แผนการดาเนินงาน ประจาปี 2559
เทศบาลตาบลหนองบัว
1. ยุทธศาสตร์ :การพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
1.2 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้ำงปรับปรุงบำรุงรักษำซ่อมแซมถนนสะพำนทำงเท้ำและทำงระบำยน้ำ
ลำดับ
โครงกำร/กิจกรรม
งบประมำณ ลักษณะกิจกรรม/วิธีดำเนินกำร
ที่
1 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยข้ำงบ้ำนกำนัน ชุมชนนำดอน

44,700 - ก่อสร้ำงถนนคสล.กว้ำง 4.00 ม. ยำว 21.50 ม.
หนำ 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ86ตำรำงเมตร
พร้อมป้ำยโครงกำร

หน่วยงำน

ระยะเวลำดำเนินกำร
หมำยเหตุ
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กองช่ำง

2 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยคนหล่อ 3 ชุมชนนำดอน

478,900 - ก่อสร้ำงถนนคสล.กว้ำง4.00 ม.ยำว 229 ม.
หนำเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นทีไม่น้อยกว่ำ 916
ตำรำงเมตร พร้อมป้ำยโครงกำร

กองช่ำง

3 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยเจริญพัฒนำแยก 1 ชุมชนดอนหัน

237,600 - ก่อสร้ำงถนนคสล.กว้ำง 3.50 ม. ยำว 129 ม.
หนำเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ451.50
ตำรำงเมตร พร้อมป้ำยโครงกำร

กองช่ำง

4 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยตำเนื่องอุทิศ (ช่วงที2่ ) ชุมชนประปำ
เขต 7

333,400 - ก่อสร้ำงถนนคสล.กว้ำง 4 ม. ยำว 162 ม.
หนำเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 648
ตำรำงเมตร พร้อมป้ำยโครงกำร

กองช่ำง

5 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยธรรมนิมิตร 2 ชุมชนบงคำ

76,000 - ก่อสร้ำงถนนคสล.กว้ำง 4 ม. ยำว 33.50 ม.
หนำเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ
134 ตำรำงเมตร พร้อมป้ำยโครงกำร

กองช่ำง

1

แผนการดาเนินงาน ประจาปี 2559
เทศบาลตาบลหนองบัว
1. ยุทธศาสตร์ :การพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
1.2 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้ำงปรับปรุงบำรุงรักษำซ่อมแซมถนนสะพำนทำงเท้ำและทำงระบำยน้ำ
ลำดับ
โครงกำร/กิจกรรม
งบประมำณ ลักษณะกิจกรรม/วิธีดำเนินกำร
ที่

หน่วยงำน

6 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยธำตุโพนทอง 5 ชุมชนโพนทอง

169,500 - ก่อสร้ำงถนนคสล.กว้ำง 4 ม. ยำว 84 ม.
หนำเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ
336 ตำรำงเมตร พร้อมป้ำยโครงกำร

กองช่ำง

7 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยมหำโคตร ชุมชนเก่ำน้อย

101,200 - ก่อสร้ำงถนนคสล.กว้ำง 4 ม. ยำว 50 ม.
หนำเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ
200 ตำรำงเมตร พร้อมป้ำยโครงกำร

กองช่ำง

8 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยรำกทอน ชุมชนดงอุดม

298,300 - ก่อสร้ำงถนนคสล.กว้ำง 4 ม. ยำว 147.50 ม.
หนำเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ
590 ตำรำงเมตร พร้อมป้ำยโครงกำร

กองช่ำง

9 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยรุง่ อรุณ(ช่วงที่ 2) ชุมชนดอนหัน

127,600 - ก่อสร้ำงถนนคสล.กว้ำง 4 ม. ยำว 61 ม.
หนำเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ
244 ตำรำงเมตร พร้อมป้ำยโครงกำร

กองช่ำง

10 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซ.เสนียพ์ ิทักษ์ชน 7(จำกถนน คสล เดิม ถึง
ถนน คสล.หน้ำเทศบำลตำบลหนองบัว)

880,000 - ก่อสร้ำงถนนคสล.กว้ำง 4 ม. ยำว 117 ม.
หนำเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ
468 ตำรำงเมตร พร้อมป้ำยโครงกำร

กองช่ำง

ระยะเวลำดำเนินกำร
หมำยเหตุ
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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แผนการดาเนินงาน ประจาปี 2559
เทศบาลตาบลหนองบัว
1. ยุทธศาสตร์ :การพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
1.2 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้ำงปรับปรุงบำรุงรักษำซ่อมแซมถนนสะพำนทำงเท้ำและทำงระบำยน้ำ
ลำดับ
โครงกำร/กิจกรรม
งบประมำณ ลักษณะกิจกรรม/วิธีดำเนินกำร
ที่

หน่วยงำน

11 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยหนองใส 5 ซอย 2 ชุมชนนำทรำย 1

87,400 - ก่อสร้ำงถนนคสล.กว้ำง 3 ม. ยำว 57.50 ม.
หนำเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ
172.50 ตำรำงเมตร พร้อมป้ำยโครงกำร

กองช่ำง

12 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เชื่อมซอยศรีภิรณ์กบั ซอยสำมัคคี 6 และก่อ
สร้ำงถนน คสล. เชื่อมต่อซอยศรีภิรมณ์
ชุมชนค่ำยเสนีย์ 2

327,700 - ก่อสร้ำงถนนคสล.เชื่อมซอยศรีภิรณ์ กับซอย
ซอยสำมัคคี 6 กว้ำง 4 ม. ยำว 53 ม.หนำเฉลี่ย
0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 416 ตำรำงเมตร
- ก่อสร้ำงถนนคสล.เชื่อมต่อซอยศรีภิรณ์ กว้ำง
4 ม. ยำว 104 ม.หนำเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่ำ 416 ตำรำงเมตร

กองช่ำง

13 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เชื่อมระหว่ำงซอย 1 ซอย 2 และซอย 3
แยก 1 ชุมชนสุขเกษม

193,200 - ก่อสร้ำงถนนคสล.กว้ำง 5 ม. ยำว 74 ม.
หนำเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ
370 ตำรำงเมตร พร้อมป้ำยโครงกำร

กองช่ำง

14 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เชื่อมระหว่ำงซอย 1 ซอย 2 และซอย 3
แยก 2 ชุมชนสุขเกษม

192,000 - ก่อสร้ำงถนนคสล.กว้ำง 5 ม. ยำว 74.50 ม.
หนำเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ
372.50 ตำรำงเมตร พร้อมป้ำยโครงกำร

กองช่ำง

ระยะเวลำดำเนินกำร
หมำยเหตุ
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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แผนการดาเนินงาน ประจาปี 2559
เทศบาลตาบลหนองบัว
1. ยุทธศาสตร์ :การพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
1.2 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้ำงปรับปรุงบำรุงรักษำซ่อมแซมถนนสะพำนทำงเท้ำและทำงระบำยน้ำ
ลำดับ
โครงกำร/กิจกรรม
งบประมำณ ลักษณะกิจกรรม/วิธีดำเนินกำร
ที่

หน่วยงำน

15 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยขุนอำจ 1 ชุมชนดงอุดม

434,100 - ก่อสร้ำงถนนคสล.กว้ำง 4 ม. ยำว 207.50 ม.
หนำเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ
830 ตำรำงเมตร พร้อมป้ำยโครงกำร

กองช่ำง

16 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยธนภัทร ชุมชนนำทรำย 2

311,000 - ก่อสร้ำงถนนคสล.กว้ำง 4 ม. ยำว 148.80 ม.
หนำเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ
595.20 ตำรำงเมตร พร้อมป้ำยโครงกำร

กองช่ำง

17 โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ำคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยพิเครำะห์งำม ชุมชนพรสวรรค์

253,200 - ก่อสร้ำงถนน คสล.กว้ำง 4 ม. ยำว 121 ม.
ควำมลึกเฉลี่ย 0.50 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ
480 ตำรำงเมตร พร้อมป้ำยโครงกำร

กองช่ำง

18 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยร่มเก้ลำ 10 แยก 2 ชุมชนพรสวรรค์

251,200 - ก่อสร้ำงถนนคสล.กว้ำง 4 ม. ยำว 120 ม.
หนำเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ
480 ตำรำงเมตร พร้อมป้ำยโครงกำร

กองช่ำง

19 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยศรีสุรำษฎร์ 3 ชุมชนศรีสุรำษฎร์

101,000 - ก่อสร้ำงถนนคสล.กว้ำง 4 ม. ยำว 49.5 ม.
หนำเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ
198 ตำรำงเมตร พร้อมป้ำยโครงกำร

กองช่ำง

ระยะเวลำดำเนินกำร
หมำยเหตุ
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4

แผนการดาเนินงาน ประจาปี 2559
เทศบาลตาบลหนองบัว
1. ยุทธศาสตร์ :การพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
1.2 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้ำงปรับปรุงบำรุงรักษำซ่อมแซมถนนสะพำนทำงเท้ำและทำงระบำยน้ำ
ลำดับ
ที่
โครงกำร/กิจกรรม
งบประมำณ ลักษณะกิจกรรม/วิธีดำเนินกำร
20 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยสุขใจพัฒนำ 2/1 ช่วงที่ 1
ชุมชนประปำเขต 7
21 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมระบบระบำยน้ำ ซอยจันทร์เจริญ
ชุมชนดอนหัน

22 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมระบบระบำยน้ำ ซอยร่วมมิตร 4
ชุมชนบ้ำนค่ำยเสนีย์ 2

188,400 - ก่อสร้ำงถนนคสล.กว้ำง 4 ม. ยำว 90 ม.
หนำเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ
360 ตำรำงเมตร พร้อมป้ำยโครงกำร
1,283,000 - ก่อสร้ำงระบบระบำยน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ยำว
244.50 เมตร โดยวำงท่อระบำยน้ำคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 0.40 ม. (มอก.ชั้น3)
จำนวน255ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับ
ท่อ ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 0.40 ม. จำนวน 23 บ่อ
รำงระบำยน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรำงวี กว้ำง0.95ม.
หนำเฉลี่ย0.20 ม. ยำวไม่น้อยกว่ำ 218 ม.และก่อ
สร้ำงถนน คสล. กว้ำง 4 ม. ยำว 249 ม. หนำเฉลี่ย
0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อกกว่ำ 996 ตรม.พร้อม
ป้ำยโครงกำร
618,000 - ก่อสร้ำงระบบระบำยน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ยำว
244 เมตร โดยวำงท่อระบำยน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง0.40เมตร(มอก.ชั้น3)จำนวน
198ท่อนบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับท่อขนำด
เส้นผ่ำศูนย์กลำง 0.40 ม.จำนวน19บ่อ รำงระบำย
น้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรำงวี กว้ำง0.95ม.หนำเฉลี่ย
0.20 ม. ยำวไม่น้อยกว่ำ 198 ม.และก่อสร้ำงถนน
คสล. กว้ำง 4 ม. ยำว 35 ม. หนำเฉลี่ย0.15ม.หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อกกว่ำ 140 ตรม.พร้อมป้ำยโครงกำร

หน่วยงำน

ระยะเวลำดำเนินกำร
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
หมำยเหตุ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กองช่ำง

กองช่ำง

กองช่ำง

5

แผนการดาเนินงาน ประจาปี 2559
เทศบาลตาบลหนองบัว
1. ยุทธศาสตร์ :การพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
1.2 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้ำงปรับปรุงบำรุงรักษำซ่อมแซมถนนสะพำนทำงเท้ำและทำงระบำยน้ำ
ลำดับ
โครงกำร/กิจกรรม
งบประมำณ ลักษณะกิจกรรม/วิธีดำเนินกำร
ที่
23 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมระบบระบำยน้ำ ซอยไสว ชุมชนบงคำ

