1

ประกาศเทศบาลตาบลหนองบัว
เรื่อง การรายงานผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
*******************************************
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 29 (3) รายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการ
ติ ด ตามและประเมิ น แผนพั ฒ นาต่ อ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น เสนอต่ อ สภาท้ อ งถิ่ น และ
คณะกรรมการพัฒ นาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือน
ตุลาคมของทุกปี
ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทา
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 เทศบาล
ตาบลหนองบัว จึงขอประกาศผลการดาเนินงานการจัดทางบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดาเนินงาน
รวมทงั้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มาเพื่อให้ประชาชนได้
มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกากับการบริหารจัดการ เทศบาลตาบลหนองบัว ดังนี้
ก. วิสัยทัศน์
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
ข. พันธกิจ
- พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบคมนาคมขนส่งและกิจการจราจรให้ได้มาตรฐาน
- ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ พัฒนาสภาพแวดล้อมของเมืองให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน
- ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน โดยพัฒนาการให้บริการขั้นพื้นฐาน ด้านสาธารณสุข สวัสดิการ
การศึกษา กีฬาและนันทนาการ การรักษาความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน
- ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและคุณธรรมจริยธรรมอันดีงามในสังคม
- เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง
- พัฒนาระบบการบริการจัดการของเทศบาลโดยยึดหลักธรรมาภิบาลพัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการบริการให้มีประสิทธิภาพ
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ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ได้กาหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. พัฒนาและปรับปรุงการวางระบบผังเมือง
2. ก่อสร้างปรับปรุงบารุงรักษาซ่อมแซมถนนสะพานทางเท้าและทางระบายน้า
3. ขยายเขตประปา ติดตั้งปรับปรุงให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง
4. ขยายเขตจาหน่ายไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่า ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้แก่ประชาชน
2. พัฒนาและเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตร
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
1. สร้างจิตสานึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
2. การบริหารจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและของเสีย
3. จัดระบบสุขาภิบาลให้เป็นระเบียบ ถูกสุขลักษณะ
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดระบบบริการสาธารณสุขให้ได้มาตรฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
1. สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ เด็ก ผู้พิการและผู้ประสบภัยต่างๆ
2. ส่งเสริมการพัฒนากีฬา/นันทนาการ
3. การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมสนับสนุนการรักษา ความสงบเรียบร้อยและ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
4. ป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด
5. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีความเสมอภาคและมีโอกาสทางการศึกษา
6. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี
1. พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร
2. พัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการให้บริการประชาชน
3. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์เทศบาล
4. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมการบริหารท้องถิ่น
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ง. การวางแผน
เทศบาลต าบลหนองบั ว ได้ จั ด ท าแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาและแผนพั ฒ นา 3 ปี (พ.ศ. 2560)
ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการ
ชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนามาจัดทาโครงการเพื่อพัฒนา
พื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป เทศบาลตาบลหนองบัว ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2560)
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2559 โดยได้กาหนดโครงการที่จะดาเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2560)
2560
ยุทธศาสตร์

จานวน

2561

งบประมาณ

จานวน

2562

งบประมาณ

จานว
น
52

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพืน้ ฐาน

51

39,672,400.00

15

12,102,100.00

54,130,800.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ

6

200,000.00

16

710,000.00

16

710,000.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

6

14,950,000.00

20

17,010,000.00

18

33,330,000.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและสังคม

58

43,884,525.00

93

47,391,245.00

93

47,391,245.00

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี
รวม

107
228

16,599,081.00
115,306,006.00

79
223

24,861,000.00
102,074,345.00

71
250

10,354,000.00
145,916,045.00

แผนภูมิแสดงมูลค่าโครงการ การจัดทาแผน 3 ปี
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ การบริ หารจัดการที่ดี

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านคุณภาพชีวิตและสังคม
2562

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ อม

2561
2560

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านโครงสร้ างพื ้นฐาน
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ยุทธศาสตร์ การบริ หารจัดการที่ดี

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านคุณภาพชีวิตและสังคม

2562

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ อม

2561
2560

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านโครงสร้ างพื ้นฐาน

0.00

20,000,000.00

40,000,000.00

60,000,000.00

จ. การจัดทางบประมาณ
ผู้บริหาร ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 07/11/2559 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ใน
ข้ อ บั ญ ญั ติ ง บประมาณ จ านวน 222 โครงการ งบประมาณ 100,023,303.00 บาท สามารถจ าแนกตาม
ยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ

ยุทธศาสตร์

โครงการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี

48
6
6
56
106

31,293,600.00
180,000.00
15,219,940.00
41,354,070.00
11,975,693.00

รวม

222

100,023,303.00
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แผนภูมิแสดงจานวนโครงการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์

โครงการ
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โครงการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
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แผนภูมิแสดงจานวนโครงการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์

งบประมาณ
ตามข้ อบัญญัติ
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวติ และสังคม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
0.00

20,000,000.00

40,000,000.00
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลตาบลหนองบัว มีดังนี้
ยุทธศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ
รายได้จัดเก็บเอง

งบตาม
ข้อบัญญัติ
500,000.00

วัตถุ
ประสงค์
- เพือ่ จัดทาร่าง
กฎกระทรวงบังคับใช้
ผังเมืองรวมที่เป็นไป
ตามวิธกี าร ขั้นตอน
และองค์ประกอบของ
การวางและจัดทา
ผังเมืองรวมตาม
พระราชบัญญัติ
การผังเมือง พ.ศ.2518
และทีแ่ ก้ไข
เพิ่มเติม

ผลผลิต

1

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการปรับปรุง
ผังเมืองรวมเมือง
อุดรธานี (ปรับปรุง
ครั้งที่ 3)

2

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล. ซอย
น้าทิพย์ ชุมชนเก่า
น้อย (เสนอโดย
ชุมชน
เก่าน้อย)

เงินอุดหนุนทั่วไป

40,100.00

- เพือ่ แก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อน
ของประชาชนภายใน
เขตเทศบาล
- เพือ่ ให้มีถนนทีเ่ ป็น
มาตรฐาน

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
กว้าง 4 เมตร ยาว 20
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 80
ตารางเมตร

3

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล. ซอย
เพชรสาลี แยกขวา
ชุมชนหนองใส 1
(เสนอโดยชุมชน
หนองใส 1)

เงินอุดหนุนทั่วไป

68,300.00

- เพือ่ แก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อน
ของประชาชนภายใน
เขตเทศบาล
- เพือ่ ให้มีถนนทีเ่ ป็น
มาตรฐาน

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
กว้าง 3.50 เมตร ยาว 40
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 140
ตารางเมตร

4

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล. ซอย
ร่วมพัฒนา ชุมชน
หนองใส 2 (เสนอ
โดยชุมชนหนองใส
2)

เงินอุดหนุนทั่วไป

133,500.00

-เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนภายในเขต
เทศบาล
- เพือ่ ให้มีถนนทีเ่ ป็น
มาตรฐาน

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
กว้าง 4 เมตร ยาว 65.90
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 263.60
ตารางเมตร

5

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล. ซอย
คาราบาว ท้ายซอย
ชุมชนหนองใส 2
(เสนอโดยชุมชน
หนองใส 2)

เงินอุดหนุนทั่วไป

183,100.00

-เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนภายในเขต
เทศบาล
- เพือ่ ให้มีถนนทีเ่ ป็น
มาตรฐาน

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
กว้าง 4 เมตร ยาว 15
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 60
ตารางเมตร

6

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล ซอย
ประทุมเขต ชุมชน
หนองใส 3 (เสนอ
โดยชุมชน หนองใส
3)

เงินอุดหนุนทั่วไป

37,400.00

-เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของ

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
กว้าง 3 เมตร ยาว 25
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 75
ตารางเมตร

โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้า ค.
ส.ล. รางยูซอย
รุ่งเรือง1ชุมชนบ้าน
ค่ายเสนีย์ฯ2 (เสนอ
โดยชุมชนบ้านค่าย
เสนีย์ฯ 2)

เงินอุดหนุนทั่วไป

7

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน

ประชาชนภายในเขต
เทศบาล
- เพือ่ ให้มีถนนทีเ่ ป็น
มาตรฐาน
768,000.00

- เพือ่ แก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อน
ของประชาชนภายใน
เขตเทศบาล
-เพื่อให้มรี ะบบระบาย
น้าที่ได้
มาตรฐาน

เพื่อสารวจรวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูลด้านต่างๆ
เพื่อประกอบการปรับปรุง
ผังเช่นข้อมูลด้านนโยบาย
โครงการและแผนพัฒนาที่
เกี่ยวเนื่องกับพื้นที่ขอ้ มูล
ด้านกายภาพข้อมูลด้านการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินและ
อาคารฯลฯ

ก่อสร้างรางระบายน้า ค.
ส.ล. รูปตัวยู กว้าง 0.70
เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 244
เมตร วางท่อระบายน้า
ค.ส.ล ขนาด&#216;0.40
ม. (มอก.ชัน้ 3) จานวน 4
ท่อน

7
แหล่งที่มา
งบประมาณ
รายได้อื่น ๆ

วัตถุ
ประสงค์
1,500,000.00 - เพือ่ แก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน
ของประชาชน
ภายในเขตเทศบาล
- เพือ่ ให้มีถนนที่
ได้มาตรฐาน

ยุทธศาสตร์

โครงการ

งบตามข้อบัญญัติ

ผลผลิต

8

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล. ซอยนา
ทราย 2 ชุมชนนา
ทราย 2 (เสนอโดย
ชุมชนนาทราย 2)

9

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการก่อสร้าง
ระบบระบายน้า ค.
ส.ล. ซอยหลังอนามัย
ชุมชนหนองใส 1
(เสนอโดยชุมชน
หนองใส 1)

เงินอุดหนุนทั่วไป

259,300.00

- เพือ่ แก้ไข
ปัญหาความ
เดือดร้อน
ของประชาชน
ภายในเขตเทศบาล
-เพื่อให้มรี ะบบ
ระบายน้าที่ได้
มาตรฐาน

10

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล. เชื่อม
ชุมชนศรีสุราษฎร์กับ
ชุมชนแสนสราญ
จากถนน ค.ส.ล.เดิม
ซอยศรีสุราษฎร์ ถึง
ถนนค.ส.ล.เดิมซอย
หน้าหมู่บ้านแสน
สราญ ชุมชนศรีสุ
ราษฎร์,ชุมชนแสน
สราญ (เสนอโดย
ชุมชนศรีสุราษฎร์
และแสนสราญ

เงินอุดหนุนทั่วไป

770,900.00

- เพือ่ แก้ไข
- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง
ปัญหาความ
4 เมตร ยาว 285 เมตร หนา
เดือดร้อน
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่นอ้ ย
ของประชาชน
กว่า 1,140 ตารางเมตร
ภายในเขตเทศบาล
- เพือ่ ให้มีถนนที่
เป็นมาตรฐาน
สวยงาม เป็น
ระเบียบ ปลอดภัย

11

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้า ค.ส.ล.
รางยูซอยรุ่งเรือง1
ชุมชนบ้านค่ายเสนีย์
ฯ2 (เสนอโดยชุมชน
บ้านค่ายเสนีย์ฯ 2)

เงินอุดหนุนทั่วไป

768,000.00

- เพือ่ แก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน
ของประชาชน
ภายในเขตเทศบาล
-เพื่อให้มรี ะบบ
ระบายน้าที่ได้
มาตรฐาน

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

12

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการก่อสร้าง
ระบบระบายน้า ค.
ส.ล. ซอยแสงเจริญ
8 ถึง 11 ชุมชนแสง
เจริญ (เสนอโดย
ชุมชนแสงเจริญ)

เงินอุดหนุนทั่วไป

707,000.00

- เพือ่ แก้ไข
ปัญหาความ
เดือดร้อน
ของประชาชน
ภายในเขตเทศบาล
-เพื่อให้มรี ะบบ
ระบายน้าที่ได้
มาตรฐาน

- ก่อสร้างระบบระบายน้า
ค.ส.ล ยาว 348.7 ม.โดยวาง
ท่อระบายน้า ค.ส.ล
ขนาด&#216;0.40 ม.(มอก.
ชั้น3) จานวน 313 ท่อน บ่อ
พักค.ส.ล สาหรับท่อ
&#216;0.40 ม. จานวน 30
บ่อ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล กว้าง
0.95 ม.ความยาวรวม 313 ม.
หนา 0.15 ม.หรือมีพนื้ ทีร่ วม
ไม่น้อยกว่า 297 ตรม.

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 7
เมตร ยาว 1,444 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพนื้ ที่
ไม่น้อยกว่า 10,108 ตาราง
เมตร
- ก่อสร้างระบบระบายน้า
ค.ส.ล ยาว 94 เมตร

8
แหล่งที่มา
งบประมาณ
เงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการ

13

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการก่อสร้าง
ระบบระบายน้า ค.
ส.ล. ซอยสุขใจ
พัฒนา 4 ชุมชน
ประปาเขต 7 (เสนอ
โดยชุมชนประปาเขต
7)

14

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล.ซอย
ประชุมชน 3 ชุมชน
หนองขาม (เสนอโดย
ชุมชนหนองขาม)

เงินอุดหนุนทั่วไป

40,100.00

15

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการก่อสร้าง
ระบบระบายน้า ค.
ส.ล. ซอยองอาจ
ชุมชนหนองขาม
(เสนอโดยชุมชน
หนองขาม)

รายได้จัดเก็บเอง

354,000.00

- เพือ่ แก้ไข
ปัญหาความ
เดือดร้อน
ของประชาชน
ภายในเขตเทศบาล
-เพื่อให้มรี ะบบ
ระบายน้าที่ได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างรางระบายน้า ค.ส.ล.
รูปตัวยูกว้าง0.70 เมตร ความ
ลึกเฉลี่ย 0.65 เมตรความยาว
ไม่น้อยกว่า 98 เมตร ก่อสร้างป้ายโครงการ จานวน
1 ป้าย - ก่อสร้างตามแบบ
แปลนเลขที่ ช.54/2560

โครงการก่อสร้าง
ระบบระบายน้า ค.
ส.ล. ซอยยลประสงค์
ชุมชนดอนหัน (เสนอ
โดยชุมชนดอนหัน)

เงินอุดหนุนทั่วไป

1,675,000.00

- เพือ่ แก้ไข
ปัญหาความ
เดือดร้อน
ของประชาชน
ภายในเขตเทศบาล
-เพื่อให้มรี ะบบ
ระบายน้าที่ได้
มาตรฐาน

- ก่อสร้างรางระบายน้า
ค.ส.ล รูปตัวยู กว้าง 0.70
เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 450
เมตร วางท่อ ค.ส.ล
&Oslash;0.40 ม. จานวน
4 ท่อน

โครงการก่อสร้าง
ระบบระบายน้า ค.
ส.ล. ซอยเจริญทรัพย์
ชุมชนดอนหัน (เสนอ
โดยชุมชนดอนหัน)

เงินอุดหนุนทั่วไป

1,063,700.00

- เพือ่ แก้ไข
ปัญหาความ
เดือดร้อน
ของประชาชน
ภายในเขตเทศบาล
-เพื่อให้มรี ะบบ
ระบายน้าที่ได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างระบบระบายน้าค.ส.ล
ยาว517ม.โดยวางท่อระบาย
น้าค.ส.ล.ขนาด& 216;0.40ม.
(มอก.ชัน้ 3) จานวน448ท่อน
บ่อพักค.ส.ล.สาหรับท่อ
&#216;0.40 มจานวน57บ่อ
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล กว้าง
0.95ม.ความยาวรวม 448ม.
หนา 0.15 ม.หรือมีพนื้ ทีร่ วม
ไม่น้อยกว่า 425 ตรม.

16

17

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน

งบตามข้อบัญญัติ

วัตถุ
ประสงค์
- เพือ่ แก้ไข
ปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนภายใน
เขตเทศบาล
-เพื่อให้มรี ะบบ
ระบายน้าที่ได้
มาตรฐาน

ยุทธศาสตร์

1,444,000.00

ผลผลิต
- ก่อสร้างระบบระบายน้า
ค.ส.ล ยาว 694 มโดยวางท่อ
ระบายน้า ค.ส.ล.
ขนาด&Oslash;0.40 ม.(มอก.
ชั้น3) จานวน 614 ท่อน บ่อ
พัก ค.ส.ล สาหรับท่อ
&Oslash;0.40 ม.จานวน 65
บ่อ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล กว้าง
0.95 ม.ความยาวรวม 611 ม.
หนา 0.15 ม.หรือมีพนื้ ทีร่ วม
ไม่น้อยกว่า 580 ตรม.

- เพือ่ แก้ไข
- ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง4
ปัญหาความ
เมตรยาว 20 เมตร หนา 0.15
เดือดร้อน
เมตร หรือพืน้ ที่ไม่นอ้ ยกว่า
ของประชาชน
80ตารางเมตร
ภายในเขตเทศบาล
- เพือ่ ให้มีถนนที่
ได้มาตรฐาน

9
แหล่งที่มา
งบประมาณ
เงินอุดหนุนทั่วไป

วัตถุ
ประสงค์
600,300.00
- เพือ่ แก้ไข
ปัญหาความ
เดือดร้อน
ของประชาชน
ภายในเขตเทศบาล
-เพื่อให้มรี ะบบ
ระบายน้าที่ได้
มาตรฐาน

ยุทธศาสตร์

โครงการ

งบตามข้อบัญญัติ

18

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการก่อสร้าง
ระบบระบายน้า ค.
ส.ล. ซอยราษฎร์
บารุง ชุมชนดอนหัน
(เสนอโดยชุมชนดอน
หัน)

19

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล. เชื่อม
ชุมชนพรสวรรค์กับ
ชุมชนนาดอน จาก
ซ.พรสวรรค์ 5 ถึง ซ.
ข้างวัดป่านาดอน ชุม
นพรสวรรค์,ชุมชนนา
ดอน (เสนอโดย
ชุมชนพรสวรรค์และ
ชุมชนนาดอน)

เงินอุดหนุนทั่วไป

1,671,500.00

- เพือ่ แก้ไข
- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง
ปัญหาความ
4 เมตร ยาว 821เมตร หนา
เดือดร้อน
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่นอ้ ย
ของประชาชน
กว่า 3,284ตาราง
ภายในเขตเทศบาล
- เพือ่ ให้มีถนนที่
เป็นมาตรฐาน
สวยงาม เป็น
ระเบียบ ปลอดภัย

20

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล.
ซอยวรรณขาม
ชุมชนบ้านค่ายเสนีย์
ฯ 1(เสนอโดยชุมชน
บ้านค่ายเสนีย์ฯ 1)

เงินอุดหนุนทั่วไป

327,200.00

- เพือ่ แก้ไข
- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล กว้าง
ปัญหาความ
4 เมตร ยาว 161 เมตร หนา
เดือดร้อน
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่นอ้ ย
ของประชาชน
กว่า 644 ตารางเมตร
ภายในเขตเทศบาล
- เพือ่ ให้มีถนนที่
เป็นมาตรฐาน

21

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล. ซอย
ประชาร่วมใจ ชุมชน
บ้านค่ายเสนีย์ฯ1
(เสนอโดยชุมชนบ้าน
ค่ายเสนีย์ฯ 1)

เงินอุดหนุนทั่วไป

84,500.00

22

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล. ซอยสิริ
รุ่ง ชุมชนบ้านค่าย
เสนีย์ฯ 2
(เสนอโดยชุมชนบ้าน
ค่ายเสนีย์ฯ 2)

เงินอุดหนุนทั่วไป

522,600.00

- เพือ่ แก้ไข
- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง
ปัญหาความ
4 เมตร ยาว 257 เมตร หนา
เดือดร้อน
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่นอ้ ย
ของประชาชน
กว่า 1,028 ตารางเมตร
ภายในเขตเทศบาล
- เพือ่ ให้มีถนนที่
เป็นมาตรฐาน

23

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล. ซอย
อนุสรณ์ ชุมชนบ้าน
ค่ายเสนีย์ฯ 2
(เสนอโดยชุมชนบ้าน
ค่ายเสนีย์ฯ 2)

เงินอุดหนุนทั่วไป

123,500.00

- เพือ่ แก้ไข
- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง
ปัญหาความ
4 เมตร ยาว 61 เมตร หนา
เดือดร้อน
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่นอ้ ย
ของประชาชน
กว่า 244 ตารางเมตร
ภายในเขตเทศบาล
- เพือ่ ให้มีถนนที่
เป็นมาตรฐาน

- เพือ่ แก้ไข
ปัญหาความ
เดือดร้อน
ของประชาชน
ภายในเขตเทศบาล
- เพือ่ ให้มีถนนที่
เป็นมาตรฐาน

ผลผลิต
ก่อสร้างระบบระบายน้า
ค.ส.ล ยาว175 ม.โดยวางท่อ
ระบายน้า ค.ส.ล
ขนาด&#216; 0.40ม.(มอก.
ชั้น3) จานวน155ท่อน บ่อพัก
ค.ส.ล สาหรับท่อ
&#216;0.40 ม.จานวน16บ่อ
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล กว้าง
0.95ม. ความยาวรวม155 ม.
หนา 0.15 ม.หรือมีพนื้ ทีร่ วม
ไม่น้อยกว่า 170.50 ตรม.

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.กว้าง
4 เมตร ยาว 43.50 เมตร
หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 174 ตารางเมตร

10
แหล่งที่มา
งบประมาณ
เงินอุดหนุนทั่วไป

วัตถุ
ประสงค์
403,200.00
- เพือ่ แก้ไข
ปัญหาความ
เดือดร้อน
ของประชาชน
ภายในเขตเทศบาล
-เพื่อให้มรี ะบบ
ระบายน้าที่ได้
มาตรฐาน

ยุทธศาสตร์

โครงการ

งบตามข้อบัญญัติ

ผลผลิต

24

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้า ค.ส.ล.
รางยู ซอยรุ่งเรือง 4
ชุมชนบ้านค่ายเสนีย์
ฯ 2 (เสนอโดยชุมชน
บ้านค่ายเสนีย์ฯ 2)

25

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้า ค.ส.ล.
รางยู ซอยรุ่งเรือง 2
ชุมชนบ้านค่ายเสนีย์
ฯ2 (เสนอโดยชุมชน
บ้านค่ายเสนีย์ฯ 2)

เงินอุดหนุนทั่วไป

726,800.00

- เพือ่ แก้ไข
ปัญหาความ
เดือดร้อน
ของประชาชน
ภายในเขตเทศบาล
-เพื่อให้มรี ะบบ
ระบายน้าที่ได้
มาตรฐาน

- ก่อสร้างรางระบายน้า ค.
ส.ล.รูปตัวยู กว้าง 0.70
เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 244
เมตร วางท่อ ค.ส.ล&#216;
0.40 ม. จานวน 4 ท่อน

26

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล.ซอย
สบายรีสอร์ท
ชุมชนนาทราย 1(
เสนอโดยชุมชนนา
ทราย 1)

เงินอุดหนุนทั่วไป

189,500.00

- เพือ่ แก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน
ของประชาชน
ภายในเขตเทศบาล
- เพือ่ ให้มีถนนที่
ได้มาตรฐาน

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล กว้าง
4 เมตร ยาว 95 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือพืน้ ที่ไม่น้อย
กว่า 380 ตารางเมตร

27

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล. ซอย
สรวงศิริ ชุมชนดง
อุดม (เสนอโดย
ชุมชนดงอุดม)

เงินอุดหนุนทั่วไป

174,200.00

- เพือ่ แก้ไข
ปัญหาความ
เดือดร้อน
ของประชาชน
ภายในเขตเทศบาล
- เพือ่ ให้มีถนนที่
ได้มาตรฐาน

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง
4 เมตร ยาว 87.50 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพนื้ ที่
ไม่น้อยกว่า 350 ตารางเมตร

28

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล. ซอย
สารวยอุทิศ ชุมชนดง
อุดม (เสนอโดย
ชุมชนดงอุดม)

เงินอุดหนุนทั่วไป

89,700.00

- เพือ่ แก้ไข
ปัญหาความ
เดือดร้อน
ของประชาชน
ภายในเขตเทศบาล
- เพือ่ ให้มีถนนที่
ได้มาตรฐาน

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง
4 เมตร ยาว 46 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือพืน้ ที่ไม่น้อย
กว่า 184 ตารางเมตร

29

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการก่อสร้าง
ระบบระบายน้าและ
ถนน ค.ส.ล ซอย
ศิลปินแยกขวา
ชุมชนหนองขาม
(เสนอโดยชุมชน
หนองขาม)

เงินอุดหนุนทั่วไป

667,000.00

- เพือ่ แก้ไข
ปัญหาความ
เดือดร้อน
ของประชาชน
ภายในเขตเทศบาล
-เพือ่ ให้มรี ะบบ
ระบายน้าและถนน
ที่ได้มาตรฐาน

ก่อสร้างระบบระบายน้าค.ส.ล
ยาว129.50ม.โดยวางท่อ
ระบายน้าค.ส.ล
ขนาด&#216; 0.40ม.(มอก.
ชั้น3)จานวน 116 ท่อนบ่อพัก
ค.ส.ลสาหรับท่อ
&#216;0.40 ม.จานวน13บ่อ
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล กว้าง
0.95ม.ความยาวรวม 108 ม.
หนา 0.15 ม.หรือมีพนื้ ทีร่ วม
ไม่น้อยกว่า102ตรม.

