แผนการด้าเนินงาน ประจ้าปี 2560
เทศบาลต้าบลหนองบัว
1. ภายใต้ยทุ ธศาสตร์ : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.2 แนวทางการพัฒนาก่อสร้างปรับปรุง บ้ารุงรักษา ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า และทางระบายน้า
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
ลักษณะกิจกรรม/วิธีดาเนินการ
ที่
1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนดงอุดม - หนองใส (จากสุดถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเดิมบริเวณซอยตาโมถึง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมบริเวณทางเข้า
หมู่บ้านอุดรแลนด์) ชุมชนหนองใส 2

2,118,000

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 8.00 ม. ยาว 379 ม.
หนาเฉลี่ย 0.20 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
3,032 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ

หน่วยงาน
กองช่าง

ระยะเวลาดาเนินการ
หมายเหตุ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
120วัน

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เชื่อมชุมชนพรสวรรค์กบั ชุมชนนาดอน จาก
ซอยพรสวรรค์ 5 ถึงซอยข้างวัดป่านาดอน
ชุมชนพรสวรรค์และชุมชนนาดอน

1,671,500 - ก่อสร้างถนนคสล.กว้าง 4.00 ม. ยาว 821 ม.
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
3,284 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ

กองช่าง

120วัน

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยน้าทิพย์ ชุมชนเก่าน้อย

40,100 - ก่อสร้างถนนคสล.กว้าง4.00 ม.ยาว 20 ม.
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นทีไม่น้อยกว่า
80 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ

กองช่าง

30วัน

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยประชาร่วมใจ ชุมชนบ้านค่ายเสนียฯ์ 1

84,500 - ก่อสร้างถนนคสล.กว้าง 4.00 ม.ยาว 43.50 ม.
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นทีไม่น้อยกว่า
174 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ

กองช่าง

30วัน

1

แผนการด้าเนินงาน ประจ้าปี 2560
เทศบาลต้าบลหนองบัว
1. ภายใต้ยทุ ธศาสตร์ : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.2 แนวทางการพัฒนาก่อสร้างปรับปรุง บ้ารุงรักษา ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า และทางระบายน้า
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
ลักษณะกิจกรรม/วิธีดาเนินการ
ที่

หน่วยงาน

ระยะเวลาดาเนินการ
หมายเหตุ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
30วัน

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยประชุมชน 3 ชุมชนหนองขาม

40,100

- ก่อสร้างถนนคสล.กว้าง 4.00 ม. ยาว 20 ม.
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
80 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ

กองช่าง

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยประทุมเขต ชุมชนหนองใส 3

37,400

- ก่อสร้างถนนคสล.กว้าง 3.00 ม. ยาว 25 ม.
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
75 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ

กองช่าง

30วัน

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยเพขรสาลีแยกขวา ชุมชนหนองใส 1

68,300

- ก่อสร้างถนนคสล.กว้าง 3.50 ม. ยาว 40 ม.
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
140 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ

กองช่าง

30วัน

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยร่วมพัฒนา ชุมชนหนองใส 2

133,500

- ก่อสร้างถนนคสล.กว้าง 4.00 ม. ยาว 65.90 ม.
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
263.60 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ

กองช่าง

45วัน

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยวรรณขาม ชุมชนบ้านค่ายเสนีย์ 1

327,200

- ก่อสร้างถนนคสล.กว้าง 4.00 ม. ยาว 161 ม.
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
644 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ

กองช่าง

60วัน

2

แผนการด้าเนินงาน ประจ้าปี 2560
เทศบาลต้าบลหนองบัว
1. ภายใต้ยทุ ธศาสตร์ : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.2 แนวทางการพัฒนาก่อสร้างปรับปรุง บ้ารุงรักษา ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า และทางระบายน้า
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
ลักษณะกิจกรรม/วิธีดาเนินการ
ที่
10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยศรีจนั ทร์ ชุมชนนาดอน

118,100

หน่วยงาน

ระยะเวลาดาเนินการ
หมายเหตุ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
45วัน

- ก่อสร้างถนนคสล.กว้าง 3.00 ม. ยาว 80 ม.
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
240 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ

กองช่าง

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยสบายรีสอร์ท ชุมชนนาทราย 1

189,500 - ก่อสร้างถนนคสล.กว้าง 4.00 ม. ยาว 95 ม.
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
380 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ

กองช่าง

45วัน

12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยสรวงศิริ ชุมชนดงอุดม

174,200 - ก่อสร้างถนนคสล.กว้าง 4.00 ม. ยาว 87.50 ม.
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
350 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ

กองช่าง

45วัน

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยสามัคคีธรรม ชุมชนนาทราย 1

78,400 - ก่อสร้างถนนคสล.กว้าง 4.00 ม. ยาว 39 ม.
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
156 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ

14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยสารวยอุทิศ ชุมชนดงอุดม

89,700 - ก่อสร้างถนนคสล.กว้าง 4.00 ม. ยาว 46 ม.
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
184 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ

30วัน

กองช่าง

30วัน

3

แผนการด้าเนินงาน ประจ้าปี 2560
เทศบาลต้าบลหนองบัว
1. ภายใต้ยทุ ธศาสตร์ : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.2 แนวทางการพัฒนาก่อสร้างปรับปรุง บ้ารุงรักษา ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า และทางระบายน้า
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
ลักษณะกิจกรรม/วิธีดาเนินการ
ที่
15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยสิริรงุ่ ชุมชนบ้านค่ายเสนียฯ์ 2
16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยแสงเจริญ 9 ชุมชนแสงเจริญ

17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยอนุสรณ์ ชุมชนบ้านค่ายเสนีย์ 2

18 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยเจริญทรัพย์ และซอยราษฎร์
บารุง ชุมชนดอนหัน

หน่วยงาน

ระยะเวลาดาเนินการ
หมายเหตุ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
90วัน

522,600 - ก่อสร้างถนนคสล.กว้าง 4.00 ม. ยาว 257 ม.
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
1,028 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ
35,700 - ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4.00 ม. ยาว 18.00 ม.
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
72 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ

กองช่าง

กองช่าง

30วัน

123,500 - ก่อสร้างถนนคสล.กว้าง 4.00 ม. ยาว 61 ม.
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
244 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ

กองช่าง

45วัน

1,664,000 - ก่อสร้างระบบระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว
692 เมตร โดย
1.ก่อสร้างระบบระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
เหล็ก ซอยเจริญทรัพย์ ชุมชนดอนหัน ยาว 517ม.
- ก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
0.95x1.20 ม. สาหรับท่อขนาด Ø 0.40 ม.
ลึกเฉลี่ย 1.40 ม. พร้อมฝาบ่อพัก จานวน 57 บ่อ
- วางท่อระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก Ø 0.40ม.
(มอก.ชั้น3) ลึกเฉลี่ย 1.15 ม. จานวน 448 ท่อน
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.95ม.
ความยาวรวม 448 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมี

กองช่าง

210วัน

4

แผนการด้าเนินงาน ประจ้าปี 2560
เทศบาลต้าบลหนองบัว
1. ภายใต้ยทุ ธศาสตร์ : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.2 แนวทางการพัฒนาก่อสร้างปรับปรุง บ้ารุงรักษา ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า และทางระบายน้า
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
ลักษณะกิจกรรม/วิธีดาเนินการ
ที่

หน่วยงาน

ระยะเวลาดาเนินการ
หมายเหตุ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 425 ตารางเมตร
2.ก่อสร้างระบบระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยราษฎร์บารุง ชุมชนดอนหัน ยาว 175 ม.
- ก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
1.10x1.30 ม. สาหรับท่อขนาด Ø 0.60 ม.
ลึกเฉลี่ย 1.54 ม. พร้อมฝาบ่อพัก จานวน 16 บ่อ
- วางท่อระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก Ø 0.60ม.
(มอก.ชั้น3) ลึกเฉลี่ย 1.31 ม. จานวน 155 ท่อน
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 1.10 ม.
ความยาวรวม 155 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 170.50 ตารางเมตร พร้อมป้าย
โครงการ
19 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยศิลปินแยกขวา
ชุมชนหนองขาม

667,000 - ก่อสร้างระบบระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็กยาว
233.50 เมตร โดย
-ก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อ
ระบายน้าคอนกรีตเสริม (มอก.ชั้น3) ยาว 123 ม.
- ก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
0.95x1.20 ม. สาหรับท่อขนาด Ø 0.40 ม.
ลึกเฉลี่ย 1.37 ม. พร้อมฝาบ่อพัก จานวน 13 บ่อ
- วางท่อระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก Ø 0.40ม.
(มอก.ชั้น3) ลึกเฉลี่ย 1.12 ม. จานวน 116 ท่อน