24 - โครงกำรก่อสร้ำงระบบระบำยน้ำ คสล.
ซอยค่ำยเสนียพ์ ิทักษ์ชน 2 ช่วงที่ 2 (จำก
คลองระบำยน้ำ ถึง สี่แยก)
ชุมชนบ้ำนค่ำยเสนีย์ 1

632,000 - ก่อสร้ำงระบบระบำยน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ยำว
247 เมตร โดยวำงท่อระบำยน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 0.40 ม. (มอก.ชั้น3)จำนวน
222ท่อนบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับท่อขนำด
เส้นผ่ำศูนย์กลำง 0.40 ม. จำนวน 40 บ่อรำงระบำย
น้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรำงวี กว้ำง0.95ม.หนำเฉลี่ย
0.20 ม. ยำวไม่น้อยกว่ำ 217 ม.และก่อสร้ำงถนน
คสล. กว้ำง 4 ม. ยำว 26 ม. หนำเฉลี่ย0.15 ม.หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อกกว่ำ 104 ตรม.พร้อมป้ำยโครงกำร

1,182,000 - ก่อสร้ำงระบบระบำยน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ยำว
488 ม.โดยวำงท่อระบำยน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง0.40 ม.(มอก ชั้น 3) จำนวน
432 ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับท่อ
ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง0.40 ม.จำนวน 46บ่อรำง
ระบำยน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรำงวี กว้ำง 0.95 ม.
หนำเฉลี่ย 0.20ม.ยำวไม่น้อยกว่ำ 432 ม.
พร้อมป้ำยโครงกำร

หน่วยงำน

ระยะเวลำดำเนินกำร
หมำยเหตุ
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กองช่ำง

กองช่ำง
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แผนการดาเนินงาน ประจาปี 2559
เทศบาลตาบลหนองบัว
1. ยุทธศาสตร์ :การพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
1.2 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้ำงปรับปรุงบำรุงรักษำซ่อมแซมถนนสะพำนทำงเท้ำและทำงระบำยน้ำ
ลำดับ
โครงกำร/กิจกรรม
งบประมำณ ลักษณะกิจกรรม/วิธีดำเนินกำร
ที่
25 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมระบบระบำยน้ำ ทั้งสองข้ำงทำง ซอย
นำทรำย 1 ช่วงที่ 3 (จำก STA.0+175 ถึง
STA.0+350) ชุมชนนำทรำย 1

1,440,000 -ก่อสร้ำงระบบระบำยน้ำ คสล. ซอยนำทรำย 1
ชุมชนนำทรำย 1(ฝั่งซ้ำย) ยำว 182 เมตร โดยวำง
ท่อระบำยน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำดเส้นผ่ำศูนย์
กลำง0.40 เมตร (มอก.ชั้น3) จำนวน 162 ท่อน
บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับท่อขนำดเส้นผ่ำ
ศูนย์กลำง0.40 เมตร จำนวน 17 บ่อ รำงระบำย
น้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรำงวี กว้ำง 0.95 เมตร
หนำเฉลี่ย 0.20 เมตรยำวไม่น้อยกว่ำ 162 เมตร
- ก่อสร้ำงระบบระบำยน้ำ คสล. ซอยนำทรำย 1
ชุมชนนำทรำย 1(ฝั่งขำว) ยำว 182 เมตร โดย
วำงท่อระบำยน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำดเส้นผ่ำ
ศูนย์กลำง0.40 เมตร (มอก.ชั้น3) จำนวน 165ท่อน
บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับท่อขนำดเส้นผ่ำ
ศูนย์กลำง0.40 เมตร จำนวน 17 บ่อ รำงระบำยน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็กรำงวี กว้ำง 0.95 เมตร หนำ
เฉลี่ย 0.20 เมตรยำวไม่น้อยกว่ำ 165 เมตร
- ก่อสร้ำงระบบระบำยน้ำ คสล.กว้ำง 4 ม. ยำว
182.4 ม.หนำเฉลี่ย 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ
729.60 ตรม. พร้อมป้ำยโครงกำร

หน่วยงำน

ระยะเวลำดำเนินกำร
หมำยเหตุ
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กองช่ำง
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แผนการดาเนินงาน ประจาปี 2559
เทศบาลตาบลหนองบัว
1. ยุทธศาสตร์ :การพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
1.2 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้ำงปรับปรุงบำรุงรักษำซ่อมแซมถนนสะพำนทำงเท้ำและทำงระบำยน้ำ
ลำดับ
โครงกำร/กิจกรรม
งบประมำณ ลักษณะกิจกรรม/วิธีดำเนินกำร
ที่
26 โครงกำรก่อสร้ำงท่อลอด ซอยทุ่งหนองไฮ
ชุมชนหนองใส 2

27 โครงกำรก่อสร้ำงระบบระบำยน้ำ คสล.
ซอยท้ำวจันทร์ ชุมชนหนองขำม

28 - โครงกำรก่อสร้ำงระบบระบำยน้ำ ค.ส.ล.
ถนนดงอุดม-หนองใส(หน้ำอุดรสอนขับรถ
ถึง หน้ำโรงนม) ชุมชนดงอุดม

127,100 - วำงท่อระบำยน้ำคสล.ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง1ม.
(มอก.ชั้น 3) ลึกเฉลี่ย 2 ม. จำนวน 24 ท่อน งำน
คอนกรีตดำดคลอง หนำเฉลี่ย 0.10 ม.พื้นที่ไม่น้อย
กว่ำ 25ตำรำงเมตรและก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้ำง 7.00 ม.ยำว 7.00 ม. หนำเฉลี่ย0.20ม.
พื้นที่ไม่น้อยกว่ำ49ตำรำงเมตร พร้อมป้ำยโครงกำร
1,091,000 - โครงกำรก่อสร้ำงระบบระบำยน้ำคอนกรีตเสริม
เหล็กยำว425ม.โดยวำงท่อระบำยน้ำคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3)
จำนวน375 ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับ
ท่อ ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 0.40 ม. จำนวน 40 บ่อ
รำงระบำยน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรำงวี กว้ำง0.95ม.
หนำเฉลี่ย 0.20 เมตร ยำวไม่น้อยกว่ำ 375 เมตร
พร้อมป้ำยโครงกำร
261,000 - ก่อสร้ำงระบบระบำยน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ยำว
114 เมตร โดยวำงท่อระบำยน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 0.40 ม.(มอก.ชั้น3) จำนวน
จำนวน 100ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับ
ท่อ ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 0.40 เมตร จำนวน10
บ่อ รำงระบำยน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรำงวี กว้ำง
0.95 เมตร หนำเฉลี่ย 0.20 เมตร ยำวไม่น้อย
กว่ำ 100 เมตร พร้อมป้ำยโครงกำร

หน่วยงำน

ระยะเวลำดำเนินกำร
หมำยเหตุ
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กองช่ำง

กองช่ำง

กองช่ำง
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แผนการดาเนินงาน ประจาปี 2559
เทศบาลตาบลหนองบัว
1. ยุทธศาสตร์ :การพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
1.2 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้ำงปรับปรุงบำรุงรักษำซ่อมแซมถนนสะพำนทำงเท้ำและทำงระบำยน้ำ
ลำดับ
โครงกำร/กิจกรรม
งบประมำณ ลักษณะกิจกรรม/วิธีดำเนินกำร
ที่
29 โครงกำรก่อสร้ำงระบบระบำยน้ำ คสล.
ซอยรุง่ เรือง ช่วงที่ 2 (จำกหน้ำหมู่บ้ำน
ณัฐกำนต์ ถึง สำมแยกซอยสำมัคคี 6)
ชุมชนบ้ำนค่ำยเสนีย์ 2

905,000 - ก่อสร้ำงระบบระบำยน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ยำว
275 เมตร โดยวำงท่อระบำยน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 0.60 เมตร (มอก ชั้น3)
จำนวน 248ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับ
ท่อ ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 0.60 ม. จำนวน 21บ่อ
รำงระบำยน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรำงวี กว้ำง1.10ม.
หนำเฉลี่ย 0.20 เมตร ยำวไม้น้อยกว่ำ 248 เมตร
พร้อมป้ำยโครงกำร

หน่วยงำน

ระยะเวลำดำเนินกำร
หมำยเหตุ
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กองช่ำง
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แผนการดาเนินงาน ประจาปี 2559
เทศบาลตาบลหนองบัว
1. ยุทธศาสตร์ :การพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
1.2 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้ำงปรับปรุงบำรุงรักษำซ่อมแซมถนนสะพำนทำงเท้ำและทำงระบำยน้ำ
ลำดับ
โครงกำร/กิจกรรม
งบประมำณ ลักษณะกิจกรรม/วิธีดำเนินกำร
ที่
30 โครงกำรก่อสร้ำงระบบระบำยน้ำ ค.ส.ล.
ซอยอุดมสุข(ซ.หน้ำวัด)และซ.พรสวรรค์ 1
(ช่วงที่ 2) ชุมชนพรสวรรค์ ยำว 736.50 ม.

1,792,000 - ก่อสร้ำงระบบระบำยน้ำ คสล. ซอย อุดมสุข
(ซอยหน้ำวัด) ชุมชพรสวรรค์ ยำว 211.50 ม.โดย
วำงท่อระบำยน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำดเส้นผ่ำ
ศูนย์กลำง 0.40 เมตร (มอก.ชั้น3)จำนวน185ท่อน
บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับท่อขนำดเส้นผ่ำ
ศูนย์กลำง 0.40 ม. จำนวน 20 บ่อ รำงระบำยน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็กรำงวีกว้ำง0.95เมตรหนำเฉลี่ย
หนำเฉลี่ย 0.20 เมตร ยำวไม่น้อยกว่ำ 185 เมตร
- ก่อสร้ำงระบบระบำยน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอย
พรสวรรค์1(ช่วงที่ 2)ชุมชนพรสวรรค์ยำว525ม.โดย
วำงท่อระบำยน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนำดเส้นผ่ำ
ศูนย์กลำง 0.40 เมตร (มอก.ชั้น3)จำนวน469ท่อน
บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับท่อขนำดเส้น
ผ่ำศูนย์กลำง 0.40 เมตร จำนวน 50บ่อ รำงระบำย
น้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรำงวี กว้ำง 0.95 เมตร หนำ
เฉลี่ย 0.20 เมตร ยำวไม่น้อยกว่ำ 465 เมตร พร้อม
ป้ำยโครงกำร

หน่วยงำน

ระยะเวลำดำเนินกำร
หมำยเหตุ
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กองช่ำง
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แผนการดาเนินงาน ประจาปี 2559
เทศบาลตาบลหนองบัว

1. ยุทธศาสตร์ :การพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
1.2 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้ำงปรับปรุงบำรุงรักษำซ่อมแซมถนนสะพำนทำงเท้ำและทำงระบำยน้ำ
ลำดับ
ที่
โครงกำร/กิจกรรม
งบประมำณ ลักษณะกิจกรรม/วิธีดำเนินกำร
31 - โครงกำรก่อสร้ำงระบบระบำยน้ำ คสล.
ซอยคูณศรีพัฒนำ ชุมชนหนองขำม และซอย
ข้ำงโรงเรียนโสตฯ ชุมชนประปำเขต 7
ยำว 561 เมตร