- ก่อสร้างรางระบายน้า ค.
ส.ล.รูปตัวยู กว้าง 0.70
เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 150
เมตร วางท่อ ค.ส.ล&#216;
0.40 ม. จานวน 4 ท่อน

11
แหล่งที่มา
งบประมาณ
เงินอุดหนุนทั่วไป

วัตถุ
ประสงค์
601,200.00 - เพือ่ แก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน
ของประชาชน
ภายในเขตเทศบาล
- เพือ่ ให้มีราง
ระบายน้าที่ได้
มาตรฐาน

ยุทธศาสตร์

โครงการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้า ค.ส.ล ราง
ยู ซอยนาทราย 3
เชื่อมวอยนาทราย 4(
ซอย1) ชุมชนนา
ทราย 2 (เสนอโดย
ชุมชนนาทราย2)

31 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้า ค.ส.ล ราง
ยู ซอยนาทราย3
เชื่อมวอยนาทราย4(
ซอย2) ชุมชนนา
ทราย 2 (เสนอโดย
ชุมชนนาทราย2)

เงินอุดหนุนทั่วไป

519,800.00

- เพือ่ แก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน
ของประชาชน
ภายในเขตเทศบาล
- เพือ่ ให้มีราง
ระบายน้าที่ได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างรางระบายน้า ค.ส.ล.
รูปตัวยู กว้าง 0.70 เมตร ยาว
ไม่น้อยกว่า142 เมตรวางท่อ
ค.ส.ล&#216; 0.40 ม.
จานวน 9 ท่อน

32 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้า ค.ส.ล.ราง
ยู ซอยนาทราย 3
ชุมชนนาทราย 2
(เสนอโดยชุมชนนา
ทราย2)

เงินอุดหนุนทั่วไป

379,000.00

- เพือ่ แก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน
ของประชาชน
ภายในเขตเทศบาล
- เพือ่ ให้มีราง
ระบายน้าที่ได้
มาตรฐาน

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

33 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการก่อสร้าง
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หน้าสานักงาน
ประกันสังคม ชุมชน
บงคา

รายได้จัดเก็บเอง

479,000.00

- เพือ่ แก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน
ของประชาชน
ภายในเขตเทศบาล
- เพือ่ ให้มีถนนที่
ได้มาตรฐาน

-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล กว้าง
7.00 ม. ยาว 150 ม. หนา
เฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพนื้ ที่ไม่
น้อยกว่า 1,050 ตารางเมตร

34 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการอุดหนุน
ขยายเขตประปา

รายได้จัดเก็บเอง

450,000.00

- เพือ่ แก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน
ในการขาดแคลน
น้าของประชาชน
ภายในเขตเทศบาล

- เพือ่ แก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อน ในการขาดแคลน
น้าของประชาชน ภายในเขต
เทศบาล

35 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการอุดหนุน
ขยายเขต ไฟฟ้า
สาธารณะ

รายได้จัดเก็บเอง

450,000.00

- เพือ่ ให้
ประชาชนในเขต
เทศบาลมี
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง
- เพือ่ ให้
ประชาชนมีความ
ปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
- เพือ่ ให้เทศบาลมี
ความเจริญ
อย่างทั่วถึง

- อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ภายในเขต
เทศบาล

30

งบตามข้อบัญญัติ

ผลผลิต
-ก่อสร้างรางระบายน้า ค.
ส.ล.รูปตัวยูกว้าง 0.70 เมตร
ยาวไม่น้อยกว่า 160.5 เมตร
วางท่อ ค.ส.ล&#216; 0.40
ม. จานวน 6 ท่อน

12
แหล่งที่มา
งบประมาณ
เงินอุดหนุนทั่วไป

วัตถุ
ประสงค์
299,000.00
- เพือ่ แก้ไข
ปัญหาความ
เดือดร้อน
ของประชาชน
ภายในเขตเทศบาล
-เพื่อให้มรี ะบบ
ระบายน้าที่ได้
มาตรฐาน

ยุทธศาสตร์

โครงการ

งบตามข้อบัญญัติ

ผลผลิต

36

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการก่อสร้าง
ระบบระบายน้า ค.
ส.ล. ซอยคางาม
ชุมชนบงคา (เสนอ
โดยชุมชนบงคา)

37

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล.ถนนดง
อุดม - หนองใส
(จากสุดถนน ค.ส.ล.
เดิมบริเวณซอยตาโม
ถึงถนน ค.ส.ล.เดิม
บริเวณทางเข้า
หมู่บ้านอุดรแลนด์)
ชุมชน หนองใส 2

เงินอุดหนุนทั่วไป

2,118,000.00

-เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน
ของ
ประชาชนภายใน
เขตเทศบาล
- เพือ่ ให้มีถนนที่
เป็นมาตรฐาน

38

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการก่อสร้าง
ระบบระบายน้า
ค.ส.ล. ซอยสร้าง
โคก (หลังโรงเรียน)
ชุมชนเก่าน้อย
(เสนอโดยชุมชนเก่า
น้อย)

เงินอุดหนุนทั่วไป

783,000.00

-เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน
ของ
ประชาชนภายใน
เขตเทศบาล
-เพื่อให้มรี ะบบ
ระบายน้าที่ได้
มาตรฐาน

- ก่อสร้างระบบระบายน้า ค.
ส.ล. ยาว 373 ม. โดยวางท่อ
ระบายน้า ค.ส.ล.
ขนาด&#216; 0.40 ม. (มอก.
ชั้น3) จานวน 333 ท่อน บ่อ
พัก ค.ส.ล.สาหรับท่อ
&#216;0.40 ม. จานวน 34
บ่อ

39

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการก่อสร้าง
ระบบระบายน้า ค.
ส.ล. รางยู ซอยเพชร
สาลี ชุมชนหนองใส
1 (เสนอโดยชุมชน
หนองใส1)

เงินอุดหนุนทั่วไป

932,000.00

- เพือ่ แก้ไข
ปัญหาความ
เดือดร้อน
ของประชาชน
ภายในเขตเทศบาล
-เพื่อให้มรี ะบบ
ระบายน้าที่ได้
มาตรฐาน

- ก่อสร้างระบบระบายน้า ค.
ส.ล. รูปตัวยู กว้าง 0.70ม.
ยาว 271 เมตร

40

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้า ค.ส.ล.
ซอยเพชรมณี ชุมชน
หนองขามน้อย
(เสนอโดยชุมชน
หนองขามน้อย)

เงินอุดหนุนทั่วไป

1,101,000.00

- เพือ่ แก้ไข
ปัญหาความ
เดือดร้อน
ของประชาชน
ภายในเขตเทศบาล
-เพื่อให้มรี าง
ระบายน้าที่ได้
มาตรฐาน

- ก่อสร้างรางระบายน้า
ค.ส.ล รูปตัวยู กว้าง 0.70
เมตร ยาว 317 เมตร

41

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้า ค.ส.ล.
รางยูถนนกลางบ้าน
ชุมชนหนองขาม
(เสนอโดยชุมชน
หนองขาม)

เงินอุดหนุนทั่วไป

1,271,000.00

- เพือ่ แก้ไขปัญหา
ความgดือดร้อน
ของประชาชน
ภายในเขตเทศบาล
- เพือ่ ให้มีราง
ระบายน้าที่ได้
มาตรฐาน สวยงาม
เป็นระเบียบ

- ก่อสร้างรางระบายน้า ค.
ส.ล. รูปตัวยู กว้าง 0.70 ม.
ยาวไม่น้อยกว่า 354 ม. และ
ก่อสร้าง บ่อพัก ค.ส.ล
สาหรับท่อ &#216;0.40 ม.
จานวน1บ่อ วางท่อ ค.ส.ล.
&#216; 0.40 ม.จานวน 4
ท่อน

- ก่อสร้างระบบระบายน้า
ค.ส.ล. ยาว 70 เมตร โดย
วางท่อระบายน้า ค.ส.ล.
ขนาด&Oslash; 0.40 เมตร
จานวน 57 ท่อน บ่อพัก
ค.ส.ล. สาหรับท่อ
&Oslash;0.40 เมตร จานวน
10 บ่อ รางระบายน้า ค.ส.ล.
รางวี ยาว 57 เมตร
- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง
8 เมตร ยาว 300 เมตร
หนา 0.20 เมตร หรือมีพนื้ ที่
ไม่น้อยกว่า 2,400 ตาราง
เมตร

13
แหล่งที่มา
งบประมาณ
เงินอุดหนุนทั่วไป

ยุทธศาสตร์

โครงการ

42

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล. ซอยศรี
จันทร์ ชุมชนนา
ดอน (เสนอโดย
ชุมชนนาดอน)

43

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล.ซอย
สามัคคีธรรม
ชุมชนนาทราย 1(
เสนอโดยชุมชนนา
ทราย 1)

เงินอุดหนุนทั่วไป

44

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้า ค.ส.ล.ราง
ยู ซอยพรสวรรค์ 2
ชุมชนพรสวรรค์

45

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน

46

วัตถุ
ประสงค์
118,100.00
- เพือ่ แก้ไข
ปัญหาความ
เดือดร้อน
ของประชาชน
ภายในเขตเทศบาล
- เพือ่ ให้มีถนนที่
ได้มาตรฐาน

งบตามข้อบัญญัติ

ผลผลิต
- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล กว้าง
3.00 เมตร ยาว 80 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพนื้ ที่
ไม่น้อยกว่า 240 ตาราง
เมตร

78,400.00

- เพือ่ แก้ไข
ปัญหาความ
เดือดร้อน
ของประชาชน
ภายในเขตเทศบาล
- เพือ่ ให้มีถนนที่
ได้มาตรฐาน

- ก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. กว้าง
4 เมตร ยาว 39 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 156 ตารางเมตร

รายได้อื่น ๆ

1,837,000.00

- เพือ่ แก้ไข
ปัญหาความ
เดือดร้อน
ของประชาชน
ภายในเขตเทศบาล
-เพื่อให้มรี ะบบ
ระบายน้าที่ได้
มาตรฐาน

- ก่อสร้างรางระบายน้า
ค.ส.ล รูปตัวยู กว้าง 0.70
เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 542
เมตร (ทั้งสองข้างทาง)

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้า ค.ส.ล.
รางยู ซอยเจริญ
พัฒนา ชุมชน
พรสวรรค์

รายได้อื่น ๆ

1,380,000.00

- เพือ่ แก้ไข
ปัญหาความ
เดือดร้อน
ของประชาชน
ภายในเขตเทศบาล
- เพือ่ ให้มีระบบ
ระบายน้าที่ได้
มาตรฐาน

- ก่อสร้างรางระบายน้า
ค.ส.ล รูปตัวยู กว้าง 0.70
เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 397
เมตร (ทั้งสองข้างทาง)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการก่อสร้าง
ระบบระบายน้า
ค.ส.ล ซอยสร้างโคก
(สามแยกสร้าง-โคก
ถึงมิตรภาพเก่าน้อย)
ชุมชนเก่าน้อย

รายได้จัดเก็บเอง

808,000.00

- เพือ่ แก้ไขปัญหา
ความเดือน
ร้อนของประชาชน

- ก่อสร้างระบบระบายน้า
ค.ส.ล ยาว 237.30 เมตร

47

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการก่อสร้าง
ระบบระบายน้า
ค.ส.ล. ซอยรืน่ รมย์
(จากปากซอย

เงินอุดหนุนทั่วไป

379,000.00

- เพือ่ แก้ไขปัญหา
ความเดือน
ร้อนของประชาชน

- ก่อสร้างระบบระบายน้า
ค.ส.ล ยาว 110.50 เมตร

48

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการก่อสร้าง
ระบบระบายน้า
ค.ส.ล ซอยร่วม
พัฒนา 1 ชุมชน

เงินอุดหนุนทั่วไป

2,150,000.00

- เพือ่ แก้ไขปัญหา
ความเดือน
ร้อนของประชาชน

- ก่อสร้างระบบระบายน้า
ค.ส.ล ยาว 614 เมตร
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.กว้าง
4.00 เมตร ยาว 125 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมี
พื้นทีร่ วมไม่น้อยกว่า 500
ตารางเมตร

14
ยุทธศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ
รายได้จัดเก็บเอง

งบตามข้อบัญญัติ
25,000.00

วัตถุ
ประสงค์
-เพื่อนาสมุนไพรใน
ท้องถิ่นมา
ประยุกต์ใช้กับ
ชีวิตประจาวัน
- เพือ่ อนุรักษ์
สมุนไพรไทยไว้
-เพื่อสร้างอาชีพ
ให้กับชุมชน

ผลผลิต

49

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

โครงการสมุนไพร
บ้านหนองขาม(กลุม่
วิสาหกิจชุมชนหนอง
ขาม)(เสนอโดยชุม
ชุมชนหนองขาม)

สร้างรายได้ให้กับท้องถิน่ และ
ครอบครัว สามารถนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวัน สร้างชือ่ เสียง
ให้กับชุมชน

50

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

โครงการผลิตน้ายา
ปรับผ้านุ่มสูตร
เข้มข้น(กลุม่ วิสาหกิจ
ชุมชนพรสวรรค์)
(เสนอโดยชุมชุมชน
พรสวรรค์)

รายได้จัดเก็บเอง

25,000.00

-เพื่อให้คนใน
ชุมชนมีงานทา
-เพื่อสร้างอาชีพ
ให้กับชุมชน

สร้างรายได้ให้กับชุมชน สร้าง
อาชีพให้คนในชุมชน สร้าง
ชื่อเสียงให้กับชุมชน

51

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

โครงการตัดเย็บ
เสื้อผ้าชุมชนเก่าน้อย
(กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
เก่าน้อย)(เสนอโดย
ชุมชุมชนเก่าน้อย)

รายได้จัดเก็บเอง

30,000.00

-เพื่อให้คนใน
ชุมชนมีงานทา
-เพื่อสร้างอาชีพ
ให้กับชุมชน

สร้างรายได้ให้กับชุมชน สร้าง
อาชีพให้คนในชุมชน สร้าง
ชื่อเสียงให้กับชุมชน

52 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

โครงการตัดเย็บ
เสื้อผ้าชุมชนมั่งคั่ง
(กลุ่มวิสาหกิจกลุ่ม
สตรีมั่งคั่งพัฒนา)
(เสนอโดยชุมชุมชน
มั่งคั่ง)

รายได้จัดเก็บเอง

25,000.00

-เพื่อให้คนใน
ชุมชนมีงานทา
-เพื่อสร้างอาชีพ
ให้กับชุมชน

สร้างรายได้ให้กับชุมชน สร้าง
อาชีพให้คนในชุมชน สร้าง
ชื่อเสียงให้กับชุมชน

53 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

โครงการทอผ้าบ้าน
หนองใส(กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนหนอง
ใส 1)(เสนอโดยชุม
ชุมชนหนองใส 1)

รายได้จัดเก็บเอง

25,000.00

-เพื่อให้คนใน
ชุมชนมีงานทา
-เพื่อสร้างอาชีพ
ให้กับชุมชน

สร้างรายได้ให้กับชุมชน สร้าง
อาชีพให้คนในชุมชน สร้าง
ชื่อเสียงให้กับชุมชน

54 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

โครงการสร้างความ
เข้มแข็งให้กับกลุ่ม
เศรษฐกิจและสังคม
ในชุมชน/หมู่บ้าน
โดยวิธีการสหกรณ์
เป็นแนวทางในการ
ดาเนินงาน

รายได้จัดเก็บเอง

50,000.00

-ส่งเสริมให้กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน
กลุ่มเศรษฐกิจและ
สังคมในชุมชน/
หมู่บ้านมีกองทุน/
กลุ่มบริหารจัดการ
เองได้และมี
ประสิทธิภาพ
-เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตทีด่ ีขึ้น
ครอบครัวอบอุน่
สังคมมีความสุข

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
เศรษฐกิจและสังคม
ดาเนินงานโดยวิธีการใช้ระบบ
สหกรณ์ทุกกลุ่ม

55 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

โครงการส่งเสริมการ
ใช้จักรยานใน
ชีวิตประจาวัน

รายได้จัดเก็บเอง

20,000.00

- เพือ่ เป็นการลด
การใช้พลังงานลด
มลพิษและรักษา
สิ่งแวดล้อม

ลดการใช้พลังงาน และ
ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม

15
ยุทธศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ
รายได้จัดเก็บเอง

วัตถุ
ประสงค์
30,000.00 - เพือ่ เสริมสร้าง
จิตสานึกและความ
เข้าใจถึงแนวทาง
ในการลดปริมาณ
ขยะและแยกขยะ
จากครัวเรือนและ
แหล่งกาเนิดอื่นๆ
ก่อนทีจ่ ะนาไป
กาจัด
- เพือ่ ลดปริมาณ
ขยะจากโรงเรียน
และชุมชนก่อน
นาไปกาจัด

งบตามข้อบัญญัติ

ผลผลิต

56

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

โครงการจัดการขยะ
ชุมชนแบบครบวงจร

57

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

โครงการจ้างเหมา
กาจัดขยะมูลฝอย

รายได้จัดเก็บเอง

3,200,000.00

- เพือ่ ให้รถยนต์
บรรทุกขยะ ฯ ของ
เทศบาลตาบล
หนองบัว นาขยะ
มูลฝอยทีจ่ ัดเก็บได้
ไปกาจัดในสถานที่
ที่มกี ารควบคุมตาม
หลักสุขาภิบาล
อนามัยและ
สิ่งแวดล้อม

ขยะมูลฝอยทีจ่ ัดเก็บได้ในเขต
เทศบาลตาบลหนองบัว มี
สถานที่กาจัดถูกต้องตามหลัก
สุขาภิบาลอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม

58

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

โครงการจ้างเหมา
แรงงานทาความ
สะอาดในชุมชน

รายได้จัดเก็บเอง

11,120,400.00

- เพือ่ สร้างงาน
และสร้างรายได้
ให้แก่คนในชุมชน
- เพือ่ ให้
ประชาชนมีงานทา
ในถิ่นฐานของ
ตนเอง
- เพือ่ ให้ชุมชนมี
ความสะอาดเป็น
ระเบียบเรียบร้อย

ประชาชนในเขตพื้นที่มีงาน
ทาและมีรายได้เพิ่มมากขึ้น

โครงการรณรงค์
ป้องกันและสร้างเขต
ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า

รายได้จัดเก็บเอง

90,270.00

- เพือ่ ไม่ให้มีการ
แพร่ระบาดของ
โรคพิษสุนขั บ้า
- เพือ่ ให้
ประชาชนในเขต
เทศบาล
ปลอดจากโรคพิษ
สุนัขบ้า

เพื่อไม่ให้มกี ารแพร่ระบาด
ของโรคพิษสุนัขบ้าในเขต
เทศบาล

59 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

ประชาชนมีจิตสานึกและ
ความเข้าใจในแนวทางการลด
ปริมาณขยะ

16
ยุทธศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ
รายได้จัดเก็บเอง

งบตามข้อบัญญัติ
759,270.00

วัตถุ
ประสงค์
เพื่อสนับสนุนและ
ส่งเสริมการ
จัดบริการ
สาธารณสุขของ
หน่วยบริการหรือ
สถานบริการอื่น
รวมทั้งสถาน
บริการทางเลือก
โดยเน้นเรือ่ งการ
สร้างเสริมสุขภาพ
การป้องกันโรค
และการฟื้นฟู
สมรรถภาพที่
จาเป็นต่อสุขภาพ
และการดารงชีวิต
ของประชาชน
โดยเฉพาะ
ผู้ด้อยโอกาส

ผลผลิต

60 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

โครงการสมทบ
กองทุนระบบ
หลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิน่ หรือ
พื้นที่เทศบาลตาบล
หนองบัว

ประชาชนมีหลักประกัน
สุขภาพและเข้าถึงบริการด้าน
สาธารณสุขความมีสิทธิ์

61 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสังคม

โครงการสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ในเขตเทศบาลตาบล
หนองบัว

เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์

20,718,000.00

เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุ
ให้ได้รับการ
ช่วยเหลือและ
สามารถดารงชีวติ
อยู่ได้ตามปกติ

จานวนผู้สูงอายุในเขต
เทศบาล จานวน ปีละ 2,725
คน

62 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสังคม

โครงการสงเคราะห์
เบี้ยความพิการ ใน
เขตเทศบาลตาบล
หนองบัว

เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์

4,800,000.00

จานวนผู้พิการในเขตเทศบาล
จานวน ปีละ 357 คน

63 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสังคม

โครงการสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
ในเขตเทศบาลตาบล
หนองบัว

เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์

240,000.00

เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ผู้พิการ
ให้ได้รับการ
ช่วยเหลือและ
สามารถดารงชีวติ
อยู่ได้ตามปกติ
เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผู้ติดเชือ้
ให้ได้รับการ
ช่วยเหลือและ
สามารถ
ดารงชีวิตอยู่ได้
ตามปกติ

64 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสังคม

โครงการบ้านท้องถิ่น
ไทยประชารัฐร่วมใจ
เทิดไท้องค์ราชัน
ราชินี

รายได้จัดเก็บเอง

200,000.00

- เพือ่ ช่วยเหลือผู้
ยากไร้ผู้ด้อยโอกาส
ให้มีที่อยู่อาศัย
-เพื่อยกระดับ
คุณภาพมาตรฐาน
ชีวิตของประชาชน
ผู้ยากไร้ในเขต
เทศบาลตาบล
หนองบัว เพื่อ
เทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ

- ดาเนินการก่อสร้างบ้านพัก
อาศัย จานวน ปีละ 1 หลัง

จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วย
เอดส์ จานวน 40 คน เดือน
ละ 500 บาท

17
ยุทธศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ
รายได้จัดเก็บเอง

งบตามข้อบัญญัติ
200,000.00

วัตถุ
ประสงค์
- เพือ่ ส่งเสริมให้
เยาวชนและ
ประชาชน
ในพื้นทีร่ ู้จกั ใช้เวลา
ว่างให้เป็ประโยชน์
- ส่งเสริมให้
เยาวชนและ
ประชาชนหันมา
เล่นกีฬาเพือ่
นาไปสู่ความ
สามัคคีและความ
สมานฉันท์ในสังคม

ผลผลิต

65 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสังคม

โครงการแข่งขันกีฬา
เยาวชนและ
ประชาชน ในเขต
เทศบาลตาบล
หนองบัว

จัดแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ
จานวน ปีละ 1 ครั้ง

66 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสังคม

โครงการจัดงานกีฬา
อนุบาลสัมพันธ์

รายได้จัดเก็บเอง

20,000.00

จัดแข่งขันกีฬาของ
เด็กๆ เพือ่ ให้เด็ก
มีพัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย
อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญาให้
เหมาะสมตามวัย

จัดกิจกรรมแบ่งกลุมสีให้เด็ก
ศพด. ในสังกัด แข่งขันกีฬาสี
ภายในจานวน ปีละ 1 ครั้ง มี
ผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน
400 คน

67 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสังคม

โครงการแข่งขันกีฬา
กลุ่มโรงเรียนสังกัด
อปท.