กองช่าง

120วัน

5

แผนการด้าเนินงาน ประจ้าปี 2560
เทศบาลต้าบลหนองบัว

1. ภายใต้ยทุ ธศาสตร์ : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.2 แนวทางการพัฒนาก่อสร้างปรับปรุง บ้ารุงรักษา ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า และทางระบายน้า
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
ลักษณะกิจกรรม/วิธีดาเนินการ
ที่

หน่วยงาน

ระยะเวลาดาเนินการ
หมายเหตุ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.95 ม.
ความยาวรวม 108 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมี
พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 102 ตารางเมตร
2.ก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัว
ยูกว้าง 0.70 ม. ความลึกเฉลี่ย 0.58 ม. ความยาว
ไม่น้อยกว่า 110.5 ม.
3.ก่อสร้างป้ายโครงการจานวน 1 ป้าย
20 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยสร้างโคก ชุมชนเก่าน้อย

783,000 - ก่อสร้างระบบระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
ยาว 373 เมตร โดย
- ก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล ขนาด 0.95x1.20 ม.
สาหรับท่อขนาด Ø 0.40 ม. ลึกเฉลี่ย 1.27 ม.
พร้อมฝาบ่อ จานวน 34 บ่อ

กองช่าง

120วัน
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แผนการด้าเนินงาน ประจ้าปี 2560
เทศบาลต้าบลหนองบัว
1. ภายใต้ยทุ ธศาสตร์ : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.2 แนวทางการพัฒนาก่อสร้างปรับปรุง บ้ารุงรักษา ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า และทางระบายน้า
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
ลักษณะกิจกรรม/วิธีดาเนินการ
ที่

หน่วยงาน

ระยะเวลาดาเนินการ
หมายเหตุ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- วางท่อระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก Ø 0.40ม.
(มอก.ชั้น3) ลึกเฉลี่ย 1.02 ม. จานวน 333 ท่อน
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.95ม.
ความยาวรวม 333 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมี
พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 316 ตารางเมตร
3.ก่อสร้างป้ายโครงการจานวน 1 ป้าย
21 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยสุขใจพัฒนา 4
ชุมชนประปาเขต 7

1,444,000 ก่อสร้างระบบระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว
694 เมตร โดย
- ก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล ขนาด 0.95x1.20 ม.
สาหรับท่อขนาด Ø 0.40 ม. ลึกเฉลี่ย 1.13 ม.
พร้อมฝาบ่อ จานวน 66 บ่อ
- วางท่อระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก Ø 0.40ม.
(มอก.ชั้น3) ลึกเฉลี่ย 0.88 ม. จานวน 632 ท่อน
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.95ม.
ความยาวรวม 615 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมี
พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 584 ตารางเมตร
- ก่อสร้างป้ายโครงการจานวน 1 ป้าย

กองช่าง

180วัน
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แผนการด้าเนินงาน ประจ้าปี 2560
เทศบาลต้าบลหนองบัว
1. ภายใต้ยทุ ธศาสตร์ : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.2 แนวทางการพัฒนาก่อสร้างปรับปรุง บ้ารุงรักษา ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า และทางระบายน้า
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
ลักษณะกิจกรรม/วิธีดาเนินการ
ที่

หน่วยงาน

22 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยแสงเจริญ 8 ถึง 11
ชุมชนประปาเขต 7

707,000 ก่อสร้างระบบระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว
348.70 เมตร โดย
- ก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล ขนาด 0.95x1.20 ม.
สาหรับท่อขนาด Ø 0.40 ม. ลึกเฉลี่ย 1.23 ม.
พร้อมฝาบ่อ จานวน 30 บ่อ
- วางท่อระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก Ø 0.40ม.
(มอก.ชั้น3) ลึกเฉลี่ย 0.98 ม. จานวน 313 ท่อน
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.95ม.
ความยาวรวม 313 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมี
พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 297 ตารางเมตร
- ก่อสร้างป้ายโครงการจานวน 1 ป้าย

กองช่าง

23 - โครงการก่อสร้างรางระบายน้า ค.ส.ล.
รางยู ซอยคางาม ชุมชนบงคา

299,000 - ก่อสร้างรางระบายน้า ค.ส.ล.รูปตัวยู กว้าง 0.70
เมตร ความลึกเฉลี่ย 0.55 ม. ความยาวไม่น้อยกว่า
80 เมตร
- วางท่อระบายน้า ค.ส.ล. เส้นผ่าศูนย์กลาง
0.40ม.(มอก.ชั้น3) จานวน 4 ท่อน พร้อมป้าย
โครงการ

กองช่าง

ระยะเวลาดาเนินการ
หมายเหตุ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
120วัน

90วัน
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แผนการด้าเนินงาน ประจ้าปี 2560
เทศบาลต้าบลหนองบัว
1. ภายใต้ยทุ ธศาสตร์ : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.2 แนวทางการพัฒนาก่อสร้างปรับปรุง บ้ารุงรักษา ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า และทางระบายน้า
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
ลักษณะกิจกรรม/วิธีดาเนินการ
ที่
24 - โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล.
รางยู ซอยนาทราย 3 ซอยนาทราย 3 เชื่อม
นาทราย 4 (ซอย 1) และซอยนาทราย 3
เชื่อมนาทราย 4 (ซอย 2) ชุมชนนาทราย 2

1,500,000 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล.รางยู ซอย
นาทราย 3 ซอยนาทราย 1 ซอยนาทราย 3
- ก่อสร้างรางระบายน้า คสล.รูปตัวยู กว้าง0.70
ม. ความลึกเฉลี่ย 0.67 ม. ความยาวไม่น้อยกว่า
102.50 ม.
- วางท่อระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก Ø 0.40ม.
(มอก.ชั้น3) ลึกเฉลี่ย 0.67 ม. จานวน 6 ท่อน
2.ซอยนาทราย 3 เชื่อมนาทราย 4(ซอย1)
- ก่อสร้างรางระบายน้า คสล.รูปตัวยู กว้าง
0.70ม.ความลึกเฉลี่ย 0.68 ม. ความยาวไม่น้อย
กว่า 160.50 ม.
- วางท่อระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก Ø 0.40ม.
(มอก.ชั้น3) ลึกเฉลี่ย 0.68 ม. จานวน 13 ท่อน
3.ซอยนาทราย 3 เชื่อมนาทราย 4(ซอย2)
- ก่อสร้างรางระบายน้าคสล.รูปตัวยู กว้าง 0.70ม.
ความลึกเฉลี่ย 0.65 ม.ความยาวไม่น้อยกว่า 142ม.
- วางท่อระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก Ø 0.40ม.
(มอก.ชั้น3) ลึกเฉลี่ย 0.65 ม. จานวน 9 ท่อน
4.ป้ายโครงการ 1 ป้าย

หน่วยงาน
กองช่าง

ระยะเวลาดาเนินการ
หมายเหตุ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
180วัน
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แผนการด้าเนินงาน ประจ้าปี 2560
เทศบาลต้าบลหนองบัว
1. ภายใต้ยทุ ธศาสตร์ : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.2 แนวทางการพัฒนาก่อสร้างปรับปรุง บ้ารุงรักษา ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า และทางระบายน้า
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
ลักษณะกิจกรรม/วิธีดาเนินการ
ที่

หน่วยงาน

ระยะเวลาดาเนินการ
หมายเหตุ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
120วัน

25 - โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล.
รางยู ซอยเพชรมณี ชุมชนหนองขามน้อย

1,101,000 - ก่อสร้างรางระบายน้า ค.ส.ล.รูปตัวยู กว้าง 0.70
เมตร ความลึกเฉลี่ย 0.65 ม. ความยาวไม่น้อยกว่า
317 เมตร
- วางท่อระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก Ø 0.40 ม.
(มอก.ชั้น3) จานวน 4 ท่อน พร้อมป้ายโครงการ

กองช่าง

26 - โครงการก่อสร้างรางระบายน้า ค.ส.ล.
รางยู ซอยเพชรสาลี ชุมชนหนองใส 1

932,000 - ก่อสร้างรางระบายน้า ค.ส.ล.รูปตัวยู กว้าง 0.70
เมตร ความลึกเฉลี่ย 0.63 เมตร ความยาวไม่น้อย
กว่า 271 เมตร พร้อมป้ายโครงการ

กองช่าง

120วัน

27 - โครงการก่อสร้างรางระบายน้า ค.ส.ล.
รางยู ซอยยลประสงค์ ชุมชนดอนหัน

1,675,000 - ก่อสร้างรางระบายน้าคสล.รูปตัวยูกว้าง 0.70 ม.
ความลึกเฉลี่ย 0.77 ม. ความยาวไม่น้อยกว่า
450 ม.
- วางท่อระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก Ø 0.40 ม.
(มอก.ชั้น3) จานวน 4 ท่อน
- ป้ายโครงการ 1 ป้าย