1,354,000 - ก่อสร้ำงระบบระบำยน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอย
คูณศรีพัฒนำ ชุมชนหนองขำม ยำว 230 ม.โดยวำง
ท่อระบำยน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนำดเส้นผ่ำศูนย์
0.40 ม.(มอก. ชั้น3) จำนวน 204 ท่อน บ่อพักคอน
กรีตเสริมเหล็กสำหรับท่อขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง
0.40 ม.จำนวน 21บ่อรำงระบำยน้ำคอนกรีตเสริม
เหล็กรำงวี กว้ำง 0.95 ม. หนำเฉลี่ย 0.20 ม. ยำว
ไม่น้อยกว่ำ 204 ม.
- ก่อสร้ำงระบบระบำยน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอย
ข้ำงโรงเรียนโสตฯ ชุมชนประปำเขต 7 ยำว 331 ม.
โดยวำงท่อระบำยน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนำดเส้น
ผ่ำศูนย์กลำง 0.40 เมตร (มอก. ชั้น 3) จำนวน297
ท่อนบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับท่อขนำดเส้น
ผ่ำศูนย์กลำง 0.40 ม. จำนวน 30 บ่อ รำงระบำยน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก รำงวี กว้ำง 0.95 ม.หนำเฉลี่ย
0.20 ม. ยำวไม่น้อยกว่ำ 297 ม.พร้อมป้ำยโครงกำร

หน่วยงำน

ระยะเวลำดำเนินกำร
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
หมำยเหตุ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กองช่ำง
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แผนการดาเนินงาน ประจาปี 2559
เทศบาลตาบลหนองบัว
1. ยุทธศาสตร์ :การพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
1.2 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้ำงปรับปรุงบำรุงรักษำซ่อมแซมถนนสะพำนทำงเท้ำและทำงระบำยน้ำ
ลำดับ
โครงกำร/กิจกรรม
งบประมำณ ลักษณะกิจกรรม/วิธีดำเนินกำร
ที่
32 โครงกำรก่อสร้ำงระบบระบำยน้ำ คสล.
ซอยรุง่ เรือง (จำกปำกซอย ถึง ระบบระบำย
น้ำเดิม) ทั้งสองฝั่ง ชุมชนบ้ำนค่ำยเสนีย์ 2
ยำว 377 เมตร

843,000 - ก่อสร้ำงระบบระบำยน้ำ ค.ส.ล. ซอยรุง่ เรือง
ชุมชนบ้ำนค่ำยเสนีย์ 2(ฝั่งซ้ำย) ยำ 157 เมตร โดย
วำงท่อระบำยน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนำดเส้นผ่ำ
ศูนย์กลำง 0.40 ม. (มอก.ชั้น3) จำนวน 144 ท่อน
บ่อพักคอนกรีจเสริมเหล็กสำหรับท่อ ขนำดเส้นผ่ำ
ศูนย์กลำง 0.40 ม.จำนวน 16 บ่อ รำงระบำยน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็กรำงวี กว้ำง 0.95 ม. หนำเฉลี่ย
0.20 ม.ยำวไม่น้อยกว่ำ 144 เมตร
- ก่อสร้ำงระบบระบำยน้ำ ค.ส.ล.ซอยรุง่ เรืองชุมชน
บ้ำนค่ำยเสนีย์ 2(ฝั่งซ้ำย) ยำ 220 เมตร โดยวำงท่อ
ระบำยน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง
0.40 ม.(มอก.ชั้น3)จำนวน198 ท่อน บ่อพักคอน
กรีตเสริมเหล็กสำหรับท่อ ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง
0.40 ม.จำนวน 20 บ่อ รำงระบำยน้ำคอนกรีต
เสริมเหล็กรำงวี กว้ำง 0.95 ม. หนำเฉลี่ย0.20 ม.
ยำวไม่น้อยกว่ำ 198 เมตร พร้อมป้ำยโครงกำร

หน่วยงำน

ระยะเวลำดำเนินกำร
หมำยเหตุ
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กองช่ำง
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แผนการดาเนินงาน ประจาปี 2559
เทศบาลตาบลหนองบัว
1. ยุทธศาสตร์ :การพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
1.2 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้ำงปรับปรุงบำรุงรักษำซ่อมแซมถนนสะพำนทำงเท้ำและทำงระบำยน้ำ
ลำดับ
โครงกำร/กิจกรรม
งบประมำณ ลักษณะกิจกรรม/วิธีดำเนินกำร
ที่

หน่วยงำน

33 โครงกำรก่อสร้ำงระบบระบำยน้ำ คสล.
ซอยสำมัคคี 6 (จำกสำมแยกซอยนำทรำย 1
ถึง ซอยรุง่ เรือง) ชุมชนนำทรำย 1

1,098,000 - ก่อสร้ำงระบบระบำยน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กยำว
437 ม.โดยวำงท่อระบำยน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 0.40 ม. (มอก ชั้น 3)จำนวน
389 ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับท่อ
ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 0.40 ม. จำนวน 38 บ่อ
รำงระบำยน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรำงวีกว้ำง0.95ม.
หนำเฉลี่ย 0.20 ม. ยำวไม่น้อยกว่ำ 389 ม.
พร้อมป้ำยโครงกำร

กองช่ำง

34 โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ำ คสล.รำงยู
ซอยชัยมงคลและซอยชัยมงคลแยกขวำเชื่อม
ซอยน้ำทิพย์ ชุมชนมิตรภำพเก่ำน้อย

1,522,000 - ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ำ คสล. รำงยู ควำมลึกเฉลี่ย
0.60 เมตร ควำมยำวไม่น้อยกว่ำ 211.50 ม.
- ซอยชัยมงคลแยกขวำเชื่อมซอยน้ำทิพย์ ก่อสร้ำง
รำงระบำยน้ำ คสล.รำงยู ควำมลึกเฉลี่ย 0.92เมตร
ควำมยำวไม่น้อยกว่ำ 118 เมตร และควำมลึกเฉลี่ย
0.86 เมตร ควำมยำวไม่น้อยกว่ำ 87 ม. พรัอมป้ำย

กองช่ำง

241,500 - รือ้ ทำงเท้ำสองข้ำงของถนนและก่อสร้ำงถนนคอน
กรีตเสริมเหล็ก หนำเฉลี่ย 0.20 เมตร พื้นที่ไม่น้อย
กว่ำ 293.85 ตำรำงเมตร พร้อมป้ำยโครงกำร

กองช่ำง

35 โครงกำรขยำยผิวจรำจรถนนดงอุดม หนองใส จำกซอยรืน่ รมย์ถงึ ซอยหนองใส 3
ชุมชนหนองใส

ระยะเวลำดำเนินกำร
หมำยเหตุ
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

13

แผนการดาเนินงาน ประจาปี 2559
เทศบาลตาบลหนองบัว
1. ยุทธศาสตร์ :การพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
1.2 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้ำงปรับปรุงบำรุงรักษำซ่อมแซมถนนสะพำนทำงเท้ำและทำงระบำยน้ำ
ลำดับ
โครงกำร/กิจกรรม
งบประมำณ ลักษณะกิจกรรม/วิธีดำเนินกำร
ที่

หน่วยงำน

36 โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ำ คสล.รำงยู
ซอยท้ำวจันทร์ 5 ชุมชนหนองขำม

556,000 - ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ำ คสล. รำงยูกว้ำง 0.70 ม.
ควำมลึกเฉลี่ย 0.67 ม.ควำมยำวไม่น้อยกว่ำ 160 ม.
พร้อมวำงท่อระบำยน้ำ คสล.ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง
0.40 ม.(มอก ชั้น3) จำนวน 8 ท่อน พร้อมป้ำย
โครงกำร

กองช่ำง

37 โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ำ คสล.
รำงยู ซอยโนนขมิ้น 1/1 ชุมชนโนนขมิ้น

355,000 - ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ำ คสล.รำงยูกว้ำง 0.70เมตร
ควำมลึกเฉลี่ย 0.65 เมตร ควำมยำวไม่น้อยกว่ำ100
ม. บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับท่อขนำดเส้น
ผ่ำศูนย์กลำง 0.40 เมตร จำนวน 1 บ่อพร้อทวำงท่อ
ระบำยน้ำ คสล.ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 0.40 เมตร
(มอก ชั้น3) จำนวน 11 ท่อน พร้อมป้ำยโครงกำร

กองช่ำง

38 โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ำ คสล.รำงยู
ซอยอินทร์แปลง 8 ชุนชนเก่ำน้อย

514,000 - ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ำ คสล.รำงยูกว้ำง 0.70 เมตร

กองช่ำง

ระยะเวลำดำเนินกำร
หมำยเหตุ
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ควำมลึกเฉลี่ย 0.88 เมตร ควำมยำวไม่น้อยกว่ำ 130
ม. พร้อมวำงท่อระบำยน้ำ คสล. ขนำดเส้นผ่ำศูนย์
กลำง 0.40 ม. (มอก ชั้น 3) จำนวน 4 ท่อน
พร้อมป้ำยโครงกำร
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แผนการดาเนินงาน ประจาปี 2559
เทศบาลตาบลหนองบัว
2. ยุทธศาสตร์ กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ
(2.1) แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้แก่ประชาชน
ลำดับ
โครงกำร/กิจกรรม
งบประมำณ
ลักษณะกิจกรรม/วิธีดำเนินกำร
ที่

หน่วยงำน

1 อุดหนุนกลุ่มอำชีพต่ำงๆ ภำยในเขตเทศบำล
ได้แก่ กลุ่มวิสำหกิจชุมชนเก่ำน้อย

30,000 - สนับสนุนทุนกลุ่มวิสำหกิจชุมชนเก่ำน้อย

กองสวัสดิกำร

2 อุดหนุนกลุ่มอำชีพต่ำงๆ ภำยในเขตเทศบำล
ได้แก่ กลุ่มวิสำหกิจชุมชนพรสวรรค์

25,000 - สนับสนุนทุนกลุ่มวิสำหกิจชุมชนพรสวรรค์

กองสวัสดิกำร

3 อุดหนุนกลุ่มอำชีพต่ำงๆ ภำยในเขตเทศบำล
ได้แก่ กลุ่มวิสำหกิจชุมชนหนองขำมสมุนไพร
บ้ำนหนองขำม

25,000 - สนับสนุนทุนกลุ่มวิสำหกิจชุมชนหนองขำม

กองสวัสดิกำร

4 อุดหนุนกลุ่มอำชีพต่ำงๆ ภำยในเขตเทศบำล
ได้แก่ กลุ่มวิสำหกิจกลุ่มสตรีมั่งคั่งพัฒนำ

25,000 - สนับสนุนทุนกลุ่มวิสำหกิจกลุ่มสตรีมั่งคั่งพัฒนำ กองสวัสดิกำร

ระยะเวลำดำเนินกำร
หมำยเหตุ
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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แผนการดาเนินงาน ประจาปี 2559
เทศบาลตาบลหนองบัว
2. ยุทธศาสตร์ กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ
(2.2) แนวทางการพัฒนา พัฒนาและเพิ่มมูลค่าสินค้าทางเศรษฐกิจ
ลำดับ
โครงกำร/กิจกรรม
งบประมำณ
ที่

ลักษณะกิจกรรม/วิธีดำเนินกำร

หน่วยงำน

1 โครงกำรสร้ำงเครือข่ำยส่งเสริมกำรเรียนรู้
ทำงกำรเกษตร

100,000 -จัดอบรมให้ควำมรูเ้ ครือข่ำยทำงกำรเกษตร

กองสวัสดิกำรฯ

2 โครงกำรภำยใต้ภำรกิจถ่ำยโอนด้ำนกำรเกษตร

100,000 - จัดอบรมให้ควำมรูท้ ำงด้ำนกำรเกษตร
เพื่อพัฒนำศักยภำพให้กบั เกษตรกรในชุมชน

กองสวัสดิกำรฯ

ระยะเวลำดำเนินกำร
หมำยเหตุ
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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แผนการดาเนินงาน ประจาปี 2559
เทศบาลตาบลหนองบัว
3. ยุทธศาสตร์ กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม
(3.1) แนวทางการพัฒนา สร้ำงจิตสำนึกและควำมตระหนักในกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
ลำดับ
โครงกำร/กิจกรรม
งบประมำณ
ลักษณะกิจกรรม/วิธีดำเนินกำร
ที่

หน่วยงำน

1 โครงกำรอำสำสมัครพิทักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม

30,000 -สนับสนุนกำรจัดตั้งกลุ่มอำสำสมัครฯ /
ฝึกอบรมให้ควำมรู้ /พร้อมศึกษำดูงำนด้ำน
สิ่งแวดล้อม

