รายงานผลการดาเนินงาน
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(เมษายน 2560)

เทศบาลตาบลหนองบัว
อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

2
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ได้กาหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. พัฒนาและปรับปรุงการวางระบบผังเมือง
2. ก่อสร้างปรับปรุงบารุงรักษาซ่อมแซมถนนสะพานทางเท้าและทางระบายน้า
3. ขยายเขตประปา ติดตั้งปรับปรุงให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง
4. ขยายเขตจาหน่ายไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่า ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้แก่ประชาชน
2. พัฒนาและเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตร
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
1. สร้างจิตสานึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. การบริหารจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและของเสีย
3. จัดระบบสุขาภิบาลให้เป็นระเบียบ ถูกสุขลักษณะ
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดระบบบริการสาธารณสุขให้ได้มาตรฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวติ และสังคม
1. สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ เด็ก ผู้พิการและผู้ประสบภัยต่างๆ
2. ส่งเสริมการพัฒนากีฬา/นันทนาการ
3. การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมสนับสนุนการรักษา ความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สินของประชาชน
4. ป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด
5. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีความเสมอภาคและมีโอกาสทางการศึกษา
6. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี
1. พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร
2. พัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการให้บริการประชาชน
3. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์เทศบาล
4. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมการบริหารท้องถิ่น
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ง. การวางแผน
เทศบาลตาบลหนองบัว ได้จดั ทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2560) ตามกระบวนการทีบ่ ัญญัติไว้
ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 โดยผ่านการมีส่วนร่วม
ของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพือ่ รับฟังปัญหาและความต้องการทีแ่ ท้จริงของ
ประชาชนในพืน้ ที่ ก่อนนามาจัดทาโครงการเพือ่ พัฒนาพืน้ ที่ ทีบ่ รรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป
เทศบาลตาบลหนองบัว ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2560) เมื่อวันที่ DATE1 โดยได้กาหนดโครงการทีจ่ ะ
ดาเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2560)
2560

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน

จานวน
93

2561

งบประมาณ
จานวน
65,938,950.00 15

2562

งบประมาณ
จานวน
12,102,100.00 52

งบประมาณ
54,130,800.00

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ

32

2,410,000.00

16

710,000.00

16

710,000.00

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

19

18,245,600.00

20

17,010,000.00

18

33,330,000.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิตและ
สังคม

141

66,025,345.00

93

47,391,245.00

93

47,391,245.00

ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการทีด่ ี

184

77,436,650.00

79

24,861,000.00

71

10,354,000.00

469

230,056,545.00

223

102,074,345.00

250

145,916,045.00

รวม

4

แผนภูมแิ สดงจานวนโครงการ การจัดทาแผน 3 ปี
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

2562
2561
2560

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
0

50

100

150

200

แผนภูมแิ สดงมูลค่าโครงการ การจัดทาแผน 3 ปี
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

2562
2561
2560

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
0.00

20,000,000.0040,000,000.0060,000,000.0080,000,000.00100,000,000.00

5
จ. การจัดทางบประมาณ
ผู้บริหาร ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมือ่ วันที่ 07/11/2559 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติ
งบประมาณ จานวน 228 โครงการ งบประมาณ 87,635,420.00 บาท สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์

โครงการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี
รวม

37
10
9
79
93
228

งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ
21,193,300.00
330,000.00
15,289,670.00
42,321,570.00
8,500,880.00
87,635,420.00

6
แผนภูมแิ สดงจานวนโครงการ ทีไ่ ด้รับจัดสรรงบประมาณ
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์

โครงการ
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพ…

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน…

โครงการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง…
0

20

40

60

80

100

แผนภูมแิ สดงจานวนโครงการ ทีไ่ ด้รับจัดสรรงบประมาณ
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์

งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและ…
งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและ…
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
-

10,000,000.0020,000,000.0030,000,000.0040,000,000.0050,000,000.00

7
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลตาบลหนองบัว มีดังนี้

ยุทธศาสตร์
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน

แหล่งทีม่ า
งบประมาณ
โครงการปรับปรุงผังเมืองรวม รายได้จัดเก็บเอง
เมืองอุดรธานี (ปรับปรุงครั้ง
ที่ 3)
โครงการ

งบตาม
วัตถุ
ข้อบัญญัติ
ประสงค์
500,000.00 - เพือ่ จัดทาร่างกฎกระทรวง
บังคับใช้
ผังเมืองรวมทีเ่ ป็นไปตาม
วิธีการ ขั้นตอน
และองค์ประกอบของการ
วางและจัดทา
ผังเมืองรวมตาม
พระราชบัญญัติ
การผังเมือง พ.ศ.2518 และ
ทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม

ผลผลิต
เพือ่ สารวจรวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูลด้านต่างๆ
เพือ่ ประกอบการปรับปรุง
ผังเช่นข้อมูลด้านนโยบาย
โครงการและแผนพัฒนาที่
เกีย่ วเนือ่ งกับพืน้ ทีข่ ้อมูล
ด้านกายภาพข้อมูลด้าน
การใช้ประโยชน์ทดี่ ินและ
อาคารฯลฯ

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
ซอยน้าทิพย์ ชุมชนเก่าน้อย
(เสนอโดยชุมชนเก่าน้อย)

เงินอุดหนุน
ทัว่ ไป

40,100.00

- เพือ่ แก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อน
ของประชาชนภายในเขต
เทศบาล
- เพือ่ ให้มีถนนทีเ่ ป็น
มาตรฐาน

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
กว้าง 4 เมตร ยาว 20
เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพืน้ ทีไ่ ม่นอ้ ยกว่า 80
ตารางเมตร

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
ซอยเพชรสาลี แยกขวา
ชุมชนหนองใส 1 (เสนอโดย
ชุมชนหนองใส 1)

เงินอุดหนุน
ทัว่ ไป

68,300.00

- เพือ่ แก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อน
ของประชาชนภายในเขต
เทศบาล
- เพือ่ ให้มีถนนทีเ่ ป็น
มาตรฐาน

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
กว้าง 3.50 เมตร ยาว 40
เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพนื้ ทีไ่ ม่นอ้ ยกว่า
140 ตารางเมตร

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
ซอยร่วมพัฒนา ชุมชน
หนองใส 2 (เสนอโดยชุมชน
หนองใส 2)

เงินอุดหนุน
ทัว่ ไป

133,500.00

-เพือ่ แก้ไขปัญหาความ
- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
เดือดร้อนของ
กว้าง 4 เมตร ยาว 65.90
ประชาชนภายในเขตเทศบาล เมตร หนา 0.15 เมตร
- เพือ่ ให้มีถนนทีเ่ ป็น
หรือพืน้ ทีไ่ ม่นอ้ ยกว่า
มาตรฐาน
263.60 ตารางเมตร

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล
ซอยประทุมเขต ชุมชนหนอง
ใส 3 (เสนอโดยชุมชน หนอง
ใส 3)

เงินอุดหนุน
ทัว่ ไป

37,400.00

-เพือ่ แก้ไขปัญหาความ
- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
เดือดร้อนของ
กว้าง 3 เมตร ยาว 25
ประชาชนภายในเขตเทศบาล เมตร หนา 0.15 เมตร
- เพือ่ ให้มีถนนทีเ่ ป็น
หรือพืน้ ทีไ่ ม่นอ้ ยกว่า 75
มาตรฐาน
ตารางเมตร

6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้า ค.ส.ล. รางยูซอยรุ่งเรือง1
ชุมชนบ้านค่ายเสนียฯ์ 2
(เสนอโดยชุมชนบ้านค่าย
เสนียฯ์ 2)

เงินอุดหนุน
ทัว่ ไป

768,000.00

- เพือ่ แก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อน
ของประชาชนภายในเขต
เทศบาล
-เพือ่ ให้มีระบบระบายน้าทีไ่ ด้
มาตรฐาน

ก่อสร้างรางระบายน้า ค.
ส.ล. รูปตัวยู กว้าง 0.70
เมตร ยาวไม่นอ้ ยกว่า 244
เมตร วางท่อระบายน้า
ค.ส.ล ขนาด&#216;0.40
ม. (มอก.ชั้น3) จานวน 4
ท่อน

8
ยุทธศาสตร์

โครงการ

แหล่งทีม่ า
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ

วัตถุ
ประสงค์

ผลผลิต

7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล
ซอยแสงเจริญ 9 ชุมชนแสง
เจริญ (เสนอโดยชุมชนแสง
เจริญ)

เงินอุดหนุน
ทัว่ ไป

35,700.00

- เพือ่ แก้ไขปัญหาความ
- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
เดือดร้อน
กว้าง 4 เมตร ยาว 18
ของประชาชนภายในเขต
เมตร หนา 0.15 เมตร
เทศบาล
หรือพืน้ ทีไ่ ม่นอ้ ยกว่า 72
- เพือ่ ให้มีถนนทีไ่ ด้มาตรฐาน
ตารางเมตร

8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้า ค.ส.ล. ซอยแสง
เจริญ 8 ถึง 11 ชุมชนแสง
เจริญ (เสนอโดยชุมชนแสง
เจริญ)

เงินอุดหนุน
ทัว่ ไป

707,000.00

- เพือ่ แก้ไขปัญหาความ - ก่อสร้างระบบระบายน้า
เดือดร้อน
ค.ส.ล ยาว 348.7 ม.โดย
ของประชาชนภายในเขต
วางท่อระบายน้า ค.ส.ล
เทศบาล
ขนาด&#216;0.40 ม.
-เพือ่ ให้มีระบบระบายน้าที่ (มอก.ชั้น3) จานวน 313
ได้มาตรฐาน
ท่อน บ่อพักค.ส.ล สาหรับ
ท่อ &#216;0.40 ม.
จานวน 30 บ่อ ก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล กว้าง 0.95 ม.
ความยาวรวม 313 ม.หนา
0.15 ม.หรือมีพนื้ ทีร่ วมไม่
น้อยกว่า 297 ตรม.

9 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้า ค.ส.ล. ซอยสุขใจ
พัฒนา 4 ชุมชนประปาเขต 7
(เสนอโดยชุมชนประปาเขต
7)

เงินอุดหนุน
ทัว่ ไป

1,444,000.00

- เพือ่ แก้ไขปัญหาความ - ก่อสร้างระบบระบายน้า
เดือดร้อน
ค.ส.ล ยาว 694 มโดยวาง
ของประชาชนภายในเขต
ท่อระบายน้า ค.ส.ล.
เทศบาล
ขนาด&#216;0.40 ม.
-เพือ่ ให้มีระบบระบายน้าที่ (มอก.ชัน้ 3) จานวน 614
ได้มาตรฐาน
ท่อน บ่อพัก ค.ส.ล
สาหรับท่อ &#216;0.40
ม.จานวน 65 บ่อ ก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล กว้าง 0.95 ม.
ความยาวรวม 611 ม.หนา
0.15 ม.หรือมีพนื้ ทีร่ วมไม่
น้อยกว่า 580 ตรม.

10 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
ซอยประชุมชน 3 ชุมชน
หนองขาม (เสนอโดยชุมชน
หนองขาม)

เงินอุดหนุน
ทัว่ ไป

40,100.00

- เพือ่ แก้ไขปัญหาความ - ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง
เดือดร้อน
4 เมตรยาว 20 เมตร หนา
ของประชาชนภายในเขต
0.15 เมตร หรือพืน้ ทีไ่ ม่
เทศบาล
น้อยกว่า 80ตารางเมตร
- เพือ่ ให้มีถนนทีไ่ ด้มาตรฐาน

11 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้า ค.ส.ล. ซอยยล
ประสงค์ ชุมชนดอนหัน
(เสนอโดยชุมชนดอนหัน)

เงินอุดหนุน
ทัว่ ไป

1,675,000.00

- เพือ่ แก้ไขปัญหาความ
- ก่อสร้างรางระบายน้า
เดือดร้อน
ค.ส.ล รูปตัวยู กว้าง 0.70
ของประชาชนภายในเขต เมตร ยาวไม่นอ้ ยกว่า 450
เทศบาล
เมตร วางท่อ ค.ส.ล &#
-เพือ่ ให้มีระบบระบายน้าที่ 216;0.40 ม. จานวน 4
ได้มาตรฐาน
ท่อน
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12 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้า ค.ส.ล. ซอยเจริญ
ทรัพย์ ชุมชนดอนหัน (เสนอ
โดยชุมชนดอนหัน)

เงินอุดหนุน
ทัว่ ไป

1,063,700.00

- เพือ่ แก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อน
ของประชาชนภายในเขต
เทศบาล
-เพือ่ ให้มีระบบระบายน้าที่
ได้มาตรฐาน

ก่อสร้างระบบระบายน้า
ค.ส.ลยาว517ม.โดยวาง
ท่อระบายน้าค.ส.ล.
ขนาด&#216;0.40ม.
(มอก.ชั้น3) จานวน448
ท่อน บ่อพักค.ส.ล.สาหรับ
ท่อ &#216;0.40 มจานวน
57บ่อ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล
กว้าง0.95ม.ความยาวรวม
448ม.หนา 0.15 ม.หรือ
มีพนื้ ทีร่ วมไม่นอ้ ยกว่า 425
ตรม.

13 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้า ค.ส.ล. ซอย
ราษฎร์บารุง ชุมชนดอนหัน
(เสนอโดยชุมชนดอนหัน)

เงินอุดหนุน
ทัว่ ไป

600,300.00

- เพือ่ แก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อน
ของประชาชนภายในเขต
เทศบาล
-เพือ่ ให้มีระบบระบายน้าที่
ได้มาตรฐาน

ก่อสร้างระบบระบายน้า
ค.ส.ล ยาว175 ม.โดยวาง
ท่อระบายน้า ค.ส.ล
ขนาด&#216; 0.40ม.
(มอก.ชั้น3) จานวน155
ท่อน บ่อพัก ค.ส.ล
สาหรับท่อ &#216;0.40
ม.จานวน16บ่อ ก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล กว้าง 0.95ม.
ความยาวรวม155 ม.หนา
0.15 ม.หรือมีพนื้ ทีร่ วมไม่
น้อยกว่า 170.50 ตรม.

14 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
เชื่อมชุมชนพรสวรรค์กบั
ชุมชนนาดอน จาก ซ.
พรสวรรค์ 5 ถึง ซ.ข้างวัดป่า
นาดอน ชุมนพรสวรรค์,
ชุมชนนาดอน (เสนอโดย
ชุมชนพรสวรรค์และชุมชน
นาดอน)

เงินอุดหนุน
ทัว่ ไป

1,671,500.00

- เพือ่ แก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อน
ของประชาชนภายในเขต
เทศบาล
- เพือ่ ให้มีถนนทีเ่ ป็น
มาตรฐานสวยงาม เป็น
ระเบียบ ปลอดภัย

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
กว้าง 4 เมตร ยาว 821
เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพนื้ ทีไ่ ม่นอ้ ยกว่า
3,284ตาราง

15 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
ซอยวรรณขาม ชุมชนบ้าน
ค่ายเสนียฯ์ 1(เสนอโดย
ชุมชนบ้านค่ายเสนียฯ์ 1)

เงินอุดหนุน
ทัว่ ไป

327,200.00

- เพือ่ แก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อน
ของประชาชนภายในเขต
เทศบาล
- เพือ่ ให้มีถนนทีเ่ ป็น
มาตรฐาน

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล
กว้าง 4 เมตร ยาว 161
เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพนื้ ทีไ่ ม่นอ้ ยกว่า 644
ตารางเมตร

16 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
ซอยประชาร่วมใจ ชุมชน
บ้านค่ายเสนียฯ์ 1 (เสนอโดย
ชุมชนบ้านค่ายเสนียฯ์ 1)

เงินอุดหนุน
ทัว่ ไป

84,500.00

- เพือ่ แก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อน
ของประชาชนภายในเขต
เทศบาล
- เพือ่ ให้มีถนนทีเ่ ป็น
มาตรฐาน

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
กว้าง 4 เมตร ยาว 43.50
เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพืน้ ทีไ่ ม่นอ้ ยกว่า 174
ตารางเมตร
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17 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
ซอยสิริรุ่ง ชุมชนบ้านค่าย
เสนียฯ์ 2
(เสนอ
โดยชุมชนบ้านค่ายเสนียฯ์ 2)

เงินอุดหนุน
ทัว่ ไป

522,600.00

- เพือ่ แก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อน
ของประชาชนภายในเขต
เทศบาล
- เพือ่ ให้มีถนนทีเ่ ป็น
มาตรฐาน

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
กว้าง 4 เมตร ยาว 257
เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพนื้ ทีไ่ ม่นอ้ ยกว่า
1,028 ตารางเมตร

18 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
ซอยอนุสรณ์ ชุมชนบ้านค่าย
เสนียฯ์ 2
(เสนอ
โดยชุมชนบ้านค่ายเสนียฯ์ 2)

เงินอุดหนุน
ทัว่ ไป

123,500.00

- เพือ่ แก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อน
ของประชาชนภายในเขต
เทศบาล
- เพือ่ ให้มีถนนทีเ่ ป็น
มาตรฐาน

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
กว้าง 4 เมตร ยาว 61
เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพนื้ ทีไ่ ม่นอ้ ยกว่า 244
ตารางเมตร

19 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้า ค.ส.ล. รางยู ซอยรุ่งเรือง
4 ชุมชนบ้านค่ายเสนียฯ์ 2
(เสนอโดยชุมชนบ้านค่าย
เสนียฯ์ 2)

เงินอุดหนุน
ทัว่ ไป

403,200.00

- เพือ่ แก้ไขปัญหาความ
- ก่อสร้างรางระบายน้า
เดือดร้อน
ค.ส.ล.รูปตัวยู กว้าง 0.70
ของประชาชนภายในเขต เมตร ยาวไม่นอ้ ยกว่า 150
เทศบาล
เมตร วางท่อ ค.ส.ล&#
-เพือ่ ให้มีระบบระบายน้าที่ 216; 0.40 ม. จานวน 4
ได้มาตรฐาน
ท่อน

20 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้า ค.ส.ล. รางยู ซอยรุ่งเรือง
2 ชุมชนบ้านค่ายเสนียฯ์ 2
(เสนอโดยชุมชนบ้านค่าย
เสนียฯ์ 2)

เงินอุดหนุน
ทัว่ ไป

726,800.00

- เพือ่ แก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อน
ของประชาชนภายในเขต
เทศบาล
-เพือ่ ให้มีระบบระบายน้า
ทีไ่ ด้มาตรฐาน

21 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
ซอยสบายรีสอร์ท ชุมชน
นาทราย 1(เสนอโดยชุมชน
นาทราย 1)

เงินอุดหนุน
ทัว่ ไป

189,500.00

- เพือ่ แก้ไขปัญหาความ
- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล
เดือดร้อน
กว้าง 4 เมตร ยาว 95
ของประชาชนภายในเขต
เมตร หนา 0.15 เมตร
เทศบาล
หรือพืน้ ทีไ่ ม่นอ้ ยกว่า 380
- เพือ่ ให้มีถนนทีไ่ ด้มาตรฐาน
ตารางเมตร

22 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
ซอยสรวงศิริ ชุมชนดงอุดม
(เสนอโดยชุมชนดงอุดม)

เงินอุดหนุน
ทัว่ ไป

174,200.00

- เพือ่ แก้ไขปัญหาความ
- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
เดือดร้อน
กว้าง 4 เมตร ยาว 87.50
ของประชาชนภายในเขต
เมตร หนา 0.15 เมตร
เทศบาล
หรือมีพนื้ ทีไ่ ม่นอ้ ยกว่า 350
- เพือ่ ให้มีถนนทีไ่ ด้มาตรฐาน
ตารางเมตร

23 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
ซอยสารวยอุทศิ ชุมชนดง
อุดม (เสนอโดยชุมชนดงอุดม)

เงินอุดหนุน
ทัว่ ไป

89,700.00

- เพือ่ แก้ไขปัญหาความ
- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
เดือดร้อน
กว้าง 4 เมตร ยาว 46
ของประชาชนภายในเขต
เมตร หนา 0.15 เมตร
เทศบาล
หรือพืน้ ทีไ่ ม่นอ้ ยกว่า 184
- เพือ่ ให้มีถนนทีไ่ ด้มาตรฐาน
ตารางเมตร

- ก่อสร้างรางระบายน้า
ค.ส.ล.รูปตัวยู กว้าง 0.70
เมตร ยาวไม่นอ้ ยกว่า 244
เมตร วางท่อ ค.ส.ล&#
216; 0.40 ม. จานวน 4
ท่อน
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24 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้าและถนน ค.ส.ล
ซอยศิลปินแยกขวา ชุมชน
หนองขาม (เสนอโดยชุมชน
หนองขาม)

เงินอุดหนุน
ทัว่ ไป

667,000.00

- เพือ่ แก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อน
ของประชาชนภายในเขต
เทศบาล
-เพือ่ ให้มีระบบระบายน้า
และถนน
ทีไ่ ด้มาตรฐาน

ก่อสร้างระบบระบายน้า
ค.ส.ลยาว129.50ม.โดย
วางท่อระบายน้าค.ส.ล
ขนาด&#216; 0.40ม.
(มอก.ชั้น3)จานวน 116
ท่อนบ่อพักค.ส.ลสาหรับ
ท่อ &#216;0.40 ม.
จานวน13บ่อก่อสร้างถนน
ค.ส.ล กว้าง 0.95ม.ความ
ยาวรวม 108 ม.หนา 0.15
ม.หรือมีพนื้ ทีร่ วมไม่นอ้ ย
กว่า102ตรม.