รายได้จัดเก็บเอง

80,000.00

- เพือ่ ให้นกั เรียน
ได้รู้จักการทางาน
ร่วมกันเป็นหมู่
คณะ
- เพือ่ ส่งเสริม
ความสามัคคี
ระหว่าง
โรงเรียนกับองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น
- เพือ่ ให้นักเรียน
รู้จักใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์

นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1
หนองใส เป็นผู้มนี ้าใจเป็น
นักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะรูอ้ ภัยและ
มีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

68 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสังคม

โครงการจัดซือ้
อุปกรณ์กฬี า

รายได้จัดเก็บเอง

50,000.00

เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนรักการเล่น
กีฬาและมีอุปกรณ์
กีฬาพอเพียงและ
ทันสมัย

จัดซื้ออุปกรณ์กฬี า

69 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสังคม

โครงการแข่งขันกีฬา
นักเรียน อปท.

รายได้จัดเก็บเอง

400,000.00

เพื่อเป็นการปู
พื้นฐานให้นักเรียน
ทุกคนเล่นกีฬาได้
ตามสภาพ

ส่งเสริมศักยภาพการเล่นกีฬา
ทั้งภายใน ในและภายนอก
โรงเรียน

70 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสังคม

โครงการจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในวโรกาสต่างๆ

รายได้จัดเก็บเอง

300,000.00

- เพือ่ เป็นการเชิด
ชูสถาบัน
พระมหากษัตริย์
- เพือ่ ให้
ประชาชนได้
ร่วมกันแสดงความ
จงรักภักดี

- เทศบาลร่วมกับประชาชน
ภายในเขต จัดกิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติเนื่องในโอกาส
สาคัญต่างๆ

18
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โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ
รายได้จัดเก็บเอง

71 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสังคม

โครงการขยายผล
โครงการอันเนื่อง มา
จากพระราชดาริ

72 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสังคม

โครงการปลูกพลัง
สร้างจิตสานึก ความ
จงรักภักดี

รายได้จัดเก็บเอง

73 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสังคม

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุ ทาง
ถนนในช่วงเทศกาล
ต่างๆ

รายได้จัดเก็บเอง

74 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสังคม

โครงการมีสว่ นร่วม
เผยแพร่ความรู้ ทาง
กฏหมายแก่
ประชาชน

รายได้จัดเก็บเอง

75 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสังคม

โครงการอบรม
คุณธรรม จริยธรรม
ปฏิบัติธรรม ให้กับ
เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในเขต
เทศบาล

รายได้จัดเก็บเอง

76 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสังคม

โครงการจัดงานขึน้
ปีใหม่

รายได้จัดเก็บเอง

งบตามข้อบัญญัติ
30,000.00

วัตถุ
ประสงค์
- เพือ่ ติดตามผล
โครงการอันเนื่อง
มาจาก
พระราชดาริ

25,000.00

- เพือ่ เป็นการ
ปลูกฝังจิตสานึกใน
เรื่องของความ
จงรักภักดี
35,000.00
- เพือ่ ลดความ
สูญเสียชีวิตและ
ทรัพย์สินจาก
อุบัติเหตุในช่วง
เทศกาลต่างๆ
- เพือ่ ป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วง
เทศกาลให้ลด
น้อยลง
30,000.00
- เพือ่ ให้
ประชาชนมีความรู้
ความ
เข้าใจในสิทธิขั้น
พื้นฐานตลอดจน
กฏหมายที่
เกี่ยวข้องใน
ชีวิตประจาวัน
เสริมสร้างความ
มั่นใจในการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยฯ
30,000.00 - เพือ่ ส่งเสริมให้
เด็ก/เยาวชน/
ประชาชน
มีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการ
ดาเนินชีวิต
- เพือ่ ให้เด็ก/
เยาวชน/ประชาชน
ได้มี
โอกาสปฏิบัติธรรม
และมีคุณธรรม
และ
จริยธรรม
30,000.00

- เพือ่ ให้พนักงาน
เทศบาลและ
ประชาชนร่วมกัน
ทาบุญตักบาตร
- เพือ่ เป็นการ
อนุรักษ์พัฒนา
ปลูกฝังและ
เผยแพร่วฒ
ั นธรรม
อันดี

ผลผลิต
- จัดกิจกรรมเพือ่ เป็นการ
ปลูกจิตสานึก ให้กับ
ประชาชน
- จัดกิจกรรมเพือ่ เป็นการ
ปลูกจิตสานึก ให้กับ
ประชาชน
- ตั้งจุดสกัดผูท้ ี่เมาแล้วขับรถ

- ฝึกอบรมความรูด้ ้าน
กฏหมายแก่ ประชาชนในเขต
เทศบาลปีละ 1 ครั้ง จานวน
200 คน

- จัดให้มกี ารอบรมคุณธรรม
จริยธรรม ปฏิบัติธรรม ให้กับ
เด็ก เยาวชนและ ประชาชน
ในเขตเทศบาล ปีละ 1 ครั้ง

- ทาบุญตักบาตร ถวายภัต
ราหารพระ ภิกษุสงฆ์

19
แหล่งที่มา
งบประมาณ
รายได้จัดเก็บเอง

วัตถุ
ประสงค์
100,000.00 - เพือ่ ให้พนักงาน
เทศบาลได้มีโอกาส
ร่วมกันทาบุญตัก
บาตร เพือ่ เป็นการ
อนุรักษ์วัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์

โครงการ

งบตามข้อบัญญัติ

77

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสังคม

โครงการจัดประเพณี
สงกรานต์

78

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสังคม

โครงการจัดงาน
ประเพณีกฐิน
เทศบาล

รายได้จัดเก็บเอง

20,000.00

79

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสังคม

โครงการจัดงาน
ประเพณี
(สัตยาธิษฐาน สืบ
สานงานประเพณี
ไหว้สาพระธาตุโพน
ทอง)

รายได้จัดเก็บเอง

100,000.00

80 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสังคม

โครงการหนูน้อยเข้า
วัด (ศพด.ดอนหัน)

รายได้จัดเก็บเอง

20,000.00

81 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสังคม

โครงการฝึกอบรมให้
ความรูแ้ ก่ประชาชน
ด้านการตรวจรับการ
จ้าง ตรวจรับพัสดุ

รายได้จัดเก็บเอง

- เพือ่ เป็นการสืบ
ทอดและอนุรักษ์
ซึ่งประเพณีของ
ท้องถิ่นให้ดารงค์
สืบไป
- เพือ่ ให้เทศบาล
และชุมชนมี
กิจกรรมร่วมกัน
- เพือ่ เป็นการสืบ
ทอด และอนุรักษ์
ซึ่ง
ประเพณีท้องถิ่นให้
ดารงไว้
- เพือ่ เป็นการ
แสดงออกถึงความ
เคารพ
บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คู่
บ้าน คู่เมือง

- เพือ่ ส่งเสริมให้
นักเรียนศพด.ดอน
หัน
ได้เข้าวัดฟังธรรม
ทาบุญตักรบาตร
บาเพ็ญกุศล
เพื่อให้เด็กมีจติ ใจที่
ดีงาม
20,000.00
- เพือ่ ให้
ประชาชนในเขต
เทศบาล
รับรู้เกี่ยวกับ
ภาครัฐ ด้านการ
จัดซื้อ/จัดจ้าง
- เพือ่ ให้
ประชาชนตระหนัก
ถึงความสาคัญ'ใน
การจัดหาพัสดุ
มาพัฒนาท้องถิ่น
ของตน อย่าง
ถูกต้องตาม
ระเบียบ และ
กฎหมาย

ผลผลิต
- จัดกิจกรรมรดน้าดาหัว
ผู้ใหญ่สรงน้า พระมอบ
ของขวัญของรางวัล/ของที่
ระลึก ผู้สูงอายุ
- จัดตัง้ กองกฐินสามัคคี
นาไปทอดถวาย วัดภายใน
เขตเทศบาล

- จัดกิจกรรมส่งเสริม
ประเพณี พิธีราบวง สรวงองค์
พระธาตุ ประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวของเทศบาลและ จ.
อุดรธานี

- จัดกิจกรรมให้นกั เรียน
ศพด.ดอนหัน ได้เข้าวัดฟัง
ธรรม ทาบุญตักรบาตร
บาเพ็ญกุศล มีเข้าร่วม
โครงการ 200 คน

- จัดฝึกอบรม จานวน ปีละ
1 ครั้ง

20
แหล่งที่มา
งบประมาณ
รายได้จัดเก็บเอง

งบตามข้อบัญญัติ

วัตถุ
ประสงค์
- เพือ่ เพิ่มพูน
ความรู้
ความสามารถ
ของกลุ่มสตรีใน
เขตเทศบาล
- เพือ่ ให้กลุ่มสตรี
สามารถเป็น
แกนนาในการ
พัฒนาชุมชน

ยุทธศาสตร์

โครงการ

82

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสังคม

โครงการอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงาน เพื่อ
พัฒนาศักยภาพกลุ่ม
สตรี

83

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสังคม

โครงการฝึกอบรม
และทัศนศึกษาดูงาน
ของคณะกรรมการ
ชุมชน ในเขต
เทศบาลตาบลหนอง
บัว

รายได้จัดเก็บเอง

800,000.00

- เพือ่ ให้คณะ
กรมการชุมชนมี
วิสัยทัศน์ในการ
พัฒนากว้างขวาง
ขึ้น และสามารถ
นาประสบการณ์
มาพัฒนาชุมชน
ของตนเอง
- เพือ่ เป็นการ
เสริมสร้างความ
สามัคคีและสร้าง
ความสัมพันธ์
อันดีระหว่าง
เทศบาลกับชุมชน

- จัดฝึกอบรมและทัศนศึกษา
ดูงาน จานวนปีละ 1 ครั้ง

84

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสังคม

โครงการปณิธาน
ความดีปีมหามงคล

รายได้จัดเก็บเอง

40,000.00

- เพือ่ กระตุน้ การ
ทาความดี
เริ่มได้ที่ใจเราและ
กระทาความดี
ต่อตนเอง
ครอบครัว องค์กร
และประเทศชาติ

- จัดกิจกรรมปณิธานความดี
และกระทา ความดี อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง

85

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสังคม

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตและสังคม

โครงการหนูน้อย
เข้าวัด (ศพด.
หนองบัว)

รายได้จัดเก็บเอง

20,000.00

- เพือ่ ส่งเสริมให้นกั เรียน
ศพด.หนองบัว
ได้เข้าวัดฟังธรรม ทาบุญตักร
บาตร
บาเพ็ญกุศล เพื่อให้เด็กมี
จิตใจที่ดีงาม

86

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสังคม

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตและสังคม

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมผู้สูงอายุ

รายได้จัดเก็บเอง

150,000.00

- เพือ่ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมี
ความเลือ่ มใส
ศรัทธาในพระพุทธศาสนา
- เพือ่ สนับสนุนให้ผู้สูงอายุมี
ความอดทน
อดกลัน้ มีเมตตาเป็นที่พึ่งของ
บุตรหลานในครอบครัว

100,000.00

ผลผลิต
- จัดอบรมกลุ่มสตรี จานวน
ปีละ 1 ครั้ง

21
แหล่งที่มา
งบประมาณ
รายได้จัดเก็บเอง

งบตามข้อบัญญัติ

วัตถุ
ประสงค์
-เพื่อส่งเสริม/
สนับสนุนและร่วม
จัดกิจกรรมของ
องค์กรภาคีและ
เครือข่าย
วัฒนธรรม
-เพื่อการอนุรกั ษ์
ฟื้นฟู พัฒนา
สร้างสรรค์
แลกเปลี่ยน สืบ
ทอด และเฝ้าระวัง
ทางวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์

โครงการ

87

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสังคม

โครงการอุดหนุนสภา
วัฒนธรรม ตาบล
หนองบัว

88

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสังคม

โครงการอุดหนุนสภา
วัฒนธธรม อาเภอ
เมืองอุดรธานี

รายได้จัดเก็บเอง

50,000.00

- เพือ่ ส่งเสริม/
สนับสนุนและร่วม
จัดกิจกรรมของ
องค์กรภาคีและ
เครือข่าย
วัฒนธรรม
-เพื่อการอนุรกั ษ์
ฟื้นฟู พัฒนา
สร้างสรรค์
แลกเปลี่ยน สืบ
ทอด และเฝ้าระวัง
ทางวัฒนธรรม

- คณะกรรมการสภา
วัฒนธรรมอาเภอ เมือง
อุดรธานี ได้ขับเคลื่อนการ
ทางาน วัฒนธรรม เพื่อ
ประโยชน์ในการอนุรกั ษ์
ฟื้นฟู จารีตประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิน่
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของ
ท้องถิ่น และของชาติและ
ประสานการดาเนินงาน
วัฒนธรรม โดยการมีสว่ นร่วม
ของ ภาคประชาสังคมและ
ประชาชน

89

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสังคม

โครงการปรองดอง
สมานฉันท์

รายได้จัดเก็บเอง

30,000.00

-เพื่อสร้างความ
ปรองดอง
สมานฉันท์
ของคระผู้บริหาร
สมาชิกสภา
พนักงานเทศบาล
และประชาชนใน
เขตพื้นที่

- จัดฝึกอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับประชาธิปไตย

90

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสังคม

-โครงการอุดหนุน
ศูนย์ปฏิบัติการพลัง
แผ่นดินเอาชนะยา
เสพติด อาเภอเมือง
อุดรธานี (อุดหนุน
อาเภอเมืองอุดรธานี)

รายได้จัดเก็บเอง

100,000.00

- เพือ่ เป็นการ
ป้องกันปัญหา
ยาเสพติด
- เพือ่ แก้ไขปัญหา
ยาเสพติด
- นาผูเ้ สพยาเสพ
ติดเข้าบาบัดฟื้นฟู

- อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ
พลังแผ่นดินเอาชนะ ยาเสพ
ติด อาเภอเมืองอุดรธานี ปี
ละ 1 ครั้ง

91

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสังคม

โครงการอาหาร
กลางวันศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาล
ตาบลหนองบัว

เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์

1,332,800.00

- เพือ่ ให้เด็กได้มี
อาหาร
รับประทานอย่าง
เพียงพอ

- จัดให้มีโครงการอาหาร
กลางวันสาหรับเด็กอนุบาล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตาบลหนองบัว

92

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสังคม

โครงการอาหาร
กลางวันศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กชุมชนดอน
หัน

เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์

632,100.00

- เพือ่ ให้เด็กมี
อาหารรับประทาน
อย่างเพียงพอ

- จัดให้มีโครงการอาหาร
กลางวันสาหรับเด็กอนุบาล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดอนหัน

50,000.00

ผลผลิต
- คณะกรรมการสภา
วัฒนธรรมตาบล หนองบัว ได้
ขับเคลื่อนการทางานด้าน
วัฒนธรรม เพือ่ ประโยชน์ใน
การอนุรักษ์ ฟื้นฟู จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของ
ท้องถิ่น และของชาติและ
ประสานการดาเนินงาน
วัฒนธรรม โดยการมีสว่ นร่วม
ของ ภาคประชาสังคมและ
ประชาชน

22
แหล่งที่มา
งบประมาณ
เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์

งบตามข้อบัญญัติ

วัตถุ
ประสงค์
- เพือ่ ให้เด็กมี
อาหารเสริม (นม)
ไว้ดื่มเพื่อบารุง
สุขภาพ

ยุทธศาสตร์

โครงการ

93

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสังคม

โครงการอาหารเสริม
(นม) ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตาบล
หนองบัว

94

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสังคม

-โครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา ยา
เสพติดในโรงเรียน

เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์

121,000.00

- เพือ่ ให้โรงเรียน
ในเขตเทศบาล
เป็นพื้นที่ปลอดยา
เสพติด
- เพือ่ ป้องกันไม่ให้
เยาวชนเข้าไป
ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพ
ติด
- เพือ่ ส่งเสริมให้
ครูผู้ปกครองหัน
มาสนใจปัญหายา
เสพติด

- จัดอบรมนักเรียนใน
โรงเรียนในเขตเทศบาล

95

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสังคม

โครงการสนับสนุน
การบาบัดรักษาและ
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้
ติดยาเสพติด

เงินอุดหนุนทั่วไป

32,500.00

- เพือ่ ช่วยเหลือผู้
ที่ติดยาเสพ
ติดได้รับการรักษา
บาบัดและ
เลิกยาเสพติดได้
อย่างเด็ดขาด
- เพือ่ เปิดโอกาส
ให้ผู้ติดยา
เสพติดได้กลับมา
ใช้ชีวิตใน
สังคมได้อย่างปกติ

- สนับสนุนงบประมาณใน
การบาบัดรักษา ผู้ติดยาเสพ
ติด - จัดอบรมเพือ่ ฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยา เสพติด

96

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสังคม

โครงการอาหารเสริม
(นม) ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กชุมชนดอน
หัน

เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์

247,189.80

- เพือ่ ให้เด็กเล็กมี
อาหารเสริม
(นม) ไว้ดื่มเพือ่
บารุงสุขภาพ
- เพือ่ ให้เด็กมีการ
เจริญเติบโต
ทั้งทางร่างกาย
จิตใจและสมอง

- จัดอาหารเสริม (นม)
สาหรับเด็กอนุบาล ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กชุมชนดอนหัน

97

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสังคม

โครงการปัจฉิมนิเทศ
นักเรียน

รายได้จัดเก็บเอง

20,000.00

- เพือ่ เสริมสร้าง
ขวัญและกาลังใจ
ให้กับนักเรียน
ศพด. ที่จบ
การศึกษา
และเกิดความ
ภาคภูมิใจในความ
สาเร็จ
- เพือ่ เสริมสร้าง
ความสัมพันธ์อนั
ดีงามระหว่างครู
กับนักเรียนศพด.

- จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ
นักเรียน ศพด. เพือ่ เป็นขวัญ
และกาลังใจให้เด็กที่สาเร็จ
การศึกษา ปีละ 1 ครั้ง

521,206.40

ผลผลิต
- จัดอาหารเสริม (นม)
สาหรับเด็กอนุบาลศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบล
หนองบัว

23
แหล่งที่มา
งบประมาณ
รายได้จัดเก็บเอง

งบตามข้อบัญญัติ

วัตถุ
ประสงค์
- เพือ่ เป็นการแบ่ง
เบาภาระผู้
ปกครองที่ตอ้ งไป
ทางานหาเลี้ยง
ชีพ ไม่สามารถมา
รับส่งได้
- เพือ่ เป็นการ
คุ้มครองและให้
สวัสดิการแก่เด็ก
นักเรียน

ยุทธศาสตร์

โครงการ

98

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสังคม

โครงการจ้างเหมารถ
รับ-ส่งเด็กอนุบาล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาล ตาบลหนอง
บัว

99

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสังคม

โครงการจัดงานวัน
ไหว้ครู

รายได้จัดเก็บเอง

20,000.00

100

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสังคม

โครงการอาหาร
กลางวันสาหรับ
โรงเรียนในเขต
เทศบาล (สังกัด
สพฐ.)

เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์

2,332,000.00

- เพือ่ ให้เด็ก
- จัดให้มีโครงการอาหาร
นักเรียนได้มอี าหาร กลางวันสาหรับ เด็กโรงเรียน
รับประทานอย่าง ในเขตเทศบาลตาบลหนองบัว
เพียงพอ
(สังกัด สพฐ.)
- เพือ่ ให้เด็กมี
สุขภาพร่างกายที่
สมบูรณ์แข็งแรง
เจริญเติบโตตามวัย

101

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสังคม

โครงการอาหารเสริม
(นม) สาหรับ
โรงเรียนในเขต
เทศบาลตาบลหนอง
บัว (สังกัด สพฐ. )

เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์

2,130,380.60

- เพือ่ ให้เด็กเล็ก
โรงเรียนในเขต
เทศบาลมีอาหาร
เสริมนมไว้ดมื่
เพื่อบารุงสุขภาพ
- เพือ่ ให้เด็กมีการ
เจริญเติบโตทั้ง
ทางร่างกาย จิตใจ
และสมอง

- จัดอาหารเสริม (นม)
สาหรับนักเรียน โรงเรียนใน
เขตเทศบาลตาบลหนองบัว
(สังกัด สพฐ.)

102

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสังคม

โครงการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 1
หนองใส

เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์

20,000.00

- เพือ่ พัฒนา
หลักสูตร
สถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล
1 หนองใส
ให้เหมาะสมกับวัย
ของผู้เรียน
และความต้องการ
ของท้องถิน่
- เพือ่ ให้โรงเรียน
เทศบาล 1หนองใส
มีหลักสูตร
สถานศึกษาใช้ใน
การ
พัฒนาผู้เรียน

- โรงเรียนเทศบาล 1
หนองใส มีการจัด
ประสบการณ์การเรียนรูท้ ี่
เหมาะสมสอดคล้อง กับ
เป้าหมายการศึกษา ความ
ต้องการของ ผู้เรียน
ผู้ปกครองและท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส
ได้ปรับปรุง หลักสูตร
สถานศึกษาตามความ
เปลี่ยนแปลง ทางด้าน
วิชาการต่างๆ ทั้งทางด้าน
สังคม เศรษฐกิจและ
เทคโนโลยี

570,000.00

- เพือ่ เป็นการ
เสริมสร้างความ
สัมพันธ์อันดี
ระหว่างครูและ
นักเรียน
- เพือ่ ปลูกฝังให้
นักเรียนรู้จกั การ
แสดงถึงความ
เคารพและกตัญญู
กตเวทิตา

ผลผลิต
- จ้างเหมารถยนต์ รับ-ส่ง
เด็กภายใน เขตเทศบาล
จานวน 5 คัน

- จัดทาพิธีไหว้ครู กิจกรรม
การแสดง ออกต่างๆของเด็ก
นักเรียน ศพด.ในสังกัด มี
ผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน
400 คน

24
แหล่งที่มา
งบประมาณ
รายได้จัดเก็บเอง

ยุทธศาสตร์

โครงการ

103

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสังคม

โครงการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ
งานมหกรรมการจัด
การศึกษาท้องถิน่

104

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสังคม

โครงการส่งเสริมนิสัย เงินอุดหนุนแบบมี
รักการอ่าน
วัตถุประสงค์

105

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสังคม

โครงการติวเข้มคน
เก่งกลุ่มสาระ วิทย์
คณิต อังกฤษ ไทย
ระดับมัธยมศึกษา

106

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสังคม

107

108

งบตามข้อบัญญัติ
100,000.00

วัตถุ
ประสงค์
- เพือ่ จัดกิจกรรม
ให้นักเรียนได้
แสดงออกซึ่งความ
สามารถในด้าน
วิชาการทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
- เพือ่ เป็นเวที
ประกวดและการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ของนักเรียน

ผลผลิต
- นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
และผ่าน เกณฑ์การประกวด
- ส่งเสริมนักเรียนทีม่ ีความ
เป็นเลิศด้านต่างๆ ได้แสดง
ความสามารถตามศักยภาพที่
มีอยู่ - ปลูกฝังนักเรียนให้มี
ความใฝ่รู้ใฝ่เรียน

50,000.00

- เพือ่ ส่งเสริมการ
- ครูนักเรียนทุกคนได้รับ
เรียนการสอนใน
บริการของห้องสมุด ศึกษา
โรงเรียนให้มี
ค้นคว้าแสวงหาความรู้ด้วย
ประสิทธิภาพมาก
ตนเองและ นักเรียนไม่นอ้ ย
ขึ้นครู นักเรียน
กว่าร้อยละ 70 มีนิสัย รัก
และชุมชนมีแหล่ง การอ่านห้องสมุดของโรงเรียน
ศึกษาค้นคว้า
ได้รับการ พัฒนาและนักเรียน
เกี่ยวกับอาเซียน
มีคุณภาพตามมาตรฐาน ที่
เพื่อกระตุน้ และ
กาหนด
ชี้นานักเรียนให้เกิด
ความสนใจและมี
นิสัยรักการอ่าน

เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์

20,000.00

- เพือ่ ให้นักเรียน
เตรียมพร้อม
ในการแข่งขันคน
เก่งระดับภาค
และระดับประเทศ

- นักเรียนชัน้ ม.1 -3 กลุ่ม
สาระละ 5 คน เข้าอบรมตาม
กลุ่มสาระต่างๆจานวน 3 วัน

โครงการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้

เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์

50,000.00

- เพือ่ พัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ใน
โรงเรียนให้มีชีวิต
และส่งเสริม
กระตุ้นให้นกั เรียน
ได้ทุกเวลา
ทุกสถานที่

- โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ทั้ง
ภายในและ ภายนอกโรงเรียน
สาหรับใช้ในการจัด การ
เรียนรูอ้ ย่างมีประสิทธิภาพ
- ห้องสมุดโรงเรียน
ห้องปฏิบัติการ วิทยาศาสตร์
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ห้องปฏิบัติการทางภาษามี
บรรยากาศ ที่เหมาะสม
เอื้อต่อการเรียนรู้

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสังคม

โครงการอาหาร
กลางวันนักเรียน

เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์

2,344,000.00

- เพือ่ ให้นักเรียน
ทุกคนได้รับ
ประทานอาหาร
ครบหลัก
โภชนาการ

- นักเรียนระดับชั้นอนุบาล
ถึง ป.6 ได้รับ ประทาน
อาหารที่สะอาดถูกหลัก
โภชนาการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสังคม

โครงการอาหารเสริม
(นม)

เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์

1,122,893.20

- เพือ่ ให้นักเรียน
ได้ดื่มอาหาร
เสริม(นม) ตาม
หลักโภชนาการ

- นักเรียนระดับชั้นอนุบาล
ถึง ป.6 ได้ดื่มนม วันละ
1 กล่อง

25
แหล่งที่มา
งบประมาณ
เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์

งบตามข้อบัญญัติ

วัตถุ
ประสงค์
- เพือ่ พัฒนา
ปรับปรุงตกแต่ง
บรรยากาศและ
บริการของห้อง
สมุดให้เอือ้ ต่อการ
เรียนรู้
- เพือ่ ผู้ใช้
ห้องสมุดได้รับทั้ง
ความ
รู้ความสะดวกและ
บรรยากาศที่ดี
เมื่อเข้ามาใช้
ห้องสมุด

ยุทธศาสตร์

โครงการ

109

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสังคม

โครงการพัฒนา
ห้องสมุดโรงเรียน

110

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสังคม

โครงการจ้างเหมา
พนักงานทาความ
สะอาด ประจา ศพด.
หนองบัว และ ศพด.
ดอนหัน

รายได้จัดเก็บเอง

375,000.00

- เพือ่ ดูแลรักษา
ความสะอาด
สถานศึกษาและ
อาคารเรียน
- เพือ่ ปรับปรุง
ซ่อมแซม วัสดุ
ครุภัณฑ์ให้
สามารถใช้งานได้
อย่างปกติ

- จัดจ้างนักการภารโรง
จานวน 4 คน

111

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสังคม

โครงการสร้างลาน
อเนกประสงค์ที่ปูพนื้
ด้วยแผ่นยางพาราใน
โรงเรียนในสังกัด
อปท.