กองสำธำรณสุขฯ

2 โครงกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม

20,000 - จัดกิจกรรมพำนักเรียนที่จะจบกำรศึกษำ
ไปศึกษำเรียนรูต้ ำมแหล่งเรียนรูท้ ำง
ธรรมชำติ ปีละ 1ครัง้ มีผู้เข้ำร่วมโครงกำร
จำนวน 200 คน

กองกำรศึกษำ

ระยะเวลำดำเนินกำร
หมำยเหตุ
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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แผนการดาเนินงาน ประจาปี 2559
เทศบาลตาบลหนองบัว
3. ยุทธศาสตร์ กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม
(3.3) แนวทางการพัฒนา บริหำรจัดกำรและปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรจัดกำรขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกลู และของเสีย
ลำดับ
โครงกำร/กิจกรรม
งบประมำณ
ลักษณะกิจกรรม/วิธีดำเนินกำร
ที่

หน่วยงำน

1 โครงกำรจ้ำงเหมำบริกำรเพื่อให้ได้มำซึ่งกำร
กำจัดขยะมูลฝอยภำยในเขตเทศบำลตำบล
หนองบัว

3,200,000 -จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรแก่เทศบำล
นครอุดรธำนี ในกำรกำจัดขยะที่เก็บขนได้
ภำยในเขตเทศบำลตำบลหนองบัว อัตรำ
350 บำท/ตัน

กองสำธำรณสุข

2 ค่ำจ้ำงเหมำแรงงำนรำษฎรในชุมชนหรือหมู่
บ้ำนทำควำมสะอำด เช่น ปัดกวำด ลำงถนน
ปลูกต้นไม้ ไม้ดอก-ไม้ประดับ ตัดแต่งกิง่ ไม้
ต้นไม้ขดุ ลอกคู คลอง ร่องระบำยน้ำ ตัดหญ้ำฯ

9,504,000 -ดูแลเรือ่ งควำมสะอำดและควำมเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้ำนเมือง
-ดูแลที่สำธำรณะ และสวนสำธำรณะ
-ตัดแต่งกิง่ ไม้ ตัดหญ้ำ
- เจ้ำหน้ำที่ร่วมกับประธำนชุมชนออก
ตรวจกำรทำควำมสะอำดในชุมชนของผู้
รับจ้ำง
30,000 -อบรม ให้ควำมรูใ้ นกำรคัดแยกขยะ
-จัดตั้งธนำคำรขยะในโรงเรียนและชุมชน
- มอบรำงวัลของที่ระลึกแก่โรงเรียนที่มี
ผลงำนด้ำนกำรกำจัดขยะดีเด่น

กองสำธำรณสุขฯ

3 โครงกำรจัดกำรขยะทั่วไปและขยะพิษในชุมชน

ระยะเวลำดำเนินกำร
หมำยเหตุ
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กองสำธำรณสุขฯ
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แผนการดาเนินงาน ประจาปี 2559
เทศบาลตาบลหนองบัว
4. ยุทธศาสตร์ กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิตและสังคม
(4.1 ) แนวทางการพัฒนา สงเครำะห์ผู้ด้อยโอกำส ผู้สูงอำยุ เด็ก ผู้พิกำรและผู้ประสบภัยต่ำงๆ
ลำดับ
โครงกำร/กิจกรรม
งบประมำณ
ที่
ลักษณะกิจกรรม/วิธีดำเนินกำร

หน่วยงำน

1 โครงกำรน้ำใจเทศบำลต้ำนภัยหนำว

100,000 - จัดหำเครือ่ งนุ่งห่มกันหนำวและอื่นๆเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ที่ได้รับควำมเดือดร้อนจำกภัยหนำวในแต่ละปี

กองสวัสดิกำรฯ

2 โครงกำรเดินด้วยรถ ลดควำมเครียด
สวัสดิกำรผู้สูงอำยุ คนพิกำร ผู้ด้อยโอกำส

100,000 -จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์อำนวยควำมสะดวก เช่น
รถเข็นคนพิกำร ฯลฯ ให้กบั ผู้สูงอำยุผู้พิกำรและ
ผู้ด้อยโอกำส

กองสวัสดิกำรฯ

3 โครงกำรเพิ่มคุณภำพชีวิตให้กบั ผู้พิกำร
ผู้สูงอำยุและผู้ด้อยโอกำส

50,000 - จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์อำนวยควำมสะดวก เช่น ไม้เท้ำ
ฯลฯ ให้กบั ผู้พิกำร ผู้สูงอำยุและผู้ด้อยโอกำส

กองสวัสดิกำรฯ

4 โครงกำรซ่อมแซมที่อยูอ่ ำศัยแก่ผู้ยำกไร้

100,000 -ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยำกไร้ในเขตเทศบำล
ตำบลหนองบัว จัดหำอุปกรณ์ในกำรซ่อมแซมให้แก่
ผู้ยำกไร้ในเขตเทศบำลฯ

กองสวัสดิกำรฯ

5 โครงกำรจัดหำที่อยูอ่ ำศัยแก่ผู้ยำกไร้

200,000 -ก่อสร้ำงที่อยูอ่ ำศัยให้กบั ผู้ยำกไร้ในเขตเทศบำล
ตำบลหนองบัว

กองสวัสดิกำรฯ

6 โครงสนับสนุนกำรจัดสวัสดิกำรชุมชนออม
วันละบำท

100,000 -สนับสนุนทุนสวัสดิกำรชุมชนตั้งแต่เกิดจนตำยและ
สร้ำงควำมคุ้มครองทำงสังคมให้มีควำมเข้มแข็งและ
ยัง่ ยืน

กองสวัสดิกำรฯ

ระยะเวลำดำเนินกำร
หมำยเหตุ
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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แผนการดาเนินงาน ประจาปี 2559
เทศบาลตาบลหนองบัว
4. ยุทธศาสตร์ กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิตและสังคม
(4.1 ) แนวทางการพัฒนา สงเครำะห์ผู้ด้อยโอกำส ผู้สูงอำยุ เด็ก ผู้พิกำรและผู้ประสบภัยต่ำงๆ
ลำดับ
โครงกำร/กิจกรรม
งบประมำณ
ลักษณะกิจกรรม/วิธีดำเนินกำร
ที่
7 โครงกำรอำสำสมัครดูแลผู้สูงอำยุ
ที่บ้ำน (อผส.)

8 โครงกำรอำสำสมัครพัฒนำสังคมและควำม
มั่นคงของมนุษย์ (อพม.)
9 โครงกำรสนับสนุนกำรจัดสวัสดิกำรชมรมผู้สูง
อำยุเทศบำลตำบลหนองบัว

100,000 -สนับสนุนงำนอำสำสมัครดูแลผู้สูงอำยุที่บ้ำนให้มี
ควำมยัง่ ยืนตลอดจนเป็นกำรสร้ำงขวัญกำลังใจให้กบั
ผู้เสียสละอุทิศตนสร้ำงประโยชน์ต่อสังคม

หน่วยงำน

ระยะเวลำดำเนินกำร
หมำยเหตุ
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กองสวัสดิกำรฯ

20,000 -ส่งเสริมสนับสนุนกำรมีส่วนร่วมและพัฒนำกลไกกำร กองสวัสดิกำรฯ
ขับเคลื่อนบูรณำกำรปฏิบัติงำนร่วมกันของหน่วยงำน
ภำครัฐ
150,000 -สนับสนุนกำรจัดสวัสดิกำรชมรมผู้สูงอำยุในเขต
เทศบำลเมื่อสมำชิกชมรมฯเสียชีวิตได้รับสิทธิ
ประโยชน์คุ้มครองอย่ำงเข้มแข็งและยัง่ ยืน

กองสวัสดิกำรฯ
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แผนการดาเนินงาน ประจาปี 2559
เทศบาลตาบลหนองบัว
4. ยุทธศาสตร์ กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิตและสังคม
(4.1 ) แนวทางการพัฒนา สงเครำะห์ผู้ด้อยโอกำส ผู้สูงอำยุ เด็ก ผู้พิกำรและผู้ประสบภัยต่ำงๆ
ลำดับ
โครงกำร/กิจกรรม
งบประมำณ
ลักษณะกิจกรรม/วิธีดำเนินกำร
ที่

หน่วยงำน

1 โครงกำรพัฒนำศักยภำพอำสำสมัครสำธำรณสุข
อำสำสมัครสำธำรณสุขและศึกษำดูงำน

600,000 -อบรมให้ควำมรูแ้ ละฝึกปฎิบัติฟื้นฟูควำมรูแ้ ก่อสม.
แก่อสม.ของเทศบำลตำบลหนองบัว
-ศึกษำดูงำนด้ำนสำธำรณสุขมูลฐำน
ด้ำนสิ่งแวดล้อม และกำรบริหำรจัดกำร
ของอำสำสมัครสำธำรณสุข

กองสำธำรณสุขฯ

2 โครงกำรรณรงค์ป้องกันและสร้ำงเขตปลอด
โรคพิษสุนัขบ้ำ

100,000 -จัดอบรมให้ควำมรูแ้ ก่ประชำชนทั่วไป
อสม. /นักเรียน/ นักศึกษำ
-จัดหำวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ
-ออกให้บริกำรฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ
ชุมชนในเขตเทศบำลตำบลหนองบัว
-จัดทำทะเบียนกำรเลี้ยงสุนัขและแมว
ชุมชนในเขตเทศบำลตำบลหนองบัว

กองสำธำรณสุขฯ

3 โครงกำรอุดหนุนเงินพัฒนำงำนสำธำรณสุข
มูลฐำนชุมชนในเขตเทศบำลตำบลหนองบัว
จำนวน 38 ชุมชนๆ ละ 7,500.-บำท

285,000 -แจ้งใช้อสม. ชุมชนในเขตเทศบำลตำบลหนองบัว
จัดทำโครงกำรเพื่อขอรับเงินอุดหนุน
-เบิกจ่ำยเงินอุดหนุนเพื่อให้อสม.ดำเนินงำน
เกีย่ วกับกำรพัฒนำงำนสำธำรณสุขมูลฐำน
-รวบรวมรำยงำนกำรใช้จำ่ ยเงินอุดหนุน
เพื่อตรวจสอบและสรุปผลกำรดำเนินงำนต่อไป

กองสำธำรณสุขฯ

ระยะเวลำดำเนินกำร
หมำยเหตุ
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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แผนการดาเนินงาน ประจาปี 2559
เทศบาลตาบลหนองบัว
4. ยุทธศาสตร์ กำรพัฒนำสังคม ยกระดับคุณภำพชีวิต
(4.2) แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมกำรพัฒนำกีฬำ นันทนำกำร
ลำดับ
โครงกำร/กิจกรรม
งบประมำณ
ที่
1 โครงกำรแข่งขันกีฬำชุมชนในเขตเทศบำล

ลักษณะกิจกรรม/วิธีดำเนินกำร

หน่วยงำน

ระยะเวลำดำเนินกำร
หมำยเหตุ
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

300,000 - จัดกำรแข่งขันกีฬำชุมชน ให้แต่ละชุมชนมีส่วนร่วม กองสวัสดิกำรฯ
ในกำรแข่งขันเพื่อเป็นกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดี
ให้เกิดแก่ชุมชน

2 โครงกำรจัดงำนกีฬำอนุบำลสัมพันธ์

20,000 - จัดกิจกรรมแบ่งกลุ่มสี ให้เด็ก ศพด.ใน
สังกัด แข่งขันกีฬำสีภำยใน จำนวน ปีละ 1
ครัง้ มีผู้เข้ำร่วมโครงกำร จำนวน 400 คน