25 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้า ค.ส.ล รางยู ซอยนาทราย
3 เชื่อมวอยนาทราย 4(ซอย
1) ชุมชนนาทราย 2 (เสนอ
โดยชุมชนนาทราย2)

เงินอุดหนุน
ทัว่ ไป

601,200.00

- เพือ่ แก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อน
ของประชาชนภายในเขต
เทศบาล
- เพือ่ ให้มีรางระบายน้าทีไ่ ด้
มาตรฐาน

-ก่อสร้างรางระบายน้า ค.
ส.ล.รูปตัวยูกว้าง 0.70
เมตร ยาวไม่นอ้ ยกว่า
160.5 เมตรวางท่อ
ค.ส.ล&#216; 0.40 ม.
จานวน 6 ท่อน

26 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้า ค.ส.ล รางยู ซอยนา
ทราย3 เชื่อมวอยนาทราย4(
ซอย2) ชุมชนนาทราย 2
(เสนอโดยชุมชนนาทราย2)

เงินอุดหนุน
ทัว่ ไป

519,800.00

- เพือ่ แก้ไขปัญหาความ
ก่อสร้างรางระบายน้า ค.
เดือดร้อน
ส.ล.รูปตัวยู กว้าง 0.70
ของประชาชนภายในเขต เมตร ยาวไม่นอ้ ยกว่า 142
เทศบาล
เมตรวางท่อ ค.ส.ล&#216;
- เพือ่ ให้มีรางระบายน้าทีไ่ ด้ 0.40 ม. จานวน 9 ท่อน
มาตรฐาน

27 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้า ค.ส.ล.รางยู ซอยนาทราย
3 ชุมชนนาทราย 2 (เสนอ
โดยชุมชนนาทราย2)

เงินอุดหนุน
ทัว่ ไป

379,000.00

- เพือ่ แก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อน
ของประชาชนภายในเขต
เทศบาล
- เพือ่ ให้มีรางระบายน้าทีไ่ ด้
มาตรฐาน

ก่อสร้างรางระบายน้า ค.
ส.ล.รูปตัวยู กว้าง 0.70
เมตร ยาวไม่นอ้ ยกว่า
102.50 เมตร วางท่อ
ค.ส.ล&#216; 0.40 ม.
จานวน 6 ท่อน

28 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการอุดหนุนขยายเขต รายได้จัดเก็บเอง
ประปา

450,000.00

- เพือ่ แก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อน
ในการขาดแคลนน้าของ
ประชาชน
ภายในเขตเทศบาล

- เพือ่ แก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อน ในการขาด
แคลนน้าของประชาชน
ภายในเขตเทศบาล

29 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการอุดหนุนขยายเขต รายได้จัดเก็บเอง
ไฟฟ้าสาธารณะ

450,000.00

- เพือ่ ให้ประชาชนในเขต
เทศบาลมี
มีไฟฟ้าใช้อย่างทัว่ ถึง
- เพือ่ ให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
- เพือ่ ให้เทศบาลมีความ
เจริญ อย่างทัว่ ถึง

- อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ภายในเขต
เทศบาล
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โครงการ
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งบตาม
ข้อบัญญัติ

วัตถุ
ประสงค์
- เพือ่ แก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อน
ของประชาชนภายในเขต
เทศบาล
-เพือ่ ให้มีระบบระบายน้าทีไ่ ด้
มาตรฐาน

ผลผลิต

30 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้า ค.ส.ล. ซอยคา
งาม ชุมชนบงคา (เสนอ
โดยชุมชนบงคา)

เงินอุดหนุน
ทัว่ ไป

299,000.00

- ก่อสร้างระบบระบายน้า
ค.ส.ล. ยาว 70 เมตร
โดยวางท่อระบายน้า ค.
ส.ล. ขนาด&#216; 0.40
เมตรจานวน 57 ท่อน บ่อ
พักค.ส.ล. สาหรับท่อ &#
216;0.40 เมตร จานวน 10
บ่อ รางระบายน้า ค.ส.ล.
รางวี ยาว 57 เมตร

31 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
ถนนดงอุดม - หนองใส
(จากสุดถนน ค.ส.ล.เดิม
บริเวณซอยตาโม ถึงถนน ค.
ส.ล.เดิม บริเวณทางเข้า
หมู่บา้ นอุดรแลนด์) ชุมชน
หนองใส 2

เงินอุดหนุน
ทัว่ ไป

2,118,000.00

32 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้า ค.ส.ล.
ซอยสร้างโคก (หลังโรงเรียน)
ชุมชนเก่าน้อย (เสนอโดย
ชุมชนเก่าน้อย)

เงินอุดหนุน
ทัว่ ไป

783,000.00

-เพือ่ แก้ไขปัญหาความ
- ก่อสร้างระบบระบายน้า
เดือดร้อนของ
ค.ส.ล. ยาว 373 ม. โดย
ประชาชนภายในเขตเทศบาล วางท่อระบายน้า ค.ส.ล.
-เพือ่ ให้มีระบบระบายน้าทีไ่ ด้ ขนาด&#216; 0.40 ม.
มาตรฐาน
(มอก.ชั้น3) จานวน 333
ท่อน บ่อพัก ค.ส.ล.
สาหรับท่อ &#216;0.40
ม. จานวน 34 บ่อ

33 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้า ค.ส.ล. รางยู ซอย
เพชรสาลี ชุมชนหนองใส 1
(เสนอโดยชุมชนหนองใส1)

เงินอุดหนุน
ทัว่ ไป

932,000.00

- เพือ่ แก้ไขปัญหาความ - ก่อสร้างระบบระบายน้า
เดือดร้อน
ค.ส.ล. รูปตัวยู กว้าง
ของประชาชนภายในเขต
0.70ม.ยาว 271 เมตร
เทศบาล
-เพือ่ ให้มีระบบระบายน้าทีไ่ ด้
มาตรฐาน

34 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้า ค.ส.ล. ซอยเพชรมณี
ชุมชนหนองขามน้อย (เสนอ
โดยชุมชนหนองขามน้อย)

เงินอุดหนุน
ทัว่ ไป

1,101,000.00

- เพือ่ แก้ไขปัญหาความ
- ก่อสร้างรางระบายน้า
เดือดร้อน
ค.ส.ล รูปตัวยู กว้าง 0.70
ของประชาชนภายในเขต
เมตร ยาว 317 เมตร
เทศบาล
-เพือ่ ให้มีรางระบายน้าทีไ่ ด้
มาตรฐาน

-เพือ่ แก้ไขปัญหาความ
- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
เดือดร้อนของ
กว้าง 8 เมตร ยาว 300
ประชาชนภายในเขตเทศบาล เมตร หนา 0.20 เมตร
- เพือ่ ให้มีถนนทีเ่ ป็น
หรือมีพนื้ ที่ ไม่นอ้ ยกว่า
มาตรฐาน
2,400 ตารางเมตร
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งบตาม
ข้อบัญญัติ

วัตถุ
ประสงค์
- เพือ่ แก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อน
ของประชาชนภายในเขต
เทศบาล
- เพือ่ ให้มีรางระบายน้าทีไ่ ด้
มาตรฐาน สวยงาม เป็น
ระเบียบ

ผลผลิต

35 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้า ค.ส.ล. รางยูถนน
กลางบ้าน ชุมชนหนองขาม
(เสนอโดยชุมชนหนอง
ขาม)

เงินอุดหนุน
ทัว่ ไป

1,271,000.00

- ก่อสร้างรางระบายน้า
ค.ส.ล. รูปตัวยู กว้าง 0.70
ม. ยาวไม่นอ้ ยกว่า 354 ม.
และก่อสร้าง บ่อพัก
ค.ส.ล สาหรับท่อ &#
216;0.40 ม.จานวน1บ่อ
วางท่อ ค.ส.ล. &#216;
0.40 ม.จานวน 4 ท่อน

36 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
ซอยศรีจันทร์ ชุมชนนา
ดอน (เสนอโดยชุมชนนา
ดอน)

เงินอุดหนุน
ทัว่ ไป

118,100.00

- เพือ่ แก้ไขปัญหาความ
- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล
เดือดร้อน
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 80
ของประชาชนภายในเขต
เมตร หนา 0.15 เมตร
เทศบาล
หรือมีพนื้ ทีไ่ ม่นอ้ ยกว่า 240
- เพือ่ ให้มีถนนทีไ่ ด้มาตรฐาน
ตารางเมตร

37 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
ซอยสามัคคีธรรม ชุมชน
นาทราย 1(เสนอโดยชุมชน
นาทราย 1)

เงินอุดหนุน
ทัว่ ไป

78,400.00

- เพือ่ แก้ไขปัญหาความ
- ก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล.
เดือดร้อน
กว้าง 4 เมตร ยาว 39
ของประชาชนภายในเขต
เมตร หนา 0.15 เมตร
เทศบาล
หรือมีพนื้ ทีไ่ ม่นอ้ ยกว่า
- เพือ่ ให้มีถนนทีไ่ ด้มาตรฐาน
156 ตารางเมตร

38 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

โครงการสมุนไพรบ้านหนอง รายได้จัดเก็บเอง
ขาม(กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
หนองขาม)(เสนอโดยชุม
ชุมชนหนองขาม)

25,000.00

-เพือ่ นาสมุนไพรในท้องถิ่น สร้างรายได้ให้กบั ท้องถิ่น
มาประยุกต์ใช้กบั
และครอบครัว สามารถ
ชีวิตประจาวัน
นาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
- เพือ่ อนุรักษ์สมุนไพรไทยไว้ สร้างชื่อเสียงให้กบั ชุมชน
-เพือ่ สร้างอาชีพให้กบั ชุมชน

39 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

โครงการผลิตน้ายาปรับผ้า รายได้จัดเก็บเอง
นุม่ สูตรเข้มข้น(กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนพรสวรรค์)(เสนอโดย
ชุมชุมชนพรสวรรค์)

25,000.00 -เพือ่ ให้คนในชุมชนมีงานทา สร้างรายได้ให้กบั ชุมชน
-เพือ่ สร้างอาชีพให้กบั ชุมชน สร้างอาชีพให้คนในชุมชน
สร้างชื่อเสียงให้กบั ชุมชน

40 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

โครงการตัดเย็บเสื้อผ้าชุมชน รายได้จัดเก็บเอง
เก่าน้อย(กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
เก่าน้อย)(เสนอโดยชุมชุมชน
เก่าน้อย)

30,000.00 -เพือ่ ให้คนในชุมชนมีงานทา สร้างรายได้ให้กบั ชุมชน
-เพือ่ สร้างอาชีพให้กบั ชุมชน สร้างอาชีพให้คนในชุมชน
สร้างชื่อเสียงให้กบั ชุมชน

41 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

โครงการตัดเย็บเสื้อผ้าชุมชน รายได้จัดเก็บเอง
มั่งคั่ง(กลุ่มวิสาหกิจกลุ่มสตรี
มั่งคั่งพัฒนา)(เสนอโดยชุม
ชุมชนมั่งคั่ง)

25,000.00 -เพือ่ ให้คนในชุมชนมีงานทา สร้างรายได้ให้กบั ชุมชน
-เพือ่ สร้างอาชีพให้กบั ชุมชน สร้างอาชีพให้คนในชุมชน
สร้างชื่อเสียงให้กบั ชุมชน

42 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

โครงการจักรสานงานฝีมือ รายได้จัดเก็บเอง
(กลุ่มวิสาหกิจชุมชนดงอุดม)
(เสนอโดยชุมชุมชนดงอุดม)

25,000.00 -เพือ่ ให้คนในชุมชนมีงานทา สร้างรายได้ให้กบั ชุมชน
-เพือ่ สร้างอาชีพให้กบั ชุมชน สร้างอาชีพให้คนในชุมชน
สร้างชื่อเสียงให้กบั ชุมชน

43 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

โครงการทอผ้าบ้านหนองใส รายได้จัดเก็บเอง
(กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหนองใส
1)(เสนอโดยชุมชุมชนหนอง
ใส 1)

25,000.00 -เพือ่ ให้คนในชุมชนมีงานทา สร้างรายได้ให้กบั ชุมชน
-เพือ่ สร้างอาชีพให้กบั ชุมชน สร้างอาชีพให้คนในชุมชน
สร้างชื่อเสียงให้กบั ชุมชน
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44 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

โครงการเพดานกฐิน อสม. รายได้จัดเก็บเอง
หนองใส(กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
หนองใส 3)(เสนอโดยชุม
ชุมชนหนองใส 3)

25,000.00 -เพือ่ ให้คนในชุมชนมีงานทา สร้างรายได้ให้กบั ชุมชน
-เพือ่ สร้างอาชีพให้กบั ชุมชน สร้างอาชีพให้คนในชุมชน
สร้างชื่อเสียงให้กบั ชุมชน

45 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

โครงการสร้างความเข้มแข็ง รายได้จัดเก็บเอง
ให้กบั กลุ่มเศรษฐกิจและ
สังคมในชุมชน/หมู่บา้ นโดย
วิธีการสหกรณ์เป็นแนวทาง
ในการดาเนินงาน

50,000.00

-ส่งเสริมให้กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มเศรษฐกิจและ
สังคมในชุมชน/หมู่บา้ นมี
กองทุน/กลุ่มบริหารจัดการ
เองได้และมีประสิทธิภาพ
-เพือ่ ส่งเสริมให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตทีด่ ีขึ้น
ครอบครัวอบอุ่น สังคมมี
ความสุข

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
เศรษฐกิจและสังคม
ดาเนินงานโดยวิธีการใช้
ระบบสหกรณ์ทกุ กลุ่ม

รายได้จัดเก็บเอง

50,000.00

- เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการสร้างเครือข่าย
ส่งเสริมการเรียนรู้ทาง
การเกษตร

เกษตรกรมีความรู้ด้าน
การเกษตรเกษตรกรมี
ความรู้ด้านการเกษตรและ
สามารถพัฒนาในการ
ประกอบอาชีพให้ได้ผลดี

47 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

โครงการภายใต้ภารกิจถ่าย รายได้จัดเก็บเอง
โอนด้านการเกษตร

50,000.00

- เพือ่ พัฒนาแหล่งศึกษาหา
ความรู้ของเกษตรกร
- เพือ่ ให้เกษตรกรทา
การเกษตรได้ผลดีมากขึ้น

เกษตรกรมีความรู้ด้าน
การเกษตรเกษตรกรมี
ความรู้ด้านการเกษตร
อาชีพให้ได้ผลดี

48 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

โครงการส่งเสริมการใช้ รายได้จัดเก็บเอง
จักรยานในชีวิตประจาวัน

20,000.00

- เพือ่ เป็นการลดการใช้
ลดการใช้พลังงาน และ
พลังงานลดมลพิษและรักษา ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน
สิ่งแวดล้อม
ร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม

49 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

โครงการรณรงค์ส่งเสริมการ รายได้จัดเก็บเอง
รักษาสิ่งแวดล้อมและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

30,000.00

- เพือ่ สร้างจิตสานึกให้กบั
นักเรียน นักศึกษา
นักเรียนนักศึกษาประชาชน ประชาชนทัว่ ไปมีจิตสานึก
ทัว่ ไปได้ตระหนักถึงการ
ในการอนุรักษ์
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
- เพือ่ ให้ทรัพยากรธรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมคงอยูใ่ น
สภาพทีส่ มบูรณ์

20,000.00

- จัดกิจกรรมเพือ่ ให้เด็กที่
จะจบการศึกษาได้รับ
ประสบการณ์จากการทัศน
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ทาง
ธรรมชาติ

46 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

50 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

โครงการสร้างเครือข่าย
ส่งเสริมการเรียนรู้ทาง
การเกษตร

โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

รายได้จัดเก็บเอง

นักเรียนทีจ่ บการศึกษา
ได้รับความรู้จากการไป
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
ทางธรรมชาติ
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โครงการ

แหล่งทีม่ า
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ

51 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

โครงการจัดการขยะชุมชน รายได้จัดเก็บเอง
แบบครบวงจร

52 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

โครงการจ้างเหมากาจัดขยะ รายได้จัดเก็บเอง
มูลฝอย

53 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

โครงการจ้างเหมาแรงงานทา รายได้จัดเก็บเอง 11,120,400.00
ความสะอาดในชุมชน

54 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

โครงการจัดซื้อยาและ
เวชภัณฑ์ทมี่ ิใช่ยา

รายได้จัดเก็บเอง

30,000.00

วัตถุ
ประสงค์

ผลผลิต

- เพือ่ เสริมสร้างจิตสานึก ประชาชนมีจิตสานึกและ
และความเข้าใจถึงแนวทาง ความเข้าใจในแนวทางการ
ในการลดปริมาณขยะและ
ลดปริมาณขยะ
แยกขยะจากครัวเรือนและ
แหล่งกาเนิดอื่นๆ ก่อนทีจ่ ะ
นาไปกาจัด
- เพือ่ ลดปริมาณขยะจาก
โรงเรียนและชุมชนก่อนนาไป
กาจัด

3,200,000.00 - เพือ่ ให้รถยนต์บรรทุกขยะ ขยะมูลฝอยทีจ่ ัดเก็บได้ใน
ฯ ของเทศบาลตาบลหนองบัว เขตเทศบาลตาบลหนองบัว
นาขยะมูลฝอยทีจ่ ัดเก็บได้ไป มีสถานทีก่ าจัดถูกต้อง
กาจัดในสถานทีท่ มี่ ีการ ตามหลักสุขาภิบาลอนามัย
ควบคุมตามหลักสุขาภิบาล
และสิง่ แวดล้อม
อนามัยและสิ่งแวดล้อม

50,000.00

- เพือ่ สร้างงานและสร้าง
รายได้ให้แก่คนในชุมชน
- เพือ่ ให้ประชาชนมีงานทา
ในถิ่นฐานของตนเอง
- เพือ่ ให้ชุมชนมีความสะอาด
เป็นระเบียบเรียบร้อย

ประชาชนในเขตพืน้ ทีม่ ี
งานทาและมีรายได้เพิม่
มากขึ้น

- เพือ่ ให้บริการสาธารณสุข
ขั้นพืน้ ฐานแก่ปรปะชาชน
- เพือ่ ลดอัตราการป่วยและ
ตาย
ด้วยโรคทีส่ ามารถป้องกันได้

ประชาชนได้รับบริการขั้น
พืน้ ฐานอย่างทัว่ ถึง

55 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

โครงการรณรงค์ปอ้ งกันและ รายได้จัดเก็บเอง
สร้างเขตปลอดโรคพิษสุนขั บ้า

60,000.00 - เพือ่ ไม่ให้มีการแพร่ระบาด เพือ่ ไม่ให้มีการแพร่ระบาด
ของ
ของโรคพิษสุนขั บ้าในเขต
โรคพิษสุนขั บ้า
เทศบาล
- เพือ่ ให้ประชาชนในเขต
เทศบาล
ปลอดจากโรคพิษสุนขั บ้า

56 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

โครงการสมทบกองทุนระบบ รายได้จัดเก็บเอง
หลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่นหรือพืน้ ทีเ่ ทศบาล
ตาบลหนองบัว

759,270.00

เพือ่ สนับสนุนและส่งเสริม
ประชาชนมีหลักประกัน
การจัดบริการสาธารณสุข สุขภาพและเข้าถึงบริการ
ของหน่วยบริการหรือสถาน ด้านสาธารณสุขความมีสิทธิ์
บริการอื่นรวมทัง้ สถาน
บริการทางเลือกโดยเน้นเรื่อง
การสร้างเสริมสุขภาพการ
ป้องกันโรคและการฟืน้ ฟู
สมรรถภาพทีจ่ าเป็นต่อ
สุขภาพและการดารงชีวิต
ของประชาชนโดยเฉพาะ
ผู้ด้อยโอกาส

16
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โครงการ

แหล่งทีม่ า
งบประมาณ

57 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม โครงการอุดหนุนเหล่ากาชาด รายได้จัดเก็บเอง
จังหวัดอุดรธานี (อุดหนุน
จังหวัดอุดรธานี)

งบตาม
ข้อบัญญัติ

วัตถุ
ประสงค์

ผลผลิต

20,000.00 - เพือ่ อุดหนุนโครงการเหล่า - เพือ่ บรรเทาทุกข์ สังคม
การชาด
สงเคราะห์ส่งเสริมสุขภาพ
จังหวัดอุดรธานี
อนามัย พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและกิจกรรมการกุศล

58 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

โครงการสงเคราะห์เบีย้ ยัง
ชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาล
ตาบลหนองบัว

เงินอุดหนุน
ทัว่ ไป

20,718,000.00 เพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุ
ให้ได้รับการช่วยเหลือและ
สามารถ
ดารงชีวิตอยูไ่ ด้ตามปกติ

จานวนผู้สูงอายุในเขต
เทศบาล จานวน ปีละ
2,725 คน

59 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

โครงการสงเคราะห์เบีย้
ความพิการ ในเขตเทศบาล
ตาบลหนองบัว

เงินอุดหนุน
ทัว่ ไป

4,800,000.00

จานวนผู้พิการในเขต
เทศบาล จานวน ปีละ
357 คน

60 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

โครงการสงเคราะห์เบีย้ ยัง
ชีพผู้ปว่ ยเอดส์ ในเขต
เทศบาลตาบลหนองบัว

เงินอุดหนุน
ทัว่ ไป

61 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

โครงการน้าใจเทศบาล
ต้านภัยหนาว

รายได้จัดเก็บเอง

62 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

63 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

64 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

เพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผู้พิการ
ให้ได้รับการช่วยเหลือและ
สามารถ
ดารงชีวิตอยูไ่ ด้ตามปกติ

240,000.00 เพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ จ่ายเบีย้ ยังชีพให้แก่ผู้ปว่ ย
ติดเชื้อ
เอดส์ จานวน 40 คน
ให้ได้รับการช่วยเหลือและ
เดือนละ 500 บาท
สามารถ
ดารงชีวิตอยูไ่ ด้ตามปกติ
100,000.00 เพือ่ เป็นการช่วยเหลือผู้ยากไร้
ทีข่ าดแคลนเครื่องนุง่ หุม่
กันหนาว

- ผู้ยากไร้ในเขตเทศบาล
ตาบลหนองบัว

โครงการเพิม่ คุณภาพชีวิต รายได้จัดเก็บเอง
ให้กบั ผู้พิการ ผู้สูงอายุ
ผู้ด้อยโอกาสภายในตาบล

100,000.00

- เพือ่ ช่วยเหลือผู้พิการ
ผู้สูงอายุ
และผู้ด้อยโอกาส
- เพือ่ ยกระดับคุณภาพชีวิต
ให้ใกล้เคียง
กับประชาชนทัว่ ไป
- จัดซื้ออุปกรณ์ในการ
ช่วยเหลือผู้พิการ
ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส

ผู้พิการผู้สูงอายุและ
ผู้ด้อยโอกาส ในเขต
เทศบาลตาบลหนองบัว

โครงการเดินด้วยรถ ลด
ความเครียด สวัสดิการ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส

100,000.00

เพือ่ เป็นการจัดซื้อรถเข็น
ให้กบั ผู้สูงอายุ
ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

-จัดซื้อรถเข็นคนพิการ
ให้กบั ผู้พิการ ผู้สูงอายุและ
ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน
จานวนไม้นอ้ ยกว่า 10 คัน

รายได้จัดเก็บเอง

โครงการสนับสนุนการจัด รายได้จัดเก็บเอง
สวัสดิการชุมชน ออมทรัพย์
วันละบาท

100,000.00 - เพือ่ สนับสนุนสวัสดิการใน - เพือ่ ให้สมาชิกกองทุน
ชุมชน
ได้รับสิทธิประโยชน์ จาก
ตั้งแต่เกิดจนตาย
กองทุนอย่างแท้จริงและมี
-เพือ่ สนับสนุนกลุ่มอาชีพ
ประสิทธิภาพ
และผู้ด้อย
โอกาสในชุมชน
-เพือ่ สร้างความคุ้มครองทาง
สังคม
ให้เข้มแข็งและยัง่ ยืน

17
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65 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

โครงการ

แหล่งทีม่ า
งบประมาณ

โครงการบ้านท้องถิ่นไทย รายได้จัดเก็บเอง
ประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์
ราชัน ราชินี

งบตาม
ข้อบัญญัติ
200,000.00

วัตถุ
ประสงค์

ผลผลิต

- เพือ่ ช่วยเหลือผู้ยากไร้
- ดาเนินการก่อสร้าง
ผู้ด้อยโอกาส
บ้านพักอาศัย จานวน ปีละ
ให้มีทอี่ ยูอ่ าศัย
1 หลัง
-เพือ่ ยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานชีวิต
ของประชาชนผู้ยากไร้ในเขต
เทศบาล
ตาบลหนองบัว
- เพือ่ เทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั ฯ

66 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม โครงการอาสาสมัครพัฒนา รายได้จัดเก็บเอง
สังคม และความมั่นคงของ
มนุษย์ (อพม.)

20,000.00 เพือ่ ส่งเสริมสนับสนุนการมี เพือ่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ส่วนร่วม
กับกลุ่ม เป้าหมายและ
และพัฒนากลไกการ
สอดคล้องกับนโยบาย ของ
ขับเคลื่อนบูรณาการ
รัฐบาล
ปฏิบตั ิงาน

67 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

100,000.00

- เพือ่ ให้การสนับสนุนงาน
เพือ่ สร้างขวัญกาลังใจ
อาสาสมัคร
ให้กบั อาสาสมัคร ดูแล
ดูแลผู้สูงอายุทบี่ า้ น (อผส.) มี ผู้สูงอายุทสี่ ร้างประโยชน์
ความยัง่ ยืน
ต่อสังคม จานวน 38 คน
- เป็นการสร้างขวัญและ
กาลังใจที่ อผส.
เสียสละอุทศิ ตนสร้าง
ประโยชน์ต่อสังคม

โครงการสนับสนุน
รายได้จัดเก็บเอง
อาสาสมัครดูแล ผู้สูงอายุที่
บ้าน (อผส.)

68 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

โครงการจัดตั้งโรงเรียน
ผู้สูงอายุ

รายได้จัดเก็บเอง

100,000.00

-เพือ่ ให้ผู้สูงอายุมีโอกาสได้
เรียนรู้
และใช้ทกั ษะต่างๆในการ
ดาเนิน
งานกิจกรรมร่วมกับสังคมและ
ชุมชน
-เพือ่ สนับสนุนและส่งเสริม
อาชีพให้กบั ผู้สูงอายุ

จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ
จานวน 1 แห่ง

69 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

โครงการอุดหนุนการจัด
สวัสดิการ ชมรมผู้สูงอายุ
เทศบาลตาบลหนองบัว

รายได้จัดเก็บเอง

100,000.00

- เพือ่ อุดหนุนการจัด
สวัสดิการ
ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตาบล
หนองบัว
- เพือ่ สร้างความคุ้มครอง
ให้กบั ผู้สูง
อายุในเขตเทศบาลตาบล
หนองบัว
ให้เข้มแข็งและยัง่ ยืน

เพือ่ ให้สมาชิกของชมรม
ผู้สูงอายุ เทศบาลตาบล
หนองบัวได้รับสิทธิ
ประโยชน์ อย่างแท้จริง
และมีประสิทธิภาพ

18
ยุทธศาสตร์

โครงการ

แหล่งทีม่ า
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ

วัตถุ
ประสงค์

ผลผลิต

70 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน รายได้จัดเก็บเอง
และประชาชน ในเขต
เทศบาลตาบลหนองบัว

200,000.00

- เพือ่ ส่งเสริมให้เยาวชน
จัดแข่งขันกีฬาประเภท
และประชาชน
ต่างๆ จานวน ปีละ 1 ครั้ง
ในพืน้ ทีร่ ู้จักใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์
- ส่งเสริมให้เยาวชนและ
ประชาชน
หันมาเล่นกีฬาเพือ่ นาไปสู่
ความสามัคคี
และความสมานฉันท์ในสังคม

71 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม โครงการจัดงานกีฬาอนุบาล รายได้จัดเก็บเอง
สัมพันธ์

20,000.00

จัดแข่งขันกีฬาของเด็กๆ
จัดกิจกรรมแบ่งกลุมสีให้
เพือ่ ให้เด็ก
เด็ก ศพด. ในสังกัด
มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย แข่งขันกีฬาสีภายในจานวน
อารมณ์
ปีละ 1 ครั้ง มีผู้เข้าร่วม
สังคมและสติปญ
ั ญาให้
โครงการ จานวน 400 คน
เหมาะสมตามวัย

72 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม โครงการจัดตั้งศูนย์เยาวชน รายได้จัดเก็บเอง
เทศบาล ตาบลหนองบัว

10,000.00

73 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

80,000.00

โครงการแข่งขันกีฬากลุ่ม
โรงเรียนสังกัด อปท.

