลว. 18 พ.ย. 58

45

76 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการก่อสร้าง
ระบบระบายน้า
ค.ส.ล.ดงอุดม - หนอง
ใส (หน้าอุดรสอนขับ
รถถึง โรงนม) ชุมชน
ดงอุดม (เสนอโดย
ชุมชนดงอุดม)

261,000.00 261,000.00 โอนลด

26/09/2559

5

77 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการก่อสร้างถนน
ค.ส.ล ซอยสุขใจ
พัฒนา 2/1 ช่วงที่ 2
ชุมชนประปาเขต 7
(เสนอโดยชุมชน
ประปาเขต 7)

188,400.00 180,000.00 นายวิชัย รอด 18/12/2558
แพง สัญญาจ้าง
เลขที่ 49/59
ลว.17 ธ.ค. 58

45

ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่
มางบ
ประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา

วันที่เซ็น
สัญญา

ระยะเวลา
การ
ดาเนิน
งาน
60

78 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการก่อสร้างถนน
ค.ส.ล ซอยพิเคราะห์
งาม ชุมชนพรสวรรค์
(เสนอโดยชุมชน
พรสวรรค์)

253,200.00 242,000.00 ผู้รับจ้าง นาย 09/12/2558
วิชัย รอดแพง
สัญญาจ้างเลขที่
43/2559
ลว. 9 ธ.ค. 58

79 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการก่อสร้างถนน
ค.ส.ล ซอยร่มเกล้า
10 แยก 2 ชุมชน
พรสวรรค์ (เสนอโดย
ชุมชนพรสวรรค์)

251,200.00 238,000.00 นางนภาพร พัน 06/11/2558
เหลา สัญญา
จ้างเลขที่
18/59
ลว. 6 พ.ย. 58

80 ยุทธศาสตร์
การบริหาร
ราชการ
ท้องถิ่นให้
เป็นไปตาม
หลักบริหาร
จัดการที่ดี
81 ยุทธศาสตร์
การบริหาร
ราชการ
ท้องถิ่นให้
เป็นไปตาม
หลักบริหาร
จัดการที่ดี

โครงการจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้สานักงานของ
ศพด.ดอนหัน

14,000.00

14,000.00 ร้านสุริยา
30/08/2559
ซุปเปอร์
เฟอร์นิเจอร์เซ็น
เตอร์
สัญญาเลขที่
CNTR-0655/59

7

โครงการจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้สานักงานของ
ศพด.เทศบาลตาบล
หนองบัว

14,000.00

14,000.00 ร้านสุริยา
25/08/2559
ซุปเปอร์
เฟอร์นิเจอร์เซ็น
เตอร์ สัญญา
เลขที่ CNTR0650/59

7

51,600.00

36,000.00 บริษัท บริบูรณ์ 30/09/2559
กิจ 1988 จากัด

120

82 ยุทธศาสตร์ โครงการจัดซื้อตู้เหล็ก รายได้อื่น
การบริหาร ชนิด 2 บาน
ๆ
ราชการ
ท้องถิ่นให้
เป็นไปตาม
หลักบริหาร
จัดการที่ดี

60

ยุทธ
ศาสตร์
83 ยุทธศาสตร์
การบริหาร
ราชการ
ท้องถิ่นให้
เป็นไปตาม
หลักบริหาร
จัดการที่ดี

โครงการ
โครงการสารวจข้อมูล
เพื่อปรับปรุงแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

84 ยุทธศาสตร์ โครงการจัดเก็บภาษี
การบริหาร เคลื่อนที่
ราชการ
ท้องถิ่นให้
เป็นไปตาม
หลักบริหาร
จัดการที่ดี

85 ยุทธศาสตร์ โครงการจัดซื้อชุดเก็บ
การบริหาร ตัวอย่างคอนกรีต
ราชการ
(Molds)
ท้องถิ่นให้
เป็นไปตาม
หลักบริหาร
จัดการที่ดี

แหล่งที่
มางบ
ประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ
50,000.00

70,000.00

40,000.00

13,820.00 ผู้ขายวัสดุ สนง.
ร้านอุดร โอเอ
คอมพิวเตอร์
แอนด์ เซอร์วิส
สัญญาซื้อขาย
เลขที่ 1/2559
ลว. 6 พ.ย. 58

06/11/2558

ระยะเวลา
การ
ดาเนิน
งาน
7

3,000.00 ค่าเช่ารถจักร
ยานยนต์ ผู้รับ
จ้าง นางทองคา
ขุนทอง
สัญญาเช่าเลขที่
19/2559
ลว. 6 พ.ย. 58

06/11/2558

35

33,180.00 ค่าตอบแทน
ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ
นายเรืองเดช
กาญจนศร

06/11/2558

35

39,060.00 นายเรืองเดช
กาญจนศร
ค่าตอบแทน
นอกเวลา
ราชการ

14/03/2559

5

28,760.00 บริษัท เจริญ
02/02/2559
วิทยาเครื่อง
เขียน จากัด
สัญญาเลขที่
CNTR-0469/59

5

36,900.00 บริษัท ไทย
28/04/2559
พิพัฒน์ทูลแอนด์
โฮมมาร์ท จากัด
สัญญาเลขที่
CNTR-0372/59

7

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา

วันที่เซ็น
สัญญา

ยุทธ
ศาสตร์
86 ยุทธศาสตร์
การบริหาร
ราชการ
ท้องถิ่นให้
เป็นไปตาม
หลักบริหาร
จัดการที่ดี

โครงการ
โครงการจัดซื้อชุด
ทดสอบความข้นเหลว
ของคอนกรีตสด
Slump Test

แหล่งที่
มางบ
ประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา

วันที่เซ็น
สัญญา

ระยะเวลา
การ
ดาเนิน
งาน
7

65,000.00

11,000.00 บริษัท ไทย
28/04/2559
พิพัฒน์ทูลแอนด์
โฮมมาร์ท จากัด
สัญญาเลขที่
CNTR-0372/59

87 ยุทธศาสตร์ โครงการซื้อครุภัณฑ์
การบริหาร คอมพิวเตอร์
ราชการ
ท้องถิ่นให้
เป็นไปตาม
หลักบริหาร
จัดการที่ดี

60,000.00

60,000.00 ร้านอุดรโอเอ
23/09/2559
คอมพิวเตอร์
แอนด์เซอร์วิส
สัญญาซื้อ
CNTR-0758/59
ลว. 23 ก.ย. 59

7

88 ยุทธศาสตร์ โครงการจัดซื้อเครื่อง
การบริหาร สารองไฟฟูา
ราชการ
ท้องถิ่นให้
เป็นไปตาม
หลักบริหาร
จัดการที่ดี

3,100.00

3,100.00 ร้านอุดรโอเอ
23/09/2559
คอมพิวเตอร์
แอนด์เซอร์วิส
สัญญาซื้อ
CNTR-0756/59
ลว. 23 ก.ย. 59

7

89 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการก่อสร้าง
ระบบระบายน้า ค.ส.ล
ซอยโนนขมิ้น 1/1
ชุมชนโนนขมิ้น (เสนอ
โดยชุมชนโนนขมิ้น)

355,000.00 355,000.00 โอนลด

26/09/2559

5

90 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการก่อสร้างถนน
ค.ส.ล.
ซอยศรี
สุราษฎร์ 3 ชุมชนศรี
สุราษฎร์ (เสนอโดย
ชุมชนศรีสุราษฎร์)

101,000.00

96,700.00 ผู้รับจ้าง นาย 01/12/2558
สมเกียรติ ดอก
กุหลาบ
สัญญาจ้างเลขที่
35/2559
ลว. 1 ธ.ค. 58

30

ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่
มางบ
ประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา

วันที่เซ็น
สัญญา

91 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการก่อสร้างท่อ
ลอด ซอยทุ่งหนองไฮ
ชุมชนหนองใส 2
(เสนอโดยชุมชนหนอง
ใส 2)

127,100.00 118,000.00 นางหนูเกียรติ
17/11/2558
เลี้ยงวงษ์
สัญญาจ้างเลขที่
28/59
ลว.16 พ.ย. 58

92 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการก่อสร้างถนน เงินสะสม
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยนาทราย 2 (ช่วงที่
1) ชุมชนนาทราย 2

500,000.00 498,000.00 นางสาววรรณ 25/02/2559
ภา ศรีขาวเพ็ง
สัญญาจ้างเลขที่
69/2559
ลว.25 ก.พ. 59

93 ยุทธศาสตร์ โครงการจัดซื้อ
การบริหาร ครุภัณฑ์สานักงาน
ราชการ
ท้องถิ่นให้
เป็นไปตาม
หลักบริหาร
จัดการที่ดี
94 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการก่อสร้างถนน เงินสะสม
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยร่มเกล้า 10 แยก
5 ชุมชนพรสวรรค์

9,100.00

9,100.00 ร้านสุริยา
03/03/2559
ซุปเปอร์
เฟอร์นิเจอร์เซ็น
เตอร์ บันทึก
ข้อตกลง เลขที่
CNTR-0209/59
ลว.3 มี.ค. 59

ระยะเวลา
การ
ดาเนิน
งาน
60

60

7

77,100.00

77,000.00 นายสมเกียรติ
ดอกกุหลาบ
สัญญาเลขที่
71/2559
ลว.1 มีค.59

02/03/2559

30

95 ยุทธศาสตร์ โครงการติดตั้งหม้อ
การพัฒนา แปลงไฟฟูาสาธารณะ
ด้าน
ชุมชนประปาเขต 7
โครงสร้าง
พื้นฐาน

80,000.00

80,000.00 การไฟฟูาส่วน
ภูมิภาคจังหวัด
อุดรธานี 2
(นิตโย)

26/09/2559

5

96 ยุทธศาสตร์ โครงการจัดซื้อโต๊ะหก รายได้อื่น
การบริหาร เหลี่ยมหน้าโฟเมก้าขา ๆ
ราชการ
เหล็กพร้อมเก้าอี้
ท้องถิ่นให้
เป็นไปตาม
หลักบริหาร
จัดการที่ดี

77,600.00

53,440.00 บริษัท บริบูรณ์ 30/09/2559
กิจ 1988 จากัด

120

ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่
มางบ
ประมาณ

97 ยุทธศาสตร์ โครงการจัดซื้อ
รายได้อื่น
การบริหาร โทรทัศน์สีพร้อมเครื่อง ๆ
ราชการ
เล่น DVD
ท้องถิ่นให้
เป็นไปตาม
หลักบริหาร
จัดการที่ดี
98 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการก่อสร้าง
ระบบระบายน้า ค.
ส.ล. ซอยท้าวจันทร์
ชุมชนหนองขาม

99 ยุทธศาสตร์ โครงการจัดซื้อ
การบริหาร เครื่องปรับอากาศ
ราชการ
ท้องถิ่นให้
เป็นไปตาม
หลักบริหาร
จัดการที่ดี
100 ยุทธศาสตร์
การบริหาร
ราชการ
ท้องถิ่นให้
เป็นไปตาม
หลักบริหาร
จัดการที่ดี