กองกำรศึกษำ

3 โครงกำรแข่งขันกีฬำสัมพันธ์โรงเรียนถ่ำยโอน

50,000 - จัดแข่งขันกีฬำสำหรับบุคลำกรและนักเรียนโรงเรียนถ่ำยโอนสังกัด อปท.ในจังหวัด
อุดรธำนี ได้แก่
- ทต.หนองบัว - ทต.โคกสูง
- ทต.โคกสูง - ทต.ห้วยเกิง้
- ทต.น้ำโสม - ทต.โนนสะอำด
- ทต.บ้ำนดุง

กองกำรศึกษำ

4 โครงกำรจัดตั้งศูนย์เยำวชนเทศบำลตำบล
หนองบัว

10,000 - จัดหำสถำนที่จดั สร้ำงอำคำรศูนย์เยำวชน
ลำนกีฬำนันทนำกำร
- จัดกิจกรรมฝึกอบรม

กองกำรศึกษำ
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แผนการดาเนินงาน ประจาปี 2559
เทศบาลตาบลหนองบัว
4. ยุทธศาสตร์ กำรพัฒนำสังคม ยกระดับคุณภำพชีวิต
(4.2) แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมกำรพัฒนำกีฬำ นันทนำกำร
ลำดับ
ที่
โครงกำร/กิจกรรม
งบประมำณ
5 โครงกำรแข่งขันกีฬำนักเรียนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ระดับภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
และระดับประเทศ
6 โครงกำรแข่งขันมหกรรมกีฬำท้องถิน่ ไทคัพ

ลักษณะกิจกรรม/วิธีดำเนินกำร

460,000 - จัดกิจกรรม จำนวน ปีละ 1 ครัง้

10,000 - จัดเข้ำค่ำยฝึกซ้อมเพื่อแข่งขันกีฬำเยำวชน
กับโรงเรียนในจังหวัด

หน่วยงำน

ระยะเวลำดำเนินกำร
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
หมำยเหตุ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กองกำรศึกษำ

กองกำรศึกษำ

7 ค่ำใช้จำ่ ยในกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำของเด็ก
ปฐมวัย

100,000 - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จำ่ ยในกำรเป็นเจ้ำภำพ
ระดับภำคในกำรจัดกีฬำของเด็กปฐมวัย

กองกำรศึกษำ

8 ค่ำใช้จำ่ ยในกำรจัดงำนและเข้ำร่วมงำนค่ำย
พัฒนำเด็กและเยำวชน

100,000 - เพื่อปลูกจิตสำนึกเด็กและเยำวชนให้ดำรง
ตนอยูใ่ นศีลธรรมอันดี มีระเบียบวินัยเคำรพ
กฎกติกำของสังคม

กองกำรศึกษำ

9 ค่ำใช้จำ่ ยในกำรจัดงำนและเข้ำร่วมงำนชุมนุม
ลูกเสือท้องถิน่ แห่งชำติ

100,000 - เพื่อเป็นกำรฝึกอบรมให้เด็กและเยำวชน
ของชำติให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภำพสำมำรถ
พัฒนำตนเองได้ เพื่อสร้ำงนิสัยให้นักเรียน
เป็นผู้ที่มีระเบียบวินัย มีควำมรักในหมู่คณะ
มีกำรช่วยเหลือตนเองและผู้อื่น

กองกำรศึกษำ

10 โครงกำรแข่งขันกีฬำเยำวชนในเขตเทศบำล
ตำบลหนองบัว

200,000 - จัดแข่งขันกีฬำประเภทต่ำงๆ จำนวนปีละ
1 ครัง้

กองกำรศึกษำ
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แผนการดาเนินงาน ประจาปี 2559
เทศบาลตาบลหนองบัว
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
(4.3 ) แนวทางการพัฒนา กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมสนับสนุนกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยและควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน
ลำดับ
ระยะเวลำดำเนินกำร
โครงกำร/กิจกรรม
งบประมำณ
หน่วยงำน
หมำยเหตุ
ลักษณะกิจกรรม/วิธีดำเนินกำร
ที่
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงกำรฝึกอบรมจัดตั้ง อปพร. เทศบำล
50,000 -จัดฝึกอบรมป้องกันให้ควำมรู้ เพื่อป้องกันควำม
ฝ่ำยป้องกันฯ
ตำบลหนองบัว
ปลอดภัยในทรัพย์สินของรำชฎร
2 โครงกำรฝึกอบรมทบทวนและศึกษำดูงำน
กิจกำร อปพร. เทศบำลตำบลหนองบัว

200,000 - จัดอบรมทบทวนควำมรูใ้ ห้กบั อปพร.และ
ทัศนศึกษำดูงำนกิจกำร อปพร.ที่ได้รับรำงวัลต่ำง ๆ

ฝ่ำยป้องกันฯ

3 โครงกำรป้องกันและลดอุบัติภัยทำงถนนช่วง
เทศกำลปีใหม่และช่วงเทศกำลสงกรำนต์

100,000 - รณรงค์ป้องกันเพื่อลดอุบัติภัยทำงถนนในช่วง
เทศกำลปีใหม่และสงกรำนต์ เพื่อลดสถิติในกำร
เกิดอุบัติเหตุในเขตเทศบำลตำบลหนองบัว

ฝ่ำยป้องกันฯ

4 โครงกำรรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหำ
สำธำรณภัยในชุมชนในเขตเทศบำลตำบล
หนองบัว

130,000 - จัดอบรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหำ
สำธำรณภัยในชุมชนในชุมชนในเขตเทศบำล
ตำบลหนองบัว

ฝ่ำยป้องกันฯ

5 โครงกำรมีส่วนร่วมเผยแพร่ควำมรูท้ ำง
กฏหมำยแก่ประชำชน

50,000 -ฝึกอบรมควำมรูด้ ้ำนกฏหมำยแก่ประชำชนในเขต
เทศบำลปีละ 1 ครัง้ จำนวนน 200 คน

กองวิชำกำรฯ

24

แผนการดาเนินงาน ประจาปี 2559
เทศบาลตาบลหนองบัว
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
(4.3 ) แนวทางการพัฒนา กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมสนับสนุนกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยและควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน
ลำดับ
ระยะเวลำดำเนินกำร
โครงกำร/กิจกรรม
งบประมำณ
หน่วยงำน
หมำยเหตุ
ลักษณะกิจกรรม/วิธีดำเนินกำร
ที่
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
6 โครงกำรอบรมและทัศนศึกษำดูงำน
500,000 - จัดอบรมให้ควำมรูเ้ พื่อพัฒนำกลุ่มสตรี
กองสวัสดิกำรฯ
เพื่อพัฒนำกลุ่มสตรี
- จัดกิจกรรมสร้ำงควำมสัมพันธ์ของกลุ่มสตรี
- จัดกิจกรรมทัศนศึกษำดูงำนเพื่อพัฒนำกลุ่มสตรี
ในเขตเทศบำลตำบลหนองบัว
7 โครงกำรอบรมและทัศนศึกษำดูงำนของ
คณะกรรมกำรชุมชนในเขต

450,000 - จัดอบรมและศึกษำดูงำนด้ำนองค์กรชุมชน
- จัดกิจกรรมทัศนศึกษำดูงำนในหน่วยงำนที่มีกำร
พัฒนำองค์กรชุมชนที่เข้มแข็งและยังยืน

กองสวัสดิกำรฯ

8 โครงกำรส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมวันสตรีสำกล

100,000 - จัดกิจกรรมวันสตรีสำกล เพื่อให้ควำมสำคัญของ
สตรี และให้สตรีได้รบู้ ทบำทของตนเอง

กองสวัสดิกำรฯ

9 โครงกำรจัดงำนวันแม่แห่งชำติ

20,000 - จัดกิจกรรมแสดงบนเวที จัดกำรประกวด
ร้องเพลงเทอดพระเกียรติและกำรแสดง
ควำมรักระหว่ำงแม่กบั ลูก กำรแจกรำงวัล
กำรแสดงต่ำงๆของเด็ก มีผู้เข้ำร่วมโครงกำร
400 คน

กองกำรศึกษำ

25

แผนการดาเนินงาน ประจาปี 2559
เทศบาลตาบลหนองบัว
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
(4.4 ) แนวทางการพัฒนา ป้องกัน แก้ไขปัญหำยำเสพติด
ลำดับ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

1 โครงกำรรณรงค์ป้องกันยำเสพติดใน
สถำนศึกษำ

งบประมำณ

ลักษณะกิจกรรม/วิธีดำเนินกำร

121,000 - จัดอบรมและรณรงค์เยำวชนไม่ติดยำเสพติดและ
ให้มีกจิ กรรมยำมว่ำงรูจ้ กั ใช้เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน์

หน่วยงำน

ระยะเวลำดำเนินกำร
หมำยเหตุ
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กองกำรศึกษำ

26

แผนการดาเนินงาน ประจาปี 2559
เทศบาลตาบลหนองบัว
4. ยุทธศาสตร์ กำรพัฒนำสังคม ยกระดับคุณภำพชีวิตและสังคม
(4.5 ) แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชำชนมีควำมเสมอภำคและมีโอกำสทำงกำรศึกษำ
ลำดับ
โครงกำร/กิจกรรม
งบประมำณ
ลักษณะกิจกรรม/วิธีดำเนินกำร
ที่
1 โครงกำรวันไหว้ครู

2 โครงกำรจัดทำศูนย์กำรเรียนรูส้ ำหรับเด็กปฐมวัย

20,000 - จัดทำพิธีไหว้ครู กิจกรรมกำรแสดงออกต่ำงๆของ
เด็กนักเรียน ศพด.ในสังกัด มีผู้เข้ำร่วมโครงกำร
จำนวน 400 คน

หน่วยงำน

ระยะเวลำดำเนินกำร
หมำยเหตุ
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กองกำรศึกษำ

150,000 - จัดหำสถำนที่เพื่อจัดตั้งศูนย์กำรเรียนรูแ้ ละจัด
กิจกรรมพัฒนำด้ำนอำรมณ์ สังคมร่ำงกำย และ
สติปัญญำ

กองกำรศึกษำ

3 โครงกำรติวเข้มคนเก่งกลุ่มสำระวิทย์คณิต
อังกฤษไทยระดับประถมศึกษำ

20,000 - นักเรียนชั้น ป.4 - ป.6 กลุ่มสำระละ 5 คน
เข้ำอบรมตำมกลุ่มสำระต่ำงๆ จำนวน 3 วัน

กองกำรศึกษำ

4 โครงกำรประชุมผู้ปกครอง

20,000 - จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนของศูนย์ พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลตำบลหนองบัวเพื่อ
ชี้แจงกฎระเบียบต่ำงๆปีกำรศึกษำละ 1 ครัง้

กองกำรศึกษำ

5 โครงกำรสร้ำงสำยสัมพันธ์วันปิดภำคเรียน

20,000 - จัดกิจกรรมให้นักเรียนที่จบกำรศึกษำพร้อมจัด
กิจกรรมพบปะแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นร่วมพัฒนำ
ศพด.หนองบัว และ ศพด.ดอนหัน มีผู้เข้ำร่วม
จำนวน 400 คน

กองกำรศึกษำ
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แผนการดาเนินงาน ประจาปี 2559
เทศบาลตาบลหนองบัว
4. ยุทธศาสตร์ กำรพัฒนำสังคม ยกระดับคุณภำพชีวิตและสังคม
(4.5 ) แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชำชนมีควำมเสมอภำคและมีโอกำสทำงกำรศึกษำ
ลำดับ
โครงกำร/กิจกรรม
งบประมำณ
ลักษณะกิจกรรม/วิธีดำเนินกำร
ที่
6 โครงกำรหนูน้อยเข้ำวัด ศพด.ชุมชนดอนหัน