รายได้จัดเก็บเอง

- เพือ่ ให้เทศบาลมีสถานที่
จัดกิจกรรม
- เพือ่ เป็นศูนย์กลางในการ
เรียนรู้กฬี า
- เพือ่ เป็นศูนย์กลางในการ
ให้บริการ
กิจกรรมนันทนาการแก่
เยาวชนและ
ประชาชนทีส่ นใจ

จัดหาสถานทีจ่ ัดสร้าง
อาคารศูนย์เยาวชน ลาน
กีฬาและนันทนาการ

- เพือ่ ให้นกั เรียนได้รู้จักการ นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1
ทางาน
หนองใส เป็นผู้มีน้าใจ
ร่วมกันเป็นหมู่คณะ
เป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะรู้
- เพือ่ ส่งเสริมความสามัคคี อภัยและ มีพลานามัย
ระหว่าง
สมบูรณ์แข็งแรง
โรงเรียนกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
- เพือ่ ให้นกั เรียนรู้จักใช้เวลา
ว่างให้เป็น
ประโยชน์

74 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กฬี า รายได้จัดเก็บเอง

50,000.00 เพือ่ ส่งเสริมให้นกั เรียนรักการ
เล่นกีฬา
และมีอุปกรณ์กฬี าพอเพียง
และทันสมัย

75 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน รายได้จัดเก็บเอง
อปท.

300,000.00

เพือ่ เป็นการปูพนื้ ฐานให้
นักเรียนทุกคน
เล่นกีฬาได้ตามสภาพ

จัดซื้ออุปกรณ์กฬี า

ส่งเสริมศักยภาพการเล่น
กีฬาทัง้ ภายใน ในและ
ภายนอกโรงเรียน

19
ยุทธศาสตร์

โครงการ

แหล่งทีม่ า
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ

วัตถุ
ประสงค์

ผลผลิต

76 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

โครงการแข่งขันมหกรรม
กีฬาท้องถิ่น ไทคัพ

รายได้จัดเก็บเอง

10,000.00

- เพือ่ ส่งเสริมการออก
แข่งขันไทคัพ ระดับอาเภอ
กาลังกาย
ระดับจังหวัด ระดับเขต
- ใช้เวลาว่างในเกิดประโยชน์
และระดับประเทศ
- ห่างไกลยาเสพติด

77 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

โครงการจัดกิจกรรมเฉลิม รายได้จัดเก็บเอง
พระเกียรติ เนือ่ งในวโรกาส
ต่างๆ

300,000.00

- เพือ่ เป็นการเชิดชูสถาบัน
- เทศบาลร่วมกับ
พระมหากษัตริย์
ประชาชนภายในเขต จัด
- เพือ่ ให้ประชาชนได้ร่วมกัน กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
แสดงความจงรักภักดี
เนือ่ งในโอกาส สาคัญต่างๆ

78 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม โครงการขยายผลโครงการอัน รายได้จัดเก็บเอง
เนือ่ ง มาจากพระราชดาริ

30,000.00

- เพือ่ ติดตามผลโครงการ
อันเนือ่ ง
มาจากพระราชดาริ

- จัดกิจกรรมเพือ่ เป็นการ
ปลูกจิตสานึก ให้กบั
ประชาชน

79 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

รายได้จัดเก็บเอง

20,000.00

- เพือ่ เป็นการปลูกฝัง
จิตสานึกใน
เรื่องของความจงรักภักดี

- จัดกิจกรรมเพือ่ เป็นการ
ปลูกจิตสานึก ให้กบั
ประชาชน

80 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม โครงการรณรงค์ปอ้ งกันและ รายได้จัดเก็บเอง
แก้ไข ปัญหาสาธารณภัยใน
ชุมชน เทศบาลตาบลหนองบัว

150,000.00

- เพือ่ ช่วยเหลือบรรเทา
สาธารณภัย
ในชุมชนให้มีความเป็น
ระเบียบ
เรียบร้อยและเพือ่ เป็นการ
แก้ไขปัญหาสาธารณภัย
- เพือ่ คุ้มครองและ
สร้างความ
ปลอดภัยแก่ชีวิต
และทรัพย์สิน
ของประชาชน

- จัดฝึกอบรมปีละ 1 ครั้ง

81 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม โครงการใช้รถใช้ถนนอย่าง รายได้จัดเก็บเอง
ปลอดภัย และออก
ใบอนุญาตขับรถให้ประชาชน

100,000.00

- เพือ่ ส่งเสริมให้ประชาชน - ประชาชนปฏิบตั ิตามกฎ
ปฏิบตั ิ
จราจร - สถิติการเกิด
ตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด อุบตั ิเหตุจากการใช้ รถใช้
- เพือ่ ลดความสูญเสียชีวิต
ถนนลดลง
และ
ทรัพย์สินจากอุบตั ิเหตุ

82 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

20,000.00

- เพือ่ ลดความสูญเสียชีวิต - ตั้งจุดสกัดผู้ทเี่ มาแล้วขับ
และ
รถ
ทรัพย์สินจากอุบตั ิเหตุในช่วง
เทศกาลต่างๆ
- เพือ่ ป้องกันการเกิด
อุบตั ิเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลให้ลด
น้อยลง

โครงการปลูกพลังสร้าง
จิตสานึก ความจงรักภักดี

โครงการป้องกันและลด
อุบตั ิเหตุ ทางถนนในช่วง
เทศกาลต่างๆ

รายได้จัดเก็บเอง
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โครงการ

แหล่งทีม่ า
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ

วัตถุ
ประสงค์

ผลผลิต

83 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม โครงการมีส่วนร่วมเผยแพร่ รายได้จัดเก็บเอง
ความรู้ ทางกฏหมายแก่
ประชาชน

30,000.00

- เพือ่ ให้ประชาชนมีความรู้
- ฝึกอบรมความรู้ด้าน
ความ
กฏหมายแก่ ประชาชนใน
เข้าใจในสิทธิขั้นพืน้ ฐาน เขตเทศบาลปีละ 1 ครั้ง
ตลอดจน
จานวน 200 คน
กฏหมายทีเ่ กีย่ วข้องใน
ชีวิตประจาวัน
เสริมสร้างความมั่นใจในการ
ปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยฯ

84 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

30,000.00

- เพือ่ ส่งเสริมให้เด็ก /
- จัดให้มีการอบรม
เยาวชน/ประชาชน
คุณธรรม จริยธรรม ปฏิบตั ิ
มีคุณธรรมและจริยธรรมใน ธรรม ให้กบั เด็ก เยาวชน
การดาเนินชีวิต
และ ประชาชนในเขต
- เพือ่ ให้เด็ก/เยาวชน/
เทศบาล ปีละ 1 ครั้ง
ประชาชนได้มี
โอกาสปฏิบตั ิธรรมและมี
คุณธรรมและ
จริยธรรม
- เพือ่ ให้พนักงานเทศบาล
และประชาชน
ร่วมกันทาบุญตักบาตร
- เพือ่ เป็นการอนุรักษ์พัฒนา
ปลูกฝังและ
เผยแพร่วัฒนธรรมอันดี

โครงการอบรมคุณธรรม รายได้จัดเก็บเอง
จริยธรรม ปฏิบตั ิธรรม ให้กบั
เด็ก เยาวชนและ ประชาชน
ในเขตเทศบาล

85 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

โครงการจัดงานขึ้นปีใหม่

รายได้จัดเก็บเอง

30,000.00

- ทาบุญตักบาตร ถวาย
ภัตราหารพระ ภิกษุสงฆ์

86 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

โครงการจัดประเพณี
สงกรานต์

รายได้จัดเก็บเอง

100,000.00 - เพือ่ ให้พนักงานเทศบาลได้ - จัดกิจกรรมรดน้าดาหัว
มีโอกาส
ผู้ใหญ่สรงน้า พระมอบ
ร่วมกันทาบุญตักบาตร เพือ่ ของขวัญของรางวัล/ของที่
เป็นการ
ระลึก ผู้สูงอายุ
อนุรักษ์วัฒนธรรม

87 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม โครงการประเพณีลอยกระทง รายได้จัดเก็บเอง

200,000.00

- เพือ่ เป็นการสืบทอด
- จัดกิจกรรมประกวด
อนุรักษ์ประเพณี
ขบวนแห่ ประกวดนางนพ
ลอยกระทงให้ดารงไว้สืบไป มาศ และการแสดงบน
- ประชาชนและหน่วยงาน
เวทีจากโรงเรียนและ
ในพืน้ ทีม่ ี
หน่วยงานในพืน้ ที่
ส่วนในการจัดกิจกรรม

88 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม โครงการจัดงานประเพณีกฐิน รายได้จัดเก็บเอง
เทศบาล

20,000.00

- เพือ่ เป็นการสืบทอดและ
- จัดตั้งกองกฐินสามัคคี
อนุรักษ์ซึ่ง
นาไปทอดถวาย วัดภายใน
ประเพณีของท้องถิ่นให้
เขตเทศบาล
ดารงค์สืบไป
- เพือ่ ให้เทศบาลและชุมชน
มีกจิ กรรม
ร่วมกัน
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โครงการ

แหล่งทีม่ า
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ

วัตถุ
ประสงค์

ผลผลิต

89 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม โครงการจัดงานประเพณี รายได้จัดเก็บเอง
(สัตยาธิษฐาน สืบสานงาน
ประเพณี ไหว้สาพระธาตุ
โพนทอง)

100,000.00 - เพือ่ เป็นการสืบทอด และ
- จัดกิจกรรมส่งเสริม
อนุรักษ์ซึ่ง
ประเพณี พิธีราบวง สรวง
ประเพณีทอ้ งถิ่นให้ดารงไว้
องค์พระธาตุ
- เพือ่ เป็นการแสดงออกถึง
ประชาสัมพันธ์การ
ความเคารพ
ท่องเทีย่ วของเทศบาลและ
บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คู่บา้ น
จ.อุดรธานี
คู่เมือง

90 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

โครงการวันแม่แห่งชาติ

รายได้จัดเก็บเอง

20,000.00

91 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

โครงการหนูนอ้ ยเข้าวัด
(ศพด.ดอนหัน)

รายได้จัดเก็บเอง

20,000.00

- เพือ่ ส่งเสริมให้นกั เรียน
- จัดกิจกรรมให้นกั เรียน
ศพด.ดอนหัน
ศพด.ดอนหัน ได้เข้าวัดฟัง
ได้เข้าวัดฟังธรรม ทาบุญตักร ธรรม ทาบุญตักรบาตร
บาตร
บาเพ็ญกุศล มีเข้าร่วม
บาเพ็ญกุศล เพือ่ ให้เด็กมี
โครงการ 200 คน
จิตใจทีด่ ีงาม

92 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม โคงการฝึกอบรมให้ความรู้ รายได้จัดเก็บเอง
แก่ประชาชน ด้านการ
จัดเก็บภาษี

50,000.00

- เพือ่ ให้ประชาชนในเขต
เทศบาล
รับรู้เรื่องการจัดเก็บภาษีและ
ทราบ
ถึงขั้นตอนในการจัดเก็บภาษี
- เพือ่ ให้ประชาชนตระหนัก
ถึง
ความสาคัญในการเสียภาษี

- จัดฝึกอบรม จานวน ปี
ละ1 ครั้ง

93 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ รายได้จัดเก็บเอง
แก่ประชาชน ด้านการตรวจ
รับการจ้าง ตรวจรับพัสดุ

20,000.00

- เพือ่ ให้ประชาชนในเขต
เทศบาล
รับรู้เกีย่ วกับภาครัฐ ด้านการ
จัดซื้อ/จัดจ้าง
- เพือ่ ให้ประชาชน
ตระหนักถึงความสาคัญ'
ในการจัดหาพัสดุ
มาพัฒนาท้องถิ่นของตน
อย่างถูกต้องตามระเบียบ
และกฎหมาย

- จัดฝึกอบรม จานวน ปี
ละ 1 ครั้ง

94 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

100,000.00

- เพือ่ เพิม่ พูนความรู้
ความสามารถ
ของกลุ่มสตรีในเขตเทศบาล
- เพือ่ ให้กลุ่มสตรีสามารถเป็น
แกนนาในการ
พัฒนาชุมชน

- จัดอบรมกลุ่มสตรี
จานวน ปีละ 1 ครั้ง

โครงการอบรมและทัศน
ศึกษาดูงาน เพือ่ พัฒนา
ศักยภาพกลุ่มสตรี

รายได้จัดเก็บเอง

- เพือ่ ปลูกฝังให้เด็กรู้จัก
แสดงออก
ถึงเคารพ และกตัญญูต่อ
บุพการี

- จัดกิจกรรมการแสดงบน
เวทีและการ แสดงความ
รักระหว่างแม่กบั ลูก และ
การแจกรางวัลการแสดง
ต่าง ๆ ของเด็ก มีผู้เข้าร่วม
โครงการ จานวน 400 คน
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โครงการ

แหล่งทีม่ า
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ

วัตถุ
ประสงค์

ผลผลิต

95 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม โครงการฝึกอบรมและทัศน รายได้จัดเก็บเอง
ศึกษาดูงาน ของ
คณะกรรมการชุมชน ในเขต
เทศบาลตาบลหนองบัว

300,000.00 - เพือ่ ให้คณะกรมการชุมชนมี - จัดฝึกอบรมและทัศน
วิสัยทัศน์ในการพัฒนา
ศึกษาดูงาน จานวนปีละ 1
กว้างขวาง
ครั้ง
ขึ้น และสามารถนา
ประสบการณ์
มาพัฒนาชุมชนของตนเอง
- เพือ่ เป็นการเสริมสร้างความ
สามัคคีและสร้างความสัมพันธ์
อันดีระหว่างเทศบาลกับชุมชน

96 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม โครงการส่งเสริมจัดกิจกรรม รายได้จัดเก็บเอง
วันสตรีสากล

100,000.00 -เพือ่ สนับสนุนการจัดกิจกรรม - จัดทาโครงการส่งเสริม
ของสตรีในชุมชน
กิจกรรม วันสตรีสากล ปี
-เพือ่ เป็นการเสริมสร้างความ
ละครั้ง
สามัคคีของกลุ่มสตรีในชุมชน

97 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

โครงการปณิธานความดีปี รายได้จัดเก็บเอง
มหามงคล

10,000.00

- เพือ่ กระตุ้นการทาความดี
- จัดกิจกรรมปณิธาน
เริ่มได้ทใี่ จเราและกระทา ความดีและกระทา ความดี
ความดี
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
ต่อตนเอง ครอบครัว องค์กร
และประเทศชาติ

98 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

โครงการหนูนอ้ ยเข้าวัด
(ศพด.หนองบัว)

รายได้จัดเก็บเอง

20,000.00

- เพือ่ ส่งเสริมให้นกั เรียน
- จัดกิจกรรมให้นกั เรียน
ศพด.หนองบัว
ศพด.หนองบัว ได้เข้าวัด
ได้เข้าวัดฟังธรรม ทาบุญตักร ฟังธรรม ทาบุญตักรบาตร
บาตร
บาเพ็ญกุศล มีผู้เข้าร่วม
บาเพ็ญกุศล เพือ่ ให้เด็กมี
โครงการ 200 คน
จิตใจทีด่ ีงาม

99 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

โครงการส่งเสริมกิจกรรม
ผู้สูงอายุ

รายได้จัดเก็บเอง

150,000.00

- เพือ่ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมี
ความเลื่อมใส
ศรัทธาในพระพุทธศาสนา
- เพือ่ สนับสนุนให้ผู้สูงอายุมี
ความอดทน
อดกลั้นมีเมตตาเป็นทีพ่ งึ่ ของ
บุตรหลาน
ในครอบครัว

- ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
ตาบลหนองบัว จานวน
400 คน
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100 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

โครงการ

แหล่งทีม่ า
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ

วัตถุ
ประสงค์

ผลผลิต

โครงการอุดหนุนสภา
รายได้จัดเก็บเอง
วัฒนธรรม ตาบลหนองบัว

50,000.00 -เพือ่ ส่งเสริม/สนับสนุนและ
ร่วมจัด
กิจกรรมขององค์กรภาคีและ
เครือข่าย
วัฒนธรรม
-เพือ่ การอนุรักษ์ฟนื้ ฟู
พัฒนา สร้างสรรค์
แลกเปลี่ยน สืบทอด และเฝ้า
ระวังทาง
วัฒนธรรม

- คณะกรรมการสภา
วัฒนธรรมตาบล หนองบัว
ได้ขับเคลื่อนการทางาน
ด้าน วัฒนธรรม เพือ่
ประโยชน์ในการอนุรักษ์
ฟืน้ ฟู จารีตประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
ของท้องถิ่น และของชาติ
และประสานการ
ดาเนินงาน วัฒนธรรม
โดยการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาสังคมและ
ประชาชน

101 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม โครงการอุดหนุนสภาวัฒนธ รายได้จัดเก็บเอง
ธรม อาเภอเมืองอุดรธานี

50,000.00 - เพือ่ ส่งเสริม/สนับสนุนและ
ร่วมจัด
กิจกรรมขององค์กรภาคีและ
เครือข่าย
วัฒนธรรม
-เพือ่ การอนุรักษ์ ฟืน้ ฟู
พัฒนาสร้างสรรค์
แลกเปลี่ยน สืบทอด และ
เฝ้าระวัง
ทางวัฒนธรรม

- คณะกรรมการสภา
วัฒนธรรมอาเภอ เมือง
อุดรธานี ได้ขับเคลื่อนการ
ทางาน วัฒนธรรม เพือ่
ประโยชน์ในการอนุรักษ์
ฟืน้ ฟู จารีตประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
ของท้องถิ่น และของชาติ
และประสานการ
ดาเนินงาน วัฒนธรรม
โดยการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาสังคมและ
ประชาชน

102 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม โครงการปรองดองสมานฉันท์ รายได้จัดเก็บเอง

30,000.00

-เพือ่ สร้างความปรองดอง
สมานฉันท์
ของคระผู้บริหาร สมาชิกสภา
พนักงาน
เทศบาล และประชาชนใน
เขตพืน้ ที่

- จัดฝึกอบรมให้ความรู้
เกีย่ วกับประชาธิปไตย

103 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

100,000.00 - เพือ่ เป็นการป้องกันปัญหา
ยาเสพติด
- เพือ่ แก้ไขปัญหายาเสพติด
- นาผู้เสพยาเสพติดเข้า
บาบัดฟืน้ ฟู

- อุดหนุนศูนย์ปฏิบตั ิการ
พลังแผ่นดินเอาชนะ ยา
เสพติด อาเภอเมือง
อุดรธานี ปีละ 1 ครั้ง

-โครงการอุดหนุนศูนย์ รายได้จัดเก็บเอง
ปฏิบตั ิการพลัง แผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติด อาเภอ
เมืองอุดรธานี (อุดหนุน
อาเภอเมืองอุดรธานี)

104 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม โครงการอาหารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบล
หนองบัว

เงินอุดหนุน
ทัว่ ไป

1,332,800.00

- เพือ่ ให้เด็กได้มีอาหาร
รับประทานอย่างเพียงพอ

- จัดให้มีโครงการอาหาร
กลางวันสาหรับเด็ก
อนุบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลหนองบัว
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105 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

โครงการ

แหล่งทีม่ า
งบประมาณ

-โครงการอุดหนุนศูนย์ต่อสู้ รายได้จัดเก็บเอง
เพือ่ เอาชนะ ยาเสพติด
จังหวัดอุดรธานี ตามโครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด (อุดหนุนจังหวัด
อุดรธานี)

งบตาม
ข้อบัญญัติ

วัตถุ
ประสงค์

ผลผลิต

50,000.00 - เพือ่ เป็นการป้องกันปัญหา - อุดหนดศูนย์ต่อสู้เพือ่
ยา เสพติด - เพือ่ แก้ไข
เอาชนะยาเสพติด จังหวัด
ปัญหายาเสพติด - นาผู้เสพ
อุดรธานี ปีละ 1 ครั้ง
ยาเสพติดเข้าบาบัดฟืน้ ฟู

106 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม โครงการอาหารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กชุมชนดอนหัน

เงินอุดหนุน
ทัว่ ไป

632,100.00

- เพือ่ ให้เด็กมีอาหาร
รับประทาน
อย่างเพียงพอ

- จัดให้มีโครงการอาหาร
กลางวันสาหรับเด็ก
อนุบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดอนหัน

107 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม โครงการอาหารเสริม (นม)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตาบลหนองบัว

เงินอุดหนุน
ทัว่ ไป

521,206.40

- เพือ่ ให้เด็กมีอาหารเสริม
(นม)
ไว้ดื่มเพือ่ บารุงสุขภาพ

- จัดอาหารเสริม (นม)
สาหรับเด็กอนุบาลศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตาบลหนองบัว

108 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

-โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหา ยาเสพติดในโรงเรียน

เงินอุดหนุน
ทัว่ ไป

121,000.00

- เพือ่ ให้โรงเรียนในเขต
เทศบาล
เป็นพืน้ ทีป่ ลอดยาเสพติด
- เพือ่ ป้องกันไม่ให้เยาวชน
เข้าไป
ยุง่ เกีย่ วกับยาเสพติด
- เพือ่ ส่งเสริมให้ครู
ผู้ปกครองหัน
มาสนใจปัญหายาเสพติด

- จัดอบรมนักเรียนใน
โรงเรียนในเขตเทศบาล

109 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม โครงการอาหารเสริม (นม)
ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กชุมชน
ดอนหัน

เงินอุดหนุน
ทัว่ ไป

247,189.80 - เพือ่ ให้เด็กเล็กมีอาหารเสริม - จัดอาหารเสริม (นม)
(นม) ไว้ดื่มเพือ่ บารุงสุขภาพ สาหรับเด็กอนุบาล ศูนย์
- เพือ่ ให้เด็กมีการเจริญเติบโต พัฒนาเด็กเล็กชุมชนดอน
ทัง้ ทางร่างกาย จิตใจ
หัน
และสมอง

110 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

รายได้จัดเก็บเอง

50,000.00

- เพือ่ รณรงค์ให้เด็กได้
ตระหนัก
ถึงหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
ของตน
ต่อประเทศชาติ
- เพือ่ ให้หน่วยงานต่างๆได้ให้
ความสาคัญและให้การ
สนับสนุน
การจัดงานวันเด็กฯ
- เพือ่ ให้ผู้ปกครองได้มีส่วน
ร่วม
ในกิจกรรมของเด็ก

- จัดกิจกรรมทาบุญตัก
บาตร การแสดงต่างๆ บน
เวที เลี้ยงอาหารแจกของ
รางวัลให้ เด็กนักเรียน มี
ผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน
1,000 คน
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โครงการ

แหล่งทีม่ า
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ

วัตถุ
ประสงค์

ผลผลิต

111 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน รายได้จัดเก็บเอง

20,000.00

- เพือ่ เสริมสร้างขวัญและ
กาลังใจ
ให้กบั นักเรียน ศพด. ทีจ่ บ
การศึกษา
และเกิดความภาคภูมิใจใน
ความ
สาเร็จ
- เพือ่ เสริมสร้าง
ความสัมพันธ์อัน
ดีงามระหว่างครูกบั นักเรียน
ศพด.

- จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ
นักเรียน ศพด. เพือ่ เป็น
ขวัญและกาลังใจให้เด็กที่
สาเร็จ การศึกษา ปีละ 1
ครั้ง

112 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม โครงการจ้างเหมารถรับ-ส่ง รายได้จัดเก็บเอง
เด็กอนุบาล ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาล ตาบลหนองบัว

570,000.00 - เพือ่ เป็นการแบ่งเบาภาระ
ผู้ปกครองทีต่ ้องไปทางาน
หาเลี้ยงชีพ ไม่สามารถ
มารับส่งได้
- เพือ่ เป็นการคุ้มครอง
และให้สวัสดิการ
แก่เด็กนักเรียน

- จ้างเหมารถยนต์ รับ-ส่ง
เด็กภายใน เขตเทศบาล
จานวน 5 คัน

113 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

โครงการจัดงานวันไหว้ครู รายได้จัดเก็บเอง

20,000.00

114 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

โครงการอาหารกลางวัน
สาหรับ โรงเรียนในเขต
เทศบาล (สังกัด สพฐ.)

เงินอุดหนุน
ทัว่ ไป

2,332,000.00

- เพือ่ ให้เด็กนักเรียนได้มี
อาหารรับประทาน
อย่างเพียงพอ
- เพือ่ ให้เด็กมีสุขภาพ
ร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง
เจริญเติบโตตามวัย

115 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม โครงการอาหารเสริม (นม)
สาหรับ โรงเรียนในเขต
เทศบาลตาบลหนองบัว
(สังกัด สพฐ. )

เงินอุดหนุน
ทัว่ ไป

2,130,380.60

- เพือ่ ให้เด็กเล็กโรงเรียน
- จัดอาหารเสริม (นม)
ในเขตเทศบาล
สาหรับนักเรียน โรงเรียนใน
มีอาหารเสริมนมไว้ดื่ม
เขตเทศบาลตาบลหนองบัว
เพือ่ บารุงสุขภาพ
(สังกัด สพฐ.)
- เพือ่ ให้เด็กมีการ
เจริญเติบโตทัง้
ทางร่างกาย จิตใจและสมอง

- เพือ่ เป็นการเสริมสร้าง
- จัดทาพิธีไหว้ครู
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู กิจกรรมการแสดง ออก
และนักเรียน
ต่างๆของเด็กนักเรียน
- เพือ่ ปลูกฝังให้นกั เรียนรู้จัก ศพด.ในสังกัด มีผู้เข้าร่วม
การแสดงถึงความเคารพและ โครงการ จานวน 400 คน
กตัญญูกตเวทิตา
- จัดให้มีโครงการอาหาร
กลางวันสาหรับ เด็ก
โรงเรียนในเขตเทศบาล
ตาบลหนองบัว (สังกัด
สพฐ.)
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116 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

โครงการ
โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล
1 หนองใส

แหล่งทีม่ า
งบประมาณ
เงินอุดหนุน
ทัว่ ไป

งบตาม
ข้อบัญญัติ

ผลผลิต

- เพือ่ พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส
ให้เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน
และความต้องการของท้องถิ่น
- เพือ่ ให้โรงเรียนเทศบาล 1
หนองใส
มีหลักสูตรสถานศึกษาใช้ใน
การ
พัฒนาผู้เรียน

- โรงเรียนเทศบาล 1
หนองใส มีการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่
เหมาะสมสอดคล้อง กับ
เป้าหมายการศึกษา ความ
ต้องการของ ผู้เรียน
ผู้ปกครองและท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาล 1 หนอง
ใสได้ปรับปรุง หลักสูตร
สถานศึกษาตามความ
เปลี่ยนแปลง ทางด้าน
วิชาการต่างๆ ทัง้ ทางด้าน
สังคม เศรษฐกิจและ
เทคโนโลยี

117 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม โครงการแข่งขันทักษะทาง รายได้จัดเก็บเอง
วิชาการ งานมหกรรมการ
จัดการศึกษาท้องถิ่น

100,000.00 - เพือ่ จัดกิจกรรมให้นกั เรียน
ได้แสดงออก
ซึ่งความสามารถในด้าน
วิชาการทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้
- เพือ่ เป็นเวทีประกวดและ
การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักเรียน

- นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมและผ่าน เกณฑ์
การประกวด - ส่งเสริม
นักเรียนทีม่ ีความเป็นเลิศ
ด้านต่างๆ ได้แสดง
ความสามารถตาม
ศักยภาพทีม่ ีอยู่ ปลูกฝังนักเรียนให้มีความ
ใฝ่รู้ใฝ่เรียน

118 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม โครงการส่งเสริมนิสัยรักการ
อ่าน

50,000.00

- เพือ่ ส่งเสริมการเรียนการ - ครูนกั เรียนทุกคนได้รับ
สอนใน
บริการของห้องสมุด
โรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ
ศึกษาค้นคว้าแสวงหา
มากขึ้น
ความรู้ด้วยตนเองและ
ครู นักเรียน และชุมชนมี นักเรียนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
แหล่งศึกษา
70 มีนสิ ัย รักการอ่าน
ค้นคว้าเกีย่ วกับอาเซียนเพือ่
ห้องสมุดของโรงเรียน
กระตุ้น
ได้รับการ พัฒนาและ
และชี้นานักเรียนให้เกิดความ นักเรียนมีคุณภาพตาม
สนใจ
มาตรฐาน ทีก่ าหนด
และมีนสิ ัยรักการอ่าน

119 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม โครงการติวเข้มคนเก่งกลุ่ม รายได้จัดเก็บเอง
สาระ วิทย์ คณิต อังกฤษ ไทย
ระดับประถมศึกษา

20,000.00

- เพือ่ ให้นกั เรียน
เตรียมพร้อมใน
การแข่งขันคนเก่งระดับภาค
และระดับประเทศ

120 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม โครงการติวเข้มคนเก่งกลุ่ม
สาระ วิทย์ คณิต อังกฤษ ไทย
ระดับมัธยมศึกษา

20,000.00 - เพือ่ ให้นกั เรียนเตรียมพร้อม - นักเรียนชั้น ม.1 -3
ในการแข่งขันคนเก่งระดับภาค กลุ่มสาระละ 5 คน เข้า
และระดับประเทศ
อบรมตามกลุ่มสาระต่างๆ
จานวน 3 วัน

เงินอุดหนุน
ทัว่ ไป

เงินอุดหนุน
ทัว่ ไป

20,000.00

วัตถุ
ประสงค์

- นักเรียนชั้น ป.4-6
กลุ่มสาระละ 5 คน
เข้าอบรมตามกลุ่มสาระ
ต่างๆ จานวน 3 วัน
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โครงการ

แหล่งทีม่ า
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ

วัตถุ
ประสงค์

ผลผลิต

121 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้

เงินอุดหนุน
ทัว่ ไป

50,000.00

122 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม โครงการจัดศูนย์การเรียนรู้
ตามหลักสูตร การศึกษา
ปฐมวัย

เงินอุดหนุน
ทัว่ ไป

150,000.00 - เพือ่ ให้เด็กมีแหล่งเรียนรู้ที่
- นักเรียนและผู้สนใจมี
เหมาะสมกับวัย
แหล่งเรียนรู้ที่ เหมาะสม
- เพือ่ ให้เด็กมีพัฒนาการ กับช่วงอายุของเด็ก - ครู
ครบทัง้
มีสื่อการสอนทีม่ ีคุณภาพ
4 ด้านคือ ร่างกาย อารมณ์
สังคม สติปญ
ั ญา

123 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

โครงการอาหารกลางวัน
นักเรียน

เงินอุดหนุน
ทัว่ ไป

2,344,000.00 - เพือ่ ให้นกั เรียนทุกคนได้รับ
- นักเรียนระดับชั้น
ประทานอาหารครบหลัก
อนุบาลถึง ป.6 ได้รับ
โภชนาการ
ประทานอาหารทีส่ ะอาด
ถูกหลักโภชนาการ

124 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม โครงการอาหารเสริม (นม)

เงินอุดหนุน
ทัว่ ไป

1,122,893.20 - เพือ่ ให้นกั เรียนได้ดื่มอาหาร
- นักเรียนระดับชั้น
เสริม(นม) ตามหลักโภชนาการ อนุบาลถึง ป.6 ได้ดื่มนม
วันละ 1 กล่อง

125 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

เงินอุดหนุน
ทัว่ ไป

โครงการพัฒนาห้องสมุด
โรงเรียน

- เพือ่ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ใน - โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้
โรงเรียนให้มีชีวิตและส่งเสริม ทัง้ ภายในและ ภายนอก
กระตุ้นให้นกั เรียนได้ทกุ เวลา โรงเรียน สาหรับใช้ในการ
ทุกสถานที่
จัด การเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ - ห้องสมุด
โรงเรียน ห้องปฏิบตั ิการ
วิทยาศาสตร์
ห้องปฏิบตั ิการ
คอมพิวเตอร์
ห้องปฏิบตั ิการทางภาษามี
บรรยากาศ ทีเ่ หมาะสม
เอื้อต่อการเรียนรู้

100,000.00 - เพือ่ พัฒนาปรับปรุงตกแต่ง - ห้องสมุดมีบรรยากาศ
บรรยากาศและบริการของ น่าใช้และบริการ ทีด่ ีเอื้อ
ห้อง
ต่อการเรียนรู้ - จัดซื้อ
สมุดให้เอื้อต่อการเรียนรู้
หนังสือ - จัดซื้อวัสดุใน
- เพือ่ ผู้ใช้หอ้ งสมุดได้รับทัง้ การจัดสภาพบรรยากาศ
ความ
- ผู้ใช้บริการได้รับความรู้
รู้ความสะดวกและ
ตามความต้องการ
บรรยากาศทีด่ ี
เมื่อเข้ามาใช้หอ้ งสมุด

126 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม โครงการจัดทาแผนพัฒนา รายได้จัดเก็บเอง
การศึกษา 3 ปี

20,000.00 - เพือ่ ให้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาด้านการเรียนการสอน
- เพือ่ พัฒนาการศึกษาให้มี
คุณภาพ

- จัดทาแผนการศึกษาปี
ละ 1 ครั้ง

127 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม โครงการจัดทาแผนพัฒนา รายได้จัดเก็บเอง
การศึกษา 3 ปี ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

20,000.00 - เพือ่ ให้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาด้านการเรียนการสอน
- เพือ่ พัฒนาการศึกษาให้มี
คุณภาพ

- จัดทาแผนการศึกษาปี
ละ 1 ครั้ง
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128 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม โครงการจ้างเหมาพนักงาน รายได้จัดเก็บเอง
ทาความ สะอาด ประจา
ศพด.หนองบัว และ ศพด.
ดอนหัน

375,000.00 - เพือ่ ดูแลรักษาความสะอาด
สถานศึกษาและอาคารเรียน
- เพือ่ ปรับปรุงซ่อมแซม วัสดุ
ครุภณ
ั ฑ์ให้สามารถใช้งานได้
อย่างปกติ

- จัดจ้างนักการภารโรง
จานวน 4 คน

129 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

โครงการจัดนิทรรศการ รายได้จัดเก็บเอง
ผลงานทาง วิชาการของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด

30,000.00

130 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

โครงการสร้างลาน
รายได้จัดเก็บเอง
อเนกประสงค์ทปี่ พู นื้ ด้วย
แผ่นยางพาราในโรงเรียนใน
สังกัด อปท.

220,000.00 - เพือ่ ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ - โรงเรียนในสังกัด อปท.มี
ปลูกยางพาราตามหนังสือ ลานอเนกประสงค์ทปี่ พู นื่
สั่งการ มท ๐๘๙๑.๒/ ว ๒๖๙ ด้วยแผ่นยางพาราแห่งละ
1 โครงการ ขนาดพืน้ ที่
แห่งละ 100 ตารางเมตร

131 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

โครงการหนูนอ้ ยร่วมใจ รายได้จัดเก็บเอง
ป้องกันอัคคีภยั ในศูนย์พัฒนา
เด็กในสังกัดฯ

20,000.00 - ให้เด็กได้เรียนรู้วิธีปอ้ งกัน - เด็กและครูในศูนย์พัฒนา
อันตรายทีเ่ กิดจากอัคคีภยั
เด็กเล็กในสังกัดฯ ได้รับ
ความรู้ในการป้องกัน
อัคคีภยั จัดภาคเรียนละ1
ครั้ง

132 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม โครงการประชุมผู้ปกครอง รายได้จัดเก็บเอง

20,000.00 - เพือ่ ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- จัดประชุมผู้ปกครอง
ได้ชี้แจงกฏระเบียบและ
นักเรียนของศูนย์พัฒนา
วิธีการดาเนินการภัยในศูนย์ฯ เด็กเล็กเทศบาลตาบล
ให้ผู้ปกครองรับทราบและ
หนองบัวเพือ่ ชี้แจงกฏ
ถือปฏิบตั ิ
ระเบียบต่างๆ ปีการศึกษา
ละ 1 ครั้ง

133 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

โครงการร่วมการจัด
รายได้จัดเก็บเอง
นิทรรศการทางวิชาการ
ระดับภาค/และระดับประเทศ

20,000.00

- เพือ่ มุ่งเน้นให้นกั เรียนมี
พัฒนาการในทุกด้าน

- จัดกิจกรรมแสดงผลงาน
ของเด็กนักเรียนโรงเรียน
ในสังกัด

134 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรม รายได้จัดเก็บเอง
สนับสนุนงานประเพณีทงุ่ ศรี
เมืองอาเภอเมืองอุดรธานี

25,000.00

- เพือ่ รักษาวัฒนธรรมทีถ่ ือ
ปฏิบตั ิต่อกันมาสืบไป

- เพือ่ จ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ในการสนับสนุนงาน
ประเพณีทงุ่ ศรีเมืองอาเภอ
เมืองอุดรธานี

135 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม โครงการส่งเสริมการปฏิบตั ิ รายได้จัดเก็บเอง
ธรรมนักเรียนในเขตเทศบาล
ตาบลหนองบัว

50,000.00

- เพือ่ ปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมให้กบั นักเรียน

- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1-3 ได้เข้าวัดปฏิบตั ิธรรม

- เพือ่ มุ่งเน้นให้เด็กมี
- จัดกิจกรรมการแสดงผล
พัฒนาการ
งานเด็กนักเรียน ศูนย์
ในทุกด้าน
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดมี
- เพือ่ ให้โอกาสเด็กๆได้มีเวที ผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน
การ
400 คน
แสดงผลงานและ
ความสามารถ
ของตนเอง

29
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136 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทีด่ ี

โครงการฝึกอบรมและศึกษา รายได้จัดเก็บเอง
ดูงาน เพือ่ พัฒนาศักยภาพ
ของคณะผู้บริหาร และ
บุคลากรของเทศบาลตาบล
หนองบัว

500,000.00

- เพือ่ เสริมสร้างวิสัยทัศน์
และทัศนคติ
ทีด่ ีในการปฏิบตั ิงานให้แก่
คณะผู้บริหาร
และบุคลากรของเทศบาล

- ฝึกอบรมและทัศนศึกษา
ดูงาน ปีละ 1 ครั้ง

137 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทีด่ ี

โครงการฝึกอบรมเสริมสร้าง รายได้จัดเก็บเอง
คุณธรรม จริยธรรมให้แก่
บุคลากรเทศบาล

30,000.00

- เพือ่ เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมในการปฏิบตั ิงาน
แก่คณะผู้บริหาร
และบุคลากรเทศบาล

- จัดฝึกอบรม
ปีละ 1 ครั้ง

138 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทีด่ ี

โครงการคัดเลือกบุคลากร รายได้จัดเก็บเอง
ดีเด่นของ เทศบาลตาบล
หนองบัว

10,000.00

- เพือ่ เป็นการสร้างขวัญ
- ทาการคัดเลือกบุคลากร
กาลังใจและ
ดีเด่น จานวน ปีละ 1 ครั้ง
กระตุ้นให้ลูกจ้างมีความตั้งใจ
ในการ
ปฏิบตั ิงานโดยยึดประโยชน์
ของเทศบาล

139 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทีด่ ี

โครงการอบรมการพัฒนา รายได้จัดเก็บเอง
องค์กรเพือ่ เพิม่ พูนความรู้
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตั ิงานเทคนิค 5 ส

10,000.00

- เพือ่ ให้สานักงานมีความ
รณรงค์จัดกิจกรรม 5 ส.
สะอาด
ภายในสานักงาน เทศบาล
เป็นระเบียบเรียบร้อย
ตาบลหนองบัว ปีละ 2 ครั้ง
สวยงาม
เพือ่ ให้เกิดความคล่องตัวใน
การปฏิบตั ิงานเพือ่ ให้มี
สภาพแวดล้อมทีด่ ีในการ
ปฏิบตั ิงาน

140 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทีด่ ี

โครงการค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้ง

รายได้จัดเก็บเอง

50,000.00

- เพือ่ ให้เทศบาลสามารถ
จัดการเลือกตั้งของเทศบาล
ตาบลหนองบัว
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพือ่ ให้การเลือกตั้งเป็นไป
อย่าง
ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย

จัดการเลือกตั้งต่าง ๆ
ภายในเทศบาล

141 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทีด่ ี

โครงการติดตามและ
รายได้จัดเก็บเอง
ประเมินผลการ ปฏิบตั ิงาน
ของเทศบาลตาบลหนองบัว

100,000.00

- เพือ่ สารวจความพึง
พอใจของ
ประชาชนในการให้บริการ
ของเทศบาล

- จ้างสถาบันทีม่ ีความ
ชานาญสารวจ ความพึง
พอใจของประชาชนในการ
ให้ บริการของเทศบาลปี
ละครั้ง

142 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทีด่ ี

โครงการจัดทาคู่มือสาหรับ รายได้จัดเก็บเอง
ประชาชน ในการติดต่อ
ราชการด้านงานบริการ ของ
เทศบาลตาบลหนองบัว

100,000.00 - เพือ่ เสริมสร้างความรู้ความ จัดทาคู่มือประชาสัมพันธ์
เข้าใจ
ด้านงาน บริการ จานวน
แก่ประชาชนให้มีความรู้ความ
3,000 ชุด
เข้าใจ
เกีย่ วกับด้านงานบริการของ
เทศบาล
ตาบลหนองบัว
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- ดาเนินการจัดอบรมให้
ความรู้เกีย่ วกับ แนวทาง
ปฏิบตั ิงานทีเ่ น้นความ
โปร่งใส และเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม

143 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทีด่ ี

โครงการเทศบาลโปร่งใส
หัวใจคุณธรรม

รายได้จัดเก็บเอง

30,000.00

- เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพใน
การปฏิบตั ิ
งานเน้นความโปร่งใสและมี
คุณธรรม
จริยธรรมในการปฏิบตั ิงาน

144 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทีด่ ี

โครงการฝึกอบรม อปพร. รายได้จัดเก็บเอง

200,000.00

- เพือ่ เพิม่ พูนทักษะความ
- จัดฝึกอบรม อปพร.
ชานาญ
หลักสูตรจัดตั้ง จานวน 1
ในการปฏิบตั ิงานของ
รุ่น - จัดฝึกอบรม อป
เจ้าหน้าที่
พร.หลักสูตรทบทวน
- เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพของ
จานวน จานวน 1 รุ่น
ระบบ
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

145 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทีด่ ี

โครงการจัดทาแผนพัฒนา รายได้จัดเก็บเอง
เทศบาล

150,000.00 - เพือ่ ให้ประชาชนมีส่วนร่วม - จัดประชุมประชาคม
ในการ
ชาวบ้านในเขต เทศบาล
ดาเนินกิจกรรมของเทศบาล จานวนปีละ 1 ครั้ง - จัด
- เพือ่ รับทราบปัญหาความ เวทีประชาคมชาวบ้านทุก
ต้องการ
ชุมชนใน เขตเทศบาล
ของประชาชนในชุมชน
-เพือ่ ให้เกิดการระดม
ความคิดในการแก้ไขปัญหา

146 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทีด่ ี

โครงการหนึง่ ตาบลหนึง่ ทีมกู้ รายได้จัดเก็บเอง
ชีพ กูภ้ ยั (OTOS)

50,000.00

- เพือ่ พัฒนาศักยภาพและ
ประสิทธิภาพ
บุคลากรทีป่ ฏิบตั ิหน้าทีเ่ ป็น
หน่วยเผชิญเหตุ
- เพือ่ พัฒนาบุคลากรและ
สร้างทีม
กูช้ ีพประจาตาบลให้สามารถ
ปฏิบตั ิ
ภารกิจด้านการค้นหาและ
ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

- จัดส่งอบรม OTOS
จานวน 10 คน

147 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทีด่ ี

โครงการสนับสนุนการจัดทา รายได้จัดเก็บเอง
แผนชุมชน

50,000.00

- เพือ่ ให้เกิดกระบวนการ
การมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของ
ประชาชน
- เพือ่ ให้ประชาชนเป็นผู้
กาหนด
แนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น
ด้วยตัวเอง
- เพือ่ สร้างความเข้มแข็ง
ให้กบั ชุมชน
สังคม

- จัดฝึกอบรมเชิง
ปฏิบตั ิการ ปีละ 1 ครั้ง
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148 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทีด่ ี

149 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทีด่ ี

โครงการ

แหล่งทีม่ า
งบประมาณ

โครงการสารวจและมีส่วน รายได้จัดเก็บเอง
ร่วมในการ จัดเก็บข้อมูล
พืน้ ฐานของเทศบาลตาบล
หนองบัว
โครงการเลือกตั้ง
คณะกรรมการชุมชน

รายได้จัดเก็บเอง

งบตาม
ข้อบัญญัติ

วัตถุ
ประสงค์

ผลผลิต

150,000.00

- เพือ่ ให้ได้ข้อมูลพืน้ ฐานที่
- สารวจและจัดเก็บ
ถูกต้องสมบูรณ์และเป็น ข้อมูลพืน้ ฐาน ชุมชนในเขต
มาตรฐาน นาไปใช้ประโยชน์ เทศบาลตาบลหนองบัว
ในการวางแผนพัฒนา
จานวน 38 ชุมชน
เทศบาลตาบลหนองบัว

10,000.00

- เพือ่ ให้ประชาชนในแต่ละ
ชุมชน
มีตัวแทนหรือผู้นาชุมชนใน
การแก้ปญ
ั หา
ในชุมชนและเป็นผู้ประสาน
ระหว่างชุมชน
กับเทศบาล

- จัดการเลือกตั้ง
คณะกรรมการชุมชน
จานวน 38 ชุมชน

150 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทีด่ ี

โครงการจัดงานวันเทศบาล รายได้จัดเก็บเอง
24 เมษายน

30,000.00 - เพือ่ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ - จัดงานวันเทศบาล วันที่
กิจกรรมของเทศบาลให้
24 เมษายน
ประชาชน
ได้รับทราบ
- เพือ่ ส่งเสริมการร่วม
กิจกรรม
ระหว่างเทศบาลและชุมชน

151 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทีด่ ี

โครงการจัดทารายงานกิจการ รายได้จัดเก็บเอง
เทศบาล ตาบลหนองบัว

75,000.00

- เพือ่ สรุปผลงานในรอบปี
ของ
เทศบาลตาบลหนองบัว

- จัดพิมพ์รายงานกิจการ
เทศบาลตาบลหนองบัว
จานวนปีละไม่นอ้ ยกว่า
1,000 เล่ม

152 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทีด่ ี

โครงการจัดทาวารสาร รายได้จัดเก็บเอง
เทศบาลตาบล หนองบัว ราย
3 เดือน

75,000.00

- เพือ่ เป็นการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
ข่าวสารของเทศบาลตาบล
หนองบัว

- จัดพิมพ์วารสาร
เทศบาลตาบลหนองบัว
ราย 3 เดือนๆละไม่นอ้ ย
กว่า 1,000 ฉบับ

153 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทีด่ ี

โครงการฝึกอบรมและศึกษา รายได้จัดเก็บเอง
ดูงาน ของกองวิชาการและ
แผนงาน

50,000.00

- เพือ่ เสริมสร้างวิสัยทัศน์
และทัศนคติ
ทีด่ ีในการปฏิบตั ิงานให้แก่
บุคลากรของ
กองวิชาการและแผนงาน
- เพือ่ เพิม่ พูนความรู้
ความสามารถ
และประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตั ิงาน
ด้าน IT ให้บคุ ลากรของกอง
วิชาการและแผนงาน

- ฝึกอบรมและทัศนศึกษา
ดูงานปีละ 1 ครั้ง
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154 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทีด่ ี