รายได้จัดเก็บเอง

220,000.00

- เพื่อช่วยเหลือ
เกษตรกรผู้ปลูก
ยางพาราตาม
หนังสือ สั่งการ มท
๐๘๙๑.๒/ ว ๒๖๙

- โรงเรียนในสังกัด อปท.มี
ลานอเนกประสงค์ที่ปูพื่นด้วย
แผ่นยางพาราแห่งละ 1
โครงการ ขนาดพืน้ ทีแ่ ห่งละ
100 ตารางเมตร

112

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสังคม

โครงการหนูน้อยร่วม
ใจป้องกันอัคคีภัยใน
ศูนย์พัฒนาเด็กใน
สังกัดฯ

รายได้จัดเก็บเอง

20,000.00

- ให้เด็กได้เรียนรู้
วิธีป้องกันอันตราย
ที่เกิดจากอัคคีภัย

- เด็กและครูในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัดฯ ได้รับ
ความรู้ในการป้องกันอัคคีภัย
จัดภาคเรียนละ 1 ครั้ง

113

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสังคม

โครงการประชุม
ผู้ปกครอง

รายได้จัดเก็บเอง

20,000.00

- เพื่อให้ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กได้
ชี้แจงกฏระเบียบ
และวิธกี าร
ดาเนินการภัยใน
ศูนย์ฯ ให้
ผู้ปกครองรับทราบ
และถือปฏิบัติ

- จัดประชุมผู้ปกครอง
นักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตาบลหนองบัว
เพื่อชีแ้ จงกฏระเบียบต่างๆ
ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง

114

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสังคม

อุดหนุนโครงการจัด
กิจกรรมสนับสนุน
งานประเพณีทุ่งศรี
เมืองอาเภอเมือง
อุดรธานี

รายได้จัดเก็บเอง

25,000.00

- เพื่อรักษา
วัฒนธรรมทีถ่ ือ
ปฏิบัติต่อกันมา
สืบไป

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนใน
การสนับสนุนงานประเพณีทุ่ง
ศรีเมืองอาเภอเมืองอุดรธานี

115

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสังคม

โครงการส่งเสริมการ
ปฏิบัติธรรมนักเรียน
ในเขตเทศบาลตาบล
หนองบัว

รายได้จัดเก็บเอง

50,000.00

- เพื่อปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรม
ให้กับนักเรียน

- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1-3 ได้เข้าวัดปฏิบัติธรรม

100,000.00

ผลผลิต
- ห้องสมุดมีบรรยากาศน่า
ใช้และบริการ ที่ดเี อือ้ ต่อการ
เรียนรู้
- จัดซื้อหนังสือ
- จัดซื้อวัสดุในการจัดสภาพ
บรรยากาศ
- ผู้ใช้บริการได้รับความรู้ตาม
ความต้องการ

26
แหล่งที่มา
งบประมาณ
รายได้จัดเก็บเอง

งบตามข้อบัญญัติ

วัตถุ
ประสงค์
- เพือ่ นานักเรียน
เข้าร่วมประกวด
วงโยธวาทิตชิง
แชมป์ภาค
- เพือ่ พัฒนา
นักเรียนด้านทักษะ
การเล่นดนตรี

ยุทธศาสตร์

โครงการ

116

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสังคม

โครงการเข้าร่วมการ
ประกวดวงโยธวาทิต
ชิงแชมป์ภาค ระดับ
ภูมิภาค ณ จังหวัด
ขอนแก่น

117

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี

โครงการฝึกอบรม
และศึกษาดูงาน เพื่อ
พัฒนาศักยภาพของ
คณะผู้บริหาร และ
บุคลากรของเทศบาล
ตาบลหนองบัว

รายได้จัดเก็บเอง

500,000.00

- เพือ่ เสริมสร้าง
วิสัยทัศน์และ
ทัศนคติ
ที่ดีในการ
ปฏิบัติงานให้แก่
คณะผู้บริหาร
และบุคลากรของ
เทศบาล

- ฝึกอบรมและทัศนศึกษาดู
งาน ปีละ 1 ครั้ง
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โครงการฝึกอบรม
เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมให้แก่
บุคลากรเทศบาล

รายได้จัดเก็บเอง

30,000.00

- เพือ่ เสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม
ในการปฏิบัติงาน
แก่คณะผู้บริหาร
และบุคลากร
เทศบาล

- จัดฝึกอบรม ปีละ 1 ครั้ง
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โครงการติดตามและ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ
เทศบาลตาบลหนอง
บัว

รายได้จัดเก็บเอง

100,000.00

- เพือ่ สารวจความ
พึงพอใจของ
ประชาชนในการ
ให้บริการของ
เทศบาล

- จ้างสถาบันทีม่ ีความ
ชานาญสารวจ ความพึงพอใจ
ของประชาชนในการให้
บริการของเทศบาลปีละครั้ง
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โครงการเทศบาล
โปร่งใสหัวใจ
คุณธรรม

รายได้จัดเก็บเอง

30,000.00

- เพือ่ เพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติ
งานเน้นความ
โปร่งใสและมี
คุณธรรม
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน

- ดาเนินการจัดอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับ แนวทาง
ปฏิบัติงานที่เน้นความโปร่งใส
และเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม

90,000.00

ผลผลิต
เชิงปริมาณ - นักเรียนวงโยธ
วาทิต โรงเรียน เทศบาล 1
หนองใส จานวน 60 คน
วิทยากรผู้ฝึกสอน 8 คน เพลงบรรเลงวงโยธวาทิต 2
เพลง เชิงคุณภาพ - นักเรียน
ทุกคนได้พัฒนาด้านสุนทรีย
ภาพและลักษณะนิสัยด้าน
ศิลปะดนตรี - นักเรียนเกิด
ทักษะความสามารถใน การ
บรรเลงดนตรีสากล นักเรียนได้รับการส่งเสริม
ความ สามารถและความ
สนใจด้านดนตรี

27
ยุทธศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ
รายได้จัดเก็บเอง

งบตามข้อบัญญัติ

วัตถุ
ประสงค์
- เพือ่ ให้
ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการ
ดาเนินกิจกรรม
ของเทศบาล
- เพือ่ รับทราบ
ปัญหาความ
ต้องการ
ของประชาชนใน
ชุมชน
-เพื่อให้เกิดการ
ระดมความคิดใน
การแก้ไขปัญหา

ผลผลิต
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โครงการจัดทา
แผนพัฒนาเทศบาล
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โครงการหนึ่งตาบล
หนึ่งทีมกู้ชีพ กู้ภัย
(OTOS)

รายได้จัดเก็บเอง

50,000.00

- เพือ่ พัฒนา
ศักยภาพและ
ประสิทธิภาพ
บุคลากรที่ปฏิบัติ
หน้าที่เป็นหน่วย
เผชิญเหตุ
- เพือ่ พัฒนา
บุคลากรและสร้าง
ทีมกู้ชีพประจา
ตาบลให้สามารถ
ปฏิบัติภารกิจด้าน
การค้นหาและ
ช่วยเหลือประสบ
ภัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

- จัดส่งอบรม OTOS
จานวน 10 คน
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โครงการจัดงานวัน
เทศบาล 24 เมษายน

รายได้จัดเก็บเอง

30,000.00

- เพือ่ เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมของ
เทศบาลให้
ประชาชน
ได้รับทราบ
- เพือ่ ส่งเสริมการ
ร่วมกิจกรรม
ระหว่างเทศบาล
และชุมชน

- จัดงานวันเทศบาล วันที่
24 เมษายน
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โครงการจัดทา
รายงานกิจการ
เทศบาล ตาบล
หนองบัว

รายได้จัดเก็บเอง

75,000.00

- เพือ่ สรุปผลงาน
ในรอบปีของ
เทศบาลตาบล
หนองบัว

- จัดพิมพ์รายงานกิจการ
เทศบาลตาบลหนองบัว
จานวนปีละไม่นอ้ ยกว่า
1,000 เล่ม
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โครงการจัดทา
วารสารเทศบาล
ตาบล หนองบัว ราย
3 เดือน

รายได้จัดเก็บเอง

75,000.00

- เพือ่ เป็นการ
เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
ข่าวสารของ
เทศบาลตาบล
หนองบัว

- จัดพิมพ์วารสารเทศบาล
ตาบลหนองบัว ราย 3 เดือนๆ
ละไม่น้อยกว่า 1,000 ฉบับ

150,000.00

- จัดประชุมประชาคม
ชาวบ้านในเขต เทศบาล
จานวนปีละ 1 ครัง้ - จัดเวที
ประชาคมชาวบ้านทุกชุมชน
ใน เขตเทศบาล

28
ยุทธศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ
เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์

งบตามข้อบัญญัติ

วัตถุ
ประสงค์
- เพือ่ พัฒนา
ความรูแ้ ละ
ความสามารถ
เพิ่มศักยภาพการ
เรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ

ผลผลิต

126

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี

ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาครูผู้ดแู ลเด็ก/
ผู้ดูแลเด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
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โครงการพัฒนา
วิชาชีพครู - เทคนิค
การสอน - อบรม
การวัดประเมินผล อบรมการวิจัยในชั้น
เรียน - กิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม/
จริยธรรม สาหรับครู
- อบรมเชิง
ปฏิบัติการและศึกษา
ดูงาน

เงินอุดหนุนทั่วไป

105,000.00

- เพือ่ ให้การ
บริหารงานของ
โรงเรียน
สาเร็จตามภารกิจ
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
- เพือ่ พัฒนาการ
ทางานของข้าราช
การครูตามยุคสมัย
ปัจจุบันของบ้าน
เมืองที่มีความ
เจริญ ให้เกิดผล
สาเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ถูกต้อง

- คณะครูและบุคลากร
ปฏิบัติงานตาม บทบาทหน้าที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล - คณะครูมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
บุคลากรในโรงเรียนและ
ระหว่างหน่วยงาน - คณะครู
นาความรู้ได้จากการศึกษาดู
งาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ไปใช้ในการพัฒนา การเรียน
การสอน
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โครงการพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุข ( อสม. )
และศึกษาดูงาน

รายได้จัดเก็บเอง

350,000.00

- เพือ่ ให้
อาสาสมัคร
สาธารณสุข
มีความรู้
ความสามารถใน
งานด้าน
สาธารณสุขเพิ่ม
มากขึน้

- จัดอบรม และทัศนศึกษาดู
งานของ อาสาสมัคร
สาธารณสุข จานวน 400
คน ระยะเวลา 2-3 วัน
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โครงการเทศบาล
เคลื่อนที่พบ
ประชาชน

รายได้จัดเก็บเอง

50,000.00

- เพือ่ นาเจ้าหน้าที่
ออกไปบริการ
ประชาชนในพื้นที่
โดยตรง
- เพือ่ รับทราบ
ปัญหาความ
ต้องการและ
แนวทางในการ
พัฒนาของ
ประชาชน
ในชุมชน

- จัดเจ้าหน้าที่ออกให้บริการ
ประชาชนตาม ชุมชนต่างๆใน
เขตเทศบาล จานวนปีละ 1
ครั้ง
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โครงการจัดซือ้
รถบรรทุกนั่ง (ดีเซล)
ขนาด 1 ตัน
ขับเคลื่อน 2 ล้อ
แบบดับเบิ้ลแค็บ (4
ประตู)

รายได้จัดเก็บเอง

787,000.00

- เพือ่ ใช้ในงาน
สารวจออกแบบ
ตรวจพืน้ ที่ในเขต
เทศบาล
- เพือ่ ใช้อานวย
ความสะดวกใน
การให้
บริการประชาชน
และติดต่อราชการ

- จัดซื้อรถบรรทุกนั่ง (ดีเซล)
ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2
ล้อแบบดับเบิ้ลแค็บ (4
ประตู) จานวน 1 คัน

38,000.00

- จัดส่งครูเข้ารับการ
ฝึกอบรมและให้มี ความรู้
อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง

29
ยุทธศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ
เงินอุดหนุนทั่วไป

งบตามข้อบัญญัติ

วัตถุ
ผลผลิต
ประสงค์
- เพือ่ ให้มี
- จัดซื้อเครือ่ งพิมพ์
เครื่องมืออุปกรณ์ที่ Multifunction แบบฉีดหมึก
ทันสมัย
(Inkjet) จานวน 1 เครื่อง
เพียงพอและเหมะ
สมต่อการ
ปฏิบัติงาน
- เพือ่ ให้การ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
มากขึน้
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โครงการจัดซือ้
ครุภัณฑ์ เครือ่ งพิมพ์
Multifunction แบบ
ฉีดหมึก (Inkjet)
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โครงการก่อสร้าง
และปรับปรุงระบบ
เสียงตามสายชุมชน
ในเขตเทศบาล

รายได้จัดเก็บเอง

90,000.00

- เพือ่ ให้
ประชาชนได้รับ
ทราบข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ
อย่างทั่วถึง
- เพือ่ อานวย
ความสะดวกใน
การ
ติดต่อประสานงาน
ระหว่างเทศบาล
กับชุมชน

- ก่อสร้างและปรับปรุงหอ
กระจายข่าว พร้อมอุปกรณ์ใน
เขตเทศบาล (เพิ่มเติม) จัดซื้อลาโพงฮอร์น พร้อมลูก
ไลน์ จานวน 50 ตัว - จัดซื้อ
อุปกรณ์อเิ ลคทรอนิกส์ฯ
อุปกรณ์ไฟฟ้า สื่อสารต่างๆ
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โครงการจัดซือ้ ชุด
เครื่องเสียงและ
อุปกรณ์ ชุมชนใน
เขตเทศบาล

รายได้จัดเก็บเอง

70,000.00

-เพื่อให้มเี ครือ่ งมือ
ในการจัดกิจกรรม
ต่างๆของชุมชน
-เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ประสานงานและ
การประชาสัมพันธ์
ในชุมชน

- จัดซื้อชุดเครื่องเสียงและ
อุปกรณ์ จานวน ปีละ
10 ชุด
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โครงการอุดหนุน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การจัดซื้อจัดจ้างของ
องค์การบริหาร ส่วน
ตาบลนิคมสงเคราะห์

รายได้จัดเก็บเอง

15,000.00

- เพือ่ อุดหนุนศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร
การจัดซื้อจัดจ้าง
ขององค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิน่ อาเภอ
เมือง
จังหวัดอุดรธานี

- เพือ่ จ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ในการจัดหา วัสดุอุปกรณ์
ให้กับศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
การจัดซื้อจัดจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อาเภอ
เมือง จังหวัดอุดรธานี ให้กับ
องค์การ บริหารส่วนตาบล
นิคมสงเคระห์
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โครงการจัดซือ้ โต๊ะ
ประชุม

รายได้จัดเก็บเอง

73,500.00

- เพือ่ จัดซื้อโต๊ะ
ประชุม ขนาด
150(w) x 60(d) x
75 (cm)

- จัดซื้อโต๊ะประชุม จานวน
20 ตัว
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โครงการจัดซือ้ ตู้
เหล็ก 2 บานเปิดทึบ

รายได้จัดเก็บเอง

14,000.00

- เพือ่ จัดซื้อตู้
เหล็ก 2 บานเปิด
ทึบมือจับบิดมี
กุญแจล็อค ได้รับ
การรับรอง
มาตรฐาน
อุตสาหกรรม
(มอก.)

- จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานเปิด
ทึบ จานวน 2 ตู้

8,600.00

30
ยุทธศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ
เงินอุดหนุนทั่วไป

งบตามข้อบัญญัติ

วัตถุ
ประสงค์
- เพือ่ ให้มี
เครื่องมือ อุปกรณ์
ที่มีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน
- เพือ่ ให้การ
ปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่มี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น

ผลผลิต
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โครงการจัดซือ้
เครื่องมือช่วยหายใจ
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โครงการจัดซือ้
รถบรรทุกนั่ง (ดีเซล)
ขนาด 1 ตัน
ขับเคลื่อน 2 ล้อแบบ
ดับเบิ้ลแค็บ (4
ประตู)

รายได้จัดเก็บเอง

900,000.00

- เพือ่ ใช้ในการ
ปฏิบัติงานงาน
ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยและงานรักษา
ความสงบ
- เพือ่ ใช้อานวย
ความสะดวกใน
การให้บริการ
ประชาชนและการ
ติดต่อราชการ

- จัดซื้อรถยนต์บรรทุกนั่ง
(ดีเซล) ขนาด 1ตัน
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ล
แค็บ (4ประตู) พร้อมติดตั้ง
วิทยุสื่อสารและไฟ ฉุกเฉิน
เรียบร้อย จานวน 1 คัน
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โครงการจัดซือ้ เครื่อง
วิทยุสื่อสาร ชนิดมือ
ถือ

เงินอุดหนุนทั่วไป

160,000.00

- เพือ่ ให้มี
เครื่องมือ อุปกรณ์
ที่มีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน
- เพือ่ ให้พนักงาน
ดับเพลิงมีความ
ปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงาน

- จัดซื้อเครือ่ งวิทยุสื่อสาร
ชนิดมือถือ จานวน 40
เครื่อง
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โครงการจัดซือ้ เลือ่ ย
โซ่ยนต์

รายได้จัดเก็บเอง

59,000.00

- เพือ่ ให้มี
เครื่องมือ อุปกรณ์
ที่มีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน
- เพือ่ ให้พนักงาน
ดับเพลิงมีความ
ปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงาน

- จัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ จานวน
2 เครื่อง
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โครงการบารุงรักษา
และปรับปรุง
ครุภัณฑ์

เงินอุดหนุนทั่วไป

1,332,030.00

- เพือ่ ให้มี
เครื่องมือ อุปกรณ์
ที่มีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน
- เพือ่ ให้พนักงาน
ดับเพลิงมีความ
ปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงาน

- ปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์ ให้
สามารถปฏิบัติงานได้

300,000.00

- จัดซื้อเครือ่ งมือช่วยหายใจ
จานวน 5 ชุด

31
ยุทธศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ
รายได้จัดเก็บเอง

งบตามข้อบัญญัติ

วัตถุ
ประสงค์
- เพือ่ ให้การ
ปฏิบัติงานของกอง
วิชาการฯเป็นไป
อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ผลผลิต
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โครงการจัดซือ้
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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โครงการจัดซือ้ เครื่อง
สารองไฟฟ้า

รายได้จัดเก็บเอง

3,200.00

-เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไป
อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
เป็นการดูแลรักษา
เครื่องคอมพิวเตอร์
ให้สามารถใช้งาน
ได้อย่างคุ้มค่า

-จัดซื้อเครือ่ งสารองไฟ
ขนาด 800 VA จานวน 2
เครื่อง
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โครงการซ่อมแซม
อาคารเรียน

เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์

200,000.00

- เพือ่ ซ่อมแซม
ปรับปรุงให้อยู่ใน
สถานภาพที่ใช้ได้
และอานวยต่อการ
เรียนการสอน

- เพือ่ ให้อาคารสถานที่อยู่ใน
ความพร้อม ต่อการใช้งานอยู่
เสมอ
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โครงการซ่อมแซม
บารุงรักษาโครงสร้าง
ของครุภณ
ั ฑ์
เครื่องจักรกล
ยานพาหนะ

รายได้จัดเก็บเอง

500,000.00

- เพือ่ ซ่อมแซม
ยานพาหานะทีม่ ี
อยู่ให้พร้อมใช้
ปฏิบัติงาน
ตลอดเวลา
- เพือ่ ให้การ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

- จัดซ่อมบารุงครุภัณฑ์
เครื่องจักรกล ยานพาหนะ
(รถบรรทุกขยะ) กอง
สาธารณสุข
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โครงการซ่อมแซม
บารุงรักษาซ่อมแซม
โครงสร้างของ
ครุภัณฑ์ขนาดใหญ่

รายได้จัดเก็บเอง

500,000.00

- เพือ่ ซ่อมแซม
ยานพาหานะทีม่ ี
อยู่ให้พร้อมใช้
ปฏิบัติงาน
ตลอดเวลา
- เพือ่ ให้การ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

- จัดซ่อมบารุงครุภัณฑ์
เครื่องจักรกล ยานพาหนะ
(รถบรรทุกขยะ) กอง
สาธารณสุข
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โครงการจัดซือ้ เครื่อง
ปริ้นเตอร์ ชนิด
Inkjet Printer

รายได้จัดเก็บเอง

12,900.00

- เพือ่ ให้การ
ปฏิบัติงานของกอง
การศึกษาเป็นไป
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
และบรรลุ
วัตถุประสงค์

- จัดซือ้ เครือ่ งพิมพ์แบบฉีด
หมึก Inkjet Printer จานวน
3 เครื่องๆ ละ 5,000 บ.
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โครงการจัดซือ้
ครุภัณฑ์ เครือ่ ง
สารองไฟฟ้า

เงินอุดหนุนทั่วไป

6,400.00

- เพือ่ ให้การ
ปฏิบัติงานของกอง
ช่างเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

-จัดซือ้ เครือ่ งสารองไฟฟ้า
ขนาด 800 VA จานวน 2
เครื่อง

22,000.00

- จัดซื้อเครือ่ งคอมพิวเตอร์
แบบที่ 1* จานวน 2 ชุด

32
ยุทธศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ
เงินอุดหนุนทั่วไป

งบตามข้อบัญญัติ

วัตถุ
ประสงค์
- เพือ่ ให้มี
เครื่องมืออุปกรณ์ที่
ทันสมัยเพียงพอ
และเหมาะสมต่อ
การปฏิบัติงาน
- เพือ่ ให้การ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

ผลผลิต
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โครงการจัดซือ้
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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โครงการจัดซือ้ ตู้เก็บ
ของสาหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบล
หนองบัว

รายได้จัดเก็บเอง

10,500.00

- เพือ่ ใช้เก็บวัสดุ
สานักงานของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบล
หนองบัว

- จัดซื้อครุภัณฑ์ตู้เก็บของ
ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาล
ตาบลหนองบัว จานวน 3
หลังๆ ละ 25,000 บาท
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โครงการจัดซือ้ ตู้เก็บ
ของสาหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กชุมชน
ดอนหัน

รายได้จัดเก็บเอง

10,500.00

- เพือ่ ใช้เก็บวัสดุ
สานักงานของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ชุมชนดอนหัน

- จัดซื้อครุภัณฑ์ตู้เก็บของ
ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กชุมชน
ดอนหัน จานวน 3 หลังๆ ละ
25,000 บาท

152

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี

โครงการจัดซือ้ ตู้เก็บ
เอกสารสาหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลหนอง
บัว

รายได้จัดเก็บเอง

15,000.00

- เพือ่ ใช้เก็บ
เอกสารทาง
ราชการ
ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาล
ตาบลหนองบัว

- จัดซื้อครุภัณฑ์ตู้เก็บ
เอกสารบานเลื่อน ให้กับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบล
หนองบัว จานวน 3 หลังๆละ
5,000 บ.
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โครงการจัดซือ้ ตู้เก็บ
เอกสารสาหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กชุมชน
ดอนหัน

รายได้จัดเก็บเอง

15,000.00

- เพือ่ ใช้เก็บ
เอกสารทาง
ราชการ
ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กชุมชน
ดอนหัน

- จัดซื้อครุภัณฑ์ตู้เก็บ
เอกสารบานเลื่อน ให้กับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กชุมชนดอนหัน
จานวน 3 หลังๆ ละ
5,000 บ.
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โครงการจัดซือ้ เก้าอี้
สานักงานสาหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบล หนอง
บัว

รายได้จัดเก็บเอง

5,000.00

- เพือ่ ให้ครูผู้ดูแล
เด็กมีที่สาหรับ
นั่งปฏิบัติงาน

- จัดซื้อเก้าอี้สานักงาน
สาหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก
สาหรับเทศบาลตาบล หนอง
บัวจานวน 2 ตัวๆ ละ
2,500 บ.
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โครงการจัดซือ้ เก้าอี้
สานักงานสาหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ชุมชนดอนหัน

รายได้จัดเก็บเอง

5,000.00

- เพือ่ ให้ครูผู้ดูแล
เด็กมีที่สาหรับ
นั่งปฏิบัติงาน

- จัดซื้อเก้าอี้สานักงาน
สาหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก
ชุมชนดอนหันจานวน 2 ตัวๆ
ละ 2,500 บ.
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โครงการจัดซือ้ ชั้น
วางสิ่งของสาหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบล หนอง
บัว

รายได้จัดเก็บเอง

90,000.00

- เพือ่ ใช้ในการ
วางอุปกรณ์การ
เรียนการสอนและ
อุปกรณ์สัมภาระ
ของเด็กนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบล
หนองบัว

- จัดซื้อครุภัณฑ์ชนั้ วางของ
สาหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลหนองบัว
จานวน 9 หลังๆ ละ
10,000 บ.