7 โครงกำรหนูน้อยเข้ำวัด ศพด.ทต.หนองบัว

20,000 - จัดกิจกรรมให้นักเรียน ศพด.ดอนหันได้เข้ำ
วัดฟังธรรม ทำบุญตักบำตรบำเพ็ญกุศล มีผู้
เข้ำร่วมโครงกำร 200 คน
20,000 - จัดกิจกรรมให้นักเรียน ศพด.ทต.หนองบัว
ได้เข้ำวัดฟังธรรม ทำบุญตักบำตรบำเพ็ญกุศล
มีผู้เข้ำร่วมโครงกำร 200 คน

หน่วยงำน
กองกำรศึกษำ

กองกำรศึกษำ

8 ค่ำใช้จำ่ ยสนับสนุนอำหำรกลำงวัน
โรงเรียนเทศบำล 1 หนองใส

2,228,000 - จัดให้มีโครงกำรอำหำรกลำงวันสำหรับ
เด็กโรงเรียนในสังกัดเทศบำลตำบลหนองบัว
นักเรียน 525 คนๆละ 20 บำท จำนวน
200 คน

กองกำรศึกษำ

9 ค่ำใช้จำ่ ยสนับสนุนอำหำรกลำงวัน
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กชุมชนดอนหัน

666,400 - จัดให้มีโครงกำรอำหำรกลำงวันสำหรับเด็ก
อนุบำล ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กดอนหัน มีเด็ก
119 คนๆละ 20 บำท จำนวน 280 วัน

กองกำรศึกษำ

10 ค่ำใช้จำ่ ยสนับสนุนอำหำรกลำงวัน
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลตำบลหนองบัว

1,265,600 - จัดให้มีโครงกำรอำหำรกลำงวันสำหรับเด็ก
อนุบำล ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลตำบลหนองบัว
มีเด็ก 226 คนๆละ 20 บำท จำนวน 280 วัน

ระยะเวลำดำเนินกำร
หมำยเหตุ
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กองกำรศึกษำ
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แผนการดาเนินงาน ประจาปี 2559
เทศบาลตาบลหนองบัว
4. ยุทธศาสตร์ กำรพัฒนำสังคม ยกระดับคุณภำพชีวิตและสังคม
(4.5 ) แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชำชนมีควำมเสมอภำคและมีโอกำสทำงกำรศึกษำ
ลำดับ
โครงกำร/กิจกรรม
งบประมำณ
ลักษณะกิจกรรม/วิธีดำเนินกำร
ที่

หน่วยงำน

11 โครงกำรอำหำรเสริม (นม) ศพด.ทต.หนองบัว
ศพด.ดอนหัน ,รร.ท 1.หนองใส และ
รร.ในสังกัด สพฐ.

3,958,620 - จัดอำหำรเสริมนม สำหรับเด็ก เพื่อให้เด็ก
มีอำหำรเสริม (นม) ไว้ดื่มเพื่อบำรุงสุขภำพ

กองกำรศึกษำ

12 โครงกำรอำหำรกลำงวันสำหรับโรงเรียนใน
เขตเทศบำล (สังกัด สพฐ.)

2,572,000 - จัดให้มีโครงกำรอำหำรกลำงวันสำหรับเด็ก
โรงเรียนในเขตเทศบำลตำบลหนองบัว(สังกัด สพฐ.)

กองกำรศึกษำ

13 โครงกำรติวเข้มคนเก่งกลุ่มสำระวิทย์คณิต
อังกฤษไทยระดับมัธยมศึกษำ

20,000 - นักเรียนชั้น ม.1-ม.3 กลุ่มสำระละ 50 คน
เข้ำอบรมตำมกลุ่มสำระต่ำงๆจำนวน 3 วัน

ระยะเวลำดำเนินกำร
หมำยเหตุ
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กองกำรศึกษำ

14 โครงกำรจัดงำนวันเด็กแห่งชำติ

120,000 - จัดกิจกรรมทำบุญตักบำตร กำรแสดงต่ำงๆของเด็ก
บนเวที เลี้ยงอำหำรแจกของรำงวัลให้เด็กนักเรียน
มีผู้เข้ำร่วมโครงกำร จำนวน 1,000 คน

กองกำรศึกษำ

15 โครงกำรแข่งขันควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร
ระดับภำคตะวันออกเฉียงเหนือและระดับ
ประเทศ

50,000 - จัดแข่งขันกิจกรรมทำงวิชำกำรเพื่อคัดเลือก
ในระดับประเทศ

กองกำรศึกษำ
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แผนการดาเนินงาน ประจาปี 2559
เทศบาลตาบลหนองบัว
4. ยุทธศาสตร์ กำรพัฒนำสังคม ยกระดับคุณภำพชีวิตและสังคม
(4.5 ) แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชำชนมีควำมเสมอภำคและมีโอกำสทำงกำรศึกษำ
ลำดับ
โครงกำร/กิจกรรม
งบประมำณ
ลักษณะกิจกรรม/วิธีดำเนินกำร
ที่

หน่วยงำน

16 ค่ำใช้จำ่ ยในกำรพัฒนำห้องสมุดโรงเรียน
ในสังกัด

100,000 - พัฒนำเด็กนักเรียนในโรงเรียนให้มีองค์
ควำมรูท้ ี่มีประสิทธิภำพ

กองกำรศึกษำ

17 ค่ำใช้จำ่ ยในกำรส่งเสริมองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ ที่จดั ทำแผนพัฒนำกำรศึกษำดีเด่น

200,000 - จัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำเพื่อเข้ำประกวด
ปีละ 1 ครัง้

กองกำรศึกษำ

18 ค่ำใช้จำ่ ยโครงกำรก่อสร้ำงฐำนเสำธงพร้อมเสำ

150,000 - เพื่อให้เด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบำล 1 หนองใส

กองกำรศึกษำ

ระยะเวลำดำเนินกำร
หมำยเหตุ
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

มีจดุ รวมในกำรทำกิจกรรมตอนเช้ำ
19 ค่ำใช้จำ่ ยในกำรซ่อมแซมอำคำรเรียน

20 ค่ำใช้จำ่ ยพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐำนในกำรพัฒนำท้องถิน่ (SBMLD)
21 โครงกำรจัดนิทรรศกำรผลงำนทำงวิชำกำร
ของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กตำบลหนองบัวและ
โรงเรียนในสังกัด

200,000 - เพื่อให้อำคำรเรียนอยูใ่ นลักษณะที่สมบูรณ์
ไม่กระทบต่อกำรเรียนกำรสอนของโรงเรียน
เทศบำล 1 หนองใส

กองกำรศึกษำ

1,000,000 - เพื่อเป็นค่ำใช้จำ่ ยในกำรสมัครเข้ำร่วมของ
โรงเรียนเทศบำล 1 หนองใส

กองกำรศึกษำ

30,000 - จัดกิจกรรมกำรแสดงผลงำนเด็กนักเรียน
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในสังกัด มีผู้เข้ำร่วมโครงกำร
จำนวน 400 คน

กองกำรศึกษำ
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แผนการดาเนินงาน ประจาปี 2559
เทศบาลตาบลหนองบัว
4. ยุทธศาสตร์ กำรพัฒนำสังคม ยกระดับคุณภำพชีวิตและสังคม
(4.5 ) แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชำชนมีควำมเสมอภำคและมีโอกำสทำงกำรศึกษำ
ลำดับ
โครงกำร/กิจกรรม
งบประมำณ
ลักษณะกิจกรรม/วิธีดำเนินกำร
ที่

หน่วยงำน

22 โครงกำรร่วมกำรจัดกำรจัดนิทรรศกำรทำง
วิชำกำรระดับภำคและระดับประเทศ

20,000 - จัดกิจกรรมกำรแสดงผลงำนเด็กนักเรียนใน
สังกัด

กองกำรศึกษำ

23 ค่ำใช้จำ่ ยในกำรประชุมคณะกรรมกำร
ประสำนงำนวิชำกำร

50,000 - เพื่อเป็นค่ำจัดประชุมคณะกรรมกำรประสำน
งำนวิชำกำรระดับส่วนกลำงและระดับกลุ่มจังหวัด

กองกำรศึกษำ

24 ค่ำใช้จำ่ ยในกำรพัฒนำข้ำรำชกำร
ครูของโรงเรียนในสังกัด

105,000 - เพื่อเป็นค่ำใช้จำ่ ยในกำรจัดอบรมสัมนำครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำของโรงเรียนเทศบำล 1
หนองใส

กองกำรศึกษำ

25 ค่ำใช้จำ่ ยในกำรปรับปรุงหลักสูตรสถำนศึกษำ
โรงเรียนเทศบำล 1 หนองใส

20,000 - เป็นกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนของโรงเรียน
เพื่อให้เด็กนักเรียนมีประสิทธิภำพและควำม
สำมำรถทัดเทียมโรงเรียนอื่น

กองกำรศึกษำ

26 ค่ำใช้จำ่ ยในกำรพัฒนำศูนย์กำรเรียนอำเซียนศึกษำ

50,000 - เพื่อเป็นค่ำใช้จำ่ ยในกำรพัฒนำศูนย์กำรเรียน
อำเซียนศึกษำ โรงเรียนเทศบำล 1 หนองใส

กองกำรศึกษำ

27 ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำแหล่งเรียนรูโ้ รงเรียนในสังกัด

50,000 - ปรับปรุงและสรรหำเพื่อพัฒนำแหล่งเรียนรูใ้ ห้
กับเด็กในกำรเพิ่มพูนทักษะและควำมรู้
2,947,930 - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำปัจจัยพื้นฐำนสำหรับนักเรียน
ยำกจน

กองกำรศึกษำ

28 โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จำ่ ยกำรบริหำร
สถำนศึกษำสำหรับสนับสนุนค่ำใช้จำ่ ยในกำร
จัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับอนุบำลจนจบกำร

ระยะเวลำดำเนินกำร
หมำยเหตุ
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กองกำรศึกษำ

ศึกษำขัน้ พื้นฐำน
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แผนการดาเนินงาน ประจาปี 2559
เทศบาลตาบลหนองบัว
4. ยุทธศาสตร์ กำรพัฒนำสังคม ยกระดับคุณภำพชีวิตและสังคม
(4.5 ) แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชำชนมีควำมเสมอภำคและมีโอกำสทำงกำรศึกษำ
ลำดับ
โครงกำร/กิจกรรม
งบประมำณ
ลักษณะกิจกรรม/วิธีดำเนินกำร
ที่

หน่วยงำน

29 ค่ำใช้จำ่ ยในกำรส่งเสริมกิจกรรมรักกำรอ่ำน
โรงเรียนเทศบำล 1 หนองใส

50,000 - จัดกิจกรรมกำรอ่ำน / ประกวดกำรอ่ำน
หนังสือและจัดมุมอ่ำนหนังสือให้กบั เด็กๆ

กองกำรศึกษำ

30 ค่ำใช้จำ่ ยอินเตอร์เน็ตโรงเรียนเทศบำล
1 หนองใส

16,800 - เพื่อเป็นค่ำใช้จำ่ ยเกีย่ วกับอินเตอร์เน็ตเพื่อให้
นักเรียนได้ศึกษำค้นคว้ำได้ทันยุคปัจจุบันเพิ่มพูน
ควำมรูค้ วำมสำมำรถให้กบั นักเรียน

กองกำรศึกษำ

100,000 - เพื่อเป็นกำรแลกเปลี่ยนควำมรูซ้ ึ่งกันและกัน
ระหว่ำงองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และเพื่อ
ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยำวชนได้พัฒนำ
ทักษะ ควำมรู้ และได้แสดงควำมรู้ ควำมสำมำรถ

กองกำรศึกษำ

32 ค่ำใช้จำ่ ยในกำรพัฒนำสื่อกำรเรียนกำรสอนโดย
กำรมีส่วนร่วมของครูชุมชนและนักเรียน

35,000 - เพื่อเป็นค่ำใช้จำ่ ยในกำรพัฒนำสื่อกำรเรียน
กำรสอนโดยกำรมีส่วนร่วมของครูชุมชนและ
โรงเรียนเทศบำล 1 หนองใส