โครงการฝึกอบรมและ
ปฏิบัติธรรม เฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จ
พระ เจ้าอยู่หัวภูมิพลอ
ดุลยเดชมหาราชใน
โอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 5ธ.ค.-58

รายได้อื่น
ๆ

งบตาม
ข้อบัญญัติ

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา

วันที่เซ็น
สัญญา

552,000.00 381,480.00 บริษัท บริบูรณ์ 30/09/2559
กิจ 1988 จากัด

ระยะเวลา
การ
ดาเนิน
งาน
120

1,091,000.00

1,054,000. บริษัท บีเอชดี 17/09/2559
00 การโยธา จากัด
สัญญาจ้างเลขที่
99/59
ลว.16 ก.ย. 59

180

112,000.00

77,120.00 บริษัท บริบูรณ์ 30/09/2559
กิจ 1988 จากัด

120

50,000.00

14,000.00 นางสาวมะนิดา
สุวรรณกูล
ผู้รับจ้าง

01/12/2558

5

30,000.00 นางสาวมะนิดา
สุวรรณกูล
ผู้รับจ้าง

01/12/2558

5

01/12/2558

5

01/12/2558

5

3,000.00 ค่าวิทยากร
250.00 ร้านก้านกล้วย
ดีไซน์ ผู้รับจ้าง

101 ยุทธศาสตร์
การบริหาร
ราชการ
ท้องถิ่นให้
เป็นไปตาม
หลักบริหาร
จัดการที่ดี

โครงการฝึกอบรม
หลักสูตรจัดตั้ง อปพร.
เทศบาลตาบลหนอง
บัว

50,000.00

50,000.00 อด
62201.1/199

30/08/2559

ระยะเวลา
การ
ดาเนิน
งาน
15

102 ยุทธศาสตร์
การบริหาร
ราชการ
ท้องถิ่นให้
เป็นไปตาม
หลักบริหาร
จัดการที่ดี

โครงการอุดหนุนศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร การ
จัดซื้อจัดจ้างของ
องค์การบริหาร ส่วน
ตาบลนิคมสงเคราะห์

15,000.00

15,000.00 องค์การบริหาร
ส่วนตาบลนิคม
สงเคราะห์

09/03/2559

7

103 ยุทธศาสตร์
การบริหาร
ราชการ
ท้องถิ่นให้
เป็นไปตาม
หลักบริหาร
จัดการที่ดี

โครงการพัฒนา
ศักยภาพสมาชิกอป
พร. เทศบาลตาบล
หนองบัว

67,000.00

67,000.00 ฝุายปูองกันฯ

05/09/2559

5

104 ยุทธศาสตร์
การบริหาร
ราชการ
ท้องถิ่นให้
เป็นไปตาม
หลักบริหาร
จัดการที่ดี

โครงการฝึกอบรม
หลักสูตรจัดตั้งอปพร.
เทศบาลตาบลหนอง
บัว

180,000.00 161,229.40 ฝุายปูองกันฯ

26/09/2559

5

105 ยุทธศาสตร์
การบริหาร
ราชการ
ท้องถิ่นให้
เป็นไปตาม
หลักบริหาร
จัดการที่ดี

โครงการอุดหนุนศูนย์
ข้อมูลข่าวสารการ
จัดซื้อจัดจ้างของ
องค์การบริหารส่วน
ตาบลนิคมสงเคราะห์

07/03/2559

5

ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่
มางบ
ประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ

15,000.00

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา

15,000.00 อบต. นิคม
สงเคราะห์

วันที่เซ็น
สัญญา

77,100.00

77,000.00 นายสมเกียรติ
ดอกกุหลาบ
สัญญาเลขที่
71/2559
ลว.1 มีค.59

02/03/2559

ระยะเวลา
การ
ดาเนิน
งาน
30

80,000.00

80,000.00 การไฟฟูาส่วน
ภูมิภาคจังหวัด
อุดรธานี 2
(นิตโย)

26/09/2559

5

108 ยุทธศาสตร์ โครงการจัดซื้อโต๊ะหก
การบริหาร เหลี่ยมหน้าโฟเมก้า
ราชการ
ขาเหล็กพร้อมเก้าอี้
ท้องถิ่นให้
เป็นไปตาม
หลักบริหาร
จัดการที่ดี

77,600.00

53,440.00 บริษัท บริบูรณ์ 30/09/2559
กิจ 1988 จากัด

120

109 ยุทธศาสตร์ โครงการจัดซื้อตู้
การบริหาร เอกสาร
ราชการ
ท้องถิ่นให้
เป็นไปตาม
หลักบริหาร
จัดการที่ดี

51,600.00

36,000.00 บริษัท บริบูรณ์ 30/09/2559
กิจ 1988 จากัด

120

110 ยุทธศาสตร์ โครงการจัดซื้อ
การบริหาร กระดานอัจฉริยะ
ราชการ
IQ-Board
ท้องถิ่นให้
เป็นไปตาม
หลักบริหาร
จัดการที่ดี

90,000.00

61,980.00 บริษัท บริบูรณ์ 30/09/2559
กิจ 1988 จากัด

120

ยุทธ
ศาสตร์
106 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการ

แหล่งที่
มางบ
ประมาณ

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยร่มเกล้า 10 แยก
5 ชุมชนพรสวรรค์

107 ยุทธศาสตร์ โครงการติดตั้งหม้อ
การพัฒนา แปลงไฟฟูาสาธารณะ
ด้าน
ชุมชนประปาเขต 7
โครงสร้าง
พื้นฐาน

เงินสะสม

งบตาม
ข้อบัญญัติ

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา

วันที่เซ็น
สัญญา

ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ

111 ยุทธศาสตร์ โครงการจัดซื้อเครื่อง
การบริหาร ขยายเสียง(เครื่องช่วย
ราชการ
สอน) แบบหิว้
ท้องถิ่นให้
เป็นไปตาม
หลักบริหาร
จัดการที่ดี

แหล่งที่
มางบ
ประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา

วันที่เซ็น
สัญญา

ระยะเวลา
การ
ดาเนิน
งาน
120

43,800.00

30,000.00 บริษัท บริบูรณ์ 30/09/2559
กิจ 1988 จากัด

112 ยุทธศาสตร์ โครงการจัดซื้อ
การบริหาร เครื่องปรับอากาศ
ราชการ
ท้องถิ่นให้
เป็นไปตาม
หลักบริหาร
จัดการที่ดี

112,000.00

77,120.00 บริษัท บริบูรณ์ 30/09/2559
กิจ 1988 จากัด

120

113 ยุทธศาสตร์ โครงการจัดซื้อโต๊ะการบริหาร เก้าอี้ ระดับชั้น
ราชการ
ประถมศึกษาปีท2ี่ -6
ท้องถิ่นให้
เป็นไปตาม
หลักบริหาร
จัดการที่ดี

332,500.00 227,500.00 บริษัท บริบูรณ์ 30/09/2559
กิจ 1988 จากัด

120

114 ยุทธศาสตร์ โครงการจัดซื้อโต๊ะครู
การบริหาร
ราชการ
ท้องถิ่นให้
เป็นไปตาม
หลักบริหาร
จัดการที่ดี
115 ยุทธศาสตร์
การบริหาร
ราชการ
ท้องถิ่นให้
เป็นไปตาม
หลักบริหาร
จัดการที่ดี

โครงการซ่อมแซม
อาคารสานักงาน
เทศบาลตาบลหนอง
บัว

98,000.00

67,480.00 บริษัท บริบูรณ์ 30/09/2559
กิจ 1988 จากัด

120

700,000.00 497,000.00 บริษัท ซูก้าไทย 12/07/2559
จากัด
สัญญาจ้างเลขที่
90/2559
ลว.11 ก.ค. 59

90

ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่
มางบ
ประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา

วันที่เซ็น
สัญญา

ระยะเวลา
การ
ดาเนิน
งาน
7

116 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
เศรษฐกิจ

โครงการสมุนไพรบ้าน
หนองขาม (กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนหนอง
ขาม)

25,000.00

25,000.00 นายสมศักดิ์ ศิริ 01/09/2559
สุขอภิรมย์

117 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
เศรษฐกิจ

โครงการผลิตน้ายา
ปรับผ้านุ่มสูตรเข้มข้น
(กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
พรสวรรค์)

25,000.00

25,000.00 นายเจนกิจ
สิงห์คาปูอง

01/09/2559

7

118 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
เศรษฐกิจ

โครงการตัดเย็บเสื้อผ้า
ชุมชนเก่าน้อย(กลุ่ม
วิสาหกิจ ชุมชนเก่า
น้อย)

30,000.00

30,000.00 นางพั้ว ศรี
หนองพอก

01/09/2559

7

119 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
เศรษฐกิจ

โครงการตัดเย็บเสื้อผ้า
ชุมชนมั่งคั่ง(กลุ่ม
วิสาหกิจกลุ่มสตรีมั่ง
คั่งพัฒนา)

25,000.00

25,000.00 โอนลด

29/09/2559

1

120 ยุทธศาสตร์ โครงการสร้าง
การพัฒนา เครือข่ายส่งเสริมการ
ด้าน
เรียนรู้ทางการเกษตร
เศรษฐกิจ

100,000.00

50,000.00 โอนลด

29/09/2559

1

121 ยุทธศาสตร์ โครงการภายใต้
การพัฒนา ภารกิจถ่ายโอนด้าน
ด้าน
การเกษตร
เศรษฐกิจ

100,000.00

90,000.00 โอนลด

29/09/2559

1

30,000.00

1,000.00 167/59

18/02/2559

6

5,000.00 168/59

18/02/2559

6

24,000.00 169/59

18/02/2559

6

122 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม

โครงการรณรงค์
ส่งเสริมการรักษา
สิ่งแวดล้อมและการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ

ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ

123 ยุทธศาสตร์ โครงการจัดการขยะ
การพัฒนา ชุมชนแบบครบวงจร
ด้าน
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม

124 ยุทธศาสตร์ โครงการจ้างเหมา
การพัฒนา กาจัดขยะมูลฝอย
ด้าน
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม

125 ยุทธศาสตร์ โครงการจ้างเหมา
การพัฒนา แรงงาน ทาความ
ด้าน
สะอาดในชุมชน
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม
126 ยุทธศาสตร์ โครงการจัดซื้อยาและ
การพัฒนา เวชภัณฑ์ท่มี ิใช่ยา
ด้าน
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม

แหล่งที่
มางบ
ประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ
30,000.00

3,200,000.00

9,504,000.00

100,000.00

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา

วันที่เซ็น
สัญญา

500.00 345/59 ร้าน เจ 13/07/2559
เคปริ้น

ระยะเวลา
การ
ดาเนิน
งาน
1

16,300.00 346/59 ร้าน
13/07/2559
จีรวัฒน์พลาสติก

1

12,000.00 347/59 นาย
15/07/2559
อมร พลนาม
อินทร์
1,200.00 น.ส.พัชราถร ศิ 15/07/2559
ริจงประเสริฐ