โครงการ

แหล่งทีม่ า
งบประมาณ

โครงการอบรมสัมมนาเพิม่ รายได้จัดเก็บเอง
ศักยภาพ ทัศนศึกษาดูงาน
ของพนักงาน ครูผู้ ดูแลเด็ก
บุคลากรทางการศึกษาและ
เจ้าหน้าทีส่ ังกัดและ
คณะกรรมการ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กกองการศึกษา

งบตาม
ข้อบัญญัติ

วัตถุ
ประสงค์

ผลผลิต

200,000.00

- เพือ่ เพิม่ พูนความรู้
- จัดอบรมและทัศนศึกษา
ความสามารถและ
ดูงานเพือ่ เพิม่ ศักยภาพใน
ประสิทธิภาพของการปฏิบตั ิ การปฏิบตั ิงานมีครูผู้ ดูแล
หน้าที่
เด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
เจ้าหน้าที่ และ
คณะกรรมการสถานศึกษา
เข้าร่วม จานวน 100 คน

155 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทีด่ ี

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู
ผู้ดูแลเด็ก/ ผู้ดูแลเด็กของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เงินอุดหนุน
ทัว่ ไป

38,000.00

- เพือ่ พัฒนาความรู้และ
ความสามารถ
เพิม่ ศักยภาพการเรียนการ
สอนให้มี
ประสิทธิภาพ

- จัดส่งครูเข้ารับการ
ฝึกอบรมและให้มี ความรู้
อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง

156 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทีด่ ี

โครงการพัฒนาวิชาชีพครู เทคนิคการสอน - อบรม
การวัดประเมินผล - อบรม
การวิจัยในชั้นเรียน กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม/
จริยธรรม สาหรับครู อบรมเชิงปฏิบตั ิการและ
ศึกษาดูงาน

เงินอุดหนุน
ทัว่ ไป

105,000.00

- เพือ่ ให้การบริหารงานของ
โรงเรียน
สาเร็จตามภารกิจอย่างมี
ประสิทธิภาพ
- เพือ่ พัฒนาการทางานของ
ข้าราช
การครูตามยุคสมัยปัจจุบนั
ของบ้าน
เมืองทีม่ ีความเจริญ ให้
เกิดผลสาเร็จ
อย่างมีประสิทธิภาพและ
ถูกต้อง

- คณะครูและบุคลากร
ปฏิบตั ิงานตาม บทบาท
หน้าทีไ่ ด้อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล - คณะครูมี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่าง บุคลากรใน
โรงเรียนและระหว่าง
หน่วยงาน - คณะครูนา
ความรู้ได้จากการศึกษาดู
งาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ไปใช้ในการพัฒนา การ
เรียนการสอน

157 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทีด่ ี

โครงการพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัคร สาธารณสุข (
อสม. ) และศึกษาดูงาน

รายได้จัดเก็บเอง

200,000.00

158 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทีด่ ี

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ รายได้จัดเก็บเอง
พบประชาชน

50,000.00

159 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทีด่ ี

โครงการจัดซื้อรถบรรทุกนัง่ รายได้จัดเก็บเอง
(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบ
ดับเบิล้ แค็บ (4 ประตู)

-

- เพือ่ ให้อาสาสมัคร
- จัดอบรม และทัศน
สาธารณสุข
ศึกษาดูงานของ
มีความรู้ความสามารถในงาน อาสาสมัครสาธารณสุข
ด้าน
จานวน 400 คน
สาธารณสุขเพิม่ มากขึ้น
ระยะเวลา 2-3 วัน
- เพือ่ นาเจ้าหน้าทีอ่ อกไป
- จัดเจ้าหน้าทีอ่ อก
บริการ
ให้บริการประชาชนตาม
ประชาชนในพืน้ ทีโ่ ดยตรง ชุมชนต่างๆในเขตเทศบาล
- เพือ่ รับทราบปัญหาความ
จานวนปีละ 1 ครั้ง
ต้องการและ
แนวทางในการพัฒนาของ
ประชาชน
ในชุมชน
- เพือ่ ใช้ในงานสารวจ
ออกแบบ
ตรวจพืน้ ทีใ่ นเขตเทศบาล
- เพือ่ ใช้อานวยความสะดวก
ในการให้
บริการประชาชน และติดต่อ
ราชการ

- จัดซื้อรถบรรทุกนัง่
(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน
ขับเคลื่อน 2 ล้อแบบ
ดับเบิล้ แค็บ (4 ประตู)
จานวน 1 คัน
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โครงการ

แหล่งทีม่ า
งบประมาณ
เงินอุดหนุน
ทัว่ ไป

งบตาม
ข้อบัญญัติ

วัตถุ
ประสงค์

ผลผลิต

160 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทีด่ ี

โครงการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์
เครื่องพิมพ์ Multifunction
แบบฉีดหมึก (Inkjet)

161 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทีด่ ี

โครงการปรับปรุงและพัฒนา รายได้จัดเก็บเอง
Websiteเทศบาลตาบล
หนองบัว

15,000.00

-เพือ่ เพิม่ ช่องทางในการ
- พัฒนาและปรับปรุง
เผยแพร่
Website เทศบาล ตาบล
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ หนองบัว จานวน 1
- เพือ่ เป็นการส่งเสริมการ
Website
พัฒนา
ด้านเทคโนโลยี

162 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทีด่ ี

โครงการอุดหนุนศูนย์ข้อมูล รายได้จัดเก็บเอง
ข่าวสาร การจัดซื้อจัดจ้าง
ขององค์การบริหาร ส่วน
ตาบลนิคมสงเคราะห์

15,000.00

- เพือ่ อุดหนุนศูนย์ข้อมูล - เพือ่ จ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ข่าวสาร
ในการจัดหา วัสดุอุปกรณ์
การจัดซื้อจัดจ้างขององค์กร
ให้กบั ศูนย์รวมข้อมูล
ปกครอง
ข่าวสาร การจัดซื้อจัดจ้าง
ส่วนท้องถิ่นอาเภอเมือง
ขององค์กรปกครองส่วน
จังหวัดอุดรธานี
ท้องถิ่น อาเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี ให้กบั
องค์การ บริหารส่วนตาบล
นิคมสงเคระห์

163 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทีด่ ี

โครงการจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน รายได้จัดเก็บเอง
เปิดทึบ

14,000.00

- เพือ่ จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน
เปิดทึบ
มือจับบิดมีกญ
ุ แจล็อค ได้รับ
การรับรอง
มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)

- จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน
เปิดทึบ จานวน 2 ตู้

164 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทีด่ ี

โครงการจัดซื้อเครื่องมือช่วย
หายใจ

300,000.00 - เพือ่ ให้มีเครื่องมือ อุปกรณ์
ทีม่ ี
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
- เพือ่ ให้การปฏิบตั ิงานของ
เจ้าหน้าทีม่ ีประสิทธิภาพมาก
ยิง่ ขึ้น

- จัดซื้อเครื่องมือช่วย
หายใจ จานวน 5 ชุด

165 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทีด่ ี

โครงการจัดซื้อรถบรรทุกนัง่ รายได้จัดเก็บเอง
(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
ขับเคลื่อน 2 ล้อแบบ ดับเบิล้
แค็บ (4 ประตู)

เงินอุดหนุน
ทัว่ ไป

8,600.00 - เพือ่ ให้มีเครื่องมืออุปกรณ์
- จัดซื้อเครื่องพิมพ์
ทีท่ นั สมัย
Multifunction แบบฉีด
เพียงพอและเหมะสมต่อการ หมึก (Inkjet) จานวน 1
ปฏิบตั ิงาน
เครื่อง
- เพือ่ ให้การปฏิบตั ิงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

900,000.00

- เพือ่ ใช้ในการปฏิบตั ิงาน - จัดซื้อรถยนต์บรรทุกนัง่
งานป้องกัน
(ดีเซล) ขนาด 1ตัน
และบรรเทาสาธารณภัย
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบ
และงานรักษาความสงบ
ดับเบิล้ แค็บ (4ประตู)
- เพือ่ ใช้อานวยความสะดวก พร้อมติดตั้งวิทยุสื่อสาร
ในการให้บริการประชาชน และไฟ ฉุกเฉินเรียบร้อย
และการติดต่อราชการ
จานวน 1 คัน

34
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166 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทีด่ ี

โครงการ

แหล่งทีม่ า
งบประมาณ

โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ รายได้จัดเก็บเอง
ประจารถกูช้ ีพ

งบตาม
ข้อบัญญัติ
30,000.00

วัตถุ
ประสงค์

ผลผลิต

- เพือ่ จัดหา ปรับปรุง
- จัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ที่
อุปกรณ์ที่
จาเป็นในการ ปฏิบตั ิงาน
จาเป็นในการปฏิบตั ิงานใน
ตลอดปี
ระบบ
การแพทย์ฉุกเฉินและอุปกรณ์
ประจารถ EMS

167 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทีด่ ี

โครงการจัดซื้อเครื่องวิทยุ
สื่อสาร ชนิดมือถือ

เงินอุดหนุน
ทัว่ ไป

160,000.00 - เพือ่ ให้มีเครื่องมือ อุปกรณ์ - จัดซื้อเครื่องวิทยุสื่อสาร
ทีม่ ี
ชนิดมือถือ จานวน 40
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
เครื่อง
- เพือ่ ให้พนักงานดับเพลิงมี
ความ
ปลอดภัยในการปฏิบตั ิงาน

168 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทีด่ ี

โครงการบารุงรักษาและ
ปรับปรุง ครุภณ
ั ฑ์

เงินอุดหนุน
ทัว่ ไป

302,030.00 - เพือ่ ให้มีเครื่องมือ อุปกรณ์
ทีม่ ี
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
- เพือ่ ให้พนักงานดับเพลิงมี
ความ
ปลอดภัยในการปฏิบตั ิงาน

169 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทีด่ ี

โครงการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์

รายได้จัดเก็บเอง

170 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทีด่ ี

โครงการจัดซื้อเครื่องสารอง รายได้จัดเก็บเอง
ไฟฟ้า

171 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทีด่ ี

โครงการซ่อมแซมอาคารเรียน

เงินอุดหนุน
ทัว่ ไป

22,000.00

- เพือ่ ให้การปฏิบตั ิงานของ
กอง
วิชาการฯเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

- ปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์ ให้
สามารถปฏิบตั ิงานได้

- จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ แบบที่ 1*
จานวน 2 ชุด

3,200.00 -เพือ่ ให้การปฏิบตั ิงานเป็นไป -จัดซื้อเครื่องสารองไฟ
อย่างมีประสิทธิภาพและเป็น ขนาด 800 VA จานวน 2
การ
เครื่อง
ดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์
ให้
สามารถใช้งานได้อย่างคุ้มค่า
200,000.00

- เพือ่ ซ่อมแซมปรับปรุงให้ - เพือ่ ให้อาคารสถานทีอ่ ยู่
อยูใ่ น
ในความพร้อม ต่อการใช้
สถานภาพทีใ่ ช้ได้และอานวย
งานอยูเ่ สมอ
ต่อการ
เรียนการสอน
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172 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทีด่ ี

โครงการซ่อมแซมบารุงรักษา รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้าง ของครุภณ
ั ฑ์
เครื่องจักรกลยานพาหนะ

500,000.00 - เพือ่ ซ่อมแซมยานพาหานะ - จัดซ่อมบารุงครุภณ
ั ฑ์
ทีม่ ีอยู่
เครื่องจักรกล ยานพาหนะ
ให้พร้อมใช้ปฏิบตั ิงาน
(รถบรรทุกขยะ) กอง
ตลอดเวลา
สาธารณสุข
- เพือ่ ให้การปฏิบตั ิงานมี
ประสิทธิภาพ
มากยิง่ ขึ้น

173 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทีด่ ี

โครงการซ่อมแซมบารุงรักษา รายได้จัดเก็บเอง
ซ่อมแซม โครงสร้างของ
ครุภณ
ั ฑ์ขนาดใหญ่

500,000.00 - เพือ่ ซ่อมแซมยานพาหานะ - จัดซ่อมบารุงครุภณ
ั ฑ์
ทีม่ ี
เครื่องจักรกล ยานพาหนะ
อยูใ่ ห้พร้อมใช้ปฏิบตั ิงาน
(รถบรรทุกขยะ) กอง
ตลอดเวลา
สาธารณสุข
- เพือ่ ให้การปฏิบตั ิงานมี
ประสิทธิภาพ
มากยิง่ ขึ้น

174 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทีด่ ี

โครงการจัดซื้อเครื่องปริ้น รายได้จัดเก็บเอง
เตอร์ ชนิด Inkjet Printer

175 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทีด่ ี

โครงการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์
เครื่องสารองไฟฟ้า

เงินอุดหนุน
ทัว่ ไป

176 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทีด่ ี

โครงการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์

เงินอุดหนุน
ทัว่ ไป

177 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทีด่ ี

โครงการจัดซื้อตู้เก็บของ รายได้จัดเก็บเอง
สาหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลหนองบัว

12,900.00

- เพือ่ ให้การปฏิบตั ิงานของ
กอง
การศึกษาเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
และบรรลุวัตถุประสงค์

- จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ
ฉีดหมึก Inkjet Printer
จานวน 3 เครื่องๆ ละ
5,000 บ.

6,400.00

- เพือ่ ให้การปฏิบตั ิงานของ
กองช่าง
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

-จัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า
ขนาด 800 VA จานวน 2
เครื่อง

60,000.00 - เพือ่ ให้มีเครื่องมืออุปกรณ์ -จัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อม
ทีท่ นั สมัย
อุปกรณ์ครบชุด จานวน 2
เพียงพอและเหมาะสมต่อ
ชุด 1. เครื่อง
การปฏิบตั ิงาน
คอมพิวเตอร์ แบบที่ 1*
- เพือ่ ให้การปฏิบตั ิงานมี
จานวน 2 ชุด 2.
ประสิทธิภาพ
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
มากยิง่ ขึ้น
(Inkjet Printer) จานวน 2
เครื่อง 3. เครื่องสารอง
ไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จานวน 2 เครื่อง
10,500.00

- เพือ่ ใช้เก็บวัสดุสานักงาน
ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตาบล
หนองบัว

- จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์ตู้เก็บของ
ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก
เทศบาลตาบลหนองบัว
จานวน 3 หลังๆ ละ
25,000 บาท
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- เพือ่ ใช้เก็บวัสดุสานักงาน
ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชน
ดอนหัน

- จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์ตู้เก็บของ
ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก
ชุมชนดอนหัน จานวน 3
หลังๆ ละ 25,000 บาท

178 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทีด่ ี

โครงการจัดซื้อตู้เก็บของ รายได้จัดเก็บเอง
สาหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก
ชุมชนดอนหัน

10,500.00

179 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทีด่ ี

โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร รายได้จัดเก็บเอง
สาหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลหนองบัว

15,000.00

- เพือ่ ใช้เก็บเอกสารทาง
- จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์ตู้เก็บ
ราชการ
เอกสารบานเลื่อน ให้กบั
ของศูนย์พัฒนเด็กเล็กเทศบาล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตาบลหนองบัว
เทศบาลตาบล หนองบัว
จานวน 3 หลังๆละ 5,000
บ.

180 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทีด่ ี

โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร รายได้จัดเก็บเอง
สาหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก
ชุมชนดอนหัน

15,000.00

- เพือ่ ใช้เก็บเอกสารทาง
- จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์ตู้เก็บ
ราชการ
เอกสารบานเลื่อน ให้กบั
ของศูนย์พัฒนเด็กเล็กชุมชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชน
ดอนหัน
ดอนหัน จานวน 3 หลังๆ
ละ 5,000 บ.

181 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทีด่ ี

โครงการจัดซื้อเก้าอี้
รายได้จัดเก็บเอง
สานักงานสาหรับ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตาบล หนอง
บัว

5,000.00

- เพือ่ ให้ครูผู้ดูแลเด็กมีที่
สาหรับ
นัง่ ปฏิบตั ิงาน

- จัดซื้อเก้าอี้สานักงาน
สาหรับศูนย์ พัฒนาเด็ก
เล็กสาหรับเทศบาลตาบล
หนองบัวจานวน 2 ตัวๆ ละ
2,500 บ.

182 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทีด่ ี

โครงการจัดซื้อเก้าอี้
รายได้จัดเก็บเอง
สานักงานสาหรับ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กชุมชนดอนหัน

5,000.00

- เพือ่ ให้ครูผู้ดูแลเด็กมีที่
สาหรับ
นัง่ ปฏิบตั ิงาน

- จัดซื้อเก้าอี้สานักงาน
สาหรับศูนย์ พัฒนาเด็ก
เล็กชุมชนดอนหันจานวน
2 ตัวๆ ละ 2,500 บ.

183 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทีด่ ี

โครงการจัดซื้อชั้นวางสิ่งของ รายได้จัดเก็บเอง
สาหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบล หนองบัว

90,000.00

- เพือ่ ใช้ในการวางอุปกรณ์
การเรียน
การสอนและอุปกรณ์
สัมภาระของเด็ก
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาล
ตาบลหนองบัว

- จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์ชั้นวาง
ของสาหรับศูนย์ พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตาบล
หนองบัว จานวน 9 หลังๆ
ละ 10,000 บ.

184 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทีด่ ี

โครงการจัดซื้อชั้นวางสิ่งของ รายได้จัดเก็บเอง
สาหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ชุมชนดอนหัน

30,000.00

- เพือ่ ใช้ในการวางอุปกรณ์
- จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์ชั้นวาง
การเรียน
ของสาหรับศูนย์ พัฒนา
การสอนและอุปกรณ์สัมภาระ เด็กเล็กชุมชนดอนหัน
ของเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา จานวน 3 หลัง หลังละ
เด็กเล็ก
10,000 บ.
ชุมชนดอนหัน
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185 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทีด่ ี

โครงการจัดซื้อชั้นวาง รายได้จัดเก็บเอง
หนังสือสาหรับ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตาบล หนอง
บัว

18,000.00

- เพือ่ ให้มีทเี่ ก็บตาราเรียน
- จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์ชั้นวาง
เก็บสื่อ
หนังสือของ ศูนย์พัฒนา
การเรียน การสอน ของศูนย์ เด็กเล็กเทศบาลตาบล
พัฒนา
หนองบัว จานวน 3 หลังๆ
เด็กเล็กเทศบาลตาบลหนอง
ละ 6,000 บ.
บัว

186 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทีด่ ี

โครงการจัดซื้อชั้นวาง รายได้จัดเก็บเอง
หนังสือสาหรับ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กชุมชนดอนหัน

18,000.00

- เพือ่ ให้มีทเี่ ก็บตาราเรียน
- จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์ชั้นวาง
เก็บสื่อ
หนังสือของ ศูนย์พัฒนา
การเรียน การสอน ของศูนย์ เด็กเล็กชุมชนดอนหัน
พัฒนา
จานวน 3 หลังๆละ 6,000
เด็กเล็กชุมชนดอนหัน
บ.

187 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทีด่ ี

โครงการจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้ รายได้จัดเก็บเอง
สาหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลหนองบัว

14,000.00 - เพือ่ ใช้ในการปฏิบตั ิงานใน
- จัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้
ศูนย์
สานักงาน จานวน 2 ชุด
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบล
ชุดละ 7,000 บ.
หนองบัว

188 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทีด่ ี

โครงการจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้ รายได้จัดเก็บเอง
สาหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก
ชุมชนดอนหัน

14,000.00

189 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทีด่ ี

โครงการปรับปรุงระบบแผน รายได้จัดเก็บเอง
ทีภ่ าษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน

300,000.00 - เพือ่ เป็นการปรับปรุงแผน
ทีภ่ าษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน ให้เป็น
ระบบ
LTAX 3000 ของกรมฯ

190 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทีด่ ี

โครงการสารวจข้อมูลเพือ่ รายได้จัดเก็บเอง
ปรับปรุง แผนทีภ่ าษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

50,000.00

- เพือ่ ปรับปรุงข้อมูลใน
- เทศบาลตาบลหนองบัว
ระบบฯ
มีแผนทีแ่ ละทะเบียน
ให้ถูกต้อง
ทรัพย์สินทีถ่ ูกต้อง
- เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการ
ตรวจสอบข้อมูลได้
โดยสะดวกรวดเร็ว

191 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทีด่ ี

โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ รายได้จัดเก็บเอง

70,000.00

- เพือ่ อานวยความสะดวก
และจูงใจ
ให้กบั ผู้ประกอบการในการ
ชาระภาษี
- ออกเยีย่ มผู้ประกอบการ
เพือ่
รับทราบปัญหาตลอดจนรับ
เรื่อง
ร้องเรียนต่างๆ

- เพือ่ ใช้ในการปฏิบตั ิงาน - จัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้สานักงาน
ในศูนย์
จานวน 2 ชุด ชุดละ
พัฒนาเด็กเล็กชุมชนดอนหัน
7,000 บ.
- ปรับปรุงระบบแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน เพือ่ ให้
สอดคล้องกับนโยบาย
ของกรมฯ

-ออกให้บริการตามสถาน
ประกอบการ และชุมชน
ต่างๆคลอบคลุมเขต
เทศบาล

38
ยุทธศาสตร์

โครงการ

แหล่งทีม่ า
งบประมาณ

192 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทีด่ ี

โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร รายได้จัดเก็บเอง

193 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทีด่ ี

โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร รายได้จัดเก็บเอง

194 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทีด่ ี

โครงการจัดซื้อตู้รางเลื่อน รายได้จัดเก็บเอง

195 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทีด่ ี

โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร รายได้จัดเก็บเอง

งบตาม
ข้อบัญญัติ

วัตถุ
ประสงค์

8,000.00 - เพือ่ ให้มีตู้เก็บเอกสารทีใ่ ช้
ในการ
ปฏิบตั ิงาน ทีเ่ ป็นระเบียบ
เรียบร้อย
และเหมาะสมกับการ
ปฏิบตั ิงาน
- เพือ่ อานวยความสะดวก
แก่ผู้ใช้
เอกสาร

30,000.00

ผลผลิต
- จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบาน
เลื่อนทึบ ขนาด 4 ฟุต
จานวน 2 หลัง

- เพือ่ ให้มีตู้เก็บเอกสารทีใ่ ช้ - จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2
ในการ
บานเปิด จานวน 6 หลัง
ปฏิบตั ิงาน ด้านการเงิน บัญชี
,พัสดุ
และฝ่ายพัฒนารายได้ ทีเ่ ป็น
ระเบียบเรียบร้อยและ
เหมาะสม
กับการปฏิบตั ิงาน
- เพือ่ อานวยความสะดวก
แก่ผู้ใช้
เอกสาร

100,000.00 - เพือ่ ให้มีตู้เก็บเอกสารทีใ่ ช้ใน - จัดซื้อตู้เก็บรางเลื่อน
การปฏิบตั ิงาน ด้านแผนที่
จานวน 2 ตู้
ภาษีฯ
และด้านการเงินบัญชี ทีเ่ ป็น
ระเบียบ
เรียบร้อย และเหมาะสมกับ
การ
ปฏิบตั ิงาน
- เพือ่ ความอานวยความ
สะดวก
แก่ผู้ใช้เอกสาร

16,000.00

- เพือ่ ให้มีตู้เก็บเอกสารทีใ่ ช้ - จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร บาน
ในการ
เลื่อนกระจก จานวน 4 หลัง
ปฏิบตั ิงานด้านการเงินบัญชี
และงาน
บริหารงานทัว่ ไป (ธุรการ)
เหมาะสม
กับการปฏิบตั ิงาน
- เพือ่ อานวยความสะดวก
แก่ผู้
ใช้เอกสาร

39
ยุทธศาสตร์

โครงการ

แหล่งทีม่ า
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ

วัตถุ
ประสงค์

196 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทีด่ ี

โครงการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์

รายได้จัดเก็บเอง

80,000.00

197 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทีด่ ี

โครงการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์
เครื่องสารองไฟฟ้า

รายได้จัดเก็บเอง

48,000.00

198 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทีด่ ี

โครงการจัดซื้อเครื่องถ่าย รายได้จัดเก็บเอง
เอกสาร

100,000.00 - เพือ่ ความสะดวกในการจัด - จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร
ทาสาเนาเอกสารต่างๆ ของ ระบบดิจิตอล ขาว - ดา
งาน
จานวน 1 เครื่อง
พัสดุ,งานการเงินและบัญชี
- เพือ่ เป็นการเตรียมความ
พร้อม
ในการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม
ระเบียบฯ