กองช่าง

180วัน
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แผนการด้าเนินงาน ประจ้าปี 2560
เทศบาลต้าบลหนองบัว
1. ภายใต้ยทุ ธศาสตร์ : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.2 แนวทางการพัฒนาก่อสร้างปรับปรุง บ้ารุงรักษา ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า และทางระบายน้า
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
ลักษณะกิจกรรม/วิธีดาเนินการ
ที่
28 - โครงการก่อสร้างรางระบายน้า ค.ส.ล.
รางยู ซอยรุง่ เรือง 1 ซอยรุง่ เรือง 2 และซอย
รุง่ เรือง 4 ชุมชนบ้านค่ายเสนีย์ 1

1,898,000 1.ซอยรุง่ เรือง 1
- ก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู
กว้าง 0.70 ม. ความลึกเฉลี่ย 0.53 ม. ความยาว
ไม่น้อยกว่า 244 ม.
- วางท่อระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก Ø 0.40 ม.
(มอก.ชั้น3) ลึกเฉลี่ย 0.53 ม. จานวน 4 ท่อน
2.ซอยรุง่ เรือง 2
- ก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู
กว้าง 0.70 ม. ความลึกเฉลี่ย 0.46 ม. ความยาว
ไม่น้อยกว่า 244 ม.
- วางท่อระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก Ø 0.40 ม.
(มอก.ชั้น3) ลึกเฉลี่ย 0.46 ม. จานวน 4 ท่อน
3.ซอยรุง่ เรือง 4
- ก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู
กว้าง 0.70 ม. ความลึกเฉลี่ย 0.48 ม. ความยาว
ไม่น้อยกว่า 150 ม.
- วางท่อระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก Ø 0.40 ม.
(มอก.ชั้น3) ลึกเฉลี่ย 0.60 ม. จานวน 4 ท่อน
4.ป้ายโครงการ 1 ป้าย

หน่วยงาน
กองช่าง

ระยะเวลาดาเนินการ
หมายเหตุ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
240วัน
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แผนการด้าเนินงาน ประจ้าปี 2560
เทศบาลต้าบลหนองบัว
1. ภายใต้ยทุ ธศาสตร์ : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.2 แนวทางการพัฒนาก่อสร้างปรับปรุง บ้ารุงรักษา ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า และทางระบายน้า
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
ลักษณะกิจกรรม/วิธีดาเนินการ
ที่
29 - โครงการก่อสร้างรางระบายน้า ค.ส.ล.
รางยู ถนนกลางบ้าน(ซอยหนองขาม 1)
ชุมชนหนองขาม

1,271,000 - ก่อสร้างรางระบายน้า ค.ส.ล.รูปตัวยู กว้าง 0.70
เมตร ความลึกเฉลี่ย 0.50 ม.ความยาวไม่น้อยกว่า
354 เมตร
- ก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด 0.95x1.20 ม.
สาหรับท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.ลึกเฉลี่ย
1.40 ม. พร้อมฝาบ่อพัก จานวน 1 บ่อ
- วางท่อระบายน้า ค.ส.ล.เส้นผ่าศูนย์กลาง0.40ม.
(มอก.ชั้น3) จานวน 4 ท่อน แ พร้อมป้ายโครงการ

หน่วยงาน
กองช่าง

ระยะเวลาดาเนินการ
หมายเหตุ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
120วัน
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แผนการด้าเนินงาน ประจ้าปี 2560
เทศบาลต้าบลหนองบัว
2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
(2.1) แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้แก่ประชาชน
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
ลักษณะกิจกรรม/วิธีดาเนินการ
ที่

หน่วยงาน

1 อุดหนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ ภายในเขตเทศบาล
ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเก่าน้อย

30,000 สนับสนุนทุนกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนเก่าน้อย

กองสวัสดิการ

2 อุดหนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ ภายในเขต
เทศบาล ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
พรสวรรค์

25,000 สนับสนุนทุนกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนพรสวรรค์

กองสวัสดิการ

3 อุดหนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ ภายในเขต
เทศบาล ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
หนองขาม

25,000 สนับสนุนทุนกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนหนองขาม

กองสวัสดิการ

4 อุดหนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ ภายในเขต
เทศบาล ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจ
กลุ่มสตรีมั่งคั่งพัฒนา

25,000 สนับสนุนทุนกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนมั่งคั่ง

กองสวัสดิการ

5 อุดหนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ ภายในเขต
เทศบาล ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ดงอุดม

25,000 สนับสนุนทุนกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนดงอุดม

กองสวัสดิการ

ระยะเวลาดาเนินการ
หมายเหตุ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
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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แผนการด้าเนินงาน ประจ้าปี 2560
เทศบาลต้าบลหนองบัว
2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
(2.1) แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้แก่ประชาชน
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
ลักษณะกิจกรรม/วิธีดาเนินการ
ที่

หน่วยงาน

6 อุดหนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ ภายในเขต
เทศบาล ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
หนองใส 1

25,000 สนับสนุนทุนกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนหนองใส 1

กองสวัสดิการ

7 อุดหนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ ภายใน
เขตเทศบาล ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนหนองใส 3

25,000 สนับสนุนทุนกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนหนองใส 3

กองสวัสดิการ

8 โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กบั
กลุ่มเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน/
หมู่บ้าน โดยวิธีการสหกรณ์

50,000 จัดฝึกอบรมให้ความรูก้ บั กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน/หมู่บ้าน
โดยวิธีการใช้ระบบสหกรณ์เป็นแนวทาง
ในการดาเนินงาน เพื่อเป็นกลไกในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของชุมชนต่อไป

กองสวัสดิการ

ระยะเวลาดาเนินการ
หมายเหตุ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
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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แผนการด้าเนินงาน ประจ้าปี 2560
เทศบาลต้าบลหนองบัว
2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
(2.2) แนวทางการพัฒนา พัฒนาและเพิ่มมูลค่าสินค้าทางเศรษฐกิจ
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
ที่

ลักษณะกิจกรรม/วิธีดาเนินการ

หน่วยงาน

1 โครงการสร้างเครือข่ายส่งเสริม
การเรียนรูท้ างการเกษตร

50,000

-จัดอบรมให้ความรูเ้ ครือข่ายทางการเกษตร
-กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานทางการเกษตร
สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการประกอบ
อาชีพด้านการเกษตร

กองสวัสดิการ

2 โครงการภายใต้ภารกิจถ่ายโอน
ด้านการเกษตร

50,000

จัดอบรมให้ความรูท้ างด้านการเกษตร
เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กบั เกษตรกร
ในชุมชน

กองสวัสดิการ

ระยะเวลาดาเนินการ
หมายเหตุ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
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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แผนการด้าเนินงาน ประจ้าปี 2560
เทศบาลต้าบลหนองบัว
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(3.1) แนวทางการพัฒนา สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
ลักษณะกิจกรรม/วิธีดาเนินการ
ที่
1 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

20,000 - จัดกิจกรรมพานักเรียนที่จะจบการศึกษาไปศึกษา
เรียนรูต้ ามแหล่งเรียนรูท้ างธรรมชาติ ปีละ 1 ครัง้
มีผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 200 คน

2 โครงการอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

30,000 -สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครฯ /
ฝึกอบรมให้ความรู้ / พร้อมศึกษาดูงานด้าน
สิ่งแวดล้อม

3 โครงการส่งเสริมการใช้จกั รยานใน
ชีวิตประจาวัน

20,000 - จัดกิจกรรมรณรงค์การจัดจักรยาน

หน่วยงาน

ระยะเวลาดาเนินการ
หมายเหตุ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กองการศึกษา

กองสาธารณสุขฯ

สานักงานปลัด
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แผนการด้าเนินงาน ประจ้าปี 2560
เทศบาลต้าบลหนองบัว
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(3.3) แนวทางการพัฒนา บริหารจัดการและปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกลู และของเสีย
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
ลักษณะกิจกรรม/วิธีดาเนินการ
ที่
1 อุดหนุนการการจัดทาบริการสาธารณะด้าน
การกาจัดขยะมูลฝอยชุมชนให้
ทน.อุดรธานี
2 ค่าจ้างเหมาแรงงานราษฎรในชุมชนหรือ
หมู่บ้านทาความสะอาด เช่น ปัดกวาด
ลางถนน ปลูกต้นไม้ ไม้ดอก-ไม้ประดับ
ตัดแต่งกิง่ ไม้ ต้นไม้ขดุ ลอก คู คลอง
ร่องระบายน้า ตัดหญ้าฯ