7
7

2,349,459. เทศบาลนคร
00 อุดรธานี

01/10/2558

12

170,000.00 โอนลด

26/01/2559

1

9,504,000. จ่ายให้ นางอัม
00 รา วงษ์ศิริ และ
พวก

01/10/2558

365

02/02/2559

1

2,000.00 138/59

ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่
มางบ
ประมาณ

127 ยุทธศาสตร์ โครงการรณรงค์
การพัฒนา ปูองกันและสร้างเขต
ด้าน
ปลอดโรคพิษสุนขั บ้า
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม

11/04/2559

ระยะเวลา
การ
ดาเนิน
งาน
1

4,780.00 247/59
500.00 256/59
285,000.00 277,500.00 อ.ส.ม. 37
ชุมชน

03/05/2559
06/05/2559
08/01/2559

1
5
20

726,075.00 638,505.00 286/59 สานัก
ปลัด

19/01/2559

7

01/10/2558

365

3,187,200. นายศราวุธ เมา 01/10/2558
00 แรด กับพวก

365

งบตาม
ข้อบัญญัติ

วงเงินตาม
สัญญา

100,000.00

14,400.00 222/59 หจก.
เอส แอนด์ ทูซี
ซัพ พลาย

คู่สัญญา

128 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม

โครงการพัฒนางาน
เงิน
สาธารณสุขมูลฐานใน อุดหนุน
เขตเทศบาล จานวน ทั่วไป
38 ชุมชน

129 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม

โครงการสมทบ
กองทุนระบบ
หลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที่เทศบาลตาบล
หนองบัว

130 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
คุณภาพ
ชีวิตและ
สังคม

โครงการสงเคราะห์
ผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลตาบลหนอง
บัว

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป

19,486,800.0 19,486,800 นางถาวร แก้ว
0
.00 เชียงหวาง
กับพวก

131 ยุทธศาสตร์ โครงการสงเคราะห์ผู้
การพัฒนา พิการในเขตเทศบาล
ด้าน
ตาบลหนองบัว
คุณภาพ
ชีวิตและ
สังคม

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป

3,187,200.00

วันที่เซ็น
สัญญา

ยุทธ
ศาสตร์

แหล่งที่
มางบ
ประมาณ

01/10/2558

ระยะเวลา
การ
ดาเนิน
งาน
7

29/09/2559

1

14,080.00 25/2559

14/09/2559

16

30,000.00 โอนลด

29/09/2559

1

งบตาม
ข้อบัญญัติ

วงเงินตาม
สัญญา

132 ยุทธศาสตร์ โครงการสงเคราะห์
การพัฒนา ผู้ปุวยเอดส์
ด้าน
คุณภาพ
ชีวิตและ
สังคม

240,000.00

93,000.00 นางจันทร์เพ็ญ
พิพัฒน์

133 ยุทธศาสตร์ โครงการน้าใจเทศบาล
การพัฒนา ต้านภัยหนาว
ด้าน
คุณภาพ
ชีวิตและ
สังคม

100,000.00 100,000.00 โอนลด

134 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
คุณภาพ
ชีวิตและ
สังคม
135 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
คุณภาพ
ชีวิตและ
สังคม
136 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
คุณภาพ
ชีวิตและ
สังคม
137 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
คุณภาพ
ชีวิตและ
สังคม

โครงการ

โครงการเพิ่มคุณภาพ
ชีวิตให้กับผู้พิการ
ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส
ภายในตาบล

50,000.00

คู่สัญญา

วันที่เซ็น
สัญญา

โครงการเดินด้วยรถ
ลดความเครียด
สวัสดิการผู้สูงอายุ
ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส

100,000.00 100,000.00 25/2559

14/09/2559

16

โครงการสนับสนุนการ
จัดสวัสดิการชุมชน
ออมทรัพย์วันละบาท

100,000.00 100,000.00 กองทุน
01/08/2559
สวัสดิการชุมชน
เทศบาลตาบล
หนองบัว

5

โครงการจัดหาที่อยู่
อาศัยแก่ ผู้ยากไร้
ในเขตเทศบาลตาบล
หนองบัว

200,000.00

5

36,000.00 โอนลด

26/09/2559

ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่
มางบ
ประมาณ

138 ยุทธศาสตร์ โครงการสนับสนุน
การพัฒนา อาสาสมัครดูแล
ด้าน
ผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.)
คุณภาพ
ชีวิตและ
สังคม

งบตาม
ข้อบัญญัติ

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา

100,000.00 100,000.00 โอนลด

20,000.00

20,000.00 กาชาดจังหวัด
อุดรธานี

01/02/2559

ระยะเวลา
การ
ดาเนิน
งาน
5

26/09/2559

5

วันที่เซ็น
สัญญา

139 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
คุณภาพ
ชีวิตและ
สังคม

โครงการอุดหนุนเหล่า เงิน
กาชาด จังหวัด
อุดหนุน
อุดรธานี (อุดหนุน
ทั่วไป
จังหวัดอุดรธานี)

140 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
คุณภาพ
ชีวิตและ
สังคม
141 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
คุณภาพ
ชีวิตและ
สังคม
142 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
คุณภาพ
ชีวิตและ
สังคม

โครงการแข่งขันกีฬา
ชุมชน ในเขตเทศบาล
ตาบลหนองบัว

300,000.00 300,000.00 โอนลด

29/09/2559

1

โครงการแข่งขันกีฬา
เยาวชนและประชาชน
ในเขตเทศบาล ตาบล
หนองบัว

440,000.00 439,919.20 กองการศึกษา

26/09/2559

5

โครงการจัดการ
แข่งขันกีฬานักเรียน
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

460,000.00 328,440.00 สัญญาเงินยืม
เลขที่
B00009/59
ลว. 4 ธ.ค. 58
ผู้ยืม นายสิง
ปาณี ปังคะ
บุตร
13,740.00 สัญญาซื้อ/จ้าง
เลขที่ 1/59
ลว. 16 ธ.ค. 58
ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
ร้านเฟิสท์

04/12/2558

14

16/12/2558

7

ยุทธ
ศาสตร์

143 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
คุณภาพ
ชีวิตและ
สังคม

โครงการ

โครงการจัดซื้อเครื่อง
ออกกาลังกาย
กลางแจ้ง เสนอโดย
ชุมชน พลอยวิลล่า 2

144 ยุทธศาสตร์ โครงการแข่งขันกีฬา
การพัฒนา สัมพันธ์โรงเรียนถ่าย
ด้าน
โอน
คุณภาพ
ชีวิตและ
สังคม

แหล่งที่
มางบ
ประมาณ

เงินสะสม

งบตาม
ข้อบัญญัติ

10,000.00 สัญญาซื้อ/จ้าง
เลขที่ 2/59
ลว. 16 ธ.ค. 58
ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
ร้านเฟิสท์

16/12/2558

ระยะเวลา
การ
ดาเนิน
งาน
7

7,310.00 สัญญาซื้อ/จ้าง
เลขที่ 3/59
ลว. 16 ธ.ค. 58
ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
ร้าน ว.พ. วงษ์
เพชร
86,400.00 สัญญาเงินยืม
เลขที่
B00038/59
ลว. 4 ม.ค. 59
ผู้ยืม นายสิง
ปาณี ปังคะ
บุตร

16/12/2558

7

04/01/2559

14

14,110.00 สัญญาจ้าง
09/01/2559
เลขที่ CNTR0090/59 ลว. 5
ม.ค. 59 ผู้รับ
จ้าง นายณัฎฐ
พล บุญญะ

12

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา

680,000.00 680,000.00 ฎีกาที่ 802
ลว.26 ก.ย.59
หจก.โอภาชาติ
การโยธา
(ผู้รับจ้าง)
50,000.00

50,000.00 ฎีกาที่ 405
ลว.1 เม.ย.59
บริษัทเจริญ
วิทยาเครื่อง
เขียน

วันที่เซ็น
สัญญา

01/09/2559

30

01/04/2559

30

ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ

145 ยุทธศาสตร์ โครงการจัดซื้อ
การพัฒนา อุปกรณ์กีฬา
ด้าน
คุณภาพ
ชีวิตและ
สังคม

แหล่งที่
มางบ
ประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ

วงเงินตาม
สัญญา

100,000.00

66,466.00 บริษัท เจริญ
วิทยาเครื่อง
เขียน จากัด
เลขที่ 1/2559

โครงการก่อสร้าง
หลังคาคลุมเครื่องออก
กาลังกาย ชุมชนนา
ทราย 2
โครงการจัดงานกีฬา
อนุบาลสัมพันธ์

20,000.00

148 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
คุณภาพ
ชีวิตและ
สังคม

โครงการปรับปรุง
ห้องน้าศูนย์
นันทนาการเก่าน้อย
ชุมชนเก่าน้อย

50,000.00

150 ยุทธศาสตร์ โครงการก่อสร้าง
การพัฒนา ห้องน้าสาธารณะ
ด้าน
ชุมชนการเคหะ
คุณภาพ
ชีวิตและ
สังคม

วันที่เซ็น
สัญญา
26/09/2559

20,000.00 โอนลด
26/09/2559
160,000.00 160,000.00 หจก.ทรัพย์นิ
22/10/2558
รันดร์โรมัน
เลขที่สัญญา
2/2559
ลว.21 ตค.2558

146 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
คุณภาพ
ชีวิตและ
สังคม
147 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
คุณภาพ
ชีวิตและ
สังคม

149 ยุทธศาสตร์ โครงการก่อสร้างศาลา
การพัฒนา อเนกประสงค์ ชุมชน
ด้าน
ร่มเย็น 3
คุณภาพ
ชีวิตและ
สังคม

คู่สัญญา

1,500,000.00

20,000.00 สัญญาเงินยืม
17/12/2558
เลขที่
B00029/59
ลว. 17 ธ.ค. 58
ผู้ยืม นางสาวจิ
ราวรรณ รามะ
โคตร
45,000.00 นายธนกฤต
04/11/2558
สุขุณสถาพร
คุ
สัญญาจ้างเลขที่
12/59
ลว.3 พ.ย. 58

ระยะเวลา
การ
ดาเนิน
งาน
5

5
60

7

30

1,498,000. หจก.พัชรพล
02/06/2559
00 ก่อสร้างและการ
โยธา
สัญญาจ้างเลขที่
89/59 ลว.1
มิ.ย. 59

180

221,000.00 220,000.00 นางหนูเกียรติ
02/03/2559
เลี้ยงวงษ์
สัญญาจ้างเลขที่
73/59
ลว.1 มี.ค. 59

90

ยุทธ
ศาสตร์
151 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
คุณภาพ
ชีวิตและ
สังคม

ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่
มางบ
ประมาณ

โครงการใช้รถใช้ถนน
อย่างปลอดภัยและ
ออกใบอนุญาตขับรถ
ให้ประชาชน

โครงการ

152 ยุทธศาสตร์ โครงการปูองกันและ
การพัฒนา ลดอุบัติเหตุทางถนน
ด้าน
ในช่วงเทศกาลต่างๆ
คุณภาพ
ชีวิตและ
สังคม

153 ยุทธศาสตร์ โครงการมีส่วนร่วม
การพัฒนา เผยแพร่ความรู้ทาง
ด้าน
กฎหมายแก่ประชาชน
คุณภาพ
ชีวิตและ
สังคม

แหล่งที่
มางบ
ประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ

วงเงินตาม
สัญญา

100,000.00

20,400.00 ค่าวิทยากร

04/06/2559

ระยะเวลา
การ
ดาเนิน
งาน
5

55,150.00 อด
62201.1/152
นางสาว
กาญจนา
สุวรรณแสงผู้
รับจ้าง
3,000.00 อด
62201.1/153
นางสาว
กาญจนา
สุวรรณแสง
ผู้ขาย
20,000.00 โอนลด

04/06/2559

5

04/06/2559

5

03/08/2559

งบตาม
ข้อบัญญัติ
100,000.00

50,000.00

คู่สัญญา

วันที่เซ็น
สัญญา

2,072.75 อด
62201.1/051

24/12/2558

5
ระยะเวลา
การ
ดาเนิน
งาน
5

50,000.00 โอนลด
4,076.00 อด
62201.1/102

28/03/2559
08/04/2559

5
5

40,000.00 โอนลด
11,600.00 โอนลด

20/10/2559
26/09/2559

5
5

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา

วันที่เซ็น
สัญญา

ยุทธ
ศาสตร์
154 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
คุณภาพ
ชีวิตและ
สังคม
155 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
คุณภาพ
ชีวิตและ
สังคม

โครงการ

แหล่งที่
มางบ
ประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์รั้วเหล็กบริเวณ
มุมเลี้ยวสี่แยก ซอย
ข้างประปาเขต7

50,000.00

โครงการรณรงค์
ปูองกันและแก้ไข
ปัญหาสาธารณภัยใน
ชุมชนในเทศบาล
ตาบลหนองบัว

130,000.00

156 ยุทธศาสตร์ โครงการวันแม่
การพัฒนา แห่งชาติ
ด้าน
คุณภาพ
ชีวิตและ
สังคม

20,000.00

157 ยุทธศาสตร์ โครงการฝึกอบรมให้
การพัฒนา ความรู้แก่ประชาชน
ด้าน
ด้านการจัดเก็บภาษี
คุณภาพ
ชีวิตและ
สังคม

30,000.00

158 ยุทธศาสตร์ โครงการจัดกิจกรรม
การพัฒนา เฉลิมพระเกียรติเนื่อง
ด้าน
ในวโรกาสต่างๆ
คุณภาพ
ชีวิตและ
สังคม
159 ยุทธศาสตร์ โครงการปลูกพลัง
การพัฒนา สร้างจิตสานึกความ
ด้าน
จงรักภักดี
คุณภาพ
ชีวิตและ
สังคม

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา

50,000.00 นายสนิท ตก
01/04/2559
เอีย
อด 62203/435
ลว.19 เม.ย. 59
70,000.00 โอนลด

28/03/2559

5

20,000.00 โอนลด

20/05/2559

5

40,000.00 โอนลด
03/08/2559
19,360.00 ฎีกา(ยืม) เลข
04/08/2559
680
ลว.4 ส.ค. 59
ครูจันทร์เพ็ญ
(ผู้ยืม)
ส่งใช้ฎีกาที่ 715
ลว.23 ส.ค.59
30,000.00 โอนลด
26/09/2559

5
14

300,000.00 265,529.40 สานักปลัด

30,000.00

วันที่เซ็น
สัญญา

ระยะเวลา
การ
ดาเนิน
งาน
30

6,200.00 สานักปลัด

5

26/09/2559

5

26/09/2559

5

ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่
มางบ
ประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา

20,000.00 โอนลด
160 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
คุณภาพ
ชีวิตและ
สังคม
161 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
คุณภาพ
ชีวิตและ
สังคม

26/09/2559

ระยะเวลา
การ
ดาเนิน
งาน
5

วันที่เซ็น
สัญญา

โครงการอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาศักยภาพกลุ่ม
สตรี

836,000.00 835,650.00 กองสวัสดิการ
สังคม

25/01/2559

15

โครงการฝึกอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงานของ
คณะกรรมการชุมชน
ในเขตเทศบาลตาบล
หนองบัว

450,000.00

44,000.00 กองสวัสดิการ
สังคม

10/02/2559

15

162 ยุทธศาสตร์ โครงการส่งเสริมจัด
การพัฒนา กิจกรรมวันสตรีสากล
ด้าน
คุณภาพ
ชีวิตและ
สังคม

200,000.00 195,200.00 กองสวัสดิการ

26/09/2559

5

163 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
คุณภาพ
ชีวิตและ
สังคม

โครงการอุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการพลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติด
อาเภอเมืองอุดรธานี
(อุดหนุนอาเภอเมือง
อุดรธานี)

100,000.00

26/09/2559

5

164 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
คุณภาพ
ชีวิตและ
สังคม

โครงการอาหาร
กลางวันศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตาบล
หนองบัว

1,265,600.00

49,720.00 สัญญาจ้างเลขที่ 01/10/2558
1/59
ลว. 1 ต.ค. 58
ผู้รับจ้าง
นางสาวมะนิดา
สุวรรณกูล

31

94,920.00 สัญญาจ้างเลขที่ 01/11/2558
2/59
ลว. 1 พ.ย. 58
ผู้รับจ้าง
นางสาวมะนิดา
สุวรรณกูล

30

70,460.00 อาเภอเมือง
อุดรธานี

ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่
มางบ
ประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา

วันที่เซ็น
สัญญา

85,880.00 สัญญาจ้างเลขที่ 01/12/2558
3/59
ลว. 1 ธ.ค. 58
ผู้รับจ้าง
นางสาวมนิดา
สุวรรณกูล
94,920.00 สัญญาจ้างเลขที่ 01/01/2559
4/59
ลว. 1 ม.ค. 59
ผู้รับจ้าง
นางสาวมะนิดา
สุวรรณกูล

ระยะเวลา
การ
ดาเนิน
งาน
31

31

90,400.00 สัญญาจ้างเลขที่ 01/02/2559
5/59
ลว. 1 ก.พ. 59
ผู้รับจ้าง
นางสาวมะนิดา
สุวรรณกูล

29

103,960.00 สัญญาจ้างเลขที่ 01/03/2559
6/59
ลว. 1 มี.ค. 59
ผู้รับจ้าง
นางสาวมะนิดา
สุวรรณกูล

31

49,720.00 ฎีกาเลขที่ 550
ลว.31 พ.ค.59
นางมะนิดา
สุวรรณกูล
ผู้รับจ้าง

16/05/2559

16

99,440.00 ฎีกาที่ 611
ลว 30 มิ.ย.59
นางมะนิดา
สุวรรณกูล
ผู้รับจ้าง
67,800.00 ฎีกาที่ 667
ลว.29 ก.ค.59
นางมะนิดา
สุวรรณกูล
ผู้รับจ้าง

01/06/2559

30

01/07/2559

31

ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ

165 ยุทธศาสตร์ โครงการอาหาร
การพัฒนา กลางวันศูนย์พัฒนา
ด้าน
เด็กเล็กชุมชนดอนหัน
คุณภาพ
ชีวิตและ
สังคม

แหล่งที่
มางบ
ประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ

666,400.00

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา

วันที่เซ็น
สัญญา

99,440.00 ฎีกาที่ 741
01/08/2559
ลว.31 ส.ค.59
นางมะนิดา
สุวรรณกูล
ผู้รับจ้าง
99,440.00 ฎีกาที่ 816
01/09/2559
ลว.30 ก.ย.59
นางมะนิดา
สุวรรณกูล
ผู้รับจ้าง
26,180.00 สัญญาจ้างเลขที่ 01/10/2558
1/59
ลว. 1 ต.ค. 58
ผู้รับจ้าง
นางสาวนารี
แสงสาเริง
49,980.00 สัญญาจ้างเลขที่
2/59
ลว. 1 พ.ย. 58
ผู้รับจ้าง
นางสาวนารี
แสงสาเริง
45,220.00 สัญญาจ้างเลขที่
3/59
ลว. 1 ธ.ค. 58
ผู้รับจ้าง
นางสาวนารี
แสงสาเริง
49,980.00 สัญญาจ้างเลขที่
4/59
ลว. 1 ม.ค. 59
ผู้รับจ้าง
นางสาวนารี
แสงสาเริง
47,600.00 สัญญาจ้างเลขที่
5/59
ลว. 1 ก.พ. 59
ผู้รับจ้าง
นางสาวนารี
แสงสาเริง

ระยะเวลา
การ
ดาเนิน
งาน
31

30

31

01/11/2558

30

01/12/2558

31

01/01/2559

31

01/02/2559

29

ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่
มางบ
ประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา

วันที่เซ็น
สัญญา

54,740.00 สัญญาจ้างเลขที่ 01/03/2559
6/59
ลว. 1 มี.ค. 59
ผู้รับจ้าง
นางสาวนารี
แสงสาเริง

166 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
คุณภาพ
ชีวิตและ
สังคม

โครงการอาหารเสริม
(นม) ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตาบล
หนองบัว

466,380.00

ระยะเวลา
การ
ดาเนิน
งาน
31

26,180.00 ฎีกาที่ 551
ลว.31 พ.ค.59
นางสาวนารี
แสงสาเริง
ผู้รับจ้าง

16/05/2559

16

52,360.00 ฎีกาที่ 612
ลว.30 มิ.ย.59
นางสาวนารี
แสงสาเริง
ผู้รับจ้าง

01/06/2559

30

42,840.00 ฎีกาที่ 668
ลว.29 ก.ค.59
นางสาวนารี
แสงสาเริง
ผู้รับจ้าง

01/07/2559

31

52,360.00 ฎีกาที่ 742
ลว.31 ส.ค.59
นางสาวนารี
แสงสาเริง
ผู้รับจ้าง

01/08/2559

31

52,360.00 ฎีกาที่ 817
ลว.30 ก.ย.59
นางสาวนารี
แสงสาเริง
ผู้รับจ้าง

01/09/2559

30

37,113.72 ฎีกาที่ 085
ลว.13 พ.ย.58

01/10/2558

31

ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่
มางบ
ประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ

31,228.68 ฎีกาที่ 150
ลว.15 ธ.ค.58

01/11/2558

ระยะเวลา
การ
ดาเนิน
งาน
30

29,741.60 ฎีกาที่ 241
ลว.20 ม.ค. 59

01/12/2558

31

29,741.60 ฎีกาที่ 302
ลว.10 ก.พ. 59

01/01/2559

31

29,741.60 ฎีกาที่ 371
01/02/2559
ลว. 16 มี.ค. 59

29

104,271.88 ฎีกาที่ 401
01/03/2559
ลว. 30 มี.ค. 59

92

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา

32,715.76 ฎีกาที่ 624
ลว. 7 ก.ค. 59

167 ยุทธศาสตร์ โครงการอาหารเสริม
การพัฒนา (นม) ศูนย์พัฒนาเด็ก
ด้าน
เล็กชุมชนดอนหัน
คุณภาพ
ชีวิตและ
สังคม

245,570.00

วันที่เซ็น
สัญญา

01/06/2559

30

26,767.44 ฎีกาที่ 697
01/07/2559
ลว. 15 ส.ค. 59

30

32,715.76 ฎีกาที่ 782
ลว. 13 ก.ย. 59

01/08/2559

31

32,715.76 ฎีกาที่ 795
01/09/2559
ลว. 22 ก.ย. 59

30

19,542.18 ฎีกาที่ 085
ลว.13 พ.ย.58

01/10/2558

31

16,443.42 ฎีกาที่ 150
ลว.15 ธ.ค.58

01/11/2558

30

15,660.40 ฎีกาที่ 241
ลว.20 ม.ค. 59

01/12/2558

31

15,660.40 ฎีกาที่ 302
ลว.10 ก.พ. 59

01/01/2559

31

ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่
มางบ
ประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา

วันที่เซ็น
สัญญา

15,660.40 ฎีกาที่ 371
01/02/2559
ลว. 16 มี.ค. 59

ระยะเวลา
การ
ดาเนิน
งาน
29

54,904.22 ฎีกาที่ 401
01/03/2559
ลว. 31 มี.ค. 59

92

17,226.44 ฎีกาที่ 624
ลว. 7 ก.ค. 59

01/06/2559

30

14,094.36 ฎีกาที่ 697
01/07/2559
ลว. 15 ส.ค. 59

31

17,226.44 ฎีกาที่ 782
ลว. 13 ก.ย. 59

01/08/2559

31

17,226.44 ฎีกาที่ 795
ลว. 22 ก.ย. 59

01/09/2559

30

120,000.00

30,000.00 ฎีกาที่ 181
ลว.25 ธ.ค.58
นางพรทิพย์
ด่านอุดร(ผู้ยืม)

25/12/2558

30

169 ยุทธศาสตร์ โครงการประชุม
การพัฒนา ผู้ปกครอง
ด้าน
คุณภาพ
ชีวิตและ
สังคม

20,000.00

20,000.00 ฎีกาที่ 474
ลว.27 เม.ย.59
ครูรัชนี(ผู้ยืม)

27/04/2559

30

170 ยุทธศาสตร์ โครงการสร้างสาย
การพัฒนา สัมพันธ์วันปิดภาค
ด้าน
เรียน
คุณภาพ
ชีวิตและ
สังคม

20,000.00

20,000.00 โอนลด

26/09/2559

5

168 ยุทธศาสตร์ โครงการจัดงานวันเด็ก
การพัฒนา แห่งชาติ
ด้าน
คุณภาพ
ชีวิตและ
สังคม

ยุทธ
ศาสตร์
171 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
คุณภาพ
ชีวิตและ
สังคม

โครงการ
โครงการจ้างเหมารถ
รับ-ส่งเด็กอนุบาลศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลหนอง
บัว

แหล่งที่
มางบ
ประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ
620,000.00

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา

วันที่เซ็น
สัญญา

4,323.00 ฎีกาที่
01/10/2558
042,043,044,0
45,046
ลว.28 ต.ค.58

ระยะเวลา
การ
ดาเนิน
งาน
30

57,000.00 ฎีกาที่
01/11/2558
111,112,113,1
14,115
ลว.30 พ.ย.58

30

57,000.00 ฎีกาที่
01/12/2558
185.6,185.7,18
5.8,185.9,185.
11
ลว.30 ธ.ค.58
57,000.00 ฎีกาที่
01/01/2559
256,257,258,2
59,260
ลว.29 ม.ค.59

30

57,000.00 ฎีกาที่
01/02/2559
336,337,338,3
39,340
ลว.29 ก.พ.59

29

57,000.00 ฎีกาที่
01/03/2559
404.1,404.2,40
4.3,404.4,404.
5
ลว.31 มี.ค.59

30

28,500.00 ฎีกาที่
01/05/2559
540,541,542,5
43,544
ลว 31 พ.ค.59

15

57,000.00 ฎีกาที่
01/06/2559
601,602,603,6
04,605
ลว.30 มิ.ย.59

30

30

ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่
มางบ
ประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา

วันที่เซ็น
สัญญา

57,000.00 ฎีกาที่
01/07/2559
657,658,659,6
60,661
ลว.29 ก.ค.59

172 ยุทธศาสตร์ โครงการจัดงานวัน
การพัฒนา ไหว้ครู
ด้าน
คุณภาพ
ชีวิตและ
สังคม
173 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
คุณภาพ
ชีวิตและ
สังคม

โครงการจัดจ้าง
นักการภารโรงประจา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลหนอง
บัว และศพด.ดอนหัน

174 ยุทธศาสตร์ ค่าใช้จ่ายการจัดทา
การพัฒนา ศูนย์การเรียนรู้สาหรับ
ด้าน
เด็กปฐมวัย
คุณภาพ
ชีวิตและ
สังคม
175 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
คุณภาพ
ชีวิตและ
สังคม

โครงการอาหาร
กลางวันสาหรับ
โรงเรียนในเขต
เทศบาล (สังกัด สพฐ)

20,000.00

ระยะเวลา
การ
ดาเนิน
งาน
30

57,000.00 ฎีกาที่
01/08/2559
731,732,733,7
34,735
ลว.31 ส.ค.59

30

57,000.00 ฎีกาที่
01/09/2559
818,819,820,8
21,822
ลว.30 ก.ย.59

30

20,000.00 ฎีกาเลขที่
595/2559

22/06/2559

7

180,000.00 180,000.00 นางสาวดวงใจ
สุวรรณคาและ
พวก ต.ค.58ก.ย.59

01/10/2558

30

150,000.00

19/04/2559

30

เงิน
2,572,000.00 2,560,000.00 รร.บ้านหนอง
01/10/2558
อุดหนุน
ขาม,รร.บ้านดง
แบบมี
อุดม,รร.บ้านเก่า
วัตถุประส
น้อย,รร.บ้าน
งค์
พรสวรรค์
ต.ค.58-ก.ย.59

30

50,000.00 ฎีกาที่ 430
ลว.19 เม.ย.59
บริษัทเจริญ
วิทยาเครื่อง
เขียน

ยุทธ
ศาสตร์
176 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
คุณภาพ
ชีวิตและ
สังคม

โครงการ
โครงการอาหาร
กลางวันสาหรับ
โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลตาบลหนอง
บัว

177 ยุทธศาสตร์ โครงการอาหารเสริม
การพัฒนา (นม) สาหรับโรงเรียน
ด้าน
ในสังกัดเทศบาลฯ
คุณภาพ
ชีวิตและ
สังคม

แหล่งที่
มางบ
ประมาณ

2,228,000.00 1,114,000.00 ฎีกาที1่ 76
ลว.23 ธ.ค.58
สนับสนุน
ค่าอาหาร
กลางวัน
โรงเรียน
เทศบาล 1
หนองใส
1,114,000.00 ฎีกาที่ 575
ลว.8 มิ.ย.59
สนับสนุน
ค่าอาหาร
กลางวัน
โรงเรียน
เทศบาล 1
หนองใส
1,067,330.00 91,470.54 ฎีกาที่ 085
ลว.13 พ.ย.58

23/12/2558

ระยะเวลา
การ
ดาเนิน
งาน
30

08/06/2559

30

01/10/2558

31

76,966.26 ฎีกาที่ 150
ลว.15 ธ.ค.58

01/11/2558

30

73,301.20 ฎีกาที่ 241
01/12/2558
ลว. 20 ม.ค. 59

31

73,301.20 ฎีกาที่ 302
01/01/2559
ลว. 10 ก.พ. 59

31

73,301.20 ฎีกาที่ 371
01/02/2559
ลว. 16 มี.ค. 59

29

งบตาม
ข้อบัญญัติ

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา

วันที่เซ็น
สัญญา

256,988.66 ฎีกาที่ 401
ลว.31 มี.ค. 59

01/03/2559

92

80,631.32 ฎีกาที่ 624
ลว. 7 ก.ค. 59

01/06/2559

30

26,767.44 ฎีกาที่ 697
01/07/2559
ลว. 15 ส.ค. 59

31

ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่
มางบ
ประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา

วันที่เซ็น
สัญญา

65,971.08 ฎีกาที่ 697
01/07/2559
ลว. 15 ส.ค. 59

178 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
คุณภาพ
ชีวิตและ
สังคม

โครงการอาหารเสริม
(นม)สาหรับโรงเรียน
ในเขตเทศบาลตาบล
หนองบัว (สังกัด สพฐ.
และ สานักงาน
การศึกษาพิเศษ)

ระยะเวลา
การ
ดาเนิน
งาน
31

80,631.32 ฎีกาที่ 782
ลว. 13 ก.ย. 59

01/08/2559

31

80,631.32 ฎีกาที่ 795
ลว.22 ก.ย. 59

01/09/2559

30

2,179,320.00 180,970.44 ฎีกาที่ 085
ลว.13 พ.ย.58

01/10/2558

31

164,226.72 ฎีกาที่ 150
ลว.15 ธ.ค. 58

01/11/2558

30

156,406.40 ฎีกาที่ 241
01/12/2558
ลว. 20 ม.ค. 59

31

156,406.40 ฎีกาที่ 302
01/01/2559
ลว. 10 ก.พ. 59

31

156,406.40 ฎีกาที่ 371
01/02/2559
ลว. 16 มี.ค. 59

29

507,056.62 ฎีกาที่ 402
01/03/2559
ลว. 30 มี.ค. 59

92

171,612.76 ฎีกาที่ 624
ลว. 7 ก.ค. 59

01/06/2559

30

137,331.00 ฎีกาที่ 697
01/07/2559
ลว. 15 ส.ค. 59

31

171,612.76 ฎีกาที่ 782
ลว. 13 ก.ย. 59

01/08/2559

31

171,612.76 ฎีกาทีุ่ 795
ลว. 22 ก.ย. 59

01/09/2559

30

ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ

179 ยุทธศาสตร์ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
การพัฒนา ห้องสมุดโรงเรียนใน
ด้าน
สังกัด
คุณภาพ
ชีวิตและ
สังคม