199 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทีด่ ี

โครงการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์

รายได้จัดเก็บเอง

53,200.00 -เพือ่ ให้มีเครื่องมืออุปกรณ์ที่
ทัน
สมัยเพียงพอและเหมาะสมต่อ
การปฏิบตั ิงาน
-เพือ่ ให้การปฏิบตั ิงานมีประ
สิทธิ
ภาพมากขึ้น

200 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทีด่ ี

โครงการซื้อครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์

เงินอุดหนุน
ทัว่ ไป

58,000.00

- เพือ่ ให้การปฏิบตั ิงานด้าน
แผนทีภ่ าษี
และทะเบียนทรัพย์สิน
เป็นไปด้วยความ
สะดวกรวดเร็ว

ผลผลิต
- จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ แบบที่ 1*
จานวน 1 ชุด

- เพือ่ ให้การปฏิบตั ิงานด้าน - จัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า
การเงิน บัญชี จัดเก็บรายได้ ขนาด 800 VA จานวน 15
แผนทีภ่ าษีฯ และพัสดุเป็นไป
เครื่อง
อย่างมีประสิทธิภาพ และ
เป็นการ
ดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์
ให้
สามารถใช้งานได้อย่างคุ้มค่า

-จัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อม
อุปกรณ์ ครบชุด จานวน
2 ชุด 1. เครื่อง
คอมพิวเตอร์ แบบที่ 2*
จานวน 1 ชุด 2. เครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊
สาหรับงาน ประมวลผล*
จานวน 1 ชุด

- เพือ่ ให้การปฏิบตั ิงานของ
- จัดซื้อเครื่อง
กองช่าง
คอมพิวเตอร์ สาหรับงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประมวลผลแบบที่ 2*
จานวน 2 ชุด

40
ยุทธศาสตร์

โครงการ

แหล่งทีม่ า
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ

วัตถุ
ประสงค์

ผลผลิต

201 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทีด่ ี

โครงการจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์
เพือ่ ตัดต้นไม้ ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ในเขตพืน้ ที่ เทศบาล
ตาบลหนองบัว

เงินอุดหนุน
ทัว่ ไป

41,000.00

- เพือ่ ให้มีเครื่องมือสาหรับ
ใช้ในการ
ปฏิบตั ิงาน

- จัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์
จานวน 2 เครื่อง ปริมาตร
กระบอกสูบ 31.8 cc
ประสิทธิภาพ เครื่องยนต์
1,500 วัตต์ 2 แรงม้า
แผ่นบังคับโซ่ 29 cm (
11.5" ) ราคา 16,000 บาท
- จัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์
จานวน 1 เครื่อง ปริมาตร
กระบอกสูบ 50.2 cc
ประสิทธิภาพ เครื่องยนต์
2,200วัตต์ 3.0 แรงม้า
แผ่นบังคับโซ่ 30-45 cm
(12"-18" ) ราคา 25,000
บาท

202 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทีด่ ี

โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร
บานเลื่อน

เงินอุดหนุน
ทัว่ ไป

12,000.00

- เพือ่ ใช้เก็บเอกสารทาง
ราชการของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตาบล
หนองบัว

- จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์ตู้เก็บ
เอกสารบานเลื่อน ให้กบั
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบล หนองบัว
จานวน 4 หลัง

203 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทีด่ ี

โครงการจัดซื้อเทปวัดระยะ

เงินอุดหนุน
ทัว่ ไป

13,500.00

- เพือ่ ให้มีเครื่องมือสาหรับ
ใช้ในการ
ปฏิบตั ิงาน

- จัดซื้อเทปวัดระยะ
ความยาว 50 เมตร
จานวน 3 ม้วน

204 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทีด่ ี

โครงการจัดซื้อเวอร์เนีย

รายได้จัดเก็บเอง

4,500.00

- เพือ่ ให้มีเครื่องมือสาหรับ
ใช้ใน
การปฏิบตั ิงาน

- จัดซื้อเวอร์เนีย จานวน
3 อัน

205 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทีด่ ี

โครงการก่อสร้าง พัฒนา รายได้จัดเก็บเอง
ปรับปรุง/ต่อเติม อาคาร
ศูนย์บริการสาธารณสุข
เทศบาลและ ทีร่ ับถ่ายโอน
ก่อสร้างกาแพง ลานกิจกรรม
โรงจอดรถผู้มาใช้บริการ

268,000.00 - เพือ่ การพัฒนาการบริการ
- ก่อสร้าง/พัฒนา
สาธารณสุข
ปรับปรุง/ต่อเติม อาคาร
ขั้นพืน้ ฐานแก่ประชาชนใน
ศูนย์บริการสาธาณสุข
เขตเทศบาล
เทศบาลและ ทีร่ ับถ่ายโอน
ให้มีประสิทธิภาพ และ
-ปรับปรุงสภาพภูมิทศั น์
อานวยความ
บริเวณโดยรอบ บริเวณ
สะดวกแก่ผู้มาใช้บริการ
ศูนย์บริการฯ และอื่นๆ

206 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทีด่ ี

โครงการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์ รายได้จัดเก็บเอง
ประจาศูนย์บริการ
สาธารณสุขเทศบาลฯ และที่
รับถ่ายโอน

20,000.00 - เพือ่ ให้มีเครื่องมืออุปกรณ์ที่
ทันสมัยในการปฏิบตั ิงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น

-จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์ที่
จาเป็นต้องใช้ของศูนย์
บริการสาธารณสุขและ
หน่วยงานทีร่ ับ ถ่ายโอน
เช่น หม้อนึง่ หม้ออบ
เครื่องมือ ฯลฯ

41
ยุทธศาสตร์
207 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทีด่ ี

โครงการ

งบตาม
ข้อบัญญัติ

วัตถุ
ประสงค์

ผลผลิต

รายได้จัดเก็บเอง

21,000.00 - เพือ่ ให้การปฏิบตั ิงานด้าน
แผนทีภ่ าษีและทะเบียน
ทรัพย์สินเป็นไปด้วยความ
สะดวกรวดเร็ว

- จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์
โน๊ตบุก๊ สาหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1*
จานวน 2 ชุด

208 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทีด่ ี

โครงการจัดซื้อเครื่องปิน้ เต รายได้จัดเก็บเอง
อร์ชนิด Inkjet Printter
สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กใน
สังกัดฯ

12,900.00 - เพือ่ ให้การปฏิบตั ิงานของ
ศูนย์เด็กในสังกัดฯเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและ
บรรลุวัตถุประสงค์

- จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ
ฉีดหมึก Inkjet Printter
จานวน 3 เครื่องๆละ
4,300 บาท

209 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทีด่ ี

โครงการติดตั้งตาข่ายลวดติด รายได้จัดเก็บเอง
รั้วบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ชุมชนดอนหัน

100,000.00 - เพือ่ ป้องกันสัตว์เลี้ยงทีอ่ าจ - เพือ่ พัฒนาเด็กเล็กมีรั้วที่
เข้ามาทาอันตรายเด็กภายใน ปลอดภัยจากสัตว์เลี้ยง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

210 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทีด่ ี

โครงการจัดครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุก๊

แหล่งทีม่ า
งบประมาณ

โครงการจัดซื้อแท่นตัดไฟ
เบอร์

เงินอุดหนุน
ทัว่ ไป

5,500.00

มีแท่นตัดไฟเบอร์ไว้ใช้งาน

จัดซื้อแท่นตัดไฟเบอร์
จานวน 1 ตัว

211 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทีด่ ี

โครงการปรับปรุง/ต่อเติม/ รายได้จัดเก็บเอง
ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ชุมชนดอนหัน

150,000.00

- เพือ่ อานวยความสะดวก
ให้กบั นักเรียนและครูมี
ห้องเรียนเพียงพอกับเด็กที่
เพิม่ ขึ้น

- ห้องเรียนทีส่ ะดวก
ปลอดภัยและเพียงพอกับ
เด็กทีเ่ พิม่ มากขึ้น

212 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทีด่ ี

โครงการจัดซื้อเครื่องตบดิน

21,000.00

มีเครื่องตบดินไว้ใช้งาน

จัดซื้อเครื่องตบดิน ขนาด
7 ตัน จานวน 1 ตัว

213 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทีด่ ี

โครงการปรับปรุง/ต่อเติม/ รายได้จัดเก็บเอง
ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลหนองบัว

150,000.00

- เพือ่ อานวยความสะดวก
ให้กบั นักเรียนและครูมี
ห้องเรียนเพียงพอกับเด็กที่
เพิม่ ขึ้น

- ห้องเรียนทีส่ ะดวก
ปลอดภัยและเพียงพอกับ
เด็กทีเ่ พิม่ มากขึ้น

45,000.00

มีรถตัดถนนไว้ใช้งาน

จัดซื้อรถตัดถนน ใบตัด
16" จานวน 1 ตัว

214 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทีด่ ี

โครงการจัดซื้อรถตัดถนน

เงินอุดหนุน
ทัว่ ไป

เงินอุดหนุน
ทัว่ ไป

215 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทีด่ ี

โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ รายได้จัดเก็บเอง
สาหรับงานประมวลผลแบบที่
2* (จอขนาดงานประมวลผล
ไม่นอ้ ยกว่า 18.5 นิว้ )

216 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทีด่ ี

โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า รายได้จัดเก็บเอง

217 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทีด่ ี

โครงการจัดซื้อเครื่องเชื่อม

เงินอุดหนุน
ทัว่ ไป

29,000.00 - เพือ่ มีคอมพิวเตอร์ไว้ใช้งาน - มีคอมพิวเตอร์แบบ
ในโครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูล ประมวลผลแบบที่ 2 เพือ่
บุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ
รับรองการใช้งานระบบ
ระยะที่ 1
ศูนย์ข้อมูลบุคลากร
ท้องถิ่นแห่งชาติระยะที่ 1
จานวน 1 เครื่อง

9,500.00

มีรถตัดถนนไว้ใช้งาน

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบ
สะพายหลัง จานวน 1 ตัว

9,950.00

มีเครื่องเชื่อมไว้ใช้งาน

จัดซื้อเครื่องเชื่อม จานวน
1 ตัว
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โครงการ

แหล่งทีม่ า
งบประมาณ

218 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทีด่ ี

โครงสร้างจัดซื้อเครื่องพิมพ์ รายได้จัดเก็บเอง
ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี
แบบ Networt

219 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทีด่ ี

โคงการจัดซื้อเครื่องสารอง รายได้จัดเก็บเอง
ไฟฟ้าขนาด 800 VA

งบตาม
ข้อบัญญัติ
12,000.00

วัตถุ
ประสงค์
- เพือ่ มีเครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED สีแบบ
Networt

ผลผลิต
- มีเครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED สีแบบ
Networt ไว้ใช้งานจานวน
1 เครื่อง

3,200.00 - เพือ่ มีเครื่องสารองไฟฟ้า
ขนาด 800 VA ไว้ใช้งาน

- มีเครื่องสารองาฟฟ้า
ขนาด 800 VA ไว้ใช้งาน
จานวน 1 เครื่อง

220 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทีด่ ี

โครงการจัดซื้อปัม๊ น้า

รายได้จัดเก็บเอง

6,500.00

มีปมั๊ น้าไว้ใช้งาน

จัดซื้อปัม๊ น้าแช่ ขนาด 2
นิว้ จานวน 1 ตัว

221 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทีด่ ี

โครงการจัดซื้อตู้ชาร์จ

เงินอุดหนุน
ทัว่ ไป

4,500.00

มีตู้ชาร์จไว้ใช้งาน

จัดซื้อตู้ชาร์จ 60 A 60 V
จานวน 1 ตัว

222 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทีด่ ี

โครงการจัดซื้อสว่านโรตารี่

เงินอุดหนุน
ทัว่ ไป

5,800.00

- มีสว่านโรตารี่ไว้ใช้งาน

- จัดซื้อสว่านโรตารี่ 3
ระบบ จานวน 1 ตัว

โครงการจัดซื้อเครื่องเจียไฟฟ้า เงินอุดหนุน
ทัว่ ไป

3,700.00

มีเครื่องเจียไฟฟ้าไว้ใช้งาน

จัดซื้อเครื่องเจียไฟฟ้า
จานวน 1 ตัว

223 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทีด่ ี
224 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทีด่ ี

ค่าใช้จ่ายพัฒนาการจัด
การศึกษาโดยใช้ โรงเรียน
เป็นฐานในการ พัฒนา
ท้องถิ่น (SBMLD)

เงินอุดหนุน
ทัว่ ไป

1,000,000.00 - เพือ่ ใช้จ่ายในการสมัครเข้า - โรงเรียนจัดการศึกษา
ร่วม
สอดคล้อง กับความ
โครงการของโรงเรียนเทศบาล ต้องการของประชาชน ใน
1 หนองใส
ท้องถิ่น - โรงเรียนใน
- เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายในการ
สังกัดสามารถจัด
ได้รับ
การศึกษาตลอดชีวิต
(SBMILD) ดีเด่น
- เพือ่ พัฒนาการจัด
การศึกษาโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนา
ท้องถิ่น (SBMLD)

225 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทีด่ ี

โครงการจัดซื้อถังแรงดันส รายได้จัดเก็บเอง
แตนเลส พร้อมสวิตช์ควบคุม
แรงดันภายในถัง

30,000.00 - เพือ่ ให้มีถังแรงดันสแตนเลส - ติดตั้งถังแรงดันน้า
ไว้ใช้ในสานักงาน
จานวน 1 ถัง ขนาดความจุ
300 ลิตร

226 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทีด่ ี

โครงการจัดซื้อปัม๊ หอยโข่ง รายได้จัดเก็บเอง
ชนิดหน้าแปลน

30,000.00 - เพือ่ ให้มีปมั๊ น้าแรงดันไว้ใช้ - ติดตั้งปัม๊ หอยโข่งชนิด
ในสานักงาน
หน้าแปลน จานวน 2 ตัว
- ขนาดแรงม้า 3 แรงม้า

227 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทีด่ ี

โครงการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์ รายได้จัดเก็บเอง
เครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก (
Inkjet Printer)

17,000.00

- เพือ่ ให้มีเครื่องมืออุปกรณ์ - จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ
เพียงพอ
ฉีดหมึก (Inkjet Printer)
และเหมาะสมต่อการ
สาหรับกระดาษขนาด A3
ปฏิบตั ิงาน
จานวน 2 เครื่อง(ตาม
-เพือ่ ให้การปฏิบตั ิงานมี
เกณฑ์ราคา กลางและ
ประสิทธิภาพ
คุณลักษณะพืน้ ฐาน
มากยิง่ ขึ้น
ครุภณ
ั ฑ์ คอมพิวเตอร์
ประจาปี พ.ศ. 2559 )
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228 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทีด่ ี

โครงการ

แหล่งทีม่ า
งบประมาณ

เครื่องทาลายเอกสาร

รายได้อื่น ๆ

งบตาม
ข้อบัญญัติ
5,000.00

วัตถุ
ประสงค์

ผลผลิต

- เพือ่ ให้มีอุปกรณ์ในการ
- จัดซื้อเครื่องทาลาย
ทาลาย
เอกสารขนาด A4 จานวน
เอกสารทีค่ รบอายุการเก็บหรือ
1 เครื่อง
เอกสารทีเ่ ก็บไว้ไม่เกิด
ประโยชน์หรือ
ไม่ใช้ประกอบการอ้างอิงใดๆ
แล้ว

44

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ

เทศบาลตาบลหนองบัว มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดาเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้
ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 67 โครงการ จานวนเงิน 24,022,157 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณจานวน 54 โครงการ
จานวนเงิน 18,300,451 ล้านบาท สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

4

การก่อหนี้ผูกพัน/
ลงนามในสัญญา
781,076.94

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

2

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวติ และสังคม

ยุทธศาสตร์

โครงการ

โครงการ

การเบิกจ่ายงบประมาณ

4

781,076.94

2,631,700.00

1

52,700.00

32

18,926,689.65

27

15,864,484.09

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี

29

1,682,690.00

22

1,602,190.00

รวม

67

24,022,156.59

54

18,300,451.03

คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ (%) 80.59%
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน /ลงนามในสัญญา มีดังนี้

ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่
มางบ
ประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา

คู่สัญญา

วันทีเ่ ซ็น
สัญญา

ระยะเวลา
การดาเนิน
งาน

1 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการปรับปรุงผังเมือง
รวมเมืองอุดรธานี
(ปรับปรุงครั้งที่ 3)

รายได้จดั เก็บเอง

500,000.00

444,833.00 29/2560 กองช่าง 11/11/2559

7

2 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เงินอุดหนุนทั่วไป
ซอยวรรณขาม ชุมชน
บ้านค่ายเสนียฯ์ 1(เสนอโดย
ชุมชนบ้านค่ายเสนียฯ์ 1)

327,200.00

327,000.00 187/2560 กองช่าง 11/02/2560
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3 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการอุดหนุนขยายเขต
ประปา

รายได้จดั เก็บเอง

450,000.00

6,070.00 127/2560 กองช่าง 31/01/2560

7

4 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการอุดหนุนขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ

รายได้จดั เก็บเอง

450,000.00

3,173.94 76/2560 กองช่าง 14/12/2559

7

5 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

โครงการจ้างเหมาแรงงาน
ทาความสะอาดในชุมชน

รายได้จดั เก็บเอง

11,120,400.00

742,000.00

10/2560

01/10/2559

31

7,500.00

11/2560

01/10/2559

31

93,600.00

12/2560

01/10/2559

31

10,000.00

13/2560

01/10/2559

31

10,000.00

14/2560

01/10/2559

31

737,000.00

34/2560

01/11/2559

30

7,500.00

35/2560

01/11/2560

30

93,600.00

36/2560

01/11/2560

30

10,000.00

37/2560

01/11/2559

30

10,000.00

38/2560

30/11/2559

30

737,000.00

67/2560

31/12/2559

31

7,500.00

68/2560

01/12/2559

31

93,300.00

69/2560

01/12/2559

31

10,000.00

70/2560

01/12/2559

31

10,000.00

71/2560

01/12/2559

31
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ศาสตร์
6 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

โครงการ

แหล่งที่
มางบ
ประมาณ

โครงการรณรงค์ปอ้ งกันและ รายได้จดั เก็บเอง
สร้างเขตปลอดโรคพิษสุนัขบ้า

7 ยุทธศาสตร์การ
โครงการสงเคราะห์เบีย้ ยัง
พัฒนาด้านคุณภาพ ชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาล
ชีวติ และสังคม
ตาบลหนองบัว

8 ยุทธศาสตร์การ
โครงการสงเคราะห์เบีย้
พัฒนาด้านคุณภาพ ความพิการ ในเขตเทศบาล
ชีวติ และสังคม
ตาบลหนองบัว

9 ยุทธศาสตร์การ
โครงการสงเคราะห์เบีย้ ยัง
พัฒนาด้านคุณภาพ ชีพผู้ปว่ ยเอดส์ ในเขต
ชีวติ และสังคม
เทศบาลตาบลหนองบัว

เงินอุดหนุนทั่วไป

เงินอุดหนุนทั่วไป

เงินอุดหนุนทั่วไป

คู่สัญญา

วันทีเ่ ซ็น
สัญญา

ระยะเวลา
การดาเนิน
งาน

50,000.00

153/2560

21/03/2560

7

500.00

155/2560

24/03/2560

7

2,200.00

156/2560

24/03/2560

7

1,687,300.00

นางสมจิตร กลืน
กระโทก กับพวก

03/10/2559

7

1,687,300.00

นางสมจิตร กลืน
กระโทก กับพวก

01/11/2559

7

1,683,400.00

นางสมจิตร กลืน
กระโทก กับพวก

01/12/2559

7

1,678,700.00

นางสมจิตร กลืน
กระโทก กับพวก

02/01/2560

7

1,674,000.00

นางสมจิตร กลืน
กระโทก กับพวก

01/02/2560

7

1,666,900.00

นางสมจิตร กลืน
กระโทก กับพวก

01/03/2560

7

337,600.00 นายศราวุธ เมา 03/10/2559
แรดกับพวก

7

340,800.00 นายศราวุธ เมา 01/11/2559
แรดกับพวก

7

353,600.00 นายศราวุธ เมา 01/12/2559
แรดกับพวก

7

360,000.00 นายศราวุธ เมา 02/01/2560
แรดกับพวก

7

362,400.00 นายศราวุธ เมา 01/02/2560
แรดกับพวก

7

360,800.00 นายศราวุธ เมา 01/03/2560
แรดกับพวก

7

งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา
60,000.00

20,718,000.00

4,800,000.00

240,000.00

16,000.00 นางจันทร์เพ็ญ
พิพฒ
ั น์กบั พวก

03/10/2559

7

47
ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ

10 ยุทธศาสตร์การ
โครงการแข่งขันกีฬา
พัฒนาด้านคุณภาพ เยาวชนและประชาชน ใน
ชีวติ และสังคม
เขตเทศบาลตาบลหนองบัว

แหล่งที่
มางบ
ประมาณ

รายได้จดั เก็บเอง

วันทีเ่ ซ็น
สัญญา

ระยะเวลา
การดาเนิน
งาน

16,000.00 นางจันทร์เพ็ญ
พิพฒ
ั น์กบั พวก

01/11/2559

7

16,000.00 นางจันทร์เพ็ญ
พิพฒ
ั น์กบั พวก

01/12/2559

7

16,000.00 นางจันทร์เพ็ญ
พิพฒ
ั น์กบั พวก

02/01/2560

7

16,000.00 นางจันทร์เพ็ญ
พิพฒ
ั น์กบั พวก

01/02/2560

7

16,000.00 นางจันทร์เพ็ญ
พิพฒ
ั น์กบั พวก

01/03/2560

7

4,950.00 ฎีกาเลขที่ 467/60 01/04/2560
ลว.10 เม.ย.60
(นางสาวดวงใจ
ค่าอาหาร)

2

3,210.00 ฎีกาเลขที่ 449/60 30/03/2560
ลว.5 เม.ย.60 (ค่า
วัสดุ)

7

1,890.00 ฎีกาเลขที่ 442/60 30/03/2560
ลว.3 เม.ย.60 (ค่า
วัสดุ)

7

360.00 ฎีกาเลขที่ 441/60 31/03/2560
ลว.3 เม.ย.60 (ค่า
วัสดุ)

2

4,273.00 ฎีกาเลขที่ 439/60 31/03/2560
ลว.31 มี.ค.60 (ค่า
วัสดุ)

3

1,610.00 ฎีกาเลขที่ 438/60 31/03/2560
ลว.31 มี.ค. 60

3

396.00 ฎีกาเลขที่ 423/60 31/03/2560
ลว.31 มี.ค.60

3

300.00 ฎีกาเลขที่ 421/60 31/03/2560
ลว.29 มี.ค.60

3

2,645.00 ฎีกาเลขที่ 420/60 27/03/2560
ลว.29 มี.ค.60

3

22,800.00 ฎีกาเลขที่ 414/60 24/03/2560
ลว.27 มี.ค.60

3

งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา

200,000.00

คู่สัญญา
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ศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่
มางบ
ประมาณ

11 ยุทธศาสตร์การ
โครงการจัดงานกีฬาอนุบาล รายได้จดั เก็บเอง
พัฒนาด้านคุณภาพ สัมพันธ์
ชีวติ และสังคม

12 ยุทธศาสตร์การ
โครงการแข่งขันกีฬากลุ่ม
พัฒนาด้านคุณภาพ โรงเรียนสังกัด อปท.
ชีวติ และสังคม

13 ยุทธศาสตร์การ
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กฬี า
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวติ และสังคม

รายได้จดั เก็บเอง

รายได้จดั เก็บเอง

งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา

20,000.00

80,000.00

50,000.00

คู่สัญญา

วันทีเ่ ซ็น
สัญญา

ระยะเวลา
การดาเนิน
งาน

74,600.00 ฎีกาเลขที่ 405/60 20/03/2560
ลว.20 มี.ค.60

15

10,300.00 ฎีกาเลขที่ 397/60 16/03/2560
ลว.16 มี..60

7

12,567.00 ฎีกาเลขที่ 264/60 12/01/2560
ลว.23 ม.ค.60 (ส่ง
ใช้เงินยืมโครงการ
กีฬาอนุบาล)

30

1,000.00 ฎีกาเลขที่ 267/60 24/01/2560
ลว.24 ม.ค.60 (ร.
เพชรพิสุทธิ์ จัดทา
ป้ายโครงการฯ)

7

3,000.00 ฎีกาเลขที่ 268/60 24/01/2560
ลว.24 ม.ค.60
(นายวศิน บุญทรัพย์
จ้างเหมาทาแท่น
รับรางวัล)