3 โครงการจัดการขยะทั่วไปและขยะพิษ
ในชุมชน

หน่วยงาน

3,200,000 -จ่ายเป็นเงินอุดหนุนการจัดทาบริการสาธารณะ
ด้านการกาจัดขยะมูลฝอยชุมชนแก่ ทน.อุดรธานี
เพื่อนาขยะไปกาจัด ในอัตรา 350 บาท/ตัน

กองสาธารณสุข

11,120,400 -ดูแลเรือ่ งความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
-ดูแลที่สาธารณะ และสวนสาธารณะ
-ตัดแต่งกิง่ ไม้ ตัดหญ้า
- เจ้าหน้าที่ร่วมกับประธานชุมชนออกตรวจการ
ทาความสะอาดในชุมชนของผู้รับจ้าง

กองสาธารณสุขฯ

30,000 -อบรม ให้ความรูใ้ นการคัดแยกขยะ
-จัดตั้งธนาคารขยะในโรงเรียนและชุมชน
- มอบรางวัลของที่ระลึกแก่โรงเรียนที่มีผลงาน
ด้านการกาจัดขยะดีเด่น

ระยะเวลาดาเนินการ
หมายเหตุ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กองสาธารณสุขฯ
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แผนการด้าเนินงาน ประจ้าปี 2560
เทศบาลต้าบลหนองบัว
4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
(4.1 ) แนวทางการพัฒนา สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ เด็ก ผู้พิการและผู้ประสบภัยต่างๆ
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
ที่
ลักษณะกิจกรรม/วิธีดาเนินการ

หน่วยงาน

1 โครงการน้าใจเทศบาลต้านภัยหนาว

100,000 จัดหาเครือ่ งนุ่งห่มกันหนาวและอื่นๆ
เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน
จากภัยหนาวในแต่ละปี

กองสวัสดิการ

2 โครงการเดินด้วยรถ ลดความเครียด
สวัสดิการผู้สูงอายุ คนพิการ
และผู้ด้อยโอกาส

100,000 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์อานวยความสะดวก
เช่น รถเข็นคนพิการ ฯลฯ ให้กบั ผู้สูงอายุ
ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

กองสวัสดิการ

3 โครงการเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กบั
ผู้พิการ ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส

100,000 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์อานวยความสะดวก
เช่น ไม้เท้า ฯลฯ ให้กบั ผู้พิการ
ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส

กองสวัสดิการ

4 โครงการบ้านท้องถิน่ ไทยประชารัฐ
ร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี

200,000 - ดาเนินการก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง
ที่อยูอ่ าศัยให้กบั ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้ยากจน
และผู้ด้อยโอกาส
-สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ที่จาเป็น
ในการซ่อมแซมที่อยูอ่ าศัยแก่ผู้ยากไร้
ผู้พิการ ผู้ยากจน และผู้ด้อยโอกาส

กองสวัสดิการ

ระยะเวลาดาเนินการ
หมายเหตุ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
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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แผนการด้าเนินงาน ประจ้าปี 2560
เทศบาลต้าบลหนองบัว
4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
(4.1 ) แนวทางการพัฒนา สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ เด็ก ผู้พิการและผู้ประสบภัยต่างๆ
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
ลักษณะกิจกรรม/วิธีดาเนินการ
ที่

หน่วยงาน

5 โครงสนับสนุนการจัดสวัสดิการ
ชุมชนออมวันละบาท

100,000 สนับสนุนทุนสวัสดิการชุมชนตั้งแต่เกิด
จนตายและสร้างความคุ้มครองทางสังคม
ให้มีความเข้มแข็งและยัง่ ยืน

กองสวัสดิการ

6 โครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
ที่บ้าน (อผส.)

100,000 สนับสนุนงานอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน
ให้มีความยัง่ ยืนตลอดจนเป็นการสร้าง
ขวัญกาลังใจให้กบั ผู้เสียสละอุทิศตนสร้าง
ประโยชน์ต่อสังคม

กองสวัสดิการ

7 โครงการอาสาสมัครพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)

20,000 ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมและพัฒนา
กลไกการขับเคลื่อนบูรณาการปฏิบัติ
งานร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐ

กองสวัสดิการ

8 โครงการอุดหนุนการจัดสวัสดิการ
ชมรมผู้สูงอายุเทศบาล
ตาบลหนองบัว

100,000 สนับสนุนการจัดสวัสดิการชมรมผู้สูงอายุ
ในเขตเทศบาล เมื่อสมาชิกชมรมฯเสียชีวิต
ได้รับสิทธิประโยชน์คุ้มครองอย่างเข้มแข็ง
และยัง่ ยืน

กองสวัสดิการ

ระยะเวลาดาเนินการ
หมายเหตุ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
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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แผนการด้าเนินงาน ประจ้าปี 2560
เทศบาลต้าบลหนองบัว
4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
(4.1 ) แนวทางการพัฒนา สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ เด็ก ผู้พิการและผู้ประสบภัยต่างๆ
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
ลักษณะกิจกรรม/วิธีดาเนินการ
ที่
9 โครงการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ

10 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ในเขตเทศบาลตาบลหนองบัว

11 โครงการสงเคราะห์เบี้ยความพิการ
ในเขตเทศบาลตาบลหนองบัว

12 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาลตาบล
หนองบัว

หน่วยงาน

100,000 จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ จานวน 1 แห่ง
เพื่อให้ผู้สูงอายุมีโอกาสได้เรียนรูแ้ ละใช้ทักษะ
ในการจัดกิจกรรมร่วมกับสังคมและชุมชน
เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพให้กบั ผู้สูงอายุ
เพื่อให้ผู้สูงอายุมีการพัฒนาการด้านกาย จิต
อารมณ์ สังคมและสติปัญญา

กองสวัสดิการ

20,718,000 จ่ายเบี้ยยังชีพให้กบั ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลฯ
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้ได้รับการ
ช่วยเหลือและสามารถดารงชีวิตอยูไ่ ด้ตามปกติ

กองสวัสดิการ

4,800,000 จ่ายเบี้ยยังชีพให้กบั คนพิการในเขตเทศบาลฯ
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการให้ได้รับการ
ช่วยเหลือและสามารถดารงชีวิตอยูไ่ ด้ตามปกติ

กองสวัสดิการ

240,000 จ่ายเบี้ยยังชีพให้กบั ผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาลฯ
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเอดส์ให้ได้รับ
การช่วยเหลือและสามารถดารงชีวิตอยูไ่ ด้ตามปกติ

ระยะเวลาดาเนินการ
หมายเหตุ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กองสวัสดิการ
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แผนการด้าเนินงาน ประจ้าปี 2560
เทศบาลต้าบลหนองบัว
4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
(4.1 ) แนวทางการพัฒนา สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ เด็ก ผู้พิการและผู้ประสบภัยต่างๆ
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
ลักษณะกิจกรรม/วิธีดาเนินการ
ที่
13 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข
อาสาสมัครสาธารณสุขและศึกษาดูงาน

14 โครงการรณรงค์ป้องกันและสร้างเขตปลอด
โรคพิษสุนัขบ้า

15 โครงการอุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัด

200,000 -อบรมให้ความรูแ้ ละฝึกปฎิบัติฟื้นฟูความรูแ้ ก่
แก่อสม.ของเทศบาลตาบลหนองบัว
-ศึกษาดูงานด้านสาธารณสุขมูลฐาน
ด้านสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการ
ของอาสาสมัครสาธารณสุข
60,000 -จัดอบรมให้ความรูแ้ ก่ประชาชนทั่วไป
อสม. /นักเรียน/ นักศึกษา
-จัดหาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
-ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ชุมชนในเขตเทศบาลตาบลหนองบัว
-จัดทาทะเบียนการเลี้ยงสุนัขและแมว
ชุมชนในเขตเทศบาลตาบลหนองบัว
20,000 - อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี

หน่วยงาน

ระยะเวลาดาเนินการ
หมายเหตุ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กองสาธารณสุขฯ

กองสาธารณสุขฯ

สานักงานปลัด

อุดรธานี
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แผนการด้าเนินงาน ประจ้าปี 2560
เทศบาลต้าบลหนองบัว
4. ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
(4.2) แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการพัฒนากีฬา นันทนาการ
ลาดับ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

ลักษณะกิจกรรม/วิธีดาเนินการ

หน่วยงาน

1 โครงการจัดงานกีฬาอนุบาลสัมพันธ์

20,000 - จัดกิจกรรมแบ่งกลุ่มสี ให้เด็ก ศพด.ในสังกัด
แข่งขันกีฬาสีภายในจานวนปีละ 1 ครัง้ มีผู้เข้าร่วม
โครงการ จานวน 400 คน