แหล่งที่
มางบ
ประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา

100,000.00 100,000.00 กองการศึกษา

26/09/2559

ระยะเวลา
การ
ดาเนิน
งาน
5

วันที่เซ็น
สัญญา

180 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
คุณภาพ
ชีวิตและ
สังคม

โครงการติวเข้มคนเก่ง
กลุ่มสาระวิทย์ คณิต
อังกฤษ ไทย ระดับ
ประถมศึกษา

20,000.00

20,000.00 โอนลด

26/09/2559

5

181 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
คุณภาพ
ชีวิตและ
สังคม
182 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
คุณภาพ
ชีวิตและ
สังคม

โครงการติวเข้มคนเก่ง
กลุ่มสาระวิทย์ คณิต
อังกฤษ ไทย ระดับ
มัธยมศึกษา

20,000.00

20,000.00 โอนลด

26/09/2559

5

โครงการแข่งขันความ
เป็นเลิศทางวิชาการ
ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
และระดับประเทศ

50,000.00

50,000.00 โอนลด

26/09/2559

5

24/03/2559

15

30,000.00 ฎีกาที่ 402
30/03/2559
ลว.30 มี.ค.59
ครูสายฝน
(ผู้ยืม)(วัดศรีโพธิ์
ฯ)

30

183 ยุทธศาสตร์ โครงการส่งเสริม
การพัฒนา กิจกรรมผู้สงู อายุ
ด้าน
คุณภาพ
ชีวิตและ
สังคม
184 ยุทธศาสตร์ โครงการบรรพชา
การพัฒนา สามเณรภาคฤดูร้อน
ด้าน
คุณภาพ
ชีวิตและ
สังคม

380,000.00 209,800.00 กองสวัสดิการ
สังคม

80,000.00

ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่
มางบ
ประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา

วันที่เซ็น
สัญญา

39,000.00 ฎีกาที่ 403
30/03/2559
ลว.30 มี.ค.59
ครูจิราวรรณ
(ผู้ยืม)(วัดโสมฯ)

ระยะเวลา
การ
ดาเนิน
งาน
30

185 ยุทธศาสตร์ โครงการจัดงานขึ้นปี
การพัฒนา ใหม่
ด้าน
คุณภาพ
ชีวิตและ
สังคม

120,000.00 120,000.00 ฎีกายืม 184
28/12/2558
ลว.29 ธ.ค. 58
(นายเรืองเดช
กาญจนศร ผู้ยืม)

30

186 ยุทธศาสตร์ โครงการจัดประเพณี
การพัฒนา สงกรานต์
ด้าน
คุณภาพ
ชีวิตและ
สังคม

200,000.00

90,652.00 ฎีกาที่ 420
07/04/2559
ลว.7 เม.ย.59
นายเรืองเดช
กาญจนศร(ผู้ยืม)

30

187 ยุทธศาสตร์ โครงการประเพณีลอย
การพัฒนา กระทง
ด้าน
คุณภาพ
ชีวิตและ
สังคม

600,000.00 600,000.00 ฎีกาที่ 074
11/11/2558
ลว. 11 พ.ย. 58
นายเรืองเดช
กาญจนศร (ผู้
ยืม)

30

188 ยุทธศาสตร์ โครงการจัดงาน
การพัฒนา ประเพณีกฐินเทศบาล
ด้าน
คุณภาพ
ชีวิตและ
สังคม
189 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
คุณภาพ
ชีวิตและ
สังคม

โครงการจัดงาน
ประเพณี
(สัตยาธิษฐานสืบสาน
งานประเพณี ไหว้สา
พระธาตุโพนทอง)

30,000.00

30,000.00 สัญญาเงินยืม
เลขที่
B00011/59
ลว. 8 ธ.ค. 58
ผู้ยืม นางสุรัตติ
ยา มูลทรา

08/12/2558

7

200,000.00 200,000.00 สัญญาเงินยืม
เลขที่
B00012/59
ลว. 8 ธ.ค. 58
ผู้ยืม นางสาว
ธนาพร ภักดี
พันดอน

08/12/2558

7

ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่
มางบ
ประมาณ

190 ยุทธศาสตร์ โครงการจัดกิจกรรม
การพัฒนา ส่งเสริม การจัดงาน
ด้าน
ประจาปีทุ่งศรีเมือง
คุณภาพ
ชีวิตและ
สังคม
191 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
คุณภาพ
ชีวิตและ
สังคม

โครงการปรับปรุง
บริเวณศาลาและศาล
เจ้าปูุ-ตา ชุมชนดง
อุดม

งบตาม
ข้อบัญญัติ
10,000.00

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา

10,000.00 อาเภอเมือง
อุดรธานี

วันที่เซ็น
สัญญา
23/11/2558

800,000.00 798,500.00 หจก.พัชรพล
30/04/2559
ก่อสร้างและการ
โยธา สัญญาจ้าง
เลขที่ 86/59
ลว.29 เม.ย. 59

ระยะเวลา
การ
ดาเนิน
งาน
7

120

192 ยุทธศาสตร์ โครงการหนูน้อยเข้า
การพัฒนา วัด(ศพด.ทต.หนองบัว)
ด้าน
คุณภาพ
ชีวิตและ
สังคม

20,000.00

19,400.00 ฎีกาที่ 653
ลว.26 ก.ค.59
ครูพรสวรรค์(ผู้
ยืม)

26/07/2559

15

193 ยุทธศาสตร์ โครงการหนูน้อยเข้า
การพัฒนา วัด (ศพด.ดอนหัน)
ด้าน
คุณภาพ
ชีวิตและ
สังคม

20,000.00

18,782.00 ฎีกาที่ 654 ลว.
26 ก.ค.59 ครู
สายฝน(ผู้ยืม)

27/07/2559

15

194 ยุทธศาสตร์ โครงการจัดซื้อเสาไฟ
การพัฒนา พร้อมโคมไฟ LED
ด้าน
ชุมชนหนองขาม
คุณภาพ
ชีวิตและ
สังคม

1,950,000.00

1,500,000. หจก.เพชรธารา
00 รุ่งเรืองกิจ

30/09/2559

60

500,000.00 476,700.00 หจก.โอภาชาติ 03/03/2559
การโยธา
สัญญาจ้างเลขที่
74/2559
ลว.2 มี.ค. 59

60

195 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
คุณภาพ
ชีวิตและ
สังคม

โครงการก่อสร้างศาลา เงินสะสม
อเนกประสงค์บริเวณ
ด้านทิศใต้อาคาร
สานักงานเทศบาล
ตาบลหนองบัว

ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ

196 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
คุณภาพ
ชีวิตและ
สังคม
197 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
คุณภาพ
ชีวิตและ
สังคม
198 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
คุณภาพ
ชีวิตและ
สังคม
199 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
คุณภาพ
ชีวิตและ
สังคม

โครงการจัดซื้อเครื่อง
ออกกาลังกาย
กลางแจ้งให้กับ ชุมชน
นาทราย 1 ชุมชน
พลอยวิลล่า 2 และ
ชุมชนร่มเย็น 3
โครงการก่อสร้างรั้ว
กั้นแนวเขตด้านหน้า
ทางทิศเหนือของ
อาคารสานักงาน
เทศบาล ตาบลหนอง
บัว ช่วงที่ 1
โครงการก่อสร้าง
หลังคาคลุมเครื่องออก
กาลังกายและรั้วกั้น
แนวเขตพื้นที่อเนก
ประสงค์ ชุมชนศรีสุ
ราษฎร์
โครงการจัดซื้อปูาย
จราจร ชนิดพลังงาน
แสงอาทิตย์ (โซล่าร์
เซล) ชนิดปูายเตือน
กาหนดความเร็ว

200 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
คุณภาพ
ชีวิตและ
สังคม

โครงการก่อสร้างลาน
จอดรถสวนสาธารณะ
หนองตะไก้ชุมชน
หนองขาม

แหล่งที่
มางบ
ประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ
2,000,000.00

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา

1,988,000. หจก.โอภาชาติ
00 การโยธา
สัญญาซื้อขาย
เลขที่ 24/59
ลว.24 ส.ค. 59

โครงการก่อสร้างรั้ว
ตะแกรงเหล็กกั้น
สนามฟุตซอลพ
รสวรรค์ ชุมชน
พรสวรรค์

25/08/2559

389,500.00 387,500.00 นายธนกฤต สุข 02/03/2559
คุณสถาพร
สัญญาจ้างเลขที่
72/2559
ลว.1 มี.ค. 59

60

440,300.00 438,000.00 นางหนูเกียรติ
23/03/2559
เลี้ยงวงษ์
สัญญาจ้างเลขที่
78/2559
ลว.22 มี.ค. 59

60

200,000.00 160,000.00 ร้านสติ๊กเกอร์
16/03/2559
ดาวเทียม
สัญญาเลขที่
CNTR-0244/59

30

196,000.00 196,000.00 หจก.พัชรพล
18/03/2559
ก่อสร้างและการ
โยธา
สัญญาจ้างเลขที่
77/59
ลว.17 มี.ค.59

90

40,000.00 โอนลด
201 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
คุณภาพ
ชีวิตและ
สังคม

วันที่เซ็น
สัญญา

ระยะเวลา
การ
ดาเนิน
งาน
90

04/08/2559

5

526,300.00 508,877.00 หจก.โอภาชาติ 30/04/2559
การโยธา
สัญญาจ้างเลขที่
85/59
ลว.29 เม.ย. 59

60

ยุทธ
ศาสตร์
202 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
คุณภาพ
ชีวิตและ
สังคม

แหล่งที่
มางบ
ประมาณ

โครงการ
โครงการก่อสร้างรั้ว
ตะแกรงเหล็กกั้น
สนามฟุตซอลหนองตา
ไก้ ชุมชนหนองขาม

งบตาม
ข้อบัญญัติ

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา

ระยะเวลา
การ
ดาเนิน
งาน
60

วันที่เซ็น
สัญญา

596,900.00 596,000.00 หจก.โอภาชาติ 30/04/2559
การโยธา
สัญญาจ้างเลขที่
84/59
ลว.29 เม.ย. 59
รายงานสรุปผลการดาเนินงาน ปี 2559
เทศบาลตาบลหน งบ ัว

ยุทธ
ศาสตร์

แผนการดาเนินการ
ทงหมด
ั้
จา
นวน

งบ
ประมาณ

นุม ัติงบประมาณ
จา
นวน

61

28,596,060.00

49

70

10,162,200.00

70

7

720,000.00

6

8

14,040,000.00

97

56,039,760.00

งบ
ประมาณ
22,530,200.00

ลงนามส ั
จา
นวน

า

งบ
ประมาณ

เบิกจ่าย
จา
นวน

งบ
ประมาณ

100%
จา
นวน

งบ
ประมาณ

40

17,801,274.00

26

9,143,249.00

22

6,815,600.00

48

4,834,974.60

38

3,781,926.60

38

3,781,926.60

305,000.00

6

245,000.00

6

245,000.00

6

245,000.00

8

13,975,075.00

3

79,680.00

3

79,680.00

3

79,680.00

86

52,590,600.00

45

13,596,094.25

40

11,392,975.05

40

11,392,975.05

แผนภูมแ
ิ สดงจานวนโครงการ เปรียบเทียบตาม นต
ั้
น
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์