7

3,000.00 ฎีกาเลขที่ 269/60 24/01/2560
ลว.24 ม.ค.60
(นายอภินันท์ จ้าง
เหมาจัดสถานที่ )

7

48,000.00 ฎีกาเลขที่ 375/60 10/03/2560
ลว.10 มี.ค.60 (นาง
กิติชา ผู้ยมื )

15

32,000.00 ฎีกาเลขที่ 410/60 23/03/2560
ลว. 23 มี.ค.60

7

3,300.00 ฎีกาเลขที่ 255/60 18/01/2560
ลว.18 ม.ค.60 (บ.
เจริญวิทยาฯ ชุมชน
นาทราย 1,2)

7

46,610.00 ฎีกาเลขที่ 426/60 31/03/2560
ลว. 31 มี.ค.60 (บ.
เจริญวิทยา)

7
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โครงการ

แหล่งที่
มางบ
ประมาณ

14 ยุทธศาสตร์การ
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน รายได้จดั เก็บเอง
พัฒนาด้านคุณภาพ อปท.
ชีวติ และสังคม

15 ยุทธศาสตร์การ
โครงการจัดกิจกรรมเฉลิม
พัฒนาด้านคุณภาพ พระเกียรติ เนื่องในวโรกาส
ชีวติ และสังคม
ต่างๆ

รายได้จดั เก็บเอง

16 ยุทธศาสตร์การ
โครงการขยายผลโครงการ รายได้จดั เก็บเอง
พัฒนาด้านคุณภาพ อันเนื่อง มาจากพระราชดาริ
ชีวติ และสังคม

17 ยุทธศาสตร์การ
โครงการป้องกันและลด
พัฒนาด้านคุณภาพ อุบตั ิเหตุ ทางถนนในช่วง
ชีวติ และสังคม
เทศกาลต่างๆ

18 ยุทธศาสตร์การ
โครงการมีส่วนร่วมเผยแพร่
พัฒนาด้านคุณภาพ ความรู้ ทางกฏหมายแก่
ชีวติ และสังคม
ประชาชน

รายได้จดั เก็บเอง

รายได้จดั เก็บเอง

งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา
300,000.00

300,000.00

30,000.00

20,000.00

30,000.00

คู่สัญญา

วันทีเ่ ซ็น
สัญญา

ระยะเวลา
การดาเนิน
งาน

95,460.00 ฎีกาเลขที่ 155/60 08/12/2559
ลว.8 ธ.ค.59 (นางกิ
ติชา ผู้ยมื )

15

174,640.00 ฎีกาเลขที่ 055/60 07/11/2559
ลว.7 พ.ย. 59 (นาย
เอนก ผู้ยมื )

15

18,536.00 037/2560 (สานัก 12/10/2559
ปลัด)

7

10,823.05 038/2560 (สานัก 08/10/2559
ปลัด)

7

18,190.00 039/2560 (สานัก 12/10/2559
ปลัด)

7

2,100.00 229/2560 (สานัก 30/01/2560
ปลัด)

7

1,440.00 323/2560 (สานัก 20/01/2560
ปลัด)

7

4,611.00

256/2560(ฝ่าย 23/12/2559
ป้องกันและรักษา
ความสงบ)

7

4,025.00

260/2560(ฝ่าย 29/12/2559
ป้องกันและรักษา
ความสงบ)

7

960.00

258/2560(ฝ่าย 27/12/2559
ป้องกันและรักษา
ความสงบ)

7

5,295.00 CNTR-0391/60 05/04/2560
อุปกรณ์เข้าด่าน จา
กบ.ไทยพิพฒ
ั น์ทูล
แอนด์ โฮมมาร์ท
(ป้องกันฯ)

7

29,100.00

7

80/2560(กอง
วิชาการและ
แผนงาน)

20/03/2560
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โครงการ

แหล่งที่
มางบ
ประมาณ

19 ยุทธศาสตร์การ
โครงการอบรมคุณธรรม
รายได้จดั เก็บเอง
พัฒนาด้านคุณภาพ จริยธรรม ปฏิบตั ธิ รรม ให้กบั
ชีวติ และสังคม
เด็ก เยาวชนและ ประชาชน
ในเขตเทศบาล

20 ยุทธศาสตร์การ
โครงการจัดงานขึน้ ปีใหม่
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวติ และสังคม

รายได้จดั เก็บเอง

งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา
30,000.00

30,000.00

คู่สัญญา

วันทีเ่ ซ็น
สัญญา

ระยะเวลา
การดาเนิน
งาน

800.00 ฏีกาเลขที่ 450/60 28/03/2560
ลว.5 เม.ย.60 (บ.มี
ไอเดีย)

7

10,500.00 ฎีกาเลขที่ 425/60 29/03/2560
ลว.31 มี.ค.60
(นายอมร ค่าจ้าง
เหมาอาหาร)

7

2,994.00 ฎีกาเลขที่ 424/60 29/03/2560
ลว.31 มี.ค.60 (บ.
เจริญวิทยา)

3

4,000.00 ฎีกาเลขที่ 478/60 29/03/2560
ลว.11 เม.ย.60 (ค่า
เช่าเครื่องเสียง)

3

3,000.00 ฎีกาเลขที่ 388/60 14/03/2560
ลว.14 มี.ค.60 (นาง
สุรัตติยา ผู้ยมื )

15

8,400.00 ฎีกาเลขที่ 398/60 16/03/2560
ลว.16 มี.ค.60 (ร้าน
เอ.ที.)

3

1,961.00 ฎีกาเลขที่ 212/60 26/12/2559
ลว.10 ม.ค.60(นาง
ธัญญา สารสุข ผู้ยมื )

30

900.00 ฎีกาเลขที่ 226/60 12/01/2560
ลว.12 ม.ค.60(นาย
บุญถม จ้างเหมารถ
รับส่งพระ)

7

3,000.00 ฎีกาเลขที่ 227/60 12/01/2560
ลว.12 ม.ค.60(นาง
นฤมล จ้างเหมาจัด
สถานที่)

7
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โครงการ

21 ยุทธศาสตร์การ
โครงการจัดประเพณี
พัฒนาด้านคุณภาพ สงกรานต์
ชีวติ และสังคม

22 ยุทธศาสตร์การ
โครงการจัดงานประเพณี
พัฒนาด้านคุณภาพ กฐินเทศบาล
ชีวติ และสังคม

23 ยุทธศาสตร์การ
โครงการอบรมและทัศน
พัฒนาด้านคุณภาพ ศึกษาดูงาน เพือ่ พัฒนา
ชีวติ และสังคม
ศักยภาพกลุ่มสตรี

24 ยุทธศาสตร์การ
โครงการส่งเสริมกิจกรรม
พัฒนาด้านคุณภาพ ผู้สูงอายุ
ชีวติ และสังคม

แหล่งที่
มางบ
ประมาณ

รายได้จดั เก็บเอง

รายได้จดั เก็บเอง

รายได้จดั เก็บเอง

รายได้จดั เก็บเอง

งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา

100,000.00

20,000.00

100,000.00

150,000.00

คู่สัญญา

วันทีเ่ ซ็น
สัญญา

ระยะเวลา
การดาเนิน
งาน

4,500.00 ฎีกาเลขที่ 228/60 12/01/2560
ลว.12 ม.ค.60(นาย
อมร จ้างเหมา
จัดทาภัตตาหารพระ)

7

800.00 ฎีกาเลขที่ 200/60 30/12/2559
ลว.30 ธ.ค.59(ร.
เพชรพิศุทธิ์ จัดทา
ป้ายโครงการฯ)

7

1,000.00 ฎีกาที่ 474/60 ลว. 10/04/2560
11 เม.ย.60

3

25,400.00 ฎีกาที่ 470/60 ลว. 10/04/2560
11 เม.ย.60

3

3,310.00 ฎีกาที่ 469/60 ลว. 10/04/2560
11 เม.ย.60

3

7,200.00 ฎีกาที่ 468/60 ลว. 10/04/2560
468/60 ลว. 11
เม.ย.60

3

7,250.00

ฎีกาเลขที่
31/10/2559
039/2560 ลว.31
ต.ค.59 (ร้านเอ.ทีก็
อปปี้)

7

1,000.00

ฎีกาเลขที่
01/11/2559
040/2560 ลว.1
พ.ย.60 (รเานเพชร
พิศุทธิ์)

7

30,970.00 CNTR-0266/60 22/02/2560

7

675.00 CNTR-0267/60 22/02/2560

7

65,200.00 CNTR-0268/60 22/02/2560

15

2,400.00 กองสวัสดิการสังคม 24/02/2560

1

4,090.00

7

CNTR-0314/60 21/03/2560
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ศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่
มางบ
ประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา

คู่สัญญา

วันทีเ่ ซ็น
สัญญา

675.00 CNTR-0313/60 21/03/2560
7,400.00

ระยะเวลา
การดาเนิน
งาน
7

CNTR-0315/60 21/03/2560

15

27,400.00 กองสวัสดิการสังคม 16/03/2560

15

15,000.00

20/03/2560

15

60-11-00252320300-00007

25 ยุทธศาสตร์การ
โครงการอุดหนุนสภา
พัฒนาด้านคุณภาพ วัฒนธรรม ตาบลหนองบัว
ชีวติ และสังคม

รายได้จดั เก็บเอง

50,000.00

50,000.00 ฎีกาเลขที่ 359/60 03/03/2560
ลว.3 มี.ค.60 (สภา
วัฒนธรรมตาบล)

7

26 ยุทธศาสตร์การ
โครงการอุดหนุนสภาวัฒนธ
พัฒนาด้านคุณภาพ ธรม อาเภอเมืองอุดรธานี
ชีวติ และสังคม

รายได้จดั เก็บเอง

50,000.00

50,000.00 ฎีกาเลขที่ 360/60 03/03/2560
ลว.3 มี.ค.60 (สภา
วัฒนธรรมอาเภอ)

7

27 ยุทธศาสตร์การ
โครงการอาหารกลางวัน
พัฒนาด้านคุณภาพ ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาล
ชีวติ และสังคม
ตาบลหนองบัว

เงินอุดหนุนทั่วไป

1,332,800.00

54,400.00 ฎีกาเลขที่ 002/60 01/10/2559
ลว.10 พ.ย.59
(นางสาวมะนิดา
สุวรรณกูล ผู้รับจ้าง)

15

119,680.00 ฎีกาเลขที่ 003/60 01/11/2559
ลว.15 พ.ย.59
(นางสาวมะนิดา
สุวรรณกูล ผู้รับจ้าง)

30

108,800.00 ฎีกาเลขที่ 005/60 01/12/2559
ลว.14 ธ.ค.59
(นางสาวมะนิดา
สุวรรณกูล ผู้รับจ้าง)

31

103,360.00 ฎีกาเลขที่ 007/60 01/01/2560
ลว.25 ม.ค.60
(นางสาวมะนิดา
สุวรรณกูล ผู้รับจ้าง)

31

103,360.00 ฎีกาเลขที่ 009/60 01/02/2560
ลว.23 ก.พ.60
(นางสาวมะนิดา
สุวรรณกูล ผู้รับจ้าง)

28

25,800.00 ฎีกาเลขที่ 002/60 01/10/2559
ลว.14 พ.ย.59
(นางสาวนารี แสง
สาเริง ผู้รับจ้าง)

15

28 ยุทธศาสตร์การ
โครงการอาหารกลางวัน
พัฒนาด้านคุณภาพ ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กชุมชน
ชีวติ และสังคม
ดอนหัน

เงินอุดหนุนทั่วไป

632,100.00
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โครงการ

29 ยุทธศาสตร์การ
โครงการอาหารเสริม (นม)
พัฒนาด้านคุณภาพ ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาล
ชีวติ และสังคม
ตาบลหนองบัว

30 ยุทธศาสตร์การ
โครงการอาหารเสริม (นม)
พัฒนาด้านคุณภาพ ศูนย์พฒ
ั นา เด็กเล็กชุมชน
ชีวติ และสังคม
ดอนหัน

แหล่งที่
มางบ
ประมาณ

เงินอุดหนุนทั่วไป

เงินอุดหนุนทั่วไป

งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา

521,206.40

247,189.80

คู่สัญญา

วันทีเ่ ซ็น
สัญญา

ระยะเวลา
การดาเนิน
งาน

56,700.00 ฎีกาเลขที่ 003/60 01/11/2559
ลว.24 พ.ย.59
(นางสาวนารี แสง
สาเริง ผู้รับจ้าง)

30

51,600.00 ฎีกาเลขที่ 005/60 01/12/2559
ลว.19 ธ.ค.59

31

49,020.00 ฎีกาเลขที่ 008/60 01/01/2560
ลว.30 ม.ค.60
(นางสาวนารี แสง
สาเริง ผู้รับจ้าง)

31

49,020.00 ฎีกาเลขที่ 009/60 01/02/2560
ลว.27 ก.พ.60
(นางสาวนารี แสง
สาเริง ผู้รับจ้าง)

28

42,540.80 ฎีกาเลขที่ 113/60 01/10/2559
ลว.16 พ.ย.59
(สหกรณ์โคนม)

31

39,374.72 ฎีกาเลขที่ 145/60 01/11/2559
ลว.6 ธ.ค.59
(สหกรณ์โคนม)

30

35,795.20 ฎีกาเลขที่ 211/60 01/12/2559
ลว.5 ม.ค.60
(สหกรณ์โคนม)

31

35,795.20 ฎีกาเลขที่ 314/60 01/01/2560
ลว.15 ก.พ.60
(สหกรณ์โคนม)

31

34,005.44 ฎีกาเลขที่ 372/60 01/02/2560
ลว.9 มี.ค.60
(สหกรณ์โคนม)

28

41,164.48 ฎีกาเลขที่ 463/60 01/03/2560
ลว.7 เม.ย.60

31

34,032.64 ฎีกาเลขที่ 464/60 01/04/2560
ลว.7เม.ย.60

30

20,175.60 ฎีกาเลขที่ 113/60 01/10/2559
ลว.16 พ.ย.59
(สหกรณ์โคนม)

31
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โครงการ

แหล่งที่
มางบ
ประมาณ

31 ยุทธศาสตร์การ
โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน รายได้จดั เก็บเอง
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวติ และสังคม

งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา

20,000.00

คู่สัญญา

วันทีเ่ ซ็น
สัญญา

ระยะเวลา
การดาเนิน
งาน

18,674.04 ฎีกาเลขที่ 145/60 01/11/2559
ลว.6 ธ.ค.59
(สหกรณ์โคนม)

30

16,976.40 ฎีกาเลขที่ 211/60 01/12/2559
ลว.5 ม.ค.60
(สหกรณ์โคนม)

31

16,976.40 ฎีกาเลขที่ 314/60 01/01/2560
ลว.15 ก.พ.60
(สหกรณ์โคนม)

31

16,127.58 ฎีกาเลขที่ 372/60 01/02/2560
ลว.9 มี.ค.60
(สหกรณ์โคนม)

28

19,522.86 ฎีกาเลขที่ 463/60 01/03/2560
ลว.7 เม.ย.60

31

16,140.48 ฎีกาเลขที่ 464/60 01/04/2560
ลว.7 เม.ย.60

30

6,650.00

ฎีกาเลขที่
27/03/2560
440.1/60 ลว.31
มี.ค.60 (นางสาว
นารี แสงสาเริง จ้าง
เหมาค่าอาหาร)

3

1,250.00

ฎีกาเลขที่
23/03/2560
440.2/60 ลว.31
มี.ค.60 (บ.มี ไอเดีย
เซ็นเตอร์ แอนด์
ซัพพลาย จากัด )

7

838.00

ฎีกาเลขที่
24/03/2560
440.3/60 ลว.31
มี.ค.60 (นางสาว
ธัญญา สารองจ่าย)
ค่าวัสดุ

7

3,280.00 ฎีกาเลข 440.4/60 24/03/2560
ลว.31 มี.ค.60 (บ.
เจริญวิทยาเครื่อง
เขียน) ค่าวัสดุ

7
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แหล่งที่
มางบ
ประมาณ

32 ยุทธศาสตร์การ
โครงการจ้างเหมารถรับ -ส่ง รายได้จดั เก็บเอง
พัฒนาด้านคุณภาพ เด็กอนุบาล ศูนย์พฒ
ั นาเด็ก
ชีวติ และสังคม
เล็กเทศบาล ตาบลหนองบัว

งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา

570,000.00

คู่สัญญา

วันทีเ่ ซ็น
สัญญา

ระยะเวลา
การดาเนิน
งาน

1,790.00 ฎีกาเลขที่ 441/60 26/03/2560
ลว.3 เม.ย 60
(ร้านเจ๊กาดอกไม้สด)

1

2,610.00 ฎีกาเลขที่ 444/60 26/03/2560
ลว.3 เม.ย.60 (ร้าน
นิ่มนวลสวนมะลิ )

1

5,400.00 ฎีกาเลขที่ 057/60 17/10/2559
ลว.8 พ.ย. 59 (นาย
สยาม แก้วคา)

15

5,400.00 ฎีกาเลขที่ 058/60 17/10/2559
ลว.8 พ.ย.59(นาย
สมนึก พันบท)

15

5,900.00 ฎีกาเลขที่ 059/60 17/10/2559
ลว.8 พ.ย.59(นาย
สาราญ ท้าววพิมพ์ )

15

5,900.00 ฎีกาเลขที่ 060/60 17/10/2559
ลว.8 พ.ย.59 (นายสุ
เนตร ท้าวจันทร์ )

15

5,900.00 ฎีกาเลขที่ 061/60 17/10/2559
ลว.8 พ.ย.59 (นาย
สมเกียรติ เหล่า
ประเสริฐ)

15

10,800.00 ฎีกาเลขที่ 132/60 01/11/2559
ลว.30 พ.ย.59
(นายสยาม แก้วคา)

30

10,800.00 ฎีกาเลขที่ 133/60 01/11/2559
ลว.30 พ.ย.59
(นายสมนึก พันบท)

30

11,800.00 ฎีกาเลขที่ 134/60 01/11/2559
ลว.30 พ.ย.59
(นายสาราญ ท้าว
พิมพ์)

30
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โครงการ

แหล่งที่
มางบ
ประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา

คู่สัญญา

วันทีเ่ ซ็น
สัญญา

ระยะเวลา
การดาเนิน
งาน

11,800.00 ฎีกาเลขที่ 135/60 01/11/2559
ลว.30 พ.ย.59
(นายสุเนตร ท้าว
จันทร์)

30

11,800.00 ฎีกาเลขที่ 136/60 01/11/2559
ลว.30 พ.ย.59
(นายสมเกียรติ
ดอกกุหลาบ)

30

10,800.00 ฎีกาเลขที่ 201/60 01/12/2559
ลว.30 ธ.ค.59(นาย
สยาม แก้วคา)

31

10,800.00 ฎีกาเลขที่ 202/60 01/12/2559
ลว.30 ธ.ค.59 (นาย
สมนึก พันบท)

31

11,800.00 ฎีกาเลขที่ 203/60 01/12/2559
ลว.30 ธ.ค.59 (นาย
สาราญ ท้าวพิมพ์)

31

11,800.00 ฎีกาเลขที่ 204/60 01/12/2559
ลว.30 ธ.ค.59(นายสุ
เนตร ท้าวจันทร์ )

31

11,800.00 ฎีกาเลขที่ 205/60 01/12/2559
ลว.30 ธ.ค.59 (นาย
สมเกียรติ ดอก
กุหลาบ)

31

10,800.00 ฎีกาเลขที่ 282/60 01/01/2560
ลว.31 ม.ค.60(นาย
สยาม แก้วคา)

31

10,800.00 ฎีกาเลขที่ 283/60 01/01/2560
ลว.31 ม.ค.60(นาย
สมนึก พันบท)

31

11,800.00 ฎีกาเลขที่ 284/60 01/01/2560
ลว.31 ม.ค.60(นาย
สาราญ ท้าวพิมพ์)

31
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โครงการ

แหล่งที่
มางบ
ประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา

คู่สัญญา

วันทีเ่ ซ็น
สัญญา

ระยะเวลา
การดาเนิน
งาน

11,800.00 ฎีกาเลขที่ 285/60 01/01/2560
ลว.31 ม.ค.60(นาย
สุเนตร ท้าวจันทร์ )

31

11,800.00 ฎีกาเลขที่ 286/60 01/01/2560
ลว.31 ม.ค.60(นาย
สมเกียรติ ดอก
กุหลาบ)

31

10,800.00 ฎีกาเลขที่ 339/60 01/02/2560
ลว.28 ก.พ.60
(สยาม แก้วคา)

28

10,800.00 ฎีกาเลขที่ 340/60 01/02/2560
ลว.28 ก.พ.60
(สมนึก พันบท)

28

11,800.00 ฎีกาเลขที่ 341/60 01/02/2560
ลว.28 ก.พ.60
(สาราญ ท้าวพิมพ์)

28

11,800.00 ฎีกาเลขที่ 342/60 01/02/2560
ลว.28 ก.พ.60
(นายสุเนตร ท้าว
จันทร์)

28

11,800.00 ฎีกาเลขที่ 343/60 01/02/2560
ลว.28 ก.พ.60
(สมเกียรติ ดอก
กุหลาบ)

28

10,800.00 ฎีกาเลขที่ 427/60 01/03/2560
ลว.31 มี.ค. 60
(สยาม แก้วคา)

31

10,800.00 ฎีกาเลขที่ 428/60 01/03/2560
ลว.31 มี.ค. 60
(สมนึก พันบท)

31

11,800.00 ฎีกาเลขที่ 429/60 01/03/2560
ลว.31 มี.ค. 60
(สาราญ ท้าวพิมพ์)

31

58
ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ

33 ยุทธศาสตร์การ
โครงการอาหารกลางวัน
พัฒนาด้านคุณภาพ สาหรับ โรงเรียนในเขต
ชีวติ และสังคม
เทศบาล (สังกัด สพฐ.)