กองการศึกษา

2 โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์โรงเรียนถ่ายโอน

50,000 - จัดแข่งขันกีฬาสาหรับบุคลากรและนักเรียน
โรงเรียนถ่ายโอนสังกัด อปท.ในจังหวัดอุดรธานีได้แก่
- ทต.หนองบัว - ทต.โคกสูง- ทต.โคกสูง-ทต.บ้านดุง
- ทต.ห้วยเกิง้ - ทต.น้าโสม - ทต.โนนสะอาด

กองการศึกษา

3 โครงการจัดตั้งศูนย์เยาวชนเทศบาลตาบล
หนองบัว

10,000 - จัดหาสถานที่จดั สร้างอาคารศูนย์เยาวชน
ลานกีฬานันทนาการ จัดกิจกรรมฝึกอบรม

กองการศึกษา

4 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และระดับประเทศ
5 โครงการแข่งขันมหกรรมกีฬาท้องถิน่ ไทคัฟ

300,000 - จัดกิจกรรม จานวน ปีละ 1 ครัง้

10,000 - จัดเข้าค่ายฝึกซ้อมเพื่อแข่งขันกีฬาเยาวชน
กับโรงเรียนในจังหวัด

ระยะเวลาดาเนินการ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
หมายเหตุ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กองการศึกษา

กองการศึกษา
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แผนการด้าเนินงาน ประจ้าปี 2560
เทศบาลต้าบลหนองบัว
4. ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
(4.2) แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการพัฒนากีฬา นันทนาการ
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
ที่
6 จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาดูแลสนามกีฬาดอนเสือ

ลักษณะกิจกรรม/วิธีดาเนินการ

90,000 - จ้างเหมาผู้ดูแลสนาม จานวน 1 คน

หน่วยงาน

ระยะเวลาดาเนินการ
หมายเหตุ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กองการศึกษา

7 โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนในเขตเทศบาล
ตาบลหนองบัว

200,000 - จัดแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ จานวนปีละ
1 ครัง้

กองการศึกษา

8 โครงการสร้างลานเอนกประสงค์ที่ปูพื้นด้วย
ยางพาราในโรงเรียนในสังกัด อปท.

220,000 - เพื่อสร้างลานเอนกประสงค์ที่ปูพื้นด้วย
แผ่นยางพารา

กองการศึกษา
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แผนการด้าเนินงาน ประจ้าปี 2560
เทศบาลต้าบลหนองบัว
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
(4.3 ) แนวทางการพัฒนา การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ลาดับ
ระยะเวลาดาเนินการ
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
หน่วยงาน
หมายเหตุ
ลักษณะกิจกรรม/วิธีดาเนินการ
ที่
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
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 โครงการอบรมความรูด้ ้านกฎหมายให้กบั
30,000 - เพื่อให้ประชาชนมีความรูค้ วามเข้าใจในสิทธิขนั้
กองวิชาการฯ
ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลหนองบัว
พื้นฐานตลอดจนกฎหมายที่เกีย่ วข้องในชีวิตประจา
วันเสริมสร้างความมั่นใจในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย
2 โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน
100,000 จัดอบรมให้ความรูเ้ พื่อพัฒนากลุ่มสตรี
กองสวัสดิการ
เพื่อพัฒนากลุ่มสตรี
จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ของกลุ่มสตรี
จัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
กลุ่มสตรี ในเขตเทศบาลตาบลหนองบัว
3 โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน
ของคระกรรมการชุมชนในเขต
เทศบาลตาบลหนองบัว

300,000 จัดอบรมและศึกษาดูงานด้านองค์กรชุมชน
จัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานในหน่วยงานที่มี
การพัฒนาองค์กรชุมชนที่เข้มแข็งและยังยืน

กองสวัสดิการ

4 โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรม
วันสตรีสากล

100,000 จัดกิจกรรมวันสตรีสากล เพื่อให้ความสาคัญ
ของสตรีและให้สตรีได้รบู้ ทบาทของตนเอง

กองสวัสดิการ
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แผนการด้าเนินงาน ประจ้าปี 2560
เทศบาลต้าบลหนองบัว
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
(4.3 ) แนวทางการพัฒนา การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ลาดับ
ระยะเวลาดาเนินการ
ลักษณะกิจกรรม/วิธีดาเนินการ
ที่
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
หน่วยงาน
หมายเหตุ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5 โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ
20,000 - จัดกิจกรรมแสดงบนเวทีการแสดง
กองการศึกษา
ความรักระหว่างแม่กบั ลูก การแจกรางวัล
การแสดงต่างๆของเด็ก มีผู้เข้าร่วมโครงการ
400 คน
6 โครงการหนูน้อยร่วมใจป้องกันอัคคีภัย
20,000 - เด็กและครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
ได้รับความรูใ้ นการป้องกันอัคคีภัย
จัดภาคเรียนละ 1 ครัง้
7 โครงการติดตั้งเหล็กดัดอาคารบัวแก้ว

200000 - ติดตั้งแหล็กดัดอาคารบัวแก้วเพื่อป้องกัน
ทรัพย์สินเสียหายหรือถูกทาลาย

กองการศึกษา

8 โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมา
จากพระราชดาริ

30,000 - การปลูกหญ้าแฝกเพื่อรักษาความชุ่มชื่น
ของแผ่นดิน

สานักงานปลัด

9 โครงการเทศบาลรวมพล คนอาสาขอทาดี
เพื่อแผ่นดิน

10,000 - จัดถวายอาลัย
- จัดแสดงผลงานเกีย่ วกับพระราชกรณียกิจ
- จัดกิจกรรมรวมพลสร้างบ้านแก่ผู้ยากไร้
- จัดกิจกรรมอาหารกลางวัน
- จัดกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์

สานักงานปลัด
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แผนการด้าเนินงาน ประจ้าปี 2560
เทศบาลต้าบลหนองบัว
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
(4.3 ) แนวทางการพัฒนา การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ลาดับ
ระยะเวลาดาเนินการ
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
หน่วยงาน
หมายเหตุ
ลักษณะกิจกรรม/วิธีดาเนินการ
ที่
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
10 โครงการปรองดองสมานฉันท์
30,000 - จัดกิจกรรมให้ความรูเ้ กีย่ วกับประชาธิปไตย
สานักงานปลัด
11 โครงการปลูกพลังสร้างจิตสานึก
ความจงรักภักดี

30,000 - จัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน และแสดงออกถึง
ความจงรักภักดี

สานักงานปลัด

12 โครงการป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่และช่วงเทศกาลสงกรานต์

20,000 - รณรงค์ป้องกันเพื่อลดอุบัติภัยทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ เพื่อลดสถิติในการ
เกิดอุบัติเหตุในเขตเทศบาลตาบลหนองบัวต่อกัน

งานป้องกัน

13 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
สาธารณภัยในเขตเทศบาลตาบลหนองบัว

150,000 - จัดอบรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
สาธารณภัยในชุมชนในเขตเทศบาลตาบลหนองบัว

งานป้องกัน

14 โครงการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย
และออกใบอนุญาตขับรถให้ประชาชน

100,000 - จัดอบรมการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย
และออกใบอนุญาตขับรถให้ประชาชน

งานป้องกัน

26

แผนการด้าเนินงาน ประจ้าปี 2560
เทศบาลต้าบลหนองบัว
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
(4.4 ) แนวทางการพัฒนา ป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด
ลาดับ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

ลักษณะกิจกรรม/วิธีดาเนินการ

หน่วยงาน

1 โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

121,000 - จัดอบรมและรณรงค์เยาวชนไม่ติดยาเสพติด
และให้มีกจิ กรรมยามว่างรูจ้ กั ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์

กองการศึกษา

2 โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติด อาเภอเมืองอุดรธานี

100,000 - อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะ
ยาเสพติด อาเภอเมืองอุดรธานี

สานักงานปลัด

50,000 - อุดหนุนศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด
จังหวัดอุดรธานี ตามโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

สานักงานปลัด

3 โครงการอุดหนุนศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะ
ยาเสพติดจังหวัดอุดรธานี ตามโครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด

ระยะเวลาดาเนินการ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
หมายเหตุ
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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แผนการด้าเนินงาน ประจ้าปี 2560
เทศบาลต้าบลหนองบัว
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
(4.5) แนวทางการพัฒนา การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริม/สนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ลาดับ
ระยะเวลาดาเนินการ
ที่
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
หน่วยงาน
หมายเหตุ
ลักษณะกิจกรรม/วิธีดาเนินการ
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 โครงการวันไหว้ครู
20,000 - จัดทาพิธีไหว้ครู กิจกรรมการแสดงออก
กองการศึกษา
ต่างๆของเด็กนักเรียน ศพด.ในสังกัดมีผู้
เข้าร่วมโครงการ จานวน 400 คน
2 โครงการจัดทาศูนย์การเรียนรูส้ าหรับเด็กปฐมวัย