60,000.00

-จัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด จานวน 2
ชุด 1. เครื่องคอมพิวเตอร์
แบบที่ 1* จานวน 2 ชุด 2.
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
(Inkjet Printer) จานวน 2
เครื่อง 3. เครื่องสารองไฟฟ้า
ขนาด 800 VA จานวน 2
เครื่อง

33
ยุทธศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ
รายได้จัดเก็บเอง

งบตาม
ข้อบัญญัติ
30,000.00

วัตถุ
ประสงค์
- เพื่อใช้ในการวาง
อุปกรณ์
การเรียนการสอน
และอุปกรณ์
สัมภาระของเด็ก
นักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
ชุมชนดอนหัน

ผลผลิต
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โครงการจัดซือ้ ชั้นวาง
สิ่งของสาหรับ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กชุมชนดอนหัน

- จัดซื้อครุภัณฑ์ชนั้ วางของ
สาหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก
ชุมชนดอนหัน จานวน 3
หลัง หลังละ 10,000 บ.
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โครงการจัดซือ้ ชั้นวาง
หนังสือสาหรับ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตาบล หนองบัว

รายได้จัดเก็บเอง

18,000.00

- เพือ่ ให้มีทเี่ ก็บ
ตาราเรียนเก็บสื่อ
การเรียน การสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตาบล
หนองบัว

- จัดซื้อครุภัณฑ์ชั้นวาง
หนังสือของ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตาบลหนองบัว
จานวน 3 หลังๆละ 6,000 บ.
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โครงการจัดซือ้ ชั้นวาง
หนังสือสาหรับ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กชุมชนดอน
หัน

รายได้จัดเก็บเอง

18,000.00

- เพือ่ ให้มีทเี่ ก็บ
ตาราเรียน เก็บสื่อ
การเรียน การสอน
ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กชุมชน
ดอนหัน

- จัดซื้อครุภัณฑ์ชนั้ วาง
หนังสือของ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กชุมชนดอนหัน จานวน 3
หลังๆละ 6,000 บ.

160
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โครงการจัดซือ้ โต๊ะ-เก้าอี้
สาหรับศูนย์ พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตาบล
หนองบัว

รายได้จัดเก็บเอง

14,000.00

- เพือ่ ใช้ในการ
ปฏิบัติงานในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบล
หนองบัว

- จัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้สานักงาน
จานวน 2 ชุด ชุดละ
7,000 บ.

161

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี

โครงการจัดซือ้ โต๊ะ-เก้าอี้
สาหรับศูนย์ พัฒนาเด็ก
เล็กชุมชนดอนหัน

รายได้จัดเก็บเอง

14,000.00

- เพือ่ ใช้ในการ
ปฏิบัติงานในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ชุมชนดอนหัน

- จัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้สานักงาน
จานวน 2 ชุด ชุดละ
7,000 บ.

162

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี

โครงการปรับปรุงระบบ
แผนที่ภาษีและ ทะเบียน
ทรัพย์สิน

รายได้จัดเก็บเอง

300,000.00

- เพือ่ เป็นการ
ปรับปรุงแผนที่ภาษี
และ
ทะเบียนทรัพย์สิน
ให้เป็นระบบ
LTAX 3000
ของกรมฯ

- ปรับปรุงระบบแผนที่ภาษี
และทะเบียน ทรัพย์สิน
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย
ของกรมฯ

163

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี

โครงการสารวจข้อมูลเพื่อ
ปรับปรุง แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

รายได้จัดเก็บเอง

50,000.00

- เพือ่ ปรับปรุง
ข้อมูลในระบบฯ
ให้ถูกต้อง
- เพือ่ เพิ่มระสิทธิ
ภาพในการ
ตรวจสอบข้อมูลได้
โดยสะดวกรวดเร็ว

- เทศบาลตาบลหนองบัวมี
แผนที่และทะเบียน ทรัพย์สิน
ที่ถกู ต้อง

34
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โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ
รายได้จัดเก็บเอง

วัตถุ
ประสงค์
70,000.00 - เพื่ออานวยความ
สะดวกและจูงใจ
ให้กับผู้ประกอบ
การในการชาระ
ภาษี
- ออกเยี่ยม
ผู้ประกอบการเพือ่
รับทราบปัญหา
ตลอดจนรับเรื่อง
ร้องเรียนต่างๆ
8,000.00 - เพื่อให้มีตเู้ ก็บ
เอกสารที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ที่เป็น
ระเบียบเรียบร้อย
และเหมาะสมกับ
การปฏิบัติงาน
- เพือ่ อานวย
ความสะดวกแก่
ผู้ใช้เอกสาร

งบตามข้อบัญญัติ

164

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี

โครงการจัดเก็บภาษี
เคลื่อนที่

165

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี

โครงการจัดซือ้ ตู้เก็บ
เอกสาร

รายได้จัดเก็บเอง

166

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี

โครงการจัดซือ้ ตู้เก็บ
เอกสาร

รายได้จัดเก็บเอง

30,000.00

167

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี

โครงการจัดซือ้ ตู้
รางเลือ่ น

รายได้จัดเก็บเอง

100,000.00

168

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี

โครงการจัดซือ้ ตู้เก็บ
เอกสาร

รายได้จัดเก็บเอง

16,000.00

- เพื่อให้มีตเู้ ก็บ
เอกสารที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ด้าน
การเงิน บัญชี,พัสดุ
และฝ่ายพัฒนา
รายได้ ที่เป็น
ระเบียบเรียบร้อย
และเหมาะสม
กับการปฏิบัติงาน
- เพือ่ อานวย
ความสะดวกแก
ผู้ใช้เอกสาร
- เพื่อให้มีตเู้ ก็บ
เอกสารที่ใช้ใน
การปฏิบัติงาน
ด้านแผนที่ภาษีฯ
และด้านการเงิน
บัญชี ทีเ่ ป็น
ระเบียบเรียบร้อย
และเหมาะสมกับ
การปฏิบัติงาน
- เพื่อความอานวย
ความสะดวกแก่
ผู้ใช้เอกสาร
- เพื่อให้มีตเู้ ก็บ
เอกสารที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานด้าน
การเงินบัญชีและ
งานบริหารงาน
ทั่วไป (ธุรการ)
เหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงาน
- เพือ่ อานวย
ความสะดวกแก่ผู้
ใช้เอกสาร

ผลผลิต
-ออกให้บริการตามสถาน
ประกอบการ และชุมชนต่างๆ
คลอบคลุมเขตเทศบาล

- จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบาน
เลื่อนทึบ ขนาด 4 ฟุต
จานวน 2 หลัง

- จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2
บานเปิด จานวน 6 หลัง

- จัดซื้อตู้เก็บรางเลือ่ น
จานวน 2 ตู้

- จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร บาน
เลื่อนกระจก จานวน 4 หลัง

35
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โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ
รายได้จัดเก็บเอง

169 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี

โครงการจัดซือ้
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
แบบที่ 1*

170 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี

โครงการจัดซือ้ ครุภัณฑ์ รายได้จัดเก็บเอง
เครื่องสารองไฟฟ้า

171 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี

โครงการจัดซือ้ เครื่อง
ถ่ายเอกสาร

172 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี

173

174

วัตถุ
ประสงค์
80,000.00 - เพือ่ ให้การ
ปฏิบัติงานด้าน
แผนที่ภาษี
และทะเบียน
ทรัพย์สิน เป็นไป
ด้วยความสะดวก
รวดเร็ว

งบตามข้อบัญญัติ

ผลผลิต
- จัดซื้อเครือ่ งคอมพิวเตอร์
แบบที่ 1* จานวน 1 ชุด

48,000.00

- เพือ่ ให้การ
ปฏิบัติงานด้าน
การเงิน บัญชี
จัดเก็บรายได้
แผนที่ภาษีฯ และ
พัสดุเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และ
เป็นการดูแลรักษา
เครื่องคอมพิวเตอร์
ให้สามารถใช้งาน
ได้อย่างคุ้มค่า

- จัดซื้อเครือ่ งสารองไฟฟ้า
ขนาด 800 VA จานวน 15
เครื่อง

รายได้จัดเก็บเอง

100,000.00

- เพือ่ ความสะดวก
ในการจัดทาสาเนา
เอกสารต่าง ๆ
ของงานพัสดุ,งาน
การเงินและบัญชี
- เพือ่ เป็นการ
เตรียมความพร้อม
ในการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามระเบียบฯ

- จัดซื้อเครือ่ งถ่ายเอกสาร
ระบบดิจิตอล ขาว - ดา
จานวน 1 เครื่อง

โครงการจัดซือ้
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

รายได้จัดเก็บเอง

53,200.00

-เพื่อให้มเี ครือ่ งมือ
อุปกรณ์ทที่ ันสมัย
เพียงพอและ
เหมาะสมต่อ
การปฏิบัติงาน
-เพื่อให้การปฏิบัติ
งานมีประสิทธิภาพ
มากขึน้

-จัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อม
อุปกรณ์ ครบชุด จานวน 2
ชุด 1. เครื่องคอมพิวเตอร์
แบบที่ 2*จานวน 1 ชุด 2.
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
สาหรับงาน ประมวลผล*
จานวน 1 ชุด

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี

โครงการซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

เงินอุดหนุนทั่วไป

58,000.00

- เพือ่ ให้การ
ปฏิบัติงานของ
กองช่างเป็นไป
อย่างมีระสิทธิภาพ

- จัดซื้อเครือ่ งคอมพิวเตอร์
สาหรับงาน ประมวลผลแบบ
ที่ 2* จานวน 2 ชุด

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี

โครงการจัดซือ้ เลือ่ ย
โซ่ยนต์เพื่อตัดต้นไม้
ปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
เขตพื้นที่ เทศบาล
ตาบลหนองบัว

เงินอุดหนุนทั่วไป

41,000.00

- เพือ่ ให้มี
เครื่องมือสาหรับใช้
ในการปฏิบัติงาน

- จัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ จานวน
2 เครื่อง ปริมาตรกระบอกสูบ
31.8 cc ประสิทธิภาพ
เครื่องยนต์1,500 วัตต์ 2
แรงม้า แผ่นบังคับโซ่ 29 cm
( 11.5

36
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โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ
เงินอุดหนุนทั่วไป

วัตถุ
ประสงค์
12,000.00 - เพือ่ ใช้เก็บ
เอกสารทาง
ราชการของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบล
หนองบัว

งบตามข้อบัญญัติ

ผลผลิต

175 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี

โครงการจัดซือ้ ตู้เก็บ
เอกสารบานเลื่อน

176 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี

โครงการจัดซือ้ เทป
วัดระยะ

เงินอุดหนุนทั่วไป

13,500.00

177 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี

โครงการจัดซือ้
เวอร์เนีย

เงินอุดหนุนทั่วไป

4,500.00

178 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี

โครงการก่อสร้าง
พัฒนาปรับปรุง/
ต่อเติม อาคาร
ศูนย์บริการ
สาธารณสุขเทศบาล
และ ที่รับถ่ายโอน
ก่อสร้างกาแพง ลาน
กิจกรรม โรงจอดรถ
ผู้มาใช้บริการ

รายได้จัดเก็บเอง

335,382.00

- เพือ่ การพัฒนา
การบริการ
สาธารณสุข
ขั้นพื้นฐานแก่
ประชาชนในเขต
เทศบาลให้มี
ประสิทธิภาพ
และอานวยความ
สะดวกแก่ผู้มาใช้
บริการ

- ก่อสร้าง/พัฒนาปรับปรุง/
ต่อเติม อาคารศูนย์บริการ
สาธารณสุขเทศบาลและ ที่รับ
ถ่ายโอน -ปรับปรุงสภาพภูมิ
ทัศน์บริเวณโดยรอบ บริเวณ
ศูนย์บริการฯ และอืน่ ๆ

179 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี

โครงการจัดซือ้
ครุภัณฑ์ประจา
ศูนย์บริการ
สาธารณสุขเทศบาล
ฯ และที่รับถ่ายโอน

รายได้จัดเก็บเอง

20,000.00

- เพือ่ ให้มี
เครื่องมืออุปกรณ์ที่
ทันสมัยในการ
ปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น

-จัดซื้อครุภัณฑ์ทจี่ าเป็นต้อง
ใช้ของศูนย์ บริการ
สาธารณสุขและหน่วยงานที่
รับ ถ่ายโอน เช่น หม้อนึ่ง
หม้ออบเครื่องมือ ฯลฯ

180 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี

โครงการจัดครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก

รายได้จัดเก็บเอง

21,000.00

- เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานด้าน
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน
เป็นไปด้วยความ
สะดวกรวดเร็ว

- จัดซื้อเครือ่ งคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสาหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 1*
จานวน 2 ชุด

181 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี

โครงการจัดซือ้ เครื่อง
ปิ้นเตอร์ชนิด Inkjet
Printter สาหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กใน
สังกัดฯ

รายได้จัดเก็บเอง

12,900.00

- เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานของ
ศูนย์เด็กในสังกัดฯ
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและ
บรรลุวัตถุประสงค์

- จัดซื้อเครือ่ งพิมพ์แบบฉีด
หมึก Inkjet Printter จานวน
3 เครื่องๆละ 4,300 บาท

182 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี

โครงการติดตั้งตา
ข่ายลวดติดรัว้ บริเวณ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ชุมชนดอนหัน

รายได้จัดเก็บเอง

100,000.00

- เพื่อป้องกันสัตว์
เลี้ยงที่อาจเข้ามา
ทาอันตรายเด็ก
ภายในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

- เพื่อพัฒนาเด็กเล็กมีรั้วที่
ปลอดภัยจากสัตว์เลี้ยง

183 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี

โครงการจัดซือ้ แท่น
ตัดไฟเบอร์

เงินอุดหนุนทั่วไป

5,500.00

มีแท่นตัดไฟเบอร์
ไว้ใช้งาน

จัดซื้อแท่นตัดไฟเบอร์
จานวน 1 ตัว

- เพือ่ ให้มี
เครื่องมือสาหรับใช้
ในการปฏิบัติงาน

- จัดซื้อครุภัณฑ์ตู้เก็บ
เอกสารบานเลื่อน ให้กับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบล
หนองบัว จานวน 4 หลัง

- จัดซือ้ เทปวัดระยะ ความ
ยาว 50 เมตร จานวน 3 ม้วน

- เพือ่ ให้มีเครือ่ งมือ - จัดซื้อเวอร์เนีย จานวน
สาหรับใช้ใน
3 อัน
การปฏิบัติงาน

37
ยุทธศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ
รายได้จัดเก็บเอง

งบตามข้อบัญญัติ
250,000.00

วัตถุ
ประสงค์
- เพื่ออานวยความ
สะดวกให้กับ
นักเรียนและครูมี
ห้องเรียนเพียงพอ
กับเด็กทีเ่ พิ่มขึน้

- ห้องเรียนที่สะดวก
ปลอดภัยและเพียงพอกับเด็ก
ที่เพิ่มมากขึ้น

ผลผลิต

184 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี

โครงการปรับปรุง/
ต่อเติม/ซ่อมแซม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ชุมชนดอนหัน

185 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี

โครงการจัดซือ้ เครื่อง
ตบดิน

เงินอุดหนุนทั่วไป

21,000.00

มีเครือ่ งตบดินไว้
ใช้งาน

จัดซื้อเครื่องตบดิน ขนาด
7 ตัน จานวน 1 ตัว

186 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี

โครงการปรับปรุง/
ต่อเติม/ซ่อมแซม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบล
หนองบัว

รายได้จัดเก็บเอง

300,000.00

- เพื่ออานวยความ
สะดวกให้กับ
นักเรียนและครูมี
ห้องเรียนเพียงพอ
กับเด็กทีเ่ พิ่มขึน้

- ห้องเรียนที่สะดวก
ปลอดภัยและเพียงพอกับเด็ก
ที่เพิ่มมากขึ้น

187 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี

โครงการจัดซือ้ รถตัด
ถนน

เงินอุดหนุนทั่วไป

45,000.00

มีรถตัดถนนไว้ใช้
งาน

จัดซื้อรถตัดถนน ใบตัด 16

188 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี

โครงการจัดซือ้
คอมพิวเตอร์ สาหรับ
งานประมวลผลแบบ
ที่ 2* (จอขนาดงาน
ประมวลผลไม่น้อย
กว่า 18.5 นิว้ )

รายได้จัดเก็บเอง

29,000.00

- เพื่อมี
คอมพิวเตอร์ไว้ใช้
งานในโครงการ
จัดตั้งศูนย์ขอ้ มูล
บุคลากรท้องถิน่
แห่งชาติระยะที่ 1

- มีคอมพิวเตอร์แบบ
ประมวลผลแบบที่ 2 เพื่อ
รับรองการใช้งานระบบศูนย์
ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่น
แห่งชาติระยะที่ 1 จานวน 1
เครื่อง

189 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี

โครงการจัดซือ้ เครื่อง
ตัดหญ้า

รายได้จัดเก็บเอง

9,500.00

มีรถตัดถนนไว้
ใช้งาน

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบ
สะพายหลัง จานวน 1 ตัว

190 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี

โครงการจัดซือ้ เครื่อง
เชื่อม

เงินอุดหนุนทั่วไป

9,950.00

มีเครือ่ งเชือ่ มไว้
ใช้งาน

จัดซื้อเครื่องเชื่อม จานวน
1 ตัว

191 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี

โครงสร้างจัดซื้อ
เครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED สี
แบบ Networt

รายได้จัดเก็บเอง

12,000.00

- เพื่อมีเครื่องพิมพ์
ชนิดเลเซอร์/ชนิด
LED สีแบบ
Networt

- มีเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/
ชนิด LED สีแบบ Networt
ไว้ใช้งานจานวน 1 เครือ่ ง

192 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี

โคงการจัดซื้อเครือ่ ง
สารองไฟฟ้าขนาด
800 VA

รายได้จัดเก็บเอง

3,200.00

- เพื่อมีเครื่อง
สารองไฟฟ้า ขนาด
800 VA ไว้ใช้งาน

- มีเครื่องสารองาฟฟ้า ขนาด
800 VA ไว้ใช้งาน จานวน 1
เครื่อง

193 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี

โครงการจัดซือ้ ปั๊มน้า

รายได้จัดเก็บเอง

6,500.00

มีปั๊มน้าไว้ใช้งาน

จัดซื้อปั๊มน้าแช่ ขนาด 2 นิ้ว
จานวน 1 ตัว

194 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี

โครงการจัดซือ้ ตู้
ชาร์จ

เงินอุดหนุนทั่วไป

4,500.00

มีตู้ชาร์จไว้ใช้งาน

จัดซื้อตู้ชาร์จ 60 A 60 V
จานวน 1 ตัว

195 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี

โครงการจัดซือ้ สว่าน
โรตารี่

เงินอุดหนุนทั่วไป

5,800.00

- มีสว่านโรตารี่ไว้
ใช้งาน

- จัดซื้อสว่านโรตารี่ 3 ระบบ
จานวน 1 ตัว

196 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี

โครงการจัดซือ้
เครื่องเจียไฟฟ้า

เงินอุดหนุนทั่วไป

3,700.00

มีเครือ่ งเจียไฟฟ้า
ไว้ใช้งาน

จัดซื้อเครื่องเจียไฟฟ้า
จานวน 1 ตัว

38
ยุทธศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ
เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์

วัตถุ
ประสงค์
1,000,000.00 - เพือ่ ใช้จ่ายใน
การสมัครเข้าร่วม
โครงการของ
โรงเรียนเทศบาล
1 หนองใส
- เพือ่ เป็น
ค่าใช้จ่ายในการ
ได้รับ (SBMILD)
ดีเด่น
- เพือ่ พัฒนาการ
จัดการศึกษาโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ในการพัฒนา
ท้องถิ่น (SBMLD)

งบตามข้อบัญญัติ

ผลผลิต

197 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี

ค่าใช้จ่ายพัฒนาการ
จัดการศึกษาโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานใน
การ พัฒนาท้องถิ่น
(SBMLD)

- โรงเรียนจัดการศึกษา
สอดคล้อง กับความต้องการ
ของประชาชน ในท้องถิน่ โรงเรียนในสังกัดสามารถจัด
การศึกษาตลอดชีวิต

198 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี

ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาข้าราชการครู
ของโรงเรียนในสังกัด

เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์

105,000.00

- เพือ่ ให้ครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาได้พัฒนาการ
ทางานให้เกิดผล
สาเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพ
- เพือ่ จ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัด
อบรมสัมมนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษาของ
โรงเรียนเทศบาล 1
หนองใส

- คณะครูและบุคลากรทุกคน
ในสถาน ศึกษา - จัดส่งครู
เข้ารับการฝึกอบรมและให้ มี
ความรูอ้ ย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

199 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี

โครงการจัดซือ้ ถัง
แรงดันสแตนเลส
พร้อมสวิตช์ควบคุม
แรงดันภายในถัง

รายได้จัดเก็บเอง

30,000.00

- เพือ่ ให้มีถัง
แรงดันสแตนเลส
ไว้ใช้ในสานักงาน

- ติดตั้งถังแรงดันน้า จานวน
1 ถัง ขนาดความจุ 300 ลิตร

200 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี

โครงการจัดซือ้ ปั๊ม
หอยโข่ง ชนิดหน้า
แปลน

รายได้จัดเก็บเอง

30,000.00

- เพือ่ ให้มีปั๊มน้า
แรงดันไว้ใช้
ในสานักงาน

- ติดตั้งปั๊มหอยโข่งชนิดหน้า
แปลน จานวน 2 ตัว ขนาดแรงม้า 3 แรงม้า

201 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี

โครงการจัดซือ้
ครุภัณฑ์สานักงาน
(โต๊ะ-เก้าอี้)

รายได้จัดเก็บเอง

18,200.00

- เพือ่ ให้เจ้าหน้าที่
มีโต๊ะ เก้าอี้
เพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน

-จัดซื้อโต๊ะทางานเหล็ก
จานวน2ตัว -จัดซื้อเก้าอี
ทางาน จานวน 2 ตัว

202 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี

โครงการจัดซือ้
ครุภัณฑ์เครือ่ งพิมพ์
แบบฉีดหมึก ( Inkjet
Printer)

รายได้จัดเก็บเอง

17,000.00

- เพือ่ ให้มี
เครื่องมืออุปกรณ์
เพียงพอ
และเหมาะสมต่อ
การปฏิบัติงาน
-เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

- จัดซื้อเครือ่ งพิมพ์แบบฉีด
หมึก (Inkjet Printer)
สาหรับกระดาษขนาด A3
จานวน 2 เครื่อง(ตามเกณฑ์
ราคา กลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์
ประจาปี พ.ศ. 2559 )

39
ยุทธศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ
รายได้จัดเก็บเอง

วัตถุ
ประสงค์
50,000.00 - จัดซื้อกล้องถ่าย
ภาพนิ่งระบบ
ดิจิตอล
พร้อมอุปกรณ์
จานวน 2 ชุด

งบตามข้อบัญญัติ

ผลผลิต

203 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี

โครงการจัดซือ้ กล้อง
ถ่ายภาพนิ่ง ระบบ
ดิจิตอล

จานวนกล้อง ดิจิตอลใน การ
ปฏิบัติงาน

204 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี

เครื่องทาลายเอกสาร

รายได้จัดเก็บเอง

5,000.00

- เพือ่ ให้มีอุปกรณ์
ในการทาลาย
เอกสารที่ครบอายุ
การเก็บหรือ
เอกสารที่เก็บไว้ไม่
เกิดประโยชน์หรือ
ไม่ใช้ประกอบการ
อ้างอิงใดๆแล้ว

205 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี

โครงการจัดซือ้
ครุภัณฑ์เครือ่ งพิมพ์
แบบฉีดหมึก (Inkjet
Printer)

รายได้จัดเก็บเอง

8,600.00

- เพือ่ ให้มีเครือ่ งมือ - จัดซื้อเครือ่ งพิมพ์แบบฉีด
อุปกรณ์เพียงพอ
หมึก (Inkjet Printer)สาหรับ
และเหมาะสมต่อ
กระดาษขนาดA4 จานวน 2
การปฏิบัติงาน
เครือ่ ง (ตามเกณฑ์ราคากลาง
-เพื่อให้การ
และคุณลักษณะพืน้ ฐาน
ปฏิบัติงานมี
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประสิทธิภาพ
ประจาปี พ.ศ.2559)
มากยิ่งขึ้น

206 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี

โครงการจัดซือ้
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

รายได้จัดเก็บเอง

37,500.00

- เพือ่ ให้มีเครือ่ งมือ - จัดซื้อเครือ่ งคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์ที่
พร้อมอุปกรณ์ ครบชุดจานวน
ทันสมัยเพียงพอ
1 ชุด (แบบที่ 2) 1. เครื่อง
และเหมาะสมต่อ
คอมพิวเตอร์ 2. เครือ่ งพิมพ์
การปฏิบัติงาน
3. เครือ่ งสารองไฟ 4. โต๊ะ
-เพื่อให้การ
และเก้าอี้
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

207 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี

โครงการจัดซือ้
ครุภัณฑ์เครือ่ งเชือ่ ม
โลหะ

รายได้จัดเก็บเอง

10,000.00

- เพือ่ ให้มีเครือ่ งมือ
- จัดซื้อเครือ่ งเชือ่ มโลหะ
อุปกรณ์ที่
จานวน 1 ตัว รายละเอียด
ทันสมัยเพียงพอ
ดังนี้ 1. แรงดันไฟเข้า 1 เฟส
และเหมาะสมต่อ
220V 2. กาลังไฟเข้า 7KVA
การปฏิบัติงาน
3. แรงดันขณะไร้ภาระ 63V
-เพื่อให้การ
4. กระแสไฟเชือ่ ม 20-17A
ปฏิบัติงานมี
5. แรงดันไฟในการเชือ่ ม
ประสิทธิภาพ
26.2V
มากยิ่งขึ้น

208 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี

โครงการจัดซือ้
ครุภัณฑ์สานักงาน
(โต๊ะ-เก้าอี้)

รายได้จัดเก็บเอง

11,000.00

- เพือ่ ให้เจ้าหน้าที่มี
โต๊ะ - เก้าอี้
เพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน

- จัดซื้อเครือ่ งทาลายเอกสาร
ขนาด A4 จานวน 1 เครือ่ ง

- จัดซื้อโต๊ะ - เก้าอีท้ างาน
จานวน 1 ชุด

40
ยุทธศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ
รายได้จัดเก็บเอง

งบตามข้อบัญญัติ

209 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี

โครงการจัดซือ้
ครุภัณฑ์สานักงาน
(โต๊ะ-เก้าอี้)

9,100.00

210 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี

โครงการจัดซือ้
โทรทัศน์แอลอีดี 32
นิ้ว ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กดอนหัน

รายได้จัดเก็บเอง

211 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี

โครงการจัดซือ้ พัดลม
ไอน้าติด ห้องประชุม
ศพด.ชุมชนดอนหัน

รายได้จัดเก็บเอง

212 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี

โครงการจัดซือ้ พัดลม
ไอน้าติดห้อง ประชุม
ศพด.ทต.หนองบัว

รายได้จัดเก็บเอง

108,000.00

213 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี

โครงการจัดซือ้
โทรโข่ง

รายได้จัดเก็บเอง

3,424.00

214 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี

โครงการจัดซือ้ เครื่อง
สูบน้า

รายได้จัดเก็บเอง

85,000.00

58,280.00

วัตถุ
ประสงค์
- เพือ่ ให้เจ้าหน้าที่
มีโต๊ะ เก้าอี้
เพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน

ผลผลิต
-จัดซื้อโต๊ะทางานเหล็ก
จานวน 1ตัว -จัดซือ้ เก้าอี้
ทางาน จานวน 1 ตัว

- เพือ่ ใช้เป็นสือ่
ประกอบการ
สอนการจัด
ประสบการณ์การ
เรียนรูภ้ ายในชั้น
เรียนได้อย่าง
เพียงพอเหมาะสม

- ซื้อโทรทัศน์ LED TV
ขนาดจอ 32 นิว้ จานวน 4
เครื่อง ๆ ละ 10,990 บาท
รวม 43,960 บาท - ลาโพง
คู่หน้า จานวน 4 คูๆ่ ละ
2,690 บาท รวม 10,760
บาท - ขาแขวน TV LCD
สาหรับติดตั้ง และ TV
LCD จานวน 4 อันๆ ละ
890 บาท รวม 3,560 บาท
54,000.00 -เพื่อให้ห้องประชุม - จัดซือ้ พัดลมไอน้าขนาด
มีบรรยากาศร่มรื่น 26 นิ้ว 4 หัวพ่นชนิดติดผนัง
- เพือ่ ให้ศูนย์พัฒนา จานวน 3 เครื่อง เครือ่ งละ
เด็กเล็กมีความ
18,000 บาท พร้อมติดตั้ง
สะดวกในการ
อุปกรณ์
จัดประชุม
- เพือ่ อานวยความ
สะดวกใน
การปฏิบัติงาน
-เพื่อให้ห้องประชุมมี - จัดซือ้ พัดลมไอน้าขนาด
บรรยากาศร่มรืน่
26 นิ้ว 4 หัวพ่นชนิดติดผนัง
- เพือ่ ให้ศูนย์พัฒนา จานวน 6 เครื่อง เครือ่ งละ
เด็กเล็กมี
18,000 บาท พร้อมติดตั้ง
ความสะดวกในการ
อุปกรณ์
จัดประชุม
- เพือ่ อานวยความ
สะดวกใน
การปฏิบัติงาน
- เพือ่ ให้มีเครือ่ งมือ
อุปกรณ์ที่ใช้ในงาน
ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูล
ข่าวสารนอกสถานที่
เหมาะสม
ต่อการปฏิบัติงานมาก
ยิ่งขึ้น
- เพือ่ ให้การ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น

- จัดซื้อโทรโข่งแบบพกพา
เหมาะ กับการใช้งาน
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม
กลางแจ้ง ทัศนศึกษา
กิจกรรมกลุ่ม กาลัง 80 W
Max บันทึกเสียงได้ ปาก
ฮอร์นกว้าง 23 ซ.ม. สายไมค์
ยาว 1.5 ม. สามารถเล่นไฟล์
MP3 ได้ ผ่าน PORT USB
และ SD CARD แบตเตอรี่
ชาร์จได้ จานวน 2 เครื่อง

- เพือ่ ให้มีเครือ่ งมือ
- จัดซื้อเครือ่ งสูบน้า1.1
อุปกรณ์ทมี่ ี
เครื่องยนต์เบนซิน ขนาด5
ประสิทธิภาพ
แรงม้าจานวน 5 เครือ่ ง 1.2
ในการปฏิบัติงาน
ปั๊มแช่ (ปั๊มดูดน้าเสีย) จานวน
-สามารถปฏิบัติงานได้
3 เครื่อง
ทันต่อเวลาเมือ่ เกิดสา
ธารณภัย
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ยุทธศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ
รายได้จัดเก็บเอง

วัตถุ
ผลผลิต
ประสงค์
12,840.00 - เพือ่ ให้มีเครือ่ งมือ
- จัดซื้อตู้ลาโพง
อุปกรณ์ที่ใช้ในงาน อเนกประสงค์ KTP-Series
ประชาสัมพันธ์
เหมาะกับการใช้งาน
ข้อมูลข่าวสารนอก ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสาร
สถานที่เหมาะสมต่อ ปราศรัย ใช้งานได้ทงั้ กับไฟ
การปฏิบัติงานมาก 200 VAC 12 VCD และมา
ยิ่งขึ้น
พร้อมแบตเตอรี่ แบบ Built
- เพือ่ ให้การ
in จานวน 2 เครือ่ ง
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น

งบตามข้อบัญญัติ

215 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี

โครงการจัดซือ้ ตู้
ลาโพงอเนกประสงค์

216 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี

โครงการจัดซือ้ ปั๊มแซ่

รายได้จัดเก็บเอง

12,000.00

- เพือ่ ให้มี
เครื่องมืออุปกรณ์ที่
มีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน
- เพือ่ ให้การ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น

- จัดซื้อปัม๊ แซ่ ขนาดท่อส่ง
2 นิ้ว แรงดันไฟฟ้า 220 230 โวลต์ กาลังไฟฟ้าขนาด
750 โวลต์ จานวน 2 เครื่อง

217 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี

โครงการจ้างเหมา
บริการทาความ
สะอาดสานักงาน
เทศบาลตาบล หนอง
บัว ประจาปี
งบประมาณ 2560

รายได้จัดเก็บเอง

430,887.00

- เพือ่ ให้เทศบาลมี
ความสะอาด
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย

- จัดให้มกี ารจ้างเหมาบริการ
ทา ความสะอาดสานักงาน
เทศบาล ตาบลหนองบัว

218 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี

โครงการจัดซือ้ ระบบ
คอมพิวเตอร์ที่ใช้
สาหรับการบริการ
ด้านงานทะเบียน
ราษฎร

รายได้จัดเก็บเอง

660,000.00

เพื่อให้มรี ะบบ
คอมพิวเตอร์ไว้ใช้
สาหรับให้บริการ
ด้านงานทะเบียน
ราษฎร

ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้
สาหรับการบริการด้านงาน
ทะเบียนราษฎรพร้อมติดตั้ง
จานวน 1 ชุด ตั้งไว้
660,000 บาท

219 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี

โครงการจัดซือ้ โต๊ะ
ทางานเหล็กพร้อม
เก้าอี้

รายได้จัดเก็บเอง

9,100.00 เพื่อจัดซือ้ โต๊ะ
ทางานเหล็กขนาด
5 ฟุตพร้อมเก้าอี้
ทางานจานวน
1 ชุด

เพื่อจัดซื้อโต๊ะทางานเหล็ก
จานวน 1 ชุด ประกอบด้วย
โต๊ะทางาน1 ตัวและเก้าอี้
ทางาน 1 ตัว

220 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี

โครงการจัดซือ้
ครุภัณฑ์สานักงาน
(โต๊ะทางาน)

รายได้จัดเก็บเอง

12,000.00

จัดซื้อโต๊ะทางาน
จานวน 1 ตัว

จัดซื้อโต๊ะทางาน จานวน
1 ตัว

221 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี

โครงการจัดซือ้ เครื่อง
มัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์

รายได้จัดเก็บเอง

48,000.00 เพื่อจัดซือ้ เครื่อง
มัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ระดับ
XGA

จัดซื้อเครื่องมัลติมเี ดีย
โปรเจคเตอร์จานวน 2 ตัว

222 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี

โครงการจัดซือ้ ชุด
เครื่องเสียง(เครือ่ ง
ขยาย+ลาโพง+
ไมโครโฟน)

รายได้จัดเก็บเอง

30,000.00

จัดซื้อเครื่องเสียงจานวน 2
ชุด(เครื่องขยาย+ลาโพง +
ไมโครโฟน)

เพื่อจัดซื้อเครื่อง
เสียงจานวน 2 ชุด
(เครื่องขยาย +
ลาโพง +ไมโครโฟน)
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ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ
เทศบาลตาบลหนองบัว มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดาเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้
ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 197 โครงการ จานวนเงิน 73,116,455 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณจานวน 178
โครงการ จานวนเงิน 63,379,455 ล้านบาท สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี
รวม

50

37

การก่อหนี้ผูกพัน/
โครงการ
ลงนามในสัญญา
16,907,360.29
24

6

150,560.00

6

150,560.00

5

11,742,643.00

5

11,742,643.00

53

35,676,476.65

52

35,458,476.65

96

8,639,415.11

91

7,724,415.11

โครงการ

197

73,116,455.05

178

การเบิกจ่ายงบประมาณ
8,303,360.29

63,379,455.05
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ

โครงการปรับปรุงผัง
เมืองรวมเมืองอุดรธานี
(ปรับปรุงครั้งที่ 3)

รายได้จัดเก็บเอง

500,000.00

444,833.00 29/2560 กองช่าง

11/11/2559

7

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน

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

เงินอุดหนุนทั่วไป

40,100.00

39,000.00 31/2560 กองช่าง

01/06/2560

30

3

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการก่อสร้างถนน เงินอุดหนุนทั่วไป
ค.ส.ล. ซอยเพชรสาลี
แยกขวา ชุมชนหนองใส
1 (เสนอโดยชุมชน
หนองใส 1)

68,300.00

68,000.00 15/2560 กองช่าง

28/04/2560

30

4

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน

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

เงินอุดหนุนทั่วไป

133,500.00

28/04/2560
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5

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการก่อสร้างถนน
ค.ส.ล ซอยประทุมเขต
ชุมชนหนองใส 3
(เสนอโดยชุมชน
หนองใส 3)

เงินอุดหนุนทั่วไป

37,400.00

28/04/2560

30

6

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการก่อสร้างราง
เงินอุดหนุนทั่วไป
ระบายน้า
ค.
ส.ล. รางยูซอยรุ่งเรือง1
ชุมชนบ้านค่ายเสนีย์ฯ2
(เสนอโดยชุมชนบ้านค่าย
เสนีย์ฯ 2)

768,000.00

02/04/2560

240

7

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการก่อสร้างถนน
ค.ส.ล ซอยแสงเจริญ 9
ชุมชนแสงเจริญ (เสนอ
โดยชุมชนแสงเจริญ)

เงินอุดหนุนทั่วไป

35,700.00

35,000.00 12/2560

27/04/2560

30

8

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้า ค.ส.ล. ซอย
แสงเจริญ 8 ถึง 11
ชุมชนแสงเจริญ (เสนอ
โดยชุมชนแสงเจริญ)

เงินอุดหนุนทั่วไป

707,000.00

500,000.00 20/2560

24/05/2560

120

9

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้า
ค.ส.ล. ซอยสุขใจ
พัฒนา 4 ชุมชนประปา
เขต 7 (เสนอโดยชุมชน
ประปาเขต 7)

เงินอุดหนุนทั่วไป

1,444,000.00

1,150,000.00 22/2560

24/05/2560

180

ยุทธศาสตร์

โครงการ

1

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน

2

วงเงินตามสัญญา

คู่สัญญา

131,500.00 16/2560

37,000.00 17/2560 กองช่าง

768,000.00 5/2560 กองช่าง

วันที่เซ็นสัญญา

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน
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ยุทธศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ

10 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล.ซอย
ประชุมชน 3 ชุมชน
หนองขาม (เสนอโดย
ชุมชนหนองขาม)

เงินอุดหนุนทั่วไป

40,100.00

11 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการก่อสร้าง
ระบบระบายน้า ค.
ส.ล. ซอยยลประสงค์
ชุมชนดอนหัน (เสนอ
โดยชุมชนดอนหัน)

เงินอุดหนุนทั่วไป

1,675,000.00

12 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการก่อสร้าง
ระบบระบายน้า ค.
ส.ล. ซอยเจริญทรัพย์
ชุมชนดอนหัน (เสนอ
โดยชุมชนดอนหัน)

เงินอุดหนุนทั่วไป

13 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการก่อสร้างระบบ เงินอุดหนุนทั่วไป
ระบายน้า ค.ส.ล. ซอย
ราษฎร์บารุง ชุมชน
ดอนหัน (เสนอโดย
ชุมชนดอนหัน)

14 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล. เชื่อม
ชุมชนพรสวรรค์กับ
ชุมชนนาดอน จาก
ซ.พรสวรรค์ 5 ถึง ซ.
ข้างวัดป่านาดอน ชุม
นพรสวรรค์,ชุมชนนา
ดอน (เสนอโดย
ชุมชนพรสวรรค์และ
ชุมชนนาดอน)

เงินอุดหนุนทั่วไป

1,671,500.00

15 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล.
ซอยวรรณขาม
ชุมชนบ้านค่ายเสนีย์
ฯ 1(เสนอโดยชุมชน
บ้านค่ายเสนีย์ฯ 1)

เงินอุดหนุนทั่วไป

327,200.00

16 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล. ซอย
ประชาร่วมใจ ชุมชน
บ้านค่ายเสนีย์ฯ1
(เสนอโดยชุมชนบ้าน
ค่ายเสนีย์ฯ 1)

เงินอุดหนุนทั่วไป

84,500.00

17 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล. ซอยสิริ
รุ่ง ชุมชนบ้านค่าย
เสนีย์ฯ 2
(เสนอโดยชุมชนบ้าน
ค่ายเสนีย์ฯ 2)

เงินอุดหนุนทั่วไป

522,600.00

วงเงินตามสัญญา

คู่สัญญา

39,000.00 32/2560 กองช่าง

วันที่เซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การเนินงาน

01/06/2560

30

1,477,000.00 37/2560

12/06/2560

180

1,063,700.00

1,063,700.00 หจก.สิริรุ่งเจริญ
การโยธา

24/05/2560

210

600,300.00

600,300.00 หจก.สิรรุ่งเจริญ
การโยธา

24/05/2560

210

26/05/2560

120

11/02/2560

45

82,000.00 29/2560 กองช่าง

27/05/2560

30

339,000.00 26/2560 กองช่าง

27/05/2560

90

1,083,000.00 26/2560

327,000.00 187/2560 กอง
ช่าง

45
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โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ

วงเงินตามสัญญา

คู่สัญญา

วันที่เซ็นสัญญา

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน

18 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล. ซอย
อนุสรณ์ ชุมชนบ้าน
ค่ายเสนีย์ฯ 2
(เสนอโดยชุมชนบ้าน
ค่ายเสนีย์ฯ 2)

เงินอุดหนุนทั่วไป

123,500.00

118,600.00 28/2560 กอง
ช่าง

26/05/2560

45

19 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการก่อสร้างราง เงินอุดหนุนทั่วไป
ระบายน้า ค.ส.ล. ราง
ยู ซอยรุ่งเรือง 4
ชุมชนบ้านค่ายเสนีย์
ฯ 2 (เสนอโดยชุมชน
บ้านค่ายเสนีย์ฯ 2)

403,200.00

403,200.00 5/2560 กองช่าง 01/04/2560

240

20 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการก่อสร้างราง เงินอุดหนุนทั่วไป
ระบายน้า ค.ส.ล. ราง
ยู ซอยรุ่งเรือง 2
ชุมชนบ้านค่ายเสนีย์
ฯ2 (เสนอโดยชุมชน
บ้านค่ายเสนีย์ฯ 2)

726,800.00

726,800.00 5/2560 กองช่าง 01/04/2560

240

21 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล.ซอย
สบายรีสอร์ท
ชุมชนนาทราย 1(
เสนอโดยชุมชนนา
ทราย 1)

เงินอุดหนุนทั่วไป

189,500.00

187,500.00 9/2560 กองช่าง 18/04/2560

45

22 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการก่อสร้าง
เงินอุดหนุนทั่วไป
ถนน ค.ส.ล. ซอย
สรวงศิริ ชุมชนดง
อุดม (เสนอโดยชุมชน
ดงอุดม)

174,200.00

172,000.00 13/2560
กองช่าง

27/04/2560

45

23 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการก่อสร้าง
เงินอุดหนุนทั่วไป
ถนน ค.ส.ล. ซอย
สารวยอุทิศ ชุมชนดง
อุดม (เสนอโดยชุมชน
ดงอุดม)

89,700.00

89,000.00 14/2560 กอง
ช่าง

27/04/2560

30

24 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการก่อสร้าง
ระบบระบายน้าและ
ถนน ค.ส.ล ซอย
ศิลปินแยกขวา
ชุมชนหนองขาม
(เสนอโดยชุมชน
หนองขาม)

เงินอุดหนุนทั่วไป

667,000.00

600,000.00 หจก.คาเจริญ
1999

09/06/2560

120

25 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้า ค.ส.ล ราง
ยู ซอยนาทราย 3
เชื่อมวอยนาทราย 4(
ซอย1) ชุมชนนา
ทราย 2 (เสนอโดย
ชุมชนนาทราย2)

เงินอุดหนุนทั่วไป

601,200.00

601,200.00 บ.ต.วิศวกรรม

12/06/2560

180

46
ยุทธศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ

วงเงินตามสัญญา

คู่สัญญา

วันที่เซ็นสัญญา

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน

26 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้า ค.ส.ล ราง
ยู ซอยนาทราย3
เชื่อมวอยนาทราย4(
ซอย2) ชุมชนนา
ทราย 2 (เสนอโดย
ชุมชนนาทราย2)

เงินอุดหนุนทั่วไป

519,800.00

519,800.00 ต.วิศวกรรม
34/2560

12/06/2560

180

27 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้า ค.ส.ล.ราง
ยู ซอยนาทราย 3
ชุมชนนาทราย 2
(เสนอโดยชุมชนนา
ทราย2)

เงินอุดหนุนทั่วไป

379,000.00

379,000.00 ต.วิศวกรรม

12/06/2560

180

28 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการอุดหนุน
ขยายเขตประปา

รายได้จัดเก็บเอง

450,000.00

6,070.00 127/2560
กองช่าง

31/01/2560

7

29 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการอุดหนุน
ขยายเขต ไฟฟ้า
สาธารณะ

รายได้จัดเก็บเอง

450,000.00

3,173.94 76/2560
กองช่าง

14/12/2559

7

78,067.35 258/2560
กองช่าง

11/05/2560

7

30

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการก่อสร้าง
ระบบระบายน้า ค.
ส.ล. ซอยคางาม
ชุมชน
บงคา
(เสนอโดยชุมชนบง
คา)

เงินอุดหนุนทั่วไป

299,000.00

296,000.00 30/2560

30/05/2560

60

31

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล.ถนน
ดงอุดม - หนองใส
(จากสุดถนน ค.ส.ล.
เดิมบริเวณซอยตาโม
ถึงถนน ค.ส.ล.เดิม
บริเวณทางเข้า
หมู่บ้านอุดรแลนด์)
ชุมชน หนองใส 2

เงินอุดหนุนทั่วไป

2,118,000.00

1,288,000.00 25/2560

26/05/2560

120

32

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการก่อสร้าง
ระบบระบายน้า
ค.ส.ล. ซอยสร้าง
โคก (หลังโรงเรียน)
ชุมชนเก่าน้อย
(เสนอโดยชุมชน
เก่าน้อย)