กองกำรศึกษำ

33 โครงกำรสนับสนับสนุนค่ำใช้จำ่ ยกำรบริหำร
สถำนศึกษำสำหรับส่งเสริมศักยภำพกำรจัด
กำรศึกษำของท้องถิน่ ค่ำปัจจัยพื้นฐำน
สำหรับนักเรียนยำกจน

381,000 - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำปัจจัยพื้นฐำนสำหรับนักเรียนยำกจน กองกำรศึกษำ

31 ค่ำใช้จำ่ ยในกำรเข้ำร่วมกำรแข่งขันในกำร
จัดงำนมหกรรมกำรศึกษำท้องถิน่ ระดับภำค
และระดับประเทศ

ระยะเวลำดำเนินกำร
หมำยเหตุ
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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แผนการดาเนินงาน ประจาปี 2559
เทศบาลตาบลหนองบัว
4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิต
(4.6 ) แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมด้ำนศำสนำ ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิน่
ลำดับ
โครงกำร/กิจกรรม
งบประมำณ
ลักษณะกิจกรรม/วิธีดำเนินกำร
ที่
1 โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอำยุ

2 โครงกำรกิจกรรมวันสุนทรภู่

หน่วยงำน

380,000 - จัดฝึกอบรมหลักสูตรภูมิปัญญำท้องถิน่ ให้กบั ผู้สูง
อำยุในเขตเทศบำลตำบลหนองบัว
- จัดกิจกรรมทัศนศึกษำแลกเปลี่ยนเรียนรูด้ ้ำน
วัฒนธรรมให้กบั ผู้สูงอำยุในเขตเทศบำลตำบล
หนองบัว

กองสวัสดิกำรฯ

20,000 - จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรูภ้ ำษำไทยมีกำร

กองกำรศึกษำ

ระยะเวลำดำเนินกำร
หมำยเหตุ
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ประกวดมอบรำงวัลเพื่อพัฒนำเด็กและเยำวชน
ในด้ำนภำษำไทย
3 โครงกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรจัดงำนประจำปี
ทุ่งศรีเมือง

10,000 - จัดกิจกรรมงำนทุ่งศรีเมืองร่วมกับสันนิบำต
จังหวัดอุดรธำนี

กองกำรศึกษำ

4 โครงกำรจัดงำนประเพณีกฐินเทศบำล

30,000 - จัดตั้งกองกฐินสำมัคคีนำไปทอดถวำยวัด
ภำยในเขตเทศบำล

กองกำรศึกษำ

5 โครงกำรจัดงำนประเพณีลอยกระทง

600,000 - จัดกิจกรรมประกวดขบวนแห่ประกวดนำง
นพมำศ และกำรแสดงบนเวทีจำกโรงเรียนและ
หน่วยงำนในพื้นที่

กองกำรศึกษำ
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แผนการดาเนินงาน ประจาปี 2559
เทศบาลตาบลหนองบัว
4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิต
(4.6 ) แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมด้ำนศำสนำ ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิน่
ลำดับ
ลักษณะกิจกรรม/วิธีดำเนินกำร
ที่
โครงกำร/กิจกรรม
งบประมำณ
6 โครงกำรจัดงำนประเพณีสงกรำนต์

200,000 - จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ สรงน้ำพระ
มอบของขวัญของรำงวัล ของที่ระลึกผู้สูงอำยุ

หน่วยงำน
กองกำรศึกษำ

7 โครงกำรจัดงำนวันขึน้ ปีใหม่

30,000 - ทำบุญตักบำตร ถวำยภัตตำหำรพระภิกษุสงฆ์

กองกำรศึกษำ

8 โครงกำรบรรพชำสำมเณรฤดูร้อน

80,000 - จัดบรรพชำและอบรมสำมเณรภำคฤดูร้อนให้
กับเยำวชนณวัดโสมนัสสันตยำรำมและวัดศรีโพธิ์
ทองรัตนำรำมวัดละ 50,000 บำท

กองกำรศึกษำ

9 โครงกำรบวชชีพรำหมณ์

20,000 - จัดบวชชีพรำหมณ์ให้กบั เยำวชนและ
ประชำชนให้จดั ในเขตเทศบำล

กองกำรศึกษำ

10 โครงกำรประเพณีท้องถิน่ สัตยำธิษฐำน
สืบสำนประเพณีไหว้สำพระธำตุโพนทอง

11 โครงกำรส่งเสริมกำรปฏิบัติธรรมนักเรียนในเขต
เทศบำลตำบลหนองบัว

ระยะเวลำดำเนินกำร
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
หมำยเหตุ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

200,000 - จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณี พิธีรำบวงสรวง
องค์พระธำตุ ประชำสัมพันธ์กำรท่องเที่ยวของ
เทศบำลและจังหวัดอุดรธำนี

กองกำรศึกษำ

20,000 - เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กบั นักเรียน

กองกำรศึกษำ
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แผนการดาเนินงาน ประจาปี 2559
เทศบาลตาบลหนองบัว
5. ยุทธศาสตร์ กำรบริหำรจัดกำรที่ดี
(5.1) แนวทางการพัฒนา พัฒนำประสิทธิภำพบุคลำกร
ลำดับ
โครงกำร/กิจกรรม
งบประมำณ
ที่

ลักษณะกิจกรรม/วิธีดำเนินกำร

หน่วยงำน

1 โครงกำรคัดเลือกบุคลำกรดีเด่นของเทศบำล
ตำบลหนองบัว

10,000 - จัดทำประกำศเกียรติยกย่องผู้กระทำ
ควำมดีสมควรนำเอำไปเป็นแบบอย่ำง

สำนักปลัด

2 โครงกำรจัดกิจกรรม 5 ส.

10,000 - จัดกิจกรรมฝึกอบรมและประชำสัมพันธ์
รณรงค์ในกำรดำเนินกิจกรรม

สำนักปลัด

3 โครงกำรจัดกิจกรรมวันเทศบำล

30,000 - จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
- จัดนิทัศกำรผลงำนประจำปี
- จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬำกี
- จัดพิธีมอบเกียรติบัตรบุคลำกร
ดีเด่นประจำปี 2559

สำนักปลัด

4 โครงกำรเทศบำลเคลื่อนที่พบประชำชน

100,000 - จัดหน่วยบริกำรเพื่อออกให้บริกำร
ประชำชน เช่น กำรจัดเก็บภำษี , กำรรับ
คำร้อง กำรจัดเก็บค่ำธรรมเนียมต่ำง กำรให้
ควำมรูเ้ กีย่ วกับกำรส่งเสริมอำชีพ อื่นๆ
ที่เกีย่ วกับกำรบริกำรสำธำรณะ

สำนักปลัด

5 โครงกำรเทศบำลโปร่งใสหัวใจคุณธรรม

30,000 - จัดอบรมให้ควำมรู้
- ติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติงำนในรอบ
ปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ
- ทบทวนมำตรกำรด้ำนควำมโปร่งใส

สำนักปลัด

ระยะเวลำดำเนินกำร
หมำยเหตุ
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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แผนการดาเนินงาน ประจาปี 2559
เทศบาลตาบลหนองบัว
5. ยุทธศาสตร์ กำรบริหำรจัดกำรที่ดี
(5.1) แนวทางการพัฒนา พัฒนำประสิทธิภำพบุคลำกร
ลำดับ
ที่
โครงกำร/กิจกรรม
งบประมำณ

ลักษณะกิจกรรม/วิธีดำเนินกำร

หน่วยงำน

6 โครงกำรปณิธำนควำมดีปีมหำมงคล

30,000 - ติตตำมผลกำรปฏิบัติงำนกับดำเนิน
กิจกรรมของชุมชน
- ติดตั้งป้ำยประชำสัมพันธ์เชิญชวน
ประชำชนร่วมทำควำมดีอย่ำงต่อเนื่อง
- มอบประเกียรติคุณสำหรับชุมชน
ตัวอย่ำง

สำนักปลัด

7 โครงกำรฝึกอบรมเสริมสร้ำงจริยธรรม
คุณธรรมให้แก่บุคลำกร

30,000 - จัดกิจกรรมเข้ำวัดปฏิบัติธรรมเพื่อ
พัฒนำจิตใจ
- จัดกิจกรรมฝึกอบรมเกีย่ วกับ
คุณธรรมจริยธรรม

สำนักปลัด

8 โครงกำรสร้ำงพลเมืองดีวิถปี ระชำธิปไตย

30,000 - จัดฝึกอบรมให้กบั ผู้นำชุมชน ประชำชน
ทั่วไปพนักงำนเทศบำล เพื่อสร้ำง
ประชำธิปไตย

สำนักปลัด

9 โครงกำรสร้ำงองค์กรแหล่งกำรเรียนรู้
ด้ำนกำรเสริมสร้ำงควำมรูค้ วำมเข้ำใจ
หลักปรัญญำเศรษฐกิจพอเพียง

30,000 - จัดตั้งแหล่งเรียนรู้
- จัดฝึกอบรมให้ควำมรูแ้ ละศึกษำดูงำน

สำนักปลัด

10 โครงกำรจัดงำนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนำงเจ้ำพระบรมรำชินีนำถ

150,000 - จัดกิจกรรมลงนำมถวำยพระพร
- จัดกิจกรรมจุดเทียนชัยถวำยพระพร
- จัดกิจกรรมปั่นเพื่อแม่
- จัดกิจกรรมมอบโล่แม่ดีเด่น
- จัดกิจกรรมกำรแสดงเฉลิมพระเกียรติ

สำนักปลัด

ระยะเวลำดำเนินกำร
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
หมำยเหตุ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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แผนการดาเนินงาน ประจาปี 2559
เทศบาลตาบลหนองบัว
5. ยุทธศาสตร์ กำรบริหำรจัดกำรที่ดี
(5.1) แนวทางการพัฒนา พัฒนำประสิทธิภำพบุคลำกร
ลำดับ
ที่
โครงกำร/กิจกรรม
งบประมำณ

ลักษณะกิจกรรม/วิธีดำเนินกำร

หน่วยงำน

11 โครงกำรจัดงำนเฉลิมพระเกียรติพระบำท
สมเด็จพระเจ้ำอยูห่ ัวภูมิพลอดุลยเดช

150,000 - จัดกิจกรรมลงนำมถวำยพระพร
- จัดกิจกรรมจุดเทียนชัยถวำยพระพร
- จัดกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ
- จัดกิจกรรมมอบโล่พ่อดีเด่น
- จัดกิจกรรมกำรแสดงเฉลิมพระเกียรติ

สำนักปลัด

12 โครงกำรฝึกอบรมและศึกษำดูงำนของคณะ
ผู้บริหำร สมำชิกสภำเทศบำล พนักงำน
เทศบำล ลูกจ้ำงประจำ และพนักงำนจ้ำง

900,000 - จัดฝึกอบรมเกีย่ วกับกำรปฏิบัติงำนใน
หน้ำที่
- จัดศึกษำดูงำนเพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำน

สำนักปลัด

13 โครงกำรเพิ่มศักยภำพทีมปฏิบัติงำนกูช้ ีพ
ของเทศบำลตำบลหนองบัว

30,000 - จัดกำรฝึกอบรมด้ำนกำรปฏิบัติงำนกูช้ ีพ
เพื่อเพิ่มศักยภำพของบุคลำกรในกำร
ปฏิบัติงำนให้มำกขึน้

สำนักปลัด
(ฝ่ำยป้องกันฯ)

14 ค่ำใช้จำ่ ยในกำรพัฒนำครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแล
เด็กของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลตำบล
หนองบัวและศูนย์พัฒนำเด็กเล็กชุมชน
ดอนหัน
15 โครงกำรอบรมสัมนำเพิ่มศักยภำพและทัศน