150,000 - จัดหาสถานที่เพื่อจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้
และจัดกิจกรรมพัฒนาด้านอารมณ์ สังคม
ร่างกาย และสติปัญญา

กองการศึกษา

3 โครงการติวเข้มคนเก่งกลุ่มสาระวิทย์คณิต
อังกฤษไทยระดับประถมศึกษา

20,000 - นักเรียนชั้น ป.4 - ป.6 กลุ่มสาระละ 5
คน เข้าอบรมตามกลุ่มสาระต่างๆ จานวน
3 วัน

กองการศึกษา

4 โครงการประชุมผู้ปกครอง

20,000 - จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลหนองบัวเพื่อ
ชี้แจงกฎระเบียบต่างๆปีการศึกษาละ 1 ครัง้

กองการศึกษา

5 โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน

20,000 - จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน ศพด.
เพื่อเป็นขวัญและกาลังใจให้เด็กที่สาเร็จการศึกษา

กองการศึกษา

6 ค่าใช้จา่ ยสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียน
เทศบาล 1 หนองใส

2,344,000 - จัดให้มีโครงการอาหารกลางวันสาหรับ
เด็กโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตาบลหนองบัว
นักเรียน 586 คนๆละ 20 บาท จานวน
200 วัน

กองการศึกษา
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แผนการด้าเนินงาน ประจ้าปี 2560
เทศบาลต้าบลหนองบัว
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
(4.5) แนวทางการพัฒนา การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริม/สนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ล้าดับ
ระยะเวลาด้าเนินการ
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
หน่วยงาน
หมายเหตุ
ลักษณะกิจกรรม/วิธดี ้าเนินการ
ที่
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
7 ค่าใช้จา่ ยสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา
632,100 - จัดให้มีโครงการอาหารกลางวันสาหรับเด็ก
กองการศึกษา
เด็กเล็กชุมชนดอนหัน
อนุบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดอนหัน
8 ค่าใช้จา่ ยสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลหนองบัว

1,332,800 - จัดให้มีโครงการอาหารกลางวันสาหรับเด็ก
อนุบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลหนองบัว

กองการศึกษา

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

4,021,670 - จัดอาหารเสริมนม สาหรับเด็ก เพื่อให้เด็ก
มีอาหารเสริม (นม) ไว้ดื่มเพื่อบารุงสุขภาพ

กองการศึกษา

10 โครงการอาหารกลางวันสาหรับโรงเรียนใน
เขตเทศบาล (สังกัด สพฐ.)

2,332,000 - จัดให้มีโครงการอาหารกลางวันสาหรับเด็ก
โรงเรียนในเขตเทศบาลตาบลหนองบัว (สังกัด สพฐ.)

กองการศึกษา
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แผนการด้าเนินงาน ประจ้าปี 2560
เทศบาลต้าบลหนองบัว
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
(4.5) แนวทางการพัฒนา การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริม/สนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ลักษณะกิจกรรม/วิธีดาเนินการ

หน่วยงาน

11 โครงการติวเข้มคนเก่งกลุ่มสาระวิทย์คณิต
อังกฤษไทยระดับมัธยมศึกษา

20,000 - นักเรียนชั้น ม.1-ม.3 กลุ่มสาระละ 5 คน
เข้าอบรมตามกลุ่มสาระต่างๆจานวน 3 วัน

กองการศึกษา

12 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

50,000 - จัดกิจกรรมทาบุญตักบาตร การแสดงต่างๆ
ของเด็กบนเวที เลี้ยงอาหารแจกของรางวัล
ให้เด็กนักเรียน มีผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน
1,000 คน

กองการศึกษา

13 โครงการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและระดับ
ประเทศ

100,000 - นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและผ่านเกณฑ์การ
ประกวด

กองการศึกษา

14 ค่าใช้จา่ ยในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนในสังกัด

100,000 - พัฒนาเด็กนักเรียนในโรงเรียนให้มีองค์
ความรูท้ ี่มีประสิทธิภาพมีบรรยากาศที่น่าใช้

กองการศึกษา

15 ค่าใช้จา่ ยในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ ที่จดั ทาแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น

200,000 - จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาเพื่อเข้าประกวด
ปีละ 1 ครัง้

กองการศึกษา

ระยะเวลาดาเนินการ
หมายเหตุ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
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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แผนการด้าเนินงาน ประจ้าปี 2560
เทศบาลต้าบลหนองบัว
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
(4.5) แนวทางการพัฒนา การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริม/สนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ลาดับ
ระยะเวลาดาเนินการ
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
หน่วยงาน
หมายเหตุ
ลักษณะกิจกรรม/วิธีดาเนินการ
ที่
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
16 ค่าใช้จา่ ยในการซ่อมแซมอาคารเรียน
200,000 - เพื่อให้อาคารเรียนอยูใ่ นลักษณะที่สมบูรณ์
กองการศึกษา
ไม่กระทบต่อการเรียนการสอนของโรงเรียน
เทศบาล 1 หนองใส
17 ค่าใช้จา่ ยพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิน่ (SBMLD)

1,000,000 - เพื่อเป็นค่าใช้จา่ ยในการสมัครเข้าร่วมของ
โรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส

กองการศึกษา

18 โครงการจัดนิทรรศการผลงานทางวิชาการของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลหนองบัวและโรงเรียน
ในสังกัด

30,000 - จัดกิจกรรมการแสดงผลงานเด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด มีผู้เข้าร่วมโครงการ
จานวน 400 คน

กองการศึกษา

19 โครงการร่วมการจัดการจัดนิทรรศการทางวิชา
การระดับภาคและระดับประเทศ

20,000 - จัดกิจกรรมการแสดงผลงานเด็กนักเรียนใน
สังกัด

กองการศึกษา

20 ค่าใช้จา่ ยในการพัฒนาข้าราชการ
ครูของโรงเรียนในสังกัด

105,000 - เพื่อเป็นค่าใช้จา่ ยในการจัดอบรมสัมนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 1
หนองใส

กองการศึกษา

21 ค่าใช้จา่ ยในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโรง
เรียนเทศบาล 1 หนองใส

20,000 - เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศ
บาล1หนองใสให้เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน
และความต้องการของท้องถิน่

กองการศึกษา
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แผนการด้าเนินงาน ประจ้าปี 2560
เทศบาลต้าบลหนองบัว
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
(4.5) แนวทางการพัฒนา การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริม/สนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ลาดับ
ระยะเวลาดาเนินการ
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
หน่วยงาน
หมายเหตุ
ที่
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
ลักษณะกิจกรรม/วิธีดาเนินการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
22 ค่าใช้จา่ ยในการพัฒนาแหล่งเรียนรูโ้ รงเรียน
50,000 - ปรับปรุงและสรรหาเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรูใ้ ห้
กองการศึกษา
ในสังกัด
กับเด็กในการเพิ่มพูลทักษะและความรู้
23 ค่าใช้จา่ ยในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน
โรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส

50,000 - จัดกิจกรรมการอ่าน / ประกวดการอ่าน
หนังสือและจัดมุมอ่านหนังสือให้กบั เด็กๆ

กองการศึกษา

24 ค่าใช้จา่ ยอินเตอร์เน็ตโรงเรียนเทศบาล 1
หนองใส

16,800 - เพื่อเป็นค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับอินเตอร์เน็ตเพื่อให้
นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าได้ทันยุคปัจจุบันเพิ่มพูน
ความรูค้ วามสามารถให้กบั นักเรียน

กองการศึกษา

25 โครงการสนับสนับสนุนค่าใช้จา่ ยการบริหาร
สถานศึกษาสาหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการ
ศึกษาของท้องถิน่ ค่าปัจจัยพื้นฐานสาหรับ
นักเรียนยากจน
26 โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยการบริหารสถาน
ศึกษาสาหรับสนับสนุนค่าใช้จา่ ยในการจัดการ
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขัน้ พื้นฐาน

529,000 - เพื่อจ่ายเป็นค่าปัจจัยสาหรับนักเรียนยากจน

กองการศึกษา

3,547,990 - เพื่อจ่ายเป็นค่าปัจจัยพื้นฐานสาหรับนักเรียน
ยากจน

กองการศึกษา

3,547,990 - เพื่อจ่ายเป็นค่าปัจจัยพื้นฐานสาหรับนักเรียน
ยากจน

กองการศึกษา

27 โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยการบริหารสถาน
ศึกษาสาหรับสนับสนุนค่าใช้จา่ ยในการจัดการ
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
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แผนการด้าเนินงาน ประจ้าปี 2560
เทศบาลต้าบลหนองบัว
4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิต
(4.6 ) แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
ลักษณะกิจกรรม/วิธีดาเนินการ
ที่
1 โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ

2 โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดงานประจา
ปีทุ่งศรีเมือง
3 โครงการจัดงานประเพณีกฐินเทศบาล

150,000 จัดฝึกอบรมหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิน่ ให้กบั
ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตาบลหนองบัว
จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านวัฒนธรรมให้กบั ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
ตาบลหนองบัว
10,000 - จัดกิจกรรมงานทุ่ศรีเมืองร่วมกับสันนิบาต
จังหวัดอุดรธานี
20,000 - จัดตั้งกองกฐินสามัคคีนาไปทอดถวายวัด
ภายในเขตเทศบาล

หน่วยงาน
กองสวัสดิการ

กองการศึกษา
กองการศึกษา

4 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง

200,000 - จัดกิจกรรมประกวดขบวนแห่ประกวดนาง
นพมาศ และการแสดงบนเวทีจากโรงเรียนและ
หน่วยงานในพื้นที่

กองการศึกษา

5 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์

100,000 - จัดกิจกรรมรดน้าดาหัวผู้ใหญ่ สรงน้าพระ
มอบของขวัญของรางวัล ของที่ระลึกผู้สูงอายุ
20,000 - จัดกิจกรรมให้นักเรียน ศพด.ดอนหันได้เข้า
วัดฟังธรรม ทาบุญตักบาตรบาเพ็ญกุศล มีผู้
เข้าร่วมโครงการ 200 คน

กองการศึกษา

6 โครงการหนูน้อยเข้าวัด ศพด.ชุมชนดอนหัน

ระยะเวลาดาเนินการ
หมายเหตุ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กองการศึกษา
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แผนการด้าเนินงาน ประจ้าปี 2560
เทศบาลต้าบลหนองบัว
4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิต
(4.6 ) แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
ลักษณะกิจกรรม/วิธีดาเนินการ
ที่

หน่วยงาน

7 โครงการจัดงานวันขึน้ ปีใหม่

30,000 - ทาบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์

กองการศึกษา

8 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้กบั เด็ก
เยาวชนและประชาชน

30,000 - จัดให้มีโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
ให้กบั เด็กเยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาล
ปีละ 1 ครัง้

กองการศึกษา

9 เงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมตาบลและอาเภอ

100,000 - สนับสนุนและร่วมจัดกิจกรรมขององค์กรภาคี
และเครือข่ายวัฒนธรรม

กองการศึกษา

10 โครงการประเพณีท้องถิน่ สัตยาธิษฐาน สืบสาน
ประเพณีไหว้สาพระธาตุโพนทอง

100,000 - จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณี พิธีราบวงสรวง
องค์พระธาตุ ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของ
เทศบาลและจังหวัดอุดรธานี

กองการศึกษา

11 โครงการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมนักเรียนในเขต
เทศบาลตาบลหนองบัว

50,000 - เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กบั นักเรียน

กองการศึกษา

12 โครงการหนูน้อยเข้าวัด ศพด.ทต.หนองบัว

20,000 - จัดกิจกรรมให้นักเรียน ศพด.ทต.หนองบัว
ได้เข้าวัดฟังธรรม ทาบุญตักบาตรบาเพ็ญกุศล
มีผู้เข้าร่วมโครงการ 200 คน

กองการศึกษา

ระยะเวลาดาเนินการ
หมายเหตุ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
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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แผนการด้าเนินงาน ประจ้าปี 2560
เทศบาลต้าบลหนองบัว
5. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการที่ดี
(5.1) แนวทางการพัฒนา พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
ที่
1 ค่าใช้จา่ ยในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแล
เด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบล
หนองบัวและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชน
ดอนหัน

ลักษณะกิจกรรม/วิธีดาเนินการ

หน่วยงาน

38,000 - จัดส่งครูเข้ารับการอบรมและให้มีความรู้
อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้

กองการศึกษา

2 โครงการอบรมสัมนาเพิ่มศักยภาพและทัศน
ศึกษาดูงานของพนักงานครูผู้ดูแลเด็กบุคลากร
ทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่สังกัดกองการศึกษา

200,000 - จัดอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการปฏิบัติงานมีครูผู้ดูแลเด็กผู้
ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก เจ้าหน้าที่ และคณะกรรม
การสถานศึกษาเข้าร่วม จานวน 100 คน

กองการศึกษา

3 โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นของ
เทศบาลตาบลหนองบัว

10,000 - คัดเลือกบุคคลที่ดีเด่นในด้านการช่วย
เหลือสังคม หรือสามารถเป็นแบบอย่างที่ดี
ต่อสังคม

สานักงานปลัด

4 โครงการจัดกิจกรรม ๕ ส

10,000 - เป็นการส่งเสริมการสร้างให้พนักงาน
ตระหนักในการสร้างวินัยในการปฏิบัติงาน

สานักงานปลัด

5 โครงการเทศบาลโปร่งใสหัวใจคุณธรรม

30,000 - ประกาศเจตนารมณ์ในการป้องกัน
การทุจริต โดยการเชิญภาคประชาชน
ภาคเอกชน เข้ามีส่วนร่วมในการดาเนินงาน

สานักงานปลัด

ระยะเวลาดาเนินการ
หมายเหตุ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
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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แผนการด้าเนินงาน ประจ้าปี 2560
เทศบาลต้าบลหนองบัว
5. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการที่ดี
(5.1) แนวทางการพัฒนา พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร
ลาดับ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

ลักษณะกิจกรรม/วิธีดาเนินการ

หน่วยงาน

6 โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างจิรยธรรม
คุณธรรมให้แก่บุคคลากร

30,000 จัดฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมให้กบั พนักงาน

สานักงานปลัด

7 โครงการค่าใช้จา่ ยในการเลือกตั้ง

50,000 - เพื่อใช้ในการดาเนินการในการเลือกตั้ง
ทั่วไปและเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล

สานักงานปลัด

8 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน

500,000 - เพื่อฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ
พนักงานเทศบาลและสมาชิก

9 โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง อปพร.เทศบาล
ตาบลหนองบัว

100,000 - จัดฝึกอบรมป้องกันให้ความรู้ เพื่อป้องกัน
ความปลอดภัยในทรัพย์สินของราชฎร

งานป้องกัน

10 โครงการฝึกอบรมทบทวนและศึกษาดูงาน
กิจการ อปพร. เทศบาลตาบลหนองบัว

100,000 - จัดอบรมทบทวนความรูใ้ ห้กบั อปพร.
และทัศนศึกษาดูงานกิจการ อปพร.
ที่ได้รับรางวัลต่างๆ

งานป้องกัน

11 โครงการเพิ่มศักยภาพทีมปฏิบัติงานกูช้ ีพ
ของเทศบาลหนองบัว

50,000 - จัดการฝึกอบรมด้านการปฏิบัติงานกูช้ ีพ
เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในการปฏิบัติ
งานให้มากขึน้

งานป้องกัน

ระยะเวลาดาเนินการ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
หมายเหตุ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

สานักงานปลัด
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แผนการด้าเนินงาน ประจ้าปี 2560
เทศบาลต้าบลหนองบัว
5. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการที่ดี
(5.1) แนวทางการพัฒนา พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร
ลาดับ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

ลักษณะกิจกรรม/วิธีดาเนินการ

หน่วยงาน

12 โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000)

300,000 เพื่อปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินจากเดิมใช้โปรแกรม Eptis
ปรับเป็นโปรแกรม LTAX 3000 ตามที่กรม
ส่งเสริมฯ ได้กาหนดไว้

กองคลัง

13 โครงการสารวจข้อมูลเพื่อปรับปรุงแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน

50,000 เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลในระบบ Eptis
ให้มีความถูกต้อง และทันสมัย
เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้

กองคลัง

14 โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่

70,000 ออกให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ณ
สถานประกอบการและชุมชนต่างๆ ให้
คลอบคลุมเขตเทศบาล

ฝ่ายพัฒนาราย
ได้กองคลัง

15 โครงการฝึกอบรมให้ความรูแ้ ก่ประชาชนด้าน
การจัดเก็บภาษี

50,000 จัดฝึกอบรมให้ประชาชนหรือผู้แทนชุมชน
ในเขตเทศบาลตาบลหนองบัว

ฝ่ายพัฒนาราย
ได้กองคลัง

ระยะเวลาดาเนินการ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
หมายเหตุ
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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แผนการด้าเนินงาน ประจ้าปี 2560
เทศบาลต้าบลหนองบัว
5. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการที่ดี
(5.2) แนวทางการพัฒนา พัฒนาและปรับปรุงเครือ่ งมือเครือ่ งใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน
ลาดับ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
ลักษณะกิจกรรม/วิธีดาเนินการ