เงินอุดหนุนทั่วไป

783,000.00

550,000.00 19/2560

24/05/2560

120

47
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โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ

วงเงินตามสัญญา

คู่สัญญา

วันที่เซ็นสัญญา

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน

33 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการก่อสร้าง
ระบบระบายน้า
ค.ส.ล. รางยู ซอย
เพชรสาลี ชุมชน
หนองใส 1 (เสนอ
โดยชุมชนหนองใส1)

เงินอุดหนุนทั่วไป

932,000.00

845,000.00 7/2560

07/04/2560

120

34 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการก่อสร้างราง เงินอุดหนุนทั่วไป
ระบายน้า ค.ส.ล.
ซอยเพชรมณี ชุมชน
หนองขามน้อย
(เสนอโดยชุมชน
หนองขามน้อย)

1,101,000.00

944,000.00 36/2560

12/06/2560

120

35 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้า ค.ส.ล.
รางยูถนนกลางบ้าน
ชุมชนหนองขาม
(เสนอโดยชุมชน
หนองขาม)

เงินอุดหนุนทั่วไป

1,271,000.00

600,000.00 33/2560

09/06/2560

120

36 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล. ซอยศรี
จันทร์ ชุมชนนา
ดอน (เสนอโดย
ชุมชนนาดอน)

เงินอุดหนุนทั่วไป

118,100.00

116,000.00 11/2560
กองช่าง

26/04/2560

45

37 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงการก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล.ซอย
สามัคคีธรรม
ชุมชนนาทราย 1
(เสนอโดยชุมชนนา
ทราย 1)

เงินอุดหนุนทั่วไป

78,400.00

78,000.00 10/2560
กองช่าง

27/04/2560

30

38

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ

โครงการสมุนไพร
บ้านหนองขาม(กลุม่
วิสาหกิจชุมชนหนอง
ขาม)(เสนอโดยชุม
ชุมชนหนองขาม)

รายได้จัดเก็บเอง

25,000.00

25,000.00 60-0300251561030000003

26/07/2560

7

39

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ

โครงการผลิตน้ายา
ปรับผ้านุ่มสูตร
เข้มข้น(กลุม่ วิสาหกิจ
ชุมชนพรสวรรค์)
(เสนอโดยชุมชุมชน
พรสวรรค์)

รายได้จัดเก็บเอง

25,000.00

25,000.00 60-0300251561030000002

26/07/2560

7

40

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ

โครงการตัดเย็บ
เสื้อผ้าชุมชนเก่าน้อย
(กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
เก่าน้อย)(เสนอโดย
ชุมชุมชนเก่าน้อย)

รายได้จัดเก็บเอง

30,000.00

30,000.00 60-0300251561030000001

26/07/2560

7

48
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41

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ

โครงการ
โครงการตัดเย็บ
เสื้อผ้าชุมชนมั่งคั่ง
(กลุ่มวิสาหกิจกลุ่ม
สตรีมั่งคั่งพัฒนา)
(เสนอโดยชุมชุมชน
มั่งคั่ง)

แหล่งที่มา
งบประมาณ
รายได้จัดเก็บเอง

งบตามข้อบัญญัติ
25,000.00

วงเงินตามสัญญา

คู่สัญญา

25,000.00 60-0300251561030000004

วันที่เซ็นสัญญา
26/07/2560

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

โครงการส่งเสริมการ
ใช้จักรยานใน
ชีวิตประจาวัน

รายได้จัดเก็บเอง

20,000.00

45

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

โครงการจ้างเหมา
กาจัดขยะมูลฝอย

รายได้จัดเก็บเอง

46

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

โครงการจ้างเหมา
แรงงานทาความ
สะอาดในชุมชน

รายได้จัดเก็บเอง

7

500.00 CNTR-0823/60

15/08/2560

11,960.00 CNTR-0824/60

15/08/2560

3,600.00 B00172/60
44

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน

18/08/2560

3,390.00

415/2560 11/05/2560
(สานักปลัด)

7

3,200,000.00

1,535,653.00

342/2560 23/08/2560

7

11,120,400.00

742,000.00

10/2560 01/10/2559

31

7,500.00

11/2560 01/10/2559

31

93,600.00

12/2560 01/10/2559

31

10,000.00

13/2560 01/10/2559

31

10,000.00

14/2560 01/10/2559

31

737,000.00

34/2560 01/11/2559

30

7,500.00

35/2560 01/11/2560

30

93,600.00

36/2560 01/11/2560

30

10,000.00

37/2560 01/11/2559

30

10,000.00

38/2560 30/11/2559

30

737,000.00

67/2560 31/12/2559

31

7,500.00

68/2560 01/12/2559

31

93,300.00

69/2560 01/12/2559

31

10,000.00

70/2560 01/12/2559

31

10,000.00

71/2560 01/12/2559

31

737,000.00

99.1/2560 01/01/2560

31

7,500.00

99.2/2560 01/01/2560

31

93,600.00

99.3/2560 01/01/2560

31

10,000.00

99.4/2560 01/01/2560

31

10,000.00

99.5/2560 01/01/2560

31
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โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ

วงเงินตามสัญญา

คู่สัญญา

วันที่เซ็นสัญญา

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน

742,000.00 121/2560

01/02/2560

28

7,500.00 122/2560

01/02/2560

28

93,600.00 123/2560

01/02/2560

28

10,000.00 124/2560

01/02/2560

28

10,000.00 125/2560

01/02/2560

28

737,000.00 157/2560

01/03/2560

31

7,500.00 158/2560

01/03/2560

31

93,600.00 159/2560

01/03/2560

31

10,000.00 160/2560

01/03/2560

31

10,000.00 161/2560

01/03/2560

31

737,000.00 182/2560

01/04/2560

30

7,500.00 183/2560

01/04/2560

30

93,600.00 184/2560

01/04/2560

30

93,600.00 184/2560

01/04/2560

30

10,000.00 185/2560

01/04/2560

30

10,000.00 186/2560

01/04/2560

30

7,500.00 221/2560

01/05/2560

31

109,200.00 222/2560

01/05/2560

31

10,000.00 223/2560

01/05/2560

31

10,000.00 224/2560

01/05/2560

31

742,000.00 265/2560

01/06/2560

30

7,500.00 266/2560

01/06/2560

30

101,400.00 267/2560

01/06/2560

30

10,000.00 268/2560

01/06/2560

30

10,000.00 269/2560

01/06/2560

30

742,000.00 300/2560

01/07/2560

31

101,400.00 301/2560

01/07/2560

31

10,000.00 302/2560

01/07/2560

31

10,000.00 303/2560

01/07/2560

31

742,000.00 346/2560

01/08/2560

31

100,500.00 347/2560

01/08/2560

31

10,000.00 348/2560

01/08/2560

31

10,000.00 349/2560

01/08/2560

31
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ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม

48

โครงการ
โครงการรณรงค์
ป้องกันและสร้าง
เขตปลอดโรคพิษ
สุนัขบ้า

แหล่งที่มา
งบประมาณ
รายได้จัดเก็บเอง

คู่สัญญา

วันที่เซ็น
สัญญา

ระยะเวลา
การ
ดาเนินงาน

งบตามข้อบัญญัติ

วงเงินตามสัญญา

90,270.00

50,000.00

153/2560

21/03/2560

7

500.00

155/2560

24/03/2560

7

2,200.00

156/2560

24/03/2560

7

25,000.00

233/2560

31/05/2560

10

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม

โครงการสมทบ
กองทุนระบบ
หลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิน่ หรือ
พื้นที่เทศบาลตาบล
หนองบัว

รายได้จัดเก็บ
เอง

759,270.00

639,000.00

190/2560

10/01/2560

7

49 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
คุณภาพ
ชีวิต และ
สังคม

โครงการสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ในเขตเทศบาล
ตาบลหนองบัว

เงินอุดหนุนแบบ
มีวัตถุประสงค์

20,718,000.00

1,687,300.00

นางสมจิตร กลืน
กระโทก กับพวก

03/10/2559

7

1,687,300.00

นางสมจิตร กลืน
กระโทก กับพวก
นางสมจิตร กลืน
กระโทก กับพวก
นางสมจิตร กลืน
กระโทก กับพวก
นางสมจิตร กลืน
กระโทก กับพวก
นางสมจิตร กลืน
กระโทก กับพวก
นางสมจิตร กลืน
กระโทก กับพวก
นางสมจิตร กลืน
กระโทก กับพวก
นางสมจิตร กลืน
กระโทก กับพวก
ธนาคารกรุงไทย
จากัด(มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย
จากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงเทพ
จากัด (มหาชน)
ธนาคารออมสิน

01/11/2559

7

01/12/2559

7

02/01/2560

7

01/02/2560

7

01/03/2560

7

04/04/2560

7

02/05/2560

7

01/06/2560

7

04/07/2560

7

04/07/2560

7

04/07/2560

7

04/07/2560

7

ธนาคารกรุงศรี
อยุธยา จากัด
(มหาชน)

04/07/2560

7

1,683,400.00
1,678,700.00
1,674,000.00
1,666,900.00
1,657,900.00
1,654,300.00
1,648,800.00
1,402,600.00
10,000.00
11,100.00
177,500.00
5,900.00

51
ยุทธศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ

วงเงินตามสัญญา

คู่สัญญา

วันที่เซ็นสัญญา

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน

29,100.00 ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร

04/07/2560

7

3,300.00 ธนาคารทหารไทย
จากัด (มหาชน)

04/07/2560

7

1,200.00 ธนาคารธนชาต
จากัด (มหาชน)

04/07/2560

7

1,200.00 ธนาคารซีไอเอ็มบี
ไทย จากัด
(มหาชน)

04/07/2560

7

3,800.00 ธนาคารไทย
พาณิชย์ จากัด
(มหาชน)

04/07/2560

7

01/08/2560

7

10,000.00 ธนาคารกสิกรไทย
จากัด (มหาชน)

01/08/2560

7

11,100.00 ธนาคารกรุงเทพ
จากัด (มหาชน)

01/08/2560

7

177,500.00 ธนาคารออมสิน

01/08/2560

7

5,900.00 ธนาคารกรุงศรี
อยุธยา จากัด
(มหาชน)

01/08/2560

7

26,900.00 ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร

01/08/2560

7

3,300.00 ธนาคารทหารไทย
จากัด (มหาชน)

01/08/2560

7

1,200.00 ธนาคารธนชาต
จากัด (มหาชน)

01/08/2560

7

1,200.00 ธนาคารซีไอเอ็มบี
ไทย จากัด
(มหาชน)

01/08/2560

7

3,800.00 ธนาคารไทย
พาณิชย์ จากัด
(มหาชน)

01/08/2560

7

1,397,200.00 ธนาคารกรุงไทย
จากัด(มหาชน)

01/09/2560

7

11,100.00 ธนาคารกรุงเทพ
จากัด (มหาชน)

01/09/2560

7

1,402,200.00 ธนาคารกรุงไทย
จากัด (มหาชน)
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โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ

คู่สัญญา

วันที่เซ็นสัญญา

5,900.00

ธนาคารกรุงศรี
อยุธยา จากัด
(มหาชน)

01/09/2560

7

01/09/2560

7

01/09/2560

7

01/09/2560

7

01/09/2560

7

01/09/2560

7

10,000.00
176,100.00
26,900.00
3,300.00
1,200.00

50 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต
และสังคม

โครงการสงเคราะห์
เบี้ยความพิการ ใน
เขตเทศบาลตาบล
หนองบัว

เงินอุดหนุนแบบ
มีวัตถุประสงค์

4,800,000.00

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน

วงเงินตามสัญญา

ธนาคารกสิกรไทย
จากัด (มหาชน)
ธนาคารออมสิน
ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร
ธนาคารทหารไทย
จากัด (มหาชน)
ธนาคารซีไอเอ็มบี
ไทย จากัด
(มหาชน)

1,200.00

ธนาคารธนชาต
จากัด (มหาชน)

01/09/2560

7

3,800.00

ธนาคารไทย
พาณิชย์ จากัด
(มหาชน)

07/09/2560

7

337,600.00

นายศราวุธ เมาแรด
กับพวก

03/10/2559

7

340,800.00

นายศราวุธ เมาแรด
กับพวก

01/11/2559

7

353,600.00

นายศราวุธ เมาแรด
กับพวก

01/12/2559

7

360,000.00

นายศราวุธ เมา
แรด กับพวก

02/01/2560

7

362,400.00

นายศราวุธ เมา
แรด กับพวก

01/02/2560

7

360,800.00

นายศราวุธ เมา
แรด กับพวก

01/03/2560

7

360,800.00

นายศราวุธ เมา
แรด กับพวก

04/04/2560

7

367,200.00

นายศราวุธ เมา
แรด กับพวก

02/05/2560

7

370,400.00

นายศราวุธ เมา
แรด กับพวก

01/06/2560

7

53
ยุทธศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน

วงเงินตามสัญญา

คู่สัญญา

วันที่เซ็นสัญญา

324,800.00

ธนาคารกรุงไทย
จากัด (มหาชน)

04/07/2560

7

1,600.00

ธนาคารกรุงเทพ
จากัด (มหาชน)

04/07/2560

7

800.00

ธนาคารกรุงศรี
อยูธยา จากัด
(มหาชน)

04/07/2560

7

800.00

ธนาคารกสิกรไทย
จากัด (มหาชน)

04/07/2560

7

800.00

ธนาคารกสิกรไทย
จากัด (มหาชน)

04/07/2560

7

41,600.00

ธนาคารออมสิน

04/07/2560

7

04/07/2560

7

04/07/2560

7

01/08/2560

7

01/08/2560

7

01/08/2560

7

3,200.00
800.00
325,600.00
1,600.00
800.00

ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร
ธนาคารไทย
พาณิชย์ จากัด
(มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย
จากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงเทพ
จากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงศรี
อยุธยา จากัด
(มหาชน)

800.00

ธนาคารกสิกรไทย
จากัด (มหาชน)

01/08/2560

7

40,800.00

ธนาคารออมสิน

01/08/2560

7

01/08/2560

7

01/08/2560

7

01/09/2560

7

01/09/2560

7

01/09/2560

7

01/09/2560

7

01/09/2560

7

01/09/2560

7

01/09/2560

7

3,200.00
800.00
324,800.00
1,600.00
800.00
800.00
40,800.00
3,200.00
800.00

ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร
ธนาคารไทย
พาณิชย์ จากัด
(มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย
จากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงเทพ
จากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงศรี
อยุธยา จากัด
(มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย
จากัด (มหาชน)
ธนาคารออมสิน
ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร
ธนาคารไทย
พาณิชย์ จากัด
(มหาชน)
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิตและ
51 สังคม

โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ

วงเงินตามสัญญา

คู่สัญญา

วันที่เซ็น
สัญญา

โครงการสงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ในเขต
เทศบาลตาบลหนองบัว

เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์

240,000.00

16,000.00

นางจันทร์เพ็ญ
พิพัฒน์กับพวก

03/10/255
9

นางจันทร์เพ็ญ
พิพัฒน์กับพวก
นางจันทร์เพ็ญ
พิพัฒน์กับพวก
นางจันทร์เพ็ญ
พิพัฒน์กับพวก
นางจันทร์เพ็ญ
พิพัฒน์กับพวก
นางจันทร์เพ็ญ
พิพัฒน์กับพวก
นางจันทร์เพ็ญ
พิพัฒน์กับพวก
นางจันทร์เพ็ญ
พิพัฒน์กับพวก
นางจันทร์เพ็ญ
พิพัฒน์กับพวก
ธนาคารกรุงไทย
จากัด (มหาชน)

01/11/255
9
01/12/255
9
02/01/256
0
01/02/256
0
01/03/256
0
04/04/256
0
02/05/256
0
02/06/256
0
04/07/256
0
04/07/256
0

16,000.00
16,000.00
16,000.00
16,000.00
16,000.00
16,000.00
16,000.00
16,000.00
12,500.00
2,500.00
1,000.00
12,500.00
2,500.00
1,000.00
12,500.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิตและ
52 สังคม

53

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิตและ
สังคม

โครงการบ้านท้องถิ่นไทย
ประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้
องค์ราชัน ราชินี
โครงการแข่งขันกีฬา
เยาวชนและประชาชน
ในเขตเทศบาลตาบล
หนองบัว

รายได้จัดเก็บเอง

รายได้จัดเก็บเอง

200,000.00

200,000.00

ธนาคารออมสิน
ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร
ธนาคารกรุงไทย
จากัด (มหาชน)
ธนาคารออมสิน
ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร
ธนาคารกรุงไทย
จากัด (มหาชน)

04/07/256
0
01/08/256
0
01/08/256
0
01/08/256
0
01/09/256
0
01/09/256
0

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

2,500.00

ธนาคารออมสิน

7

1,000.00

ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร

01/09/256
0

7

200,000.00

CNTR-0874/60

04/04/256
0

45

4,950.00

ฎีกาเลขที่ 467/60
ลว.10 เม.ย.60
(นางสาวดวงใจ
ค่าอาหาร)

01/04/256
0

2

55
ยุทธศาสตร์

54 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวติ และ
สังคม

55 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวติ และ
สังคม

56 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวติ และ
สังคม

โครงการ

โครงการจัดงานกีฬา
อนุบาลสัมพันธ์

โครงการแข่งขันกีฬากลุม่
โรงเรียนสังกัด อปท.

โครงการจัดซือ้ อุปกรณ์
กีฬา

แหล่งที่มา
งบประมาณ

รายได้จัดเก็บเอง

รายได้จัดเก็บเอง

รายได้จัดเก็บเอง

งบตามข้อบัญญัติ

20,000.00

80,000.00

50,000.00

วงเงินตาม
คู่สัญญา
สัญญา
3,210.00 ฎีกาเลขที่ 449/60
ลว.5 เม.ย.60
(ค่าวัสดุ)

วันที่
เซ็นญญา
30/03/2560

ระยะเวลา
การเนินงาน
7

1,890.00 ฎีกาเลขที่ 442/60
ลว.3 เม.ย.60
(ค่าวัสดุ)

30/03/2560

7

360.00 ฎีกาเลขที่ 441/60
ลว.3 เม.ย.60
(ค่าวัสดุ)

31/03/2560

2

4,273.00 ฎีกาเลขที่ 439/60
ลว.31 มี.ค.60
(ค่าวัสดุ)
1,610.00 ฎีกาเลขที่ 438/60
ลว.31 มี.ค. 60

31/03/2560

3

31/03/2560

3

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

31/03/2560

3

300.00 ฎีกาเลขที่ 421/60
ลว.29 มี.ค.60

31/03/2560

3

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

27/03/2560

3

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

24/03/2560

3

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

20/03/2560

15

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

16/03/2560

7

12,567.00 ฎีกาเลขที่ 264/60
ลว.23 ม.ค.60 (ส่งใช้
เงินยืมโครงการ กีฬา
อนุบาล)
1,000.00 ฎีกาเลขที่ 267/60
ลว.24 ม.ค.60 (ร.
เพชรพิสทุ ธิ์ จัดทา
ป้ายโครงการฯ)
3,000.00 ฎีกาเลขที่ 268/60
ลว.24 ม.ค.60 (นาย
วศิน บุญทรัพย์ จ้าง
เหมาทาแท่นรับ
รางวัล)
3,000.00 ฎีกาเลขที่ 269/60
ลว.24 ม.ค.60 (นาย
อภินนั ท์ จ้างเหมาจัด
สถานที่)
48,000.00 ฎีกาเลขที่ 375/60
ลว.10 มี.ค.60 (นาง
กิติชา ผู้ยืม)
32,000.00 ฎีกาเลขที่ 410/60
ลว. 23 มี.ค.60

12/01/2560

30

24/01/2560

7

24/01/2560

7

24/01/2560

7

10/03/2560

15

23/03/2560

7

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

18/01/2560

7

56
ยุทธศาสตร์

57 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวติ และ
สังคม

58 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวติ และ
สังคม

59 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวติ และ
สังคม

60 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวติ และ
สังคม

61 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวติ และ
สังคม

โครงการ

โครงการแข่งขันกีฬา
นักเรียน อปท.

โครงการจัดกิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติ เนือ่ งใน
วโรกาสต่างๆ

แหล่งที่มา
งบประมาณ

รายได้จัดเก็บเอง

รายได้จัดเก็บเอง

โครงการขยายผลโครงการ รายได้จัดเก็บเอง
อันเนื่อง มาจาก
พระราชดาริ

โครงการปลูกพลังสร้าง
จิตสานึก ความจงรักภักดี

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุ ทางถนนในช่วง
เทศกาลต่างๆ

รายได้จัดเก็บเอง

รายได้จัดเก็บเอง

งบตามข้อบัญญัติ

400,000.00

300,000.00

30,000.00

25,000.00

35,000.00

วงเงินตาม
คู่สัญญา
สัญญา
46,610.00 ฎีกาเลขที่ 426/60
ลว. 31 มี.ค.60 (บ.
เจริญวิทยา)
95,460.00 ฎีกาเลขที่ 155/60
ลว.8 ธ.ค.59 (นาง
กิติชา ผู้ยืม)
174,640.00 ฎีกาเลขที่ 055/60
ลว.7 พ.ย. 59
(นายเอนก ผู้ยืม)
18,536.00 037/2560
(สานักปลัด)

31/03/2560

ระยะเวลา
การเนินงาน
7

08/12/2559

15

07/11/2559

15

12/10/2559

7

10,823.05 038/2560
(สานักปลัด)

08/10/2559

7

18,190.00 039/2560
(สานักปลัด)

12/10/2559

7

12,000.00 623/2560
(สานักปลัด)

26/07/2560

7

1,200.00 624/2560
(สานักปลัด)
24,490.00 628/2560
(สานักปลัด)
2,100.00 229/2560
(สานักปลัด)

26/07/2560

7

27/07/2560

7

30/01/2560

7

1,440.00 323/2560
(สานักปลัด)
900.00 480/2560
(สานักปลัด)
12,000.00 544/2560
(สานักปลัด)

20/01/2560

7

06/06/2560

7

03/07/2560

7

03/07/2560

7

17/07/2560

7

12/07/2560

7

18/09/2560

7

23/12/2559

7

29/12/2559

7

27/12/2559

7

05/04/2560

7

1,300.00 558/2560
(สานักปลัด)
5,035.00 570/2560
(สานักปลัด)
350.00 571/2560
(สานักปลัด)
2,000.00 729/2560
(สานักปลัด)
4,611.00 256/2560(ฝ่าย
ป้องกันและรักษา
ความสงบ)
4,025.00 260/2560(ฝ่าย
ป้องกันและรักษา
ความสงบ)
960.00 258/2560(ฝ่าย
ป้องกันและรักษา
ความสงบ)
5,295.00 CNTR-0391/60
อุปกรณ์เข้าด่าน
จากบ.ไทยพิพัฒน์
ทูล แอนด์โฮมมาร์ท
(ป้องกันฯ)

วันทีเ่ ซ็นสัญญา

57
ยุทธศาสตร์

โครงการ

62 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวติ และ
สังคม

โครงการมีสว่ นร่วม
เผยแพร่ความรู้ ทาง
กฏหมายแก่ประชาชน

63 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวติ และ
สังคม

โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม ปฏิบัติธรรม
ให้กับเด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในเขตเทศบาล

แหล่งที่มา
งบประมาณ
รายได้จัดเก็บเอง

รายได้จัดเก็บเอง

งบตามข้อบัญญัติ
30,000.00

30,000.00

วงเงินตาม
คู่สัญญา
สัญญา
29,100.00 80/2560(กอง
วิชาการและ
แผนงาน)

วันที่เซ็น
สัญญา
20/03/2560

ระยะเวลา
การเนินงาน
7

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

7

10,500.00 ฎีกาเลขที่ 425/60
ลว.31 มี.ค.60
(นายอมร ค่าจ้าง
เหมาอาหาร)
2,994.00 ฎีกาเลขที่ 424/60
ลว.31 มี.ค.60 (บ.
เจริญวิทยา)
4,000.00 ฎีกาเลขที่ 478/60
ลว.11 เม.ย.60
(ค่าเช่าเครือ่ งเสียง)
3,000.00 ฎีกาเลขที่ 388/60
ลว.14 มี.ค.60
(นางสุรัตติยา ผู้ยืม)