0

20

40

60

80

100

120

แผนภูมแ
ิ สดงมูลค่าโครงการ เปรียบเทียบตาม นต
ั้
น
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์

0.00

20,000,000.00 40,000,000.00 60,000,000.00

ช.ผลการดาเนินงาน
ได้ดาเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2559 ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและ
สนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสาเร็จด้วยดี ก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดาเนินงานที่สาคัญดังนี้
อปท. ใส่ข้อมูลผลการดาเนินการ เช่น แผนภูมิ ตาราง กราฟเปรียบเทียบ รูปถ่าย
ผลการสารวจความคิดเห็นของประชาชน หรือ ข้อมูลผลการดาเนินงานด้านอื่น ๆ
1. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล ซอยธรรมนิมิตร 2 ชุมชนบงคา (เสนอโดยชุมชนบงคา)
(ใส่รูป)
2. โครงการก่อสร้าง ถนนและระบบระบายน้า ค.ส.ล ซอยไสว ชุมชนบงคา(เสนอโดยชุมชนบงคา)
(ใส่รูป)
3. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยมหาโคตร ชุมชนเก่าน้อย (เสนอโดยชุมชนเก่าน้อย)
(ใส่รูป)
4. โครงการปรับปรุงถนนดงอุดม-หนองใสจากซอยรื่นรมย์ถึงซอยหนองใส 3 ชุมชนหนองใส (เสนอโดยชุมชนหนองใส)
(ใส่รูป)
5. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล ซอยหนองใส5 ซอย2 ชุมชนหนองใส 5 (เสนอโดยชุมชนหนองใส)
(ใส่รูป)
6. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยตาเนื่องอุทิศ ช่วงที่ 2 ชุมชนประปาเขต 7
(ใส่รูป)
7. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้า ค.ส.ล.ซอยคูณศรีพัฒนา ชุมชนหนองขาม(เสนอโดยชุมชนหนองขาม)
(ใส่รูป)
8. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ลซอยรุ่งอรุณ ( ช่วงที่ 2 ) ชุมชนดอนหัน(เสนอโดยชุมชนดอนหัน)
(ใส่รูป)
9. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล ซอยเจริญพัฒนาแยก 1 ชุมชนดอนหัน(เสนอโดยชุมชนดอนหัน)
(ใส่รูป)
10. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะผู้บริหารและบุคลากรของเทศบาลตาบลหนองบัว
(ใส่รูป)
11. โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากรเทศบาล
(ใส่รูป)
12. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อม ระบบระบายน้า ซอยจันทร์เจริญ ชุมชนดอนหัน (เสนอโดยชุมชนดอนหัน)
(ใส่รูป)
13. โครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตาบลหนองบัว
(ใส่รูป)
14. โครงการเทศบาลโปร่งใสหัวใจคุณธรรม
(ใส่รูป)
15. โครงการองค์กรแห่งการเรียนรู้
(ใส่รูป)
16. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้า ค.ส.ล ซอยพรสววรค์ 1 ชุมชนพรสวรรค์ (เสนอโดยชุมชนพรสวรรค์)
(ใส่รูป)
17. โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิก อปพร. เทศบาลตาบลหนองบัว
(ใส่รูป)

18. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้า ค.ส.ล ซอยอุดมสุข (ซอยหน้าวัด) ชุมชนพรสวรรค์ (เสนอโดยชุมชนพรสวรรค์)
(ใส่รูป)
19. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล เชื่อมระหว่าง ซอย 1และซอย 2 แยก 1 ชุมชนสุขเกษม (เสนอโดยชุมชนสุขเกษม)
(ใส่รูป)
20. โครงการเพิ่มศักยภาพระบบการแพทย์ฉุกเฉินให้แก่บุคลากร
(ใส่รูป)
21. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล เชื่อมระหว่าง ซอย1และซอย 2 แยก 2 ชุมชนสุขเกษม (เสนอโดยชุมชนสุขเกษม)
(ใส่รูป)
22. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล ซอยข้างบ้านกานัน ชุมชนนาดอน (เสนอโดยชุมชนนาดอน)
(ใส่รูป)
23. โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
(ใส่รูป)
24. โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข ( อสม. ) และศึกษาดูงาน
(ใส่รูป)
25. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล ซอยคนหล่อ 3 ชุมชนนาดอน (เสนอโดยชุมชนนาดอน)
(ใส่รูป)
26. โครงการอบรมสัมมนาเพิ่มศักยภาพและทัศนศึกษาดูงานของพนักงานครูผู้ดูแลเด็กบุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่สังกัด
และคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกองการศึกษา
(ใส่รูป)
27. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(ใส่รูป)
28. โครงการจัดงานวันเทศบาล 24 เมษายน
(ใส่รูป)
29. โครงการจัดทารายงานกิจการเทศบาลตาบลหนองบัว
(ใส่รูป)
30. โครงการจัดทาวารสารเทศบาลตาบล หนองบัวราย 3 เดือน
(ใส่รูป)
31. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงระบบเสียงตามสายชุมชนในเขตเทศบาล
(ใส่รูป)
32. โครงการจัดซื้อชุดเครื่องเสียงและอุปกรณ์ชุมชนในเขตเทศบาล
(ใส่รูป)
33. โครงการจัดทาปฏิทินประจาปีเทศบาลตาบลหนองบัว
(ใส่รูป)
34. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล ซอยธาตุโพนทอง 5 ชุมชนโพนทอง (เสนอโดยชุมชนโพนทอง)
(ใส่รูป)
35. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล ซอยเสนีย์พิทักษ์ชน7 (จากถนนค.ส.ลเดิม ถึงถนนค.ส.ล หน้าเทศบาล
ตาบลหนองบัว) ชุมชนบ้านค่ายเสนีย์ฯ 1 (เสนอโดยชุมชนบ้านค่ายเสนีย1์ )
(ใส่รูป)
36. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยศรี- ภิรมย์ กับซอยสามัคคี 6 ชุมชนบ้านค่ายเสนีย์ฯ2 (เสนอโดย
ชุมชนบ้านค่ายเสนีย์ฯ2)
(ใส่รูป)
37. โครงการพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
(ใส่รูป)

38. โครงการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล
(ใส่รูป)
39. โครงการสนับสนุนการจัดทาแผนชุมชน
(ใส่รูป)
40. โครงการสารวจและมีส่วนร่วมในการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตาบลหนองบัว
(ใส่รูป)
41. โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน
(ใส่รูป)
42. โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายรูประบบดิจิตอล
(ใส่รูป)
43. โครงการซ่อมแซมบารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์เครื่องจักรกลยานพาหนะ
(ใส่รูป)
44. โครงการซ่อมแซมบารุงรักษาซ่อมแซมโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่
(ใส่รูป)
45. โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก
(ใส่รูป)
46. โครงการจัดซื้อตู้รางเลื่อน
(ใส่รูป)
47. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(ใส่รูป)
48. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(ใส่รูป)
49. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(ใส่รูป)
50. โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์
(ใส่รูป)
51. โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์
(ใส่รูป)
52. โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์
(ใส่รูป)
53. โครงการก่อสร้างรางระบายน้าและ ถนน ค.ส.ล ซอยร่วมมิตร 4 (ท้ายซอย) ชุมชนบ้านค่ายเสนีย์ฯ 2
(เสนอโดยชุมชนบ้านค่ายเสนีย์ ฯ 1)
(ใส่รูป)
54. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้าทั้งสองข้างทาง และก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอย นาทราย 1 (ช่วงที่ 3 )
ชุมชนนาทราย 1 (เสนอโดยชุมชนนาทราย 1)
(ใส่รูป)
55. โครงการอุดหนุนขยายเขตประปา
(ใส่รูป)
56. โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร
(ใส่รูป)
57. โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสานักงานเทศบาลตาบลหนองบัว
(ใส่รูป)

58. โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ
(ใส่รูป)
59. โครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟูาภายในโรงเรียน
(ใส่รูป)
60. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยธนภัทร ชุมชนนาทราย 2
(ใส่รูป)
61. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สานักงาน
(ใส่รูป)
62. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สานักงาน
(ใส่รูป)
63. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(ใส่รูป)
64. โครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียน
(ใส่รูป)
65. โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า
(ใส่รูป)
66. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย ขุนอาจ 1 ชุมชนดงอุดม (เสนอโดยชุมชนดงอุดม)
(ใส่รูป)
67. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล ซอยรากทอน ชุมชนดงอุดม (เสนอโดยชุมชนดงอุดม)
(ใส่รูป)
68. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้า ค.ส.ล.ดงอุดม - หนองใส (หน้าอุดรสอนขับรถถึงโรงนม)
ชุมชนดงอุดม (เสนอโดยชุมชนดงอุดม)
(ใส่รูป)
69. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล ซอยสุขใจพัฒนา 2/1 ช่วงที่ 2 ชุมชนประปาเขต 7
(เสนอโดยชุมชนประปาเขต 7)
(ใส่รูป)
70. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล ซอยพิเคราะห์งาม ชุมชนพรสวรรค์ (เสนอโดยชุมชนพรสวรรค์)
(ใส่รูป)
71. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล ซอยร่มเกล้า 10 แยก 2 ชุมชนพรสวรรค์ (เสนอโดยชุมชนพรสวรรค์)
(ใส่รูป)
72. โครงการจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้สานักงานของ ศพด.ดอนหัน
(ใส่รูป)
73. โครงการจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้สานักงานของ ศพด.เทศบาลตาบลหนองบัว
(ใส่รูป)
74. โครงการสารวจข้อมูลเพื่อปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
(ใส่รูป)
75. โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่
(ใส่รูป)
76. โครงการจัดซื้อชุดเก็บตัวอย่างคอนกรีต (Molds)
(ใส่รูป)
77. โครงการจัดซื้อชุดทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีตสด Slump Test
(ใส่รูป)

78. โครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(ใส่รูป)
79. โครงการจัดซื้อเครื่องสารองไฟฟูา
(ใส่รูป)
80. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้า ค.ส.ล ซอยโนนขมิ้น 1/1 ชุมชนโนนขมิ้น (เสนอโดยชุมชนโนนขมิ้น)
(ใส่รูป)
81. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยศรีสุราษฎร์ 3 ชุมชนศรีสุราษฎร์ (เสนอโดยชุมชนศรีสุราษฎร์)
(ใส่รูป)
82. โครงการก่อสร้างท่อลอด ซอยทุ่งหนองไฮ ชุมชนหนองใส 2 (เสนอโดยชุมชนหนองใส 2)
(ใส่รูป)
83. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนาทราย 2 (ช่วงที่ 1) ชุมชนนาทราย 2
(ใส่รูป)
84. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สานักงาน
(ใส่รูป)
85. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยร่มเกล้า 10 แยก 5 ชุมชนพรสวรรค์
(ใส่รูป)
86. โครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟูาสาธารณะชุมชนประปาเขต 7
(ใส่รูป)
87. โครงการฝึกอบรมและปฏิบัติธรรม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราชใน โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5-ธ.ค.-58
(ใส่รูป)
88. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรจัดตั้ง อปพร. เทศบาลตาบลหนองบัว
(ใส่รูป)
89. โครงการอุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสาร การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหาร ส่วนตาบลนิคมสงเคราะห์
(ใส่รูป)
90. โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกอปพร. เทศบาลตาบลหนองบัว
(ใส่รูป)
91. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรจัดตั้งอปพร. เทศบาลตาบลหนองบัว
(ใส่รูป)
92. โครงการอุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลนิคมสงเคราะห์
(ใส่รูป)
93. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยร่มเกล้า 10 แยก 5 ชุมชนพรสวรรค์
(ใส่รูป)
94. โครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟูาสาธารณะชุมชนประปาเขต 7
(ใส่รูป)
95. โครงการซ่อมแซมอาคารสานักงานเทศบาลตาบลหนองบัว
(ใส่รูป)
96. โครงการสมุนไพรบ้านหนองขาม (กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหนองขาม)
(ใส่รูป)
97. โครงการผลิตน้ายาปรับผ้านุ่มสูตรเข้มข้น (กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพรสวรรค์)
(ใส่รูป)

98. โครงการตัดเย็บเสื้อผ้าชุมชนเก่าน้อย(กลุ่มวิสาหกิจ ชุมชนเก่าน้อย)
(ใส่รูป)
99. โครงการตัดเย็บเสื้อผ้าชุมชนมั่งคั่ง(กลุ่มวิสาหกิจกลุ่มสตรีมั่งคั่งพัฒนา)
(ใส่รูป)
100. โครงการสร้างเครือข่ายส่งเสริมการเรียนรู้ทางการเกษตร
(ใส่รูป)
101. โครงการภายใต้ภารกิจถ่ายโอนด้านการเกษตร
(ใส่รูป)
102. โครงการรณรงค์ส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
(ใส่รูป)
103. โครงการจัดการขยะชุมชนแบบครบวงจร
(ใส่รูป)
104. โครงการจ้างเหมากาจัดขยะมูลฝอย
(ใส่รูป)
105. โครงการจ้างเหมาแรงงาน ทาความสะอาดในชุมชน
(ใส่รูป)
106. โครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
(ใส่รูป)
107. โครงการรณรงค์ปูองกันและสร้างเขตปลอดโรคพิษสุนัขบ้า
(ใส่รูป)
108. โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาล จานวน 38 ชุมชน
(ใส่รูป)
109. โครงการสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตาบลหนองบัว
(ใส่รูป)
110. โครงการสงเคราะห์ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตาบลหนองบัว
(ใส่รูป)
111. โครงการสงเคราะห์ผู้พิการในเขตเทศบาลตาบลหนองบัว
(ใส่รูป)
112. โครงการสงเคราะห์ผู้ปุวยเอดส์
(ใส่รูป)
113. โครงการน้าใจเทศบาลต้านภัยหนาว
(ใส่รูป)
114. โครงการเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ภายในตาบล
(ใส่รูป)
115. โครงการเดินด้วยรถ ลดความเครียด สวัสดิการผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
(ใส่รูป)
116. โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชนออมทรัพย์วันละบาท
(ใส่รูป)
117. โครงการจัดหาที่อยู่อาศัยแก่ ผู้ยากไร้ในเขตเทศบาลตาบลหนองบัว
(ใส่รูป)
118. โครงการสนับสนุนอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.)
(ใส่รูป)

119. โครงการอุดหนุนเหล่ากาชาด จังหวัดอุดรธานี (อุดหนุนจังหวัดอุดรธานี)
(ใส่รูป)
120. โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน ในเขตเทศบาลตาบลหนองบัว
(ใส่รูป)
121. โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาลตาบลหนองบัว
(ใส่รูป)
122. โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ใส่รูป)
123. โครงการจัดซื้อเครื่องออกกาลังกายกลางแจ้ง เสนอโดยชุมชน พลอยวิลล่า 2
(ใส่รูป)
124. โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์โรงเรียนถ่ายโอน
(ใส่รูป)
125. โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา
(ใส่รูป)
126. โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมเครื่องออกกาลังกาย ชุมชนนาทราย 2
(ใส่รูป)
127. โครงการจัดงานกีฬาอนุบาลสัมพันธ์
(ใส่รูป)
128. โครงการปรับปรุงห้องน้าศูนย์นันทนาการเก่าน้อย ชุมชนเก่าน้อย
(ใส่รูป)
129. โครงการก่อสร้างห้องน้าสาธารณะ ชุมชนการเคหะ
(ใส่รูป)
130. โครงการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยและออกใบอนุญาตขับรถให้ประชาชน
(ใส่รูป)
131. โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ
(ใส่รูป)
132. โครงการมีส่วนร่วมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน
(ใส่รูป)
133. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รั้วเหล็กบริเวณมุมเลี้ยวสี่แยก ซอยข้างประปาเขต7
(ใส่รูป)
134. โครงการรณรงค์ปูองกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยในชุมชนในเทศบาลตาบลหนองบัว
(ใส่รูป)
135. โครงการวันแม่แห่งชาติ
(ใส่รูป)
136. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนด้านการจัดเก็บภาษี
(ใส่รูป)
137. โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสต่างๆ
(ใส่รูป)
138. โครงการปลูกพลังสร้างจิตสานึกความจงรักภักดี
(ใส่รูป)
139. โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี
(ใส่รูป)

140. โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลตาบลหนองบัว
(ใส่รูป)
141. โครงการส่งเสริมจัดกิจกรรมวันสตรีสากล
(ใส่รูป)
142. โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอาเภอเมืองอุดรธานี
(อุดหนุนอาเภอเมืองอุดรธานี)
(ใส่รูป)
143. โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลหนองบัว
(ใส่รูป)
144. โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนดอนหัน
(ใส่รูป)
145. โครงการอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลหนองบัว
(ใส่รูป)
146. โครงการอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนดอนหัน
(ใส่รูป)
147. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
(ใส่รูป)
148. โครงการประชุมผู้ปกครอง
(ใส่รูป)
149. โครงการสร้างสายสัมพันธ์วันปิดภาคเรียน
(ใส่รูป)
150. โครงการจ้างเหมารถรับ-ส่งเด็กอนุบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลหนองบัว
(ใส่รูป)
151. โครงการจัดงานวันไหว้ครู
(ใส่รูป)
152. โครงการจัดจ้างนักการภารโรงประจาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลหนองบัว และศพด.ดอนหัน
(ใส่รูป)
153. ค่าใช้จ่ายการจัดทาศูนย์การเรียนรู้สาหรับเด็กปฐมวัย
(ใส่รูป)
154. โครงการอาหารกลางวันสาหรับโรงเรียนในเขตเทศบาล (สังกัด สพฐ)
(ใส่รูป)
155. โครงการอาหารกลางวันสาหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตาบลหนองบัว
(ใส่รูป)
156. โครงการอาหารเสริม(นม) สาหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ
(ใส่รูป)
157. โครงการอาหารเสริม(นม)สาหรับโรงเรียนในเขตเทศบาลตาบลหนองบัว
(สังกัด สพฐ.และ สานักงานการศึกษาพิเศษ)
(ใส่รูป)
158. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนในสังกัด
(ใส่รูป)
159. โครงการติวเข้มคนเก่งกลุ่มสาระวิทย์ คณิต อังกฤษ ไทย ระดับประถมศึกษา
(ใส่รูป)

160. โครงการติวเข้มคนเก่งกลุ่มสาระวิทย์ คณิต อังกฤษ ไทย ระดับมัธยมศึกษา
(ใส่รูป)
161. โครงการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและระดับประเทศ
(ใส่รูป)
162. โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ
(ใส่รูป)
163. โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
(ใส่รูป)
164. โครงการจัดงานขึ้นปีใหม่
(ใส่รูป)
165. โครงการจัดประเพณีสงกรานต์
(ใส่รูป)
166. โครงการประเพณีลอยกระทง
(ใส่รูป)
167. โครงการจัดงานประเพณีกฐินเทศบาล
(ใส่รูป)
168. โครงการจัดงานประเพณี (สัตยาธิษฐานสืบสานงานประเพณี ไหว้สาพระธาตุโพนทอง)
(ใส่รูป)
169. โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริม การจัดงานประจาปีทุ่งศรีเมือง
(ใส่รูป)
170. โครงการปรับปรุงบริเวณศาลาและศาลเจ้าปูุ-ตา ชุมชนดงอุดม
(ใส่รูป)
171. โครงการหนูน้อยเข้าวัด (ศพด.ทต.หนองบัว)
(ใส่รูป)
172. โครงการหนูน้อยเข้าวัด (ศพด.ดอนหัน)
(ใส่รูป)
173. โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์บริเวณด้านทิศใต้อาคารสานักงานเทศบาลตาบลหนองบัว
(ใส่รูป)
174. โครงการจัดซื้อเครื่องออกกาลังกายกลางแจ้งให้กับ ชุมชนนาทราย 1 ชุมชนพลอยวิลล่า 2
และชุมชนร่มเย็น 3
(ใส่รูป)
175. โครงการก่อสร้างรั้วกั้นแนวเขตด้านหน้า ทางทิศเหนือของอาคารสานักงานเทศบาลตาบลหนองบัว ช่วงที่ 1
(ใส่รูป)
176. โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมเครื่องออก กาลังกายและรั้วกั้นแนวเขตพื้นที่อเนก ประสงค์ ชุมชนศรีสุราษฎร์
(ใส่รูป)
177. โครงการจัดซื้อปูายจราจร ชนิดพลังงาน แสงอาทิตย์ (โซล่าร์เซล) ชนิดปูายเตือน กาหนดความเร็ว
(ใส่รูป)
178. โครงการก่อสร้างลานจอดรถสวนสาธารณะหนองตะไก้ชุมชนหนองขาม
(ใส่รูป)
179. โครงการก่อสร้างรั้วตะแกรงเหล็กกั้นสนามฟุตซอลพรสวรรค์ ชุมชนพรสวรรค์
(ใส่รูป)
180. โครงการก่อสร้างรั้วตะแกรงเหล็กกั้นสนามฟุตซอลหนองตาไก้ ชุมชนหนองขาม
(ใส่รูป)