หน่วยงาน

1 โครงการจัดซื้อเครือ่ งคอมพิวเตอร์

22,000 - เพื่อจัดซื้อเครือ่ งคอมพิวเตอร์
จานวน 1 เครือ่ ง

กองวิชาการฯ

2 โครงการจัดซื้อเครือ่ งสารองไฟฟ้า

3,200 - เพื่อจัดซื้อเครือ่ งสารองไฟฟ้า
จานวน 1 เครือ่ ง

กองวิชาการฯ

3 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

4 จัดซื้อเก้าอี้สานักงาน
5 จัดซื้อโต๊ะ - เก้าอี้ สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
6 จัดซื้อชั้นวางสิ่งของ
7 จัดซื้อชั้นวางหนังสือสาหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัด

53,200

จัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
ครบชุด จานวน 2 ชุด ได้แก่
1.เครือ่ งคอมพิวเตอร์
2.เครือ่ งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
10,000 - จัดซื้อเก้าอี้สาหรับครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัด
28,000 - จัดซื้อโต๊ะ - เก้าอี้สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลหนองบัว

120,000 - จัดซื้อครุภัณฑ์ชั้นวางของสาหรับศูนย์พัฒ
นาเด็กเล็กในสังกัด
36,000 - เพื่อจัดซื้อชั้นวางหนังสือสาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด

ระยะเวลาดาเนินการ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
หมายเหตุ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กองสวัสดิการ

กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
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แผนการด้าเนินงาน ประจ้าปี 2560
เทศบาลต้าบลหนองบัว
5. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการที่ดี
(5.2) แนวทางการพัฒนา พัฒนาและปรับปรุงเครือ่ งมือเครือ่ งใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน
ลาดับ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
ลักษณะกิจกรรม/วิธีดาเนินการ
8 จัดซื้อตู้เก็บสัมภาระของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัด

21,000 - เพื่อจัดซื้อตู้เก็บสัมภาระของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด

9 จัดซื้อตู้เก็บเอกสารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด

30,000 - เพื่อจัดซื้อตู้เก็บเอกสารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด

10 โครงการจัดซื้อเครือ่ งปริน้ เตอร์

12,900 - จัดซื้อเครือ่ งพิมพ์แบบฉีดหมึก inkjet
printter จานวน 3 เครือ่ ง เครือ่ งละ4,300

หน่วยงาน

ระยะเวลาดาเนินการ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
หมายเหตุ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา

11 ค่าใช้จา่ ยในการติดตั้งตาข่ายลวด ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กชุมชนดอนหัน

100,000 - เพื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีรวั้ ที่ปลอดภัย
จากสัตว์เลี้ยง

กองการศึกษา

12 ค่าใช้จา่ ยในการปรับปรุง/ต่อเติม/ซ่อมแซม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดฯ

300,000 - มีห้องเรียนที่สะดวก ปลอดภัยและเพียงพอกับเด็กที่เพิ่มมากขึน้

13 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียน

200,000 - เพื่อให้อาคารเรียนมีความพร้อมต่อการ
ใช้งานอยูเ่ สมอ

กองการศึกษา

14 โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน

50,000 - จัดเจ้าหน้าที่ออกหน่วยให้บริการประชาชน

สานักงานปลัด

15 โครงการจัดซื้อตู้เหล้ก ๒ บานเปิดทึบ

14,000 - จัดซื้อตู้เหล็ก ๒ บานเปิดทึบ

สานักงานปลัด

กองการศึกษา
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แผนการด้าเนินงาน ประจ้าปี 2560
เทศบาลต้าบลหนองบัว
5. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการที่ดี
(5.2) แนวทางการพัฒนา พัฒนาและปรับปรุงเครือ่ งมือเครือ่ งใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน
ลาดับ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
ลักษณะกิจกรรม/วิธีดาเนินการ

หน่วยงาน

16 โครงการจัดซื้อเครือ่ งคอมพิวเตอร์

29,000 - จัดซื้อเครือ่ งคอมพิวเตอร์

สานักงานปลัด

17 โครงการจัดซื้อเครือ่ งพิมพ์ชนิดเลเซอร์
ชนิด led สี

12,000 - จัดซื้อเครือ่ งพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ชนิด led สี

สานักงานปลัด

18 โครงการจัดซื้อเครือ่ งสารองไฟฟ้า

3,200 - จัดซื้อเครือ่ งสารองไฟฟ้า

ระยะเวลาดาเนินการ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
หมายเหตุ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

สานักงานปลัด
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แผนการด้าเนินงาน ประจ้าปี 2560
เทศบาลต้าบลหนองบัว
5. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการที่ดี
(5.3)แนวทางการพัฒนา เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์เทศบาล
ลาดับ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

ลักษณะกิจกรรม/วิธีดาเนินการ

1 โครงการดูแลรักษาพัฒนาปรับปรุง Website

15,000 - เพื่อจ่ายเป็นค่าดูแลรักษาพัฒนาและ
ปรับปรุง Website เทศบาลตาบลหนองบัว

2 โครงการวันเทศบาล ๒๔ เมษายน

30,000 - จัดกิจกรรมรับฟังสารเนื่องในวันเทศบาล
- จัดแสดงผลงานของแต่ละส่วนราชการ
- ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลดีเด่น
- การให้ความรูเ้ กีย่ วกับการปฏิบัติงาน
- การจัดกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์

หน่วยงาน

ระยะเวลาดาเนินการ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
หมายเหตุ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กองวิชาการฯ
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แผนการด้าเนินงาน ประจ้าปี 2560
เทศบาลต้าบลหนองบัว
5. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการที่ดี
(5.4) แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมการบริหารท้องถิน่
ลาดับ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

ลักษณะกิจกรรม/วิธีดาเนินการ

หน่วยงาน

1 โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน (จปฐ)

150,000 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการจัดเก็บ
ข้อมูลพื้นฐาน (จปฐ)

กองวิชาการฯ

2 โครงการจัดทาประชาคมชุมชนในเขต
เทศบาลตาบลหนองบัว

150,000 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการจัดทา
ประชาคมชุมชน

กองวิชาการฯ

3 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัด
ทาแผนชุมชน
4 โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการ
ชุมชน

50,000 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการจัดทา
แผนชุมชน
10,000 จัดการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการ
ชุมชน เพื่อให้ประชาชนในแต่ละชุมชน
มีตัวแทน/ผู้นาชุมชนในการประสาน
งานร่วมกับเทศบาลเพื่อแก้ไขปัญหา
ในชุมชน
20,000 - ดาเนินการจัดซื้อเก้าอี้พลาสติกแถวแบบ
4 ที่นั่ง เปลือกโพลีพร้อมหุ้มด้วยเบาะหนัง
ขนาด 200x55x78 ซม. จานวน 4 ตัว

กองวิชาการฯ

5 โครงการจัดซื้อเก้าอี้แถวแบบ 4 ที่นั่ง
เปลือกโพลีพร้อมหุ้มด้วยเบาะหนัง
ขนาด 200x55x78 ซม. จานวน 4 ตัว
6 โครงการบารุงรักษาและปรับปรุงครูภัณฑ์
เพื่อซ่อมแซมบารุงรักษาโครงสร้างครุภัณฑ์
ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมค่าซ่อมบารุงตามปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง
7 โครงการก่อสร้างรัว้ คอนกรีตและรัว้ ตะแกรง
เหล็กรอบพื้นที่อาคาร ศูนย์บริการ
สาธารณสุขเทศบาลตาบลหนองบัว
ก่อสร้างตามแบบแปลน ที่ 1/2560

ระยะเวลาดาเนินการ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
หมายเหตุ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กองสวัสดิการ

กองสาธารณสุขฯ

500,000 ดาเนินการจ้างเหมาซ่อมแซมบารุงรักษา
โครงสร้างครุภัณฑ์ขนาดใหญ่เพื่อให้ใช้งาน
ได้ตามปกติ

กองสาธารณสุขฯ

268,000 -ดาเนินการก่อสร้างรัว้ คอนกรีตและรัว้
ตะแกรงเหล็กรอบพื้นที่อาคาร ศูนย์บริการ
สาธารณสุขเทศบาลตาบลหนองบัว
ก่อสร้างตามแบบแปลน ที่ 1/2560

กองสาธารณสุขฯ
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