34 ยุทธศาสตร์การ
โครงการอาหารเสริม (นม)
พัฒนาด้านคุณภาพ สาหรับ โรงเรียนในเขต
ชีวติ และสังคม
เทศบาลตาบลหนองบัว
(สังกัด สพฐ. )

แหล่งที่
มางบ
ประมาณ

เงินอุดหนุนทั่วไป

เงินอุดหนุนทั่วไป

งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา

2,332,000.00

2,130,380.60

คู่สัญญา

วันทีเ่ ซ็น
สัญญา

ระยะเวลา
การดาเนิน
งาน

11,800.00 ฎีกาเลขที่ 430/60 01/03/2560
ลว.31 มี.ค. 60 (สุ
เนตร ท้าวจันทร์ )

31

11,800.00 ฎีกาเลขที่ 431/60 01/03/2560
ลว.31 มี.ค. 60
(สมเกียรติ ดอก
กุหลาบ)

31

405,000.00 ฎีกาเลขที่ 118/60 01/11/2559
ลว.22 พ.ย. 59
(รร.หนองขาม)

180

39,000.00 ฎีกาเลขที่ 120/60 22/11/2559
ลว.22 พ.ย.59 (รร.
เก่าน้อย)

180

117,000.00 ฎีกาเลขที่ 121/60 22/11/2559
ลว.22 พ.ย.59 (รร.
ดงอุดม)

180

22,000.00 ฎีกาเลขที่ 122/60 22/11/2559
ลว.22 พ.ย.59 (รร.
พรสวรรค์)

180

22,000.00 ฎีกาเลขที่ 271/60 01/01/2560
ลว. 25 ม.ค.60
(รร.พรสวรรค์)

180

39,000.00 ฎีกาเลขที่ 272/60 01/01/2560
ลว. 25 ม.ค.60 (รร.
เก่าน้อย)

180

117,000.00 ฎีกาเลขที่ 273/60 01/01/2560
ลว. 25 ม.ค.60 (รร.
ดงอุดม)

180

405,000.00 ฎีกาเลขที่ 274/60 01/01/2560
ลว. 25 ม.ค.60
(รร.หนองขาม)

180

167,973.60 ฎีกาเลขที่ 113/60 01/10/2559
ลว.16 พ.ย.59
(สหกรณ์โคนม)

31
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35 ยุทธศาสตร์การ
โครงการอาหารกลางวัน
พัฒนาด้านคุณภาพ นักเรียน
ชีวติ และสังคม

36 ยุทธศาสตร์การ
โครงการอาหารเสริม (นม)
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวติ และสังคม

แหล่งที่
มางบ
ประมาณ

เงินอุดหนุนทั่วไป

เงินอุดหนุนทั่วไป

งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา

2,344,000.00

1,122,893.20

คู่สัญญา

วันทีเ่ ซ็น
สัญญา

ระยะเวลา
การดาเนิน
งาน

168,866.72 ฎีกาเลขที่ 145/60 01/11/2559
ลว.6 ธ.ค.59
(สหกรณ์โคนม)

30

153,515.20 ฎีกาเลขที่ 211/60 01/12/2559
ลว.5 ม.ค.60
(สหกรณ์โคนม)

31

153,515.20 ฎีกาเลขที่ 314/60 01/01/2560
ลว.15 ก.พ.60
(สหกรณ์โคนม)

31

145,839.44 ฎีกาเลขที่ 372/60 01/02/2560
ลว.9 มี.ค.60

28

176,542.48 ฎีกาเลขที่ 463/60 01/03/2560
ลว.7 เม.ย.60

31

134,378.88 ฎีกาเลขที่ 464/60 01/04/2560
ลว.7 เม.ย.60

30

586,000.00 ฎีกาเลขที่ 044/60 02/11/2559
ลว. 2 พ.ย.59(
โรงเรียนเทศบาล 1
หนองใส)

180

586,000.00 ฎีกาเลขที่ 261/60 19/01/2560
19 ม.ค.60

180

91,650.40 ฎีกาเลขที่ 113/60 01/10/2559
ลว.16 พ.ย.59
(สหกรณ์โคนม)

31

84,829.36 ฎีกาเลขที่ 145/60 01/11/2559
ลว.6 ธ.ค.59
(สหกรณ์โคนม)

30

77,117.60 ฎีกาเลขที่ 211/60 01/12/2559
ลว.5 ม.ค.60
(สหกรณ์โคนม)

31

77,117.60 ฎีกาเลขที่ 314/60 01/01/2560
ลว.15 ก.พ.60
(สหกรณ์โคนม)

31

73,261.72 ฎีกาเลขที่ 372/60 01/02/2560
ลว.9 มี.ค.60

28

60
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โครงการ

37 ยุทธศาสตร์การ
โครงการจ้างเหมาพนักงาน
พัฒนาด้านคุณภาพ ทาความ สะอาด ประจา
ชีวติ และสังคม
ศพด.หนองบัว และ ศพด.
ดอนหัน

แหล่งที่
มางบ
ประมาณ

รายได้จดั เก็บเอง

งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา

375,000.00

คู่สัญญา

วันทีเ่ ซ็น
สัญญา

ระยะเวลา
การดาเนิน
งาน

88,685.24 ฎีกาเลขที่ 463/60 01/03/2560
ลว. 7เม.ย.60

31

73,320.32 ฎีกาเลขที่ 464/60 01/04/2560
ลว.7 เม.ย.60

30

3,750.00 ฎีกาเลขที่ 034/60 01/10/2559
ลว.31 ต.ค.59
(นางสาวดวงใจ
สุวรรณคา)

15

3,750.00 ฎีกาเลขที่ 035/60 01/10/2559
ลว.31 ต.ค.59(นาง
อ้อย โคตะมี )

15

3,750.00 ฎีกาเลขที่ 036/60 01/10/2559
ลว.31 ต.ค 59
(นายอบมา สารีโท)

15

3,750.00 ฎีกาเลขที่ 037/60 01/10/2559
ลว.31 ต.ค.59
(นายอบมา สารีโท)

15

3,750.00 ฎีกาเลขที่ 038/60 01/10/2559
ลว.31 ต.ค.59
(นางปราณี อันแสน)

15

3,750.00 ฎีกาเลขที่ 062/60 17/10/2559
ลว.8 พ.ย.59(
นางสาวดวงใจ
สุวรรณคา)

15

3,750.00 ฎีกาเลขที่ 063/60 17/10/2559
ลว.8 พ.ย.59 (นาง
อ้อย โคตะมี )

15

3,750.00 ฎีกาเลขที่ 064/60 17/10/2559
ลว.8 พ.ย.59 (นาย
อบมา สารีโท)

15

3,750.00 ฎีกาเลขที่ 065/60 17/10/2559
ลว.8 พ.ย.59 (นาย
อานวย คายศ)

15

3,750.00 ฎีกาเลขที่ 066/60 17/10/2559
ลว.8 พ.ย.59 (นาง
ปราณี อันแสน)

15
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โครงการ

แหล่งที่
มางบ
ประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา

คู่สัญญา

วันทีเ่ ซ็น
สัญญา

ระยะเวลา
การดาเนิน
งาน

7,500.00 ฎีกาเลขที่ 137/60 01/11/2559
ลว.30 พ.ย.59
(นางสาวดวงใจ
สุวรรณคา)

30

7,500.00 ฎีกาเลขที่ 138/60 01/11/2559
ลว.30 พ.ย.59 (นาง
อ้อย โตะมี)

30

7,500.00 ฎีกาเลขที่ 139/60 01/11/2559
ลว.30 พ.ย.59 (นาย
เจษฎา มุ่งป้องกลาง)

30

7,500.00 ฎีกาเลขที่ 140/60 01/11/2559
ลว.30 พ.ย.59
(นายอานวย คายศ)

30

7,500.00 ฎีกาเลขที่ 141/60 01/11/2559
ลว.30 พ.ย.59
(นางปราณี อันแสน)

30

7,500.00 ฎีกาเลขที่ 206/60 01/12/2559
ลว.30 ธ.ค.59(
นางสาวดวงใจ
สุวรรณคา)

31

7,500.00 ฎีกาเลขที่ 207/60 01/12/2559
ลว.30 ธ.ค.59(นาง
อ้อย โคตะมี )

31

7,500.00 ฎีกาเลขที่ 208/60 01/12/2559
ลว.30 ธ.ค.59 (นาย
เจษฎา มุ่งป้องกลาง)

31

7,500.00 ฎีกาเลขที่ 209/60 01/12/2559
ลว.30 ธ.ค.59 (นาย
อานวย คายศ)

31

7,500.00 ฎีกาเลขที่ 210/60 01/12/2559
ลว.30 ธ.ค.59 (นาง
ปราณี อันแสน)

31

62
ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่
มางบ
ประมาณ

38 ยุทธศาสตร์การ
อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรม รายได้จดั เก็บเอง
พัฒนาด้านคุณภาพ สนับสนุนงานประเพณีทุ่งศรี
ชีวติ และสังคม
เมืองอาเภอเมืองอุดรธานี

งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา

25,000.00

คู่สัญญา

วันทีเ่ ซ็น
สัญญา

ระยะเวลา
การดาเนิน
งาน

7,500.00 ฎีกาเลขที่ 344/60 01/02/2560
ลว.28 ก.พ.60
(ดวงใจ สุวรรณคา)

28

7,500.00 ฎีกาเลขที่ 345/60 01/02/2560
ลว.28 ก.พ.60 (อ้อย
โคตะมี)

28

7,500.00 ฎีกาเลขที่ 346/60 01/02/2560
ลว.28 ก.พ.60
(เจษฎา มุ่งป้องกลาง)

28

7,500.00 ฎีกาเลขที่ 347/60 01/02/2560
ลว.28 ก.พ.60
(อานวย คายศ)

28

7,500.00 ฎีกาเลขที่ 348/60 01/02/2560
ลว.28 ก.พ.60
(ปราณี อันแสน)

28

7,500.00 ฎีกาเลขที่ 432/60 01/03/2560
ลว.31 มี.ค. 60
(ดวงใจ สุวรรณคา)

31

7,500.00 ฎีกาเลขที่ 433/60 01/03/2560
ลว.31 มี.ค. 60
(อ้อย โคตะมี )

31

7,500.00 ฎีกาเลขที่ 434/60 01/03/2560
ลว.31 มี.ค. 60
(เจษฎา มุ่งป้องกลาง)

31

7,500.00 ฎีกาเลขที่ 435/60 01/03/2560
ลว.31 มี.ค. 60
(อานวย คายศ)

31

7,500.00 ฎีกาเลขที่ 436/60 01/03/2560
ลว.31 มี.ค. 60
(ปราณี อันแสน)

31

25,000.00 ฎีกาเลขที่ 315/60 16/02/2560
ลว.16 ก.พ.60

7

63
ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่
มางบ
ประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา

คู่สัญญา

วันทีเ่ ซ็น
สัญญา

39 ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการที่ดี

โครงการฝึกอบรมและศึกษา รายได้จดั เก็บเอง
ดูงาน เพือ่ พัฒนาศักยภาพ
ของคณะผู้บริหาร และ
บุคลากรของเทศบาลตาบล
หนองบัว

500,000.00

40 ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการที่ดี

โครงการจัดทาแผนพัฒนา
เทศบาล

รายได้จดั เก็บเอง

150,000.00

150,000.00

15/2560 (กอง
วิชาการและ
แผนงาน)

07/11/2559

5

41 ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการที่ดี

โครงการจัดทารายงาน
รายได้จดั เก็บเอง
กิจการเทศบาล ตาบลหนอง
บัว

75,000.00

25,000.00

60/2560 (กอง
วิชาการและ
แผนงาน)

10/02/2560

7

42 ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการที่ดี

ค่าใช้จา่ ยในการพัฒนาครู
ผู้ดูแลเด็ก/ ผู้ดูแลเด็กของ
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก

38,000.00

17,700.00 ฎีกาเลขที่ 419/60 14/03/2560
ลว 28มี.ค.60 (ส่งใช้
โครงการศึกษาดูงาน)

15

18,000.00 ฎีกาเลขที่ 411/60 27/03/2560
ลว.27 มี.ค.60

3

2,000.00 ฎีกาเลขที่ 412/60 27/03/2560
ลว.27 มี.ค.60

7

300.00 ฎีกาเลขที่ 413/60 27/03/2560
ลว.27 มี.ค.60

7

5,000.00 223/2560 (สานัก 20/01/2560
ปลัด)

7

510.00 225/2560 (สานัก 20/01/2560
ปลัด)

7

10,500.00 224/2560 (สานัก 20/01/2560
ปลัด)

7

1,500.00 315/2560 (สานัก 08/03/2560
ปลัด)

7

2,000.00 339/2560 (สานัก 31/03/2560
ปลัด)

7

15,000.00 60-03-00113-6101 10/11/2559
00-00001(กองคลัง)

7

43 ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการที่ดี

44 ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการที่ดี

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่
พบประชาชน

โครงการอุดหนุนศูนย์ขอ้ มูล
ข่าวสาร การจัดซื้อจัดจ้าง
ขององค์การบริหาร ส่วน
ตาบลนิคมสงเคราะห์

เงินอุดหนุนทั่วไป

รายได้จดั เก็บเอง

รายได้จดั เก็บเอง

50,000.00

15,000.00

17,773.00 181/2560 (สานัก 28/11/2559
ปลัด) กอง
การศึกษา (ผู้เบิก)

ระยะเวลา
การดาเนิน
งาน
15

64
ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่
มางบ
ประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา

คู่สัญญา

วันทีเ่ ซ็น
สัญญา

ระยะเวลา
การดาเนิน
งาน

45 ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการที่ดี

โครงการจัดซื้อตู้เหล็ก 2
บานเปิดทึบ

รายได้จดั เก็บเอง

14,000.00

9,800.00 195/2560 (สานัก 12/01/2560
ปลัด)

7

46 ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการที่ดี

โครงการจัดซื้อเครื่องวิทยุ
สื่อสาร ชนิดมือถือ

เงินอุดหนุนทั่วไป

160,000.00

140,000.00 ป.031/2560 ร้าน 13/12/2559
เอ แอนด์ เค คอม
มินิวเคชั่น

15

47 ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการที่ดี

โครงการบารุงรักษาและ
ปรับปรุง ครุภณ
ั ฑ์

เงินอุดหนุนทั่วไป

302,030.00

296,925.00 CNTR-0206/60 31/01/2560
แก้ไข Fiber Optic
เฉพาะแยกสาม
พร้าวไปเทศบาลเก่า
จาก บ.ไทยเน็ต
โปรซีเคียว (ป้องกัน)

45

48 ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการที่ดี

โครงการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์

รายได้จดั เก็บเอง

22,000.00

22,000.00

35/2560 (กอง
วิชาการและ
แผนงาน)

20/12/2559

7

49 ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการที่ดี

โครงการจัดซื้อเครื่องสารอง
ไฟฟ้า

รายได้จดั เก็บเอง

3,200.00

3,200.00

35/2560 (กอง
วิชาการและ
แผนงาน)

20/12/2559

7

50 ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการที่ดี

โครงการซ่อมแซม
รายได้จดั เก็บเอง
บารุงรักษาซ่อมแซม
โครงสร้างของครุภณ
ั ฑ์ขนาด
ใหญ่

500,000.00

499,650.00

54/2560

30/03/2560

10

51 ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการที่ดี

โครงการจัดซื้อเครื่องปริ้น
เตอร์ ชนิด Inkjet Printer

รายได้จดั เก็บเอง

12,900.00

12,900.00 ฎีกาเลขที่ 179/60 14/12/2559
ลว.14 ธ.ค.59
(สมาร์ทเซอร์วสิ )

7

52 ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการที่ดี

โครงการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์

เงินอุดหนุนทั่วไป

60,000.00

59,000.00 CNTR-0312/60 16/03/2560
ซื้อครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์ จาก
อุดรโอเอ
คอมพิวเตอร์แอนด์
เซอร์วสิ (ป้องกันฯ)

15

53 ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการที่ดี

โครงการจัดซื้อเก้าอี้
รายได้จดั เก็บเอง
สานักงานสาหรับ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบล
หนองบัว

5,000.00

5,000.00 ฎีกาเลขที่ 445/60 03/04/2560
ลว.3 เม.ย.60 (ร้าน
สุริยาซุปเปอร์
เฟอร์นิเจอร์ )

7

65
ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่
มางบ
ประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา

คู่สัญญา

วันทีเ่ ซ็น
สัญญา

ระยะเวลา
การดาเนิน
งาน

54 ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการที่ดี

โครงการจัดซื้อโต๊ะ -เก้าอี้
สาหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลหนองบัว

รายได้จดั เก็บเอง

14,000.00

14,000.00 ฎีกาเลขที่ 446/60 03/04/2560
ลว.3 เม.ย.60 (ร้าน
สุริยา)

7

55 ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการที่ดี

โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ รายได้จดั เก็บเอง

70,000.00

60,082.00 CNTR-0307/60 08/02/2560

30

56 ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการที่ดี

โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร รายได้จดั เก็บเอง

8,000.00

7,600.00 60-03-00113-4101 26/12/2559
00-0003(กองคลัง)

7

57 ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการที่ดี

โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร รายได้จดั เก็บเอง

30,000.00

29,400.00 60-03-00113-4101 26/12/2559
00-00001(กองคลัง)

7

58 ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการที่ดี

โครงการจัดซื้อตู้รางเลื่อน

รายได้จดั เก็บเอง

100,000.00

99,000.00

22/02/2560

7

59 ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการที่ดี

โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร รายได้จดั เก็บเอง

16,000.00

15,600.00 60-03-00113-4101 26/12/2559
00-0002(กองคลัง)

7

60 ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการที่ดี

โครงการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์

53,200.00

28,900.00 025/2560 (กอง 20/01/2560
สวัสดิการสังคม)

15

21,000.00 024/2560 (กอง 20/01/2560
สวัสดิการสังคม)

15

3,150.00

15

รายได้จดั เก็บเอง

10/2560

026/2560 (กอง 20/01/2560
สวัสดิการสังคม)

61 ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการที่ดี

โครงการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์
รายได้จดั เก็บเอง
ประจาศูนย์บริการ
สาธารณสุขเทศบาลฯ และที่
รับถ่ายโอน

20,000.00

20,000.00

20/12/2559

10

62 ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการที่ดี

โครงการจัดซื้อเครื่องปิน้ เต
อร์ชนิด Inkjet Printter
สาหรับศูนย์พฒ
ั นาเด็กใน
สังกัดฯ

รายได้จดั เก็บเอง

12,900.00

8,600.00 ฎีกาเลขที่ 462/60 07/04/2560
ลว.7 เม.ย.60

3

63 ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการที่ดี

โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ รายได้จดั เก็บเอง
สาหรับงานประมวลผล
แบบที่ 2* (จอขนาดงาน
ประมวลผลไม่น้อยกว่า 18.5
นิ้ว)

29,000.00

29,000.00 320/2560 (สานัก 14/03/2560
ปลัด)

15

64 ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการที่ดี

โครงสร้างจัดซื้อเครื่องพิมพ์
ชนิดเลเซอร์ /ชนิด LED สี
แบบ Networt

12,000.00

12,000.00 320/2560 (สานัก 14/03/2560
ปลัด)

15

รายได้จดั เก็บเอง

59/2560

66
ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่
มางบ
ประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา

คู่สัญญา

วันทีเ่ ซ็น
สัญญา

ระยะเวลา
การดาเนิน
งาน

65 ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการที่ดี

โคงการจัดซื้อเครื่องสารอง
ไฟฟ้าขนาด 800 VA

รายได้จดั เก็บเอง

3,200.00

3,200.00 320/2560 (สานัก 14/03/2560
ปลัด)

15

66 ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการที่ดี

โครงการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์
เครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก (
Inkjet Printer)

รายได้จดั เก็บเอง

17,000.00

12,400.00 213/2560 กองช่าง 27/03/2560

7

67 ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการที่ดี

เครื่องทาลายเอกสาร

รายได้อนื่ ๆ

5,000.00

5,000.00

7

93/2560 (กอง
วิชาการและ
แผนงาน)

03/04/2560

67

รำยงำนสรุปผลกำรดำเนินงำน ปี 2560
เทศบำลตำบลหนองบัว

ยุทธศำสตร์
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนกำรดำเนินกำรทั้งหมด
จำนวน
93

อนุมตั งิ บประมำณ

ลงนำมสัญญำ

เบิกจ่ำย

100%

งบประมำณ จำนวน งบประมำณ จำนวน งบประมำณ จำนวน งบประมำณ จำนวน งบประมำณ
65,938,950.00 37 21,193,300.00 4
781,076.94 4
781,076.94 4
781,076.94

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ

32

2,410,000.00

10

330,000.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม

19

18,245,600.00

9

15,289,670.00

2

2,631,700.00

1

52,700.00

1

52,700.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

141

66,025,345.00

79

42,321,570.00

32

18,926,689.65

27

15,864,484.09

17

13,702,196.05

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี

184

77,436,650.00

93

8,500,880.00

29

1,682,690.00

22

1,602,190.00

21

1,584,490.00

รวม
คิดเป็นเบอร์เซ็นต์ (%)

469

228
228𝑥100
469

67

=48.61%

67𝑥100
=29.38%
228

54
54𝑥100
=80.59%
67

43
43𝑥100
=79.62%
54
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แผนภูมแิ สดงจานวนโครงการ เปรียบเทียบตามขั้นตอน
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี
100%

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

เบิกจ่าย

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ลงนามสัญญา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ

อนุมัติงบประมาณ
แผนการดาเนินการ
ทั้งหมด

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
0

50

100

150

200

แผนภูมแิ สดงมูลค่าโครงการ เปรียบเทียบตามขั้นตอน
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ที่ดี

100%

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

เบิกจ่าย
ลงนามสัญญา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสาธารณสุขและ…

อนุมัติงบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ

แผนการดาเนินการ
ทั้งหมด

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
-

20,000,000.00 40,000,000.00 60,000,000.00 80,000,000.00 100,000,000.00
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ช.ผลการดาเนินงาน
ได้ดาเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและ
สนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสาเร็จด้วยดี ก่อให้เกิด
ประโยชน์
แก่ขป้อระชาชนทั
้งในพื
่และพื
่ใกล้เคีมยิ ตาราง
ง โดยมีกราฟเปรี
ผลการดยาเนิ
อปท. ใส่
มูลผลการด
าเนิ้นทีการ
เช่น้ ทีแผนภู
บเทีนยงานที
บ รูป่สถ่าคัายญดังนี้
ผลการสารวจความคิดเห็นของประชาชน หรือ ข้อมูลผลการดาเนินงานด้านอื่น ๆ
1. โครงการปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองอุดรธานี (ปรับปรุงครั้งที่ 3)
(ใส่รูป)
2. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยวรรณขาม ชุมชนบ้านค่ายเสนีย์ฯ 1(เสนอโดยชุมชนบ้านค่ายเสนีย์ฯ 1)
(ใส่รูป)
3. โครงการอุดหนุนขยายเขตประปา
(ใส่รูป)
4. โครงการอุดหนุนขยายเขต ไฟฟ้าสาธารณะ
(ใส่รูป)
5. โครงการรณรงค์ป้องกันและสร้างเขตปลอดโรคพิษสุนัขบ้า
(ใส่รูป)
6. โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตาบลหนองบัว
(ใส่รูป)
7. โครงการสงเคราะห์เบี้ยความพิการ ในเขตเทศบาลตาบลหนองบัว
(ใส่รูป)
8. โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ในเขตเทศบาลตาบลหนองบัว
(ใส่รูป)
9. โครงการจัดงานกีฬาอนุบาลสัมพันธ์
(ใส่รูป)
10. โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา
(ใส่รูป)
11. โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน อปท.
(ใส่รูป)
12. โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสต่างๆ
(ใส่รูป)
13. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ
(ใส่รูป)
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14. โครงการจัดงานขึน้ ปีใหม่
(ใส่รูป)
15. โครงการจัดงานประเพณีกฐินเทศบาล
(ใส่รูป)
16. โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี
(ใส่รูป)
17. โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ
(ใส่รูป)
18. โครงการอุดหนุนสภาวัฒนธรรม ตาบลหนองบัว
(ใส่รูป)
19. โครงการอุดหนุนสภาวัฒนธธรม อาเภอเมืองอุดรธานี
(ใส่รูป)
20. โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลหนองบัว
(ใส่รูป)
21. โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนดอนหัน
(ใส่รูป)
22. โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน
(ใส่รูป)
23. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะผู้บริหาร และบุคลากรของเทศบาลตาบล
หนองบัว
(ใส่รูป)
24. โครงการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล
(ใส่รูป)
25. โครงการจัดทารายงานกิจการเทศบาล ตาบลหนองบัว
(ใส่รูป)
26. โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน
(ใส่รูป)
27. โครงการอุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสาร การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหาร ส่วนตาบลนิคมสงเคราะห์
(ใส่รูป)
28. โครงการจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานเปิดทึบ
(ใส่รูป)
29. โครงการจัดซื้อเครื่องวิทยุสื่อสาร ชนิดมือถือ
(ใส่รูป)
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30. โครงการบารุงรักษาและปรับปรุง ครุภณ
ั ฑ์
(ใส่รูป)
31. โครงการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
(ใส่รูป)
32. โครงการจัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า
(ใส่รูป)
33. โครงการซ่อมแซมบารุงรักษาซ่อมแซม โครงสร้างของครุภณ
ั ฑ์ขนาดใหญ่
(ใส่รูป)
34. โครงการจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ ชนิด Inkjet Printer
(ใส่รูป)
35. โครงการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
(ใส่รูป)
36. โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่
(ใส่รูป)
37. โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร
(ใส่รูป)
38. โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร
(ใส่รูป)
39. โครงการจัดซื้อตู้รางเลื่อน
(ใส่รูป)
40. โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร
(ใส่รูป)
41. โครงการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
(ใส่รูป)
42. โครงการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์ประจาศูนย์บริการ สาธารณสุขเทศบาลฯ และที่รับถ่ายโอน
(ใส่รูป)
43. โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผลแบบที่ 2* (จอขนาดงานประมวลผลไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)
(ใส่รูป)

เอกสารประกอบผลการดาเนินงาน
เทศบาลตาบลหนองบัว ได้ดาเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2560 ในเขตพื้นที่ โดยได้รับ
ความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ
ประสบผลสาเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงโดยมีผลการดาเนินงานที่สาคัญ
เช่น
- โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยวรรณขาม ชุมชนบ้านค่ายเสนีย์ฯ 1(เสนอโดยชุมชนบ้านค่ายเสนีย์ฯ 1)

- โครงการรณรงค์ป้องกันและสร้างเขตปลอดโรคพิษสุนัขบ้า

- โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ในเขตเทศบาลตาบลหนองบัว

- โครงการจัดงานกีฬาอนุบาลสัมพันธ์

- โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา

- โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ

- โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี

- โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ

- โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน

- โครงการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล

- โครงการจัดทารายงานกิจการเทศบาล ตาบลหนองบัว

- โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน

- โครงการจัดซื้อเครื่องวิทยุสื่อสาร ชนิดมือถือ

- โครงการจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ ชนิด Inkjet Printer

- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

- โครงการจัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า