34,000 - จัดส่งครูเข้ำรับกำรอบรมและให้มีควำมรู้
อย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้

กองกำรศึกษำ

200,000 - จัดอบรมและทัศนศึกษำดูงำนเพื่อเพิ่มศักย

กองกำรศึกษำ

ศึกษำดูงำนของพนักงำนครูผู้ดูแลเด็กบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำและเจ้ำหน้ำที่สังกัดกอง
กำรศึกษำ

ภำพในกำรปฏิบตั ิงำนมีครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครู
ผู้ดูแลเด็ก เจ้ำหน้ำที่ และคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำเข้ำร่วม จำนวน 50 คน

ระยะเวลำดำเนินกำร
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
หมำยเหตุ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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แผนการดาเนินงาน ประจาปี 2559
เทศบาลตาบลหนองบัว
5. ยุทธศาสตร์ กำรบริหำรจัดกำรที่ดี
(5.2) แนวทางการพัฒนา พัฒนำและปรับปรุงเครือ่ งมือเครือ่ งใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรให้บริกำรประชำชน
ลำดับ
ที่
โครงกำร/กิจกรรม
งบประมำณ
ลักษณะกิจกรรม/วิธีดำเนินกำร
1 โครงกำรสำรวจข้อมูลเพื่อปรับปรุงแผนที่ภำษี
และทะเบียนทรัพย์สิน

2 โครงกำรปรับปรุงระบบงำนแผนที่ภำษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

50,000 - สำรวจข้อมูลที่ดิน , โรงเรือน ,ป้ำย และ
กิจกำรที่ขอจดทะเบียนพำณิชย์เพื่อนำมำ
ปรับปรุงข้อมูลในระบบแผนที่ภำษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน
300,000 - ปรับปรุงระบบงำนแผนที่ภำษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินให้สอดคล้องกับนโยบำย
ของกรมฯ ( LTAX 3000 )

หน่วยงำน
กองคลัง
(ฝ่ำยแผนทีภ่ ำษีฯ)

กองคลัง
(ฝ่ำยแผนทีภ่ ำษีฯ)

3 โครงกำรจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

60,000 - เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนของกองช่ำงเป็นไป
อย่ำงมีประสิทธิภำพ

กองช่ำง

4 โครงกำรจัดซื้อชุดตัวอย่ำงคอนกรีต

40,000 - เพื่อเก็บตัวอย่ำงคอนกรีต

กองช่ำง

5 โครงกำรจัดซื้อชุดทดสอบควำมข้นเหลว
ของคอนกรีต

65,000 - เพื่อตรวจสอบควำมข้นเหลวของคอนกรีต

กองช่ำง

6 โครงกำรจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

23,000 - จัดซื้อเครือ่ งคอมพิวเตอร์
( แบบที่ 1) จำนวน 1 ชุด

7 โครงกำรจัดซื้อเครือ่ งสำรองไฟฟ้ำ

3,100 - จัดซื้อเครือ่ งสำรองไฟ จำนวน 1 เครือ่ ง

ระยะเวลำดำเนินกำร
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
หมำยเหตุ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กองวิชำกำรฯ
กองวิชำกำรฯ
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แผนการดาเนินงาน ประจาปี 2559
เทศบาลตาบลหนองบัว
5. ยุทธศาสตร์ กำรบริหำรจัดกำรที่ดี
(5.2) แนวทางการพัฒนา พัฒนำและปรับปรุงเครือ่ งมือเครือ่ งใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรให้บริกำรประชำชน
ลำดับ
ที่
โครงกำร/กิจกรรม
งบประมำณ
ลักษณะกิจกรรม/วิธีดำเนินกำร

หน่วยงำน

8 โครงกำรจัดซื้อกล้องถ่ำยรูประบบดิจติ อล

30,000 - จัดซื้อกล้องถ่ำยรูประบบดิจติ อล เพื่อใช้
ในกำรจัดเก็บข้อมูลด้ำนงำนธุรกำร
งำนสังคมสงเครำะห์ งำนพัฒนำชุมชน
จำนวน 1 ตัว

กองสวัสดิกำรฯ

9 จัดซื้อเก้ำอี้สำนักงำน

20,000 - จัดซื้อเก้ำอี้สำหรับครูศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
เทศบำลตำบลหนองบัว

กองกำรศึกษำ

10 จัดซื้อโต๊ะ - เก้ำอี้สำนักงำน

28,000 - จัดซื้อโต๊ะ - เก้ำอี้สำหรับครูศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กเทศบำลตำบลหนองบัว

กองกำรศึกษำ

ระยะเวลำดำเนินกำร
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
หมำยเหตุ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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แผนการดาเนินงาน ประจาปี 2559
เทศบาลตาบลหนองบัว
5. ยุทธศาสตร์ กำรบริหำรจัดกำรที่ดี
(5.3)แนวทางการพัฒนา เผยแพร่ขอ้ มูลข่ำวสำรและประชำสัมพันธ์เทศบำล
ลำดับ
ที่
โครงกำร/กิจกรรม
งบประมำณ
1 โครงกำรปรับปรุงและพัฒนำ Website
เทศบำลตำบลหนองบัว

ลักษณะกิจกรรม/วิธีดำเนินกำร

15,000 - พัฒนำและปรับปรุง Website เทศบำล
ตำบลหนองบัว จำนวน 1 Website

หน่วยงำน

ระยะเวลำดำเนินกำร
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
หมำยเหตุ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กองวิชำกำรฯ
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แผนการดาเนินงาน ประจาปี 2559
เทศบาลตาบลหนองบัว
5. ยุทธศาสตร์ กำรบริหำรจัดกำรที่ดี
(5.4) แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมกำรบริหำรท้องถิน่
ลำดับ
ที่
โครงกำร/กิจกรรม
งบประมำณ
ลักษณะกิจกรรม/วิธีดำเนินกำร
1 โครงกำรฝึกอบรมให้ควำมรูแ้ ก่ประชำชน
ด้ำนกำรจัดเก็บภำษี

30,000 - จัดฝึกอบรมให้ประชำชนหรือผู้แทน
ชุมชนในเขตเทศบำลตำบลหนองบัว

2 โครงกำรจัดเก็บภำษีเคลื่อนที่

70,000 - ออกให้บริกำรจัดเก็บภำษีนอกสถำนที่
ณ สถำนประกอบกำรและชุมชนต่ำงๆ
ครอบคลุมเขตเทศบำล

หน่วยงำน

ระยะเวลำดำเนินกำร
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
หมำยเหตุ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กองคลัง
(ฝ่ำยพัฒนำรำยได้)

กองคลัง
(ฝ่ำยพัฒนำรำยได้)

3 โครงกำรสำรวจและมีส่วนร่วมในกำรจัดเก็บ
ข้อมูลพื้นฐำนของเทศบำลตำบลหนองบัว

300,000 - สำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐำนชุมชน
ในเขตเทศบำลตำบลหนองบัว จำนวน
38 ชุมชน

กองวิชำกำรฯ

4 โครงกำรจัดทำแผนพัฒนำเทศบำล

200,000 - จัดประชุมประชำคมชำวบ้ำนใน
เขตเทศบำล จำนวนปีละ 1 ครัง้
- จัดเวทีประชำคมชำวบ้ำนทุกชุมชนใน
เขตเทศบำล

กองวิชำกำรฯ

5 โครงกำรสนับสนุนกำรจัดทำแผนชุมชน

50,000

- จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร
จำนวนปีละ1 ครัง้

กองวิชำกำรฯ

6 โครงกำรเลือกตั้งคณะกรรมกำรชุมชน

10,000 -จัดกำรเลือกตั้งประธำนคณะกรรมกำร
ชุมชน เพื่อให้ประชำชนในแต่ละชุมชน
มีตัวแทน/ผู้นำชุมชนในกำรประสำนงำน
ร่วมกับเทศบำลเพื่อแก้ไขปัญหำในชุมชน

กองสวัสดิกำรฯ
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แผนการดาเนินงาน ประจาปี 2559
เทศบาลตาบลหนองบัว
5. ยุทธศาสตร์ กำรบริหำรจัดกำรที่ดี
(5.4) แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมกำรบริหำรท้องถิน่
ลำดับ
ที่
โครงกำร/กิจกรรม
งบประมำณ
ลักษณะกิจกรรม/วิธีดำเนินกำร

หน่วยงำน

7 โครงกำรจัดซื้อเก้ำอี้พลำสติก

96,000 - ดำเนินกำรจัดซื้อเก้ำอี้พลำสติกมีพนักพิง
ไม่มีที่เท้ำแขนขนำด 46x48x81 ซม.
จำนวน 400 ตัว
- จัดซื้อโดยวิธีตกลงรำคำ

กองสำธำรณสุขฯ

8 โครงกำรจัดซื้อปั้มลม

30,000 - ดำเนินกำรจัดซื้อปั้มลมขนำดกลำง
จำนวน 1 เครือ่ ง กำลังมอเตอร์ไม่ตำกว่
่ ำ
1 แรงม้ำ ลูกสูบจำนวน ขนำด/2/55 มม.
ควำมจุไม่น้อยกว่ำ 95 ลิตร แรงดันไม่น้อย
กว่ำ 8 KG ปรมณลมไม่น้อยกว่ำ
186 ลิตร/นำที

กองสำธำรณสุขฯ

9 โครงกำรจัดซื้อเครือ่ งพ่นแมลง

5,000 -ดำเนินกำรจัดซื้อเครือ่ งพ่นแมลงขนำดเล็ก กองสำธำรณสุขฯ
จำนวน 1 เครือ่ ง เป็นเงิน 5,000 บำท
เชื้อเพลิงน้ำมันเบนซิน บรรจุนำยำ25ลิ
้
ตร

10 กำรจัดซื้อเครือ่ งพ่นหมอกควัน

82,500 - ดำเนินกำรจัดซื้อเครือ่ งพ่นหมอกควัน
จำนวน 1 เครือ่ งๆล่ะ 82,500 บำท
ขนำดตัวเครือ่ ง 27x34x137.5/133 ซม.
- จัดซื้อโดยวิธีตกลงรำคำ

ระยะเวลำดำเนินกำร
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
หมำยเหตุ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กองสำธำรณสุขฯ
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แผนการดาเนินงาน ประจาปี 2559
เทศบาลตาบลหนองบัว
5. ยุทธศาสตร์ กำรบริหำรจัดกำรที่ดี
(5.4) แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมกำรบริหำรท้องถิน่
ลำดับ
ที่
โครงกำร/กิจกรรม
งบประมำณ
ลักษณะกิจกรรม/วิธีดำเนินกำร
11 โครงกำรจัดซื้อเครือ่ งตัดหญ้ำแบบข้อแข็ง

47,500 -ดำเนินกำรจัดซื้อเครือ่ งตัดหญ้ำ
แบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครือ่ ง

หน่วยงำน

ระยะเวลำดำเนินกำร
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
หมำยเหตุ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กองสำธำรณสุขฯ

12 โครงกำรบำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์เพื่อ
ซ่อมแซมบำรุงรักษำโครงสร้ำงครุภัณฑ์ขนำด
ใหญ่ ซึ่งไม่รวมค่ำซ่อมบำรุงตำมปกติหรือค่ำ
ซ่อมกลำง

250,000 - ดำเนินกำรจ้ำงเหมำซ่อมแซมบำรุงรักษำ กองสำธำรณสุขฯ
โครงสร้ำงครุภัณฑ์ขนำดใหญ่เพื่อให้ใช้งำน
ได้ตำมปกติ

13 โครงกำรค่ำซ่อมแซมหลังคำศูนย์บริกำร
สำธำรณสุขเทศบำลตำบลหนองบัว

150,000 -ดำเนินกำรซ่อมแซมหลังคำศูนย์บริกำร
สำธำณสุขเทศบำลตำบลหนองบัว

กองสำธำรณสุขฯ
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