64 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวติ และ
สังคม

65 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวติ และ
สังคม

โครงการจัดงานขึน้ ปีใหม่

โครงการจัดประเพณี
สงกรานต์

รายได้จัดเก็บเอง

รายได้จัดเก็บเอง

30,000.00

100,000.00

29/03/2560

7

29/03/2560

3

29/03/2560

3

14/03/2560

15

8,400.00 ฎีกาเลขที่ 398/60 16/03/2560
ลว.16 มี.ค.60
(ร้านเอ.ที.)
1,961.00 ฎีกาเลขที่ 212/60 26/12/2559
ลว.10 ม.ค.60(นาง
ธัญญา สารสุข ผู้
ยืม)
900.00 ฎีกาเลขที่ 226/60 12/01/2560
ลว.12 ม.ค.60(
นายบุญถม จ้าง
เหมารถรับส่งพระ)

3

30

7

3,000.00 ฎีกาเลขที่ 227/60
ลว.12 ม.ค.60
(นางนฤมล จ้าง
เหมาจัดสถานที่)

12/01/2560

7

4,500.00 ฎีกาเลขที่ 228/60
ลว.12 ม.ค.60(
นายอมร จ้างเหมา
จัดทาภัตตาหาร
พระ)
800.00 ฎีกาเลขที่ 200/60
ลว.30 ธ.ค.59(ร.
เพชรพิศทุ ธิ์ จัดทา
ป้ายโครงการฯ)
1,000.00 ฎีกาที่ 474/60
ลว.11 เม.ย.60

12/01/2560

7

30/12/2559

7

10/04/2560

3

10/04/2560

3

10/04/2560

3

10/04/2560

3

25,400.00 ฎีกาที่ 470/60
ลว.11 เม.ย.60
3,310.00 ฎีกาที่ 469/60
ลว.11 เม.ย.60
7,200.00 ฎีกาที่ 468/60
ลว.468/60
ลว. 11 เม.ย.60
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ยุทธศาสตร์
66 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวติ และ
สังคม

67 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวติ และ
สังคม

68 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวติ และ
สังคม

69 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวติ และ
สังคม

โครงการ
โครงการจัดงานประเพณี
กฐินเทศบาล

แหล่งที่มา
งบประมาณ
รายได้จัดเก็บเอง

โครงการจัดงานประเพณี รายได้จัดเก็บเอง
(สัตยาธิษฐาน สืบสานงาน
ประเพณี ไหว้สาพระธาตุ
โพนทอง)

โครงการหนูน้อยเข้าวัด
(ศพด.ดอนหัน)

โครงการอบรมและทัศน
ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มสตรี

รายได้จัดเก็บเอง

รายได้จัดเก็บเอง

งบตามข้อบัญญัติ
20,000.00

100,000.00

20,000.00

100,000.00

วงเงินตาม
คู่สัญญา
สัญญา
7,250.00 ฎีกาเลขที่
039/2560 ลว.31
ต.ค.59 (ร้านเอ.ที
ก็อปปี้)
1,000.00 ฎีกาเลขที่
040/2560
ลว.1 พ.ย.60
(ร้านเพชรพิศุทธิ์)
11,000.00 โอนลด (ครั้งที่ 7)
ลว. 7 เม.ย.60
10,000.00 ฎีกาเลขที่ 654/60
ลว.19 มิ.ย.60

วันที่เซ็น
สัญญา
31/10/2559

ระยะเวลา
การเนินงาน
7

01/11/2559

7

07/04/2560

1

05/06/2560

15

5,700.00 ฎีกาที่ 635/60
ลว.8 มิ.ย.60 (บ.
เจริญวิทยา)

08/06/2560

7

49,000.00 ฎีกาที่ 636/60
12/06/2560
ลว.12มิ.ย.60 (นาย
อมร พลนามอินทร์)

3

6,750.00 ฎีกาที่ 637/60
ลว.12มิ.ย.60 (ร้าน
ป้ายไจแอ้นท์)
3,000.00 ฎีกาที่ 638/60
ลว.12มิ.ย.60(ค่า
เช่าเครือ่ งเสียง)
25,000.00 ฎีกาที่ 640/60
ลว.12 มิ.ย.60 (ค่า
จัดตกแต่งสถานที่)
10,000.00 โอนลด ครั้งที่ 11
ลว.8 มิ.ย.60

12/06/2560

3

12/06/2560

3

12/06/2560

3

08/06/2560

7

4,000.00 ฎีกาที่ 714/60
ลว.14 ก.ค.60
1,000.00 ฎีกาที่ 715/60
ลว.14 ก.ค.60
(ป้านไจแอนท์)
1,500.00 ฏีกาที่ 716/60
ลว. 14 ก.ค. 60
(บ.เจริญวิทยา)
3,500.00 ฎีกาที่ 719/60
ลว.18 ก.ค.60
(น.ส.นารี แสง
สาเริง)
30,970.00 CNTR-0266/60

14/07/2560

7

14/07/2560

7

14/07/2560

7

18/07/2560

7

22/02/2560

7

675.00 CNTR-0267/60

22/02/2560

7

65,200.00 CNTR-0268/60
2,400.00 กองสวัสดิการ
สังคม
3,500.00 ฎีกาที่ 719/60
ลว.18 ก.ค.60
(น.ส.นารี แสง
สาเริง)

22/02/2560
24/02/2560

15
1

18/07/2560

7
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ยุทธศาสตร์
70 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวติ และ
สังคม

71 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวติ และ
สังคม
72 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวติ และ
สังคม

73 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวติ และ
สังคม

โครงการ
โครงการฝึกอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงาน ของ
คณะกรรมการชุมชน
ในเขตเทศบาลตาบล
หนองบัว

โครงการปณิธานความ
ดีปีมหามงคล

โครงการหนูน้อยเข้าวัด
(ศพด.หนองบัว)

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมผู้สูงอายุ

แหล่งที่มา
งบประมาณ
รายได้จัดเก็บเอง

รายได้จัดเก็บเอง

รายได้จัดเก็บเอง

รายได้จัดเก็บเอง

งบตามข้อบัญญัติ

วงเงินตาม
คู่สัญญา
สัญญา
18,000.00 071/2560 (กอง
สวัสดิการสังคม)

วันที่เซ็น
สัญญา
19/05/2560

ระยะเวลา
การเนินงาน
7

500.00 072/2560 (กอง
สวัสดิการสังคม)

19/05/2560

7

54,150.00 073/2560 (กอง
สวัสดิการสังคม)
272,000.00 075/2560 (กอง
สวัสดิการสังคม)

19/05/2560

15

19/05/2560

15

452,400.00 087/2560 (ส่งใช้
เงินยืมโครงการฯ
กองสวัสดิการ
สังคม)
40,000.00
1,080.00 452/2560
(สานักปลัด)

22/05/2560

30

18/05/2560

7

2,150.00 453/2560
(สานักปลัด)
10,000.00 โอนลด ครั้งที่ 11
ลว. 8 มิ.ย. 60

18/05/2560

7

08/06/2560

3

1,000.00 ฎีกาที่ 723/60
ลว.21 ก.ค.60
(ป้ายไจแอ้นท์)
4,000.00 ฎีกาที่ 725/60
ลว.21 ก.ค.60
(น.ส.ดวงใจ
สุวรรณคา)
1,000.00 ฎีกาที่ 724/60
ลว.21 ก.ค.60 (บ.
เจริญวิทยา)

21/07/2560

7

21/07/2560

7

21/07/2560

7

4,000.00 ฎีกาที่ 726/60
ลว.21 ก.ค.60 (เอ
ที ก็อปปี้)

21/07/2560

7

4,090.00 CNTR-0314/60

21/03/2560

7

675.00 CNTR-0313/60

21/03/2560

7

7,400.00 CNTR-0315/60

21/03/2560

15

27,400.00 กองสวัสดิการ
สังคม
15,000.00 60-11-00252320300-00007

16/03/2560

15

20/03/2560

15

800,000.00

20,000.00

150,000.00
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โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ
รายได้จัดเก็บเอง

งบตามข้อบัญญัติ

ระยะเวลา
การเนินงาน
7

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

7

74 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวติ และ
สังคม

โครงการอุดหนุนสภา
วัฒนธรรม ตาบล
หนองบัว

75 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวติ และ
สังคม

โครงการอุดหนุนสภา
วัฒนธธรม อาเภอเมือง
อุดรธานี

รายได้จัดเก็บเอง

50,000.00

76 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวติ และ
สังคม

โครงการปรองดอง
สมานฉันท์

รายได้จัดเก็บเอง

30,000.00

350.00 633/2560
(สานักปลัด)

02/08/2560

7

77 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวติ และ
สังคม

-โครงการอุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการพลัง แผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติด
อาเภอเมืองอุดรธานี
(อุดหนุนอาเภอเมือง
อุดรธานี)
โครงการอาหาร
กลางวันศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตาบล
หนองบัว

รายได้จัดเก็บเอง

100,000.00

100,000.00 369/2560
(สานักปลัด)

25/04/2560

7

เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์

1,332,800.00

54,400.00 ฎีกาเลขที่ 002/60
ลว.10 พ.ย.59
(นางสาวมะนิดา
สุวรรณกูล
ผู้รับจ้าง)
119,680.00 ฎีกาเลขที่ 003/60
ลว.15 พ.ย.59
(นางสาวมะนิดา
สุวรรณกูล
ผู้รับจ้าง)
108,800.00 ฎีกาเลขที่ 005/60
ลว.14 ธ.ค.59
(นางสาวมะนิดา
สุวรรณกูล
ผู้รับจ้าง)
103,360.00 ฎีกาเลขที่ 007/60
ลว.25 ม.ค.60
(นางสาวมะนิดา
สุวรรณกูล ผู้รับ
จ้าง)
103,360.00 ฎีกาเลขที่ 009/60
ลว.23 ก.พ.60
(นางสาวมะนิดา
สุวรรณกูล ผู้รับ
จ้าง)
49,020.00 ฎีกาเลขที่ 009/60
ลว.27 ก.พ.60
(นางสาวนารี แสง
สาเริง ผูร้ ับจ้าง)

01/10/2559

15

01/11/2559

30

01/12/2559

31

01/01/2560

31

01/02/2560

28

01/02/2560

28

54,180.00 ฎีกาที่ 16/2560
ลว.29 มี.ค. 60
(นางสาวนารี แสง
สาเริง)

01/03/2560

31

30,960.00 ฎีกาที่ 18/2560
ลว.29 พ.ค. 60
(นางสาวนารี แสง
สาเริง)

16/05/2560

15

78 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวติ และ
สังคม

50,000.00

วงเงินตาม
คู่สัญญา
วันที่เซ็น
สัญญา
สัญญา
50,000.00 ฎีกาเลขที่ 359/60 03/03/2560
ลว.3 มี.ค.60
(สภาวัฒนธรรม
ตาบล)
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80 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวติ และ
สังคม

81 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวติ และ
สังคม

โครงการ

โครงการอาหารเสริม
(นม) ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตาบล
หนองบัว

โครงการสนับสนุนการ
บาบัดรักษาและฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพ
ติด

แหล่งที่มา
งบประมาณ

เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์

เงินอุดหนุนทั่วไป

งบตามข้อบัญญัติ

521,206.40

32,500.00

วงเงินตาม
คู่สัญญา
สัญญา
54,180.00 ฎีกาที่ 21/2560
ลว.23 มิ.ย. 60
(นางสาวนารี แสง
สาเริง)
49,020.00 ฎีกาที่ 24/2560
ลว.19 ก.ค. 60
(นางสาวนารี แสง
สาเริง)
56,760.00 ฎีกาที่ 25/2560
ลว.25 ส.ค. 60
(นางสาวนารี แสง
สาเริง)
54,180.00 ฎีกาที่ 28/2560
ลว.19 ก.ย. 60
(นางสาวนารี แสง
สาเริง)
42,540.80 ฎีกาเลขที่ 113/60
ลว.16 พ.ย.59
(สหกรณ์โคนม)

วันที่เซ็น
สัญญา
01/06/2560

ระยะเวลา
การเนินงาน
30

01/07/2560

31

01/08/2560

31

01/09/2560

30

01/10/2559

31

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

30

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

31

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

31

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

28

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

31

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

30

5,500.00 ฎีกาเลขที่
161/2560 ลง 4
ก.ย.60 นายฐิติ
สุภโตษะ
21,157.00 ฎีกาเลขที่
163/2560 ลง 11
ก.ย.60 นางสุวมิ ล
ศรีบ้านแฮด
2,100.00 ฎีกาเลขที่
165/2560 ลง 13
ก.ย.60 นางสุวมิ ล
ศรีบ้านแฮด
500.00 ฎีกาเลขที่
166/2560 ลง 13
ก.ย.60 หจก. ป้าย
อุดรดีไซน์

07/09/2560

7

07/09/2560

7

07/09/2560

7

07/09/2560

7
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82

83

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวติ และ
สังคม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวติ และ
สังคม

โครงการ

โครงการอาหารเสริม
(นม) ศูนย์พัฒนา เด็ก
เล็กชุมชนดอนหัน

โครงการปัจฉิมนิเทศ
นักเรียน

แหล่งที่มา
งบประมาณ

เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์

รายได้จัดเก็บเอง

งบตามข้อบัญญัติ

247,189.80

20,000.00

วงเงินตาม
คู่สัญญา
สัญญา
3,000.00 ฎีกาเลขที่
167/2560 ลง13
ก.ย.60 นายอมร
พลนามอินทร์

วันที่เซ็น
สัญญา
07/09/2560

ระยะเวลา
การเนินงาน
7

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

31

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

30

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

31

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

31

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

28

19,522.86 ฎีกาเลขที่ 463/60 01/03/2560
ลว.7 เม.ย.60
16,140.48 ฎีกาเลขที่ 464/60 01/04/2560
ลว.7 เม.ย.60

31

6,650.00 ฎีกาเลขที่
440.1/60 ลว.31
มี.ค.60 (นางสาว
นารี แสงสาเริง
จ้างเหมา
ค่าอาหาร)
1,250.00 ฎีกาเลขที่
440.2/60 ลว.31
มี.ค.60 (บ.มี ไอ
เดีย เซ็นเตอร์
แอนด์ ซัพพลาย
จากัด)
838.00 ฎีกาเลขที่
440.3/60 ลว.31
มี.ค.60 (นางสาว
ธัญญา สารอง
จ่าย) ค่าวัสดุ
3,280.00 ฎีกาเลข
440.4/60 ลว.31
มี.ค.60 (บ.เจริญ
วิทยาเครือ่ งเขียน)
ค่าวัสดุ
1,790.00 ฎีกาเลขที่ 441/60
ลว.3 เม.ย 60
(ร้านเจ๊กาดอกไม้
สด)

30

27/03/2560

3

23/03/2560

7

24/03/2560

7

24/03/2560

7

26/03/2560

1

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

1
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84 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวติ และ
สังคม

โครงการ
โครงการจ้างเหมารถรับส่งเด็กอนุบาล ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาล ตาบล
หนองบัว

แหล่งที่มา
งบประมาณ
รายได้จัดเก็บเอง

งบตามข้อบัญญัติ
570,000.00

วงเงินตาม
คู่สัญญา
สัญญา
5,400.00 ฎีกาเลขที่
057/60 ลว.8
พ.ย. 59 (นาย
สยาม แก้วคา)
5,400.00 ฎีกาเลขที่
058/60 ลว.8
พ.ย.59(นาย
สมนึก พันบท)
5,900.00 ฎีกาเลขที่
059/60 ลว.8
พ.ย.59(นาย
สาราญ ท้าวว
พิมพ์)
5,900.00 ฎีกาเลขที่
060/60 ลว.8
พ.ย.59 (นายสุ
เนตร ท้าวจันทร์)
5,900.00 ฎีกาเลขที่
061/60 ลว.8
พ.ย.59 (นาย
สมเกียรติ ดอก
กุหลาบ)
10,800.00 ฎีกาเลขที่
132/60 ลว.30
พ.ย.59 (นาย
สยาม แก้วคา)
10,800.00 ฎีกาเลขที่
133/60 ลว.30
พ.ย.59 (นาย
สมนึก พันบท)
11,800.00 ฎีกาเลขที่
134/60 ลว.30
พ.ย.59 (นาย
สาราญ ท้าวพิมพ์)
11,800.00 ฎีกาเลขที่
135/60 ลว.30
พ.ย.59 (นายสุ
เนตร ท้าวจันทร์)
11,800.00 ฎีกาเลขที่
136/60 ลว.30
พ.ย.59 (นาย
สมเกียรติ ดอก
กุหลาบ)
10,800.00 ฎีกาเลขที่
201/60
ลว.30 ธ.ค.59
(นายสยาม แก้ว
คา)
10,800.00 ฎีกาเลขที่
202/60
ลว.30 ธ.ค.59
(นายสมนึก พัน
บท)

วันที่เซ็น
สัญญา
17/10/2559

ระยะเวลา
การเนินงาน
15

17/10/2559

15

17/10/2559

15

17/10/2559

15

17/10/2559

15

01/11/2559

30

01/11/2559

30

01/11/2559

30

01/11/2559

30

01/11/2559

30

01/12/2559

31

01/12/2559

31
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โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ

วงเงินตามสัญญา

คู่สัญญา

วันที่เซ็นสัญญา

11,800.00 ฎีกาเลขที่ 203/60
ลว.30 ธ.ค.59
(นายสาราญ ท้าวพิมพ์)

01/12/2559

ระยะเวลาการ
เนินงาน
31

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

01/12/2559

31

11,800.00 ฎีกาเลขที่ 205/60
ลว.30 ธ.ค.59
(นายสมเกียรติ
ดอกกุหลาบ)

01/12/2559

31

10,800.00 ฎีกาเลขที่ 282/60
ลว.31 ม.ค.60
(นายสยาม แก้วคา)

01/01/2560

31

10,800.00 ฎีกาเลขที่ 283/60
ลว.31 ม.ค.60
(นายสมนึก พันบท)

01/01/2560

31

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

01/01/2560

31

11,800.00 ฎีกาเลขที่ 285/60
ลว.31 ม.ค.60(
นายสุเนตร ท้าวจันทร์)

01/01/2560

31

11,800.00 ฎีกาเลขที่ 286/60
ลว.31 ม.ค.60 (นาย
สมเกียรติ ดอกกุหลาบ)

01/01/2560

31

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

01/02/2560

28

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

01/02/2560

28

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

01/02/2560

28

11,800.00 ฎีกาเลขที่ 342/60
ลว.28 ก.พ.60
(นายสุเนตร ท้าวจันทร์)

01/02/2560

28

11,800.00 ฎีกาเลขที่ 343/60
ลว.28 ก.พ.60
(สมเกียรติ ดอกหลาบ)

01/02/2560

28

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

01/03/2560

31

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

01/03/2560

31
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โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ

วงเงินตามสัญญา

คู่สัญญา

วันที่เซ็น
สัญญา
01/03/2560

ระยะเวลา
การเนินงาน
31

11,800.00 ฎีกาเลขที่ 430/60
ลว.31 มี.ค. 60
(สุเนตร ท้าวจันทร์)

01/03/2560

31

11,800.00 ฎีกาเลขที่ 431/60
ลว.31 มี.ค. 60
(สมเกียรติ ดอกกุหลาบ)

01/03/2560

31

5,400.00 ฎีกาที่ 598/60
ลว.31 พ.ค.60
(นายสยาม แก้วคา)

15/05/2560

15

5,400.00 ฎีกาที่ 599/60
ลว.31 พ.ค.60
นายสมนึก พันบท)

15/05/2560

15

5,900.00 ฎีกาที่ 600/60
ลว.31 พ.ค.60
(นายสาราญ ท้าวพิมพ์)

15/05/2560

15

5,900.00 ฎีกาที่ 601/60
ลว.31 พ.ค.60
(นายสุเนตร ท้าวจันทร์)

15/05/2560

15

5,900.00 ฎีกาที่ 602/60
ลว.31 พ.ค.60
(นายสมเกียรติ ดอกกุหลาบ)

15/05/2560

15

10,800.00 ฎีกาที่ 682/60 ลว.30 มิ.ย.60
(นายสยาม แก้วคา)

01/06/2560

30

10,800.00 ฎีกาที่ 683/60 ลว.30 มิ.ย.60
(นายสมนึก
พันบท)
11,800.00 ฎีกาที่ 684/60 ลว.30 มิ.ย.60
(นายสาราญ ท้าวพิมพ์)
11,800.00 ฎีกาที่ 685/60 ลว.30 มิ.ย.60
(นายสุเนตร ท้าวจันทร์)
11,800.00 ฎีกาที่ 686/60 ลว.30 มิ.ย.60
(นายสมเกียรติ ดอกกุหลาบ)

01/06/2560

30

01/06/2560

30

01/06/2560

30

01/06/2560

30

10,800.00 ฎีกาที่ 741/60
ลว.31 ก.ค.60
(นายสยาม แก้วคา)
10,800.00 ฎีกาที่ 742/60
ลว.31 ก.ค.60
(นายสมนึก พันบท)
11,800.00 ฎีกาที่ 742/60
ลว.31 ก.ค.60
(นายสาราญ ท้าวพิมพ์)
10,800.00 ฎีกาที่ 741/60
ลว.31 ก.ค.60
(นายสยาม แก้วคา)
10,800.00 ฎีกาที่ 742/60
ลว.31 ก.ค.60
(นายสมนึก พันบท)

01/07/2560

31

01/07/2560

31

01/07/2560

31

01/07/2560

31

01/07/2560

31

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

แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ

วงเงินตามสัญญา

คู่สัญญา

วันที่เซ็น
สัญญา
01/07/2560

ระยะเวลา
การเนินงาน
31

11,800.00 ฎีกาที่ 745/60
ลว.31 ก.ค.60
(นายสมเกียรติ ดอกกุหลาบ)
11,800.00 ฎีกาที่ 744/2560
ลว.31 ก.ค. 60
(นายสุเนตร ท้าวจันทร์)

01/07/2560

31

01/07/2560

31

10,800.00 ฎีกาที่ 828/2560
ลว.31 ส.ค. 60
(นายสยาม แก้วคา)

01/08/2560

31

10,800.00 ฎีกาที่ 829/2560
ลว.31 ส.ค. 60
(นายสมนึก พันบท)

01/08/2560

31

11,800.00 ฎีกาที่ 830/2560
ลว.31 ส.ค. 60
(นายสาราญ ท้าวพิมพ์)

01/08/2560

31

11,800.00 ฎีกาที่ 831/2560
ลว.31 ส.ค. 60
(นายสุเนตร ท้าวจันทร์)

01/08/2560

31

11,800.00 ฎีกาที่ 832/2560
ลว.31 ส.ค. 60
(นายสมเกียรติ ดอกกุหลาบ)

01/08/2560

31

10,800.00 สัญญาเลขที่ 001/2560 ลว. 1
ก.ย.60 (นายสยาม แก้วคา)

01/09/2560

30

10,800.00 สัญญาเลขที่ 002/2560
ลว. 1 ก.ย.60
(นายสมนึก พันบท)
11,800.00 สัญญาเลขที่ 003/2560
ลว. 1 ก.ย.60
(นายสาราญ ท้าวพิมพ์)
11,800.00 สัญญาเลขที่ 004/2560
ลว. 1 ก.ย.60
(นายสุเนตร ท้าวจันทร์)

01/09/2560

30

01/09/2560

30

01/09/2560

30

11,800.00 สัญญาเลขที่ 005/2560
ลว. 1 ก.ย.60
(นายสมเกียรติ ดอกกุหลาบ)

01/09/2560

30

5,000.00 ฎีกาที่ 668/60 ลว.26 มิ.ย.60
(นางสา จันทร์เพ็ญ)

26/06/2560

3

1,000.00 ฎีกาที่ 675/60 ลว .29 มิ.ย.60
(บริษัท มีไอเดีย)
1,000.00 ฎีกาที่ 676/60 ลว.29 มิ.ย.60
(บริษัทเจริญวิทยา)

29/06/2560

3

29/06/2560

3

3,000.00 ฎักาที่ 677/60 ลว. 29 มิ.ย.60
(นางสาวอรอนงค์)

29/06/2560

3

5,000.00 ฎีกาที่ 678/60 ลว.29 มิ.ย.60
(นางสาวดวงใจ)

29/06/2560

3

11,800.00 ฎีกาที่ 742/60
ลว.31 ก.ค.60
(นายสาราญ ท้าวพิมพ์)

85 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านคุณภาพ
ชีวิตและ
สังคม

โครงการ
รายได้จัดเก็บ
จัดงานวันไหว้ครู เอง

20,000.00
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โครงการ

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านคุณภาพ
ชีวิตและ
สังคม

โครงการอาหาร
กลางวันสาหรับ
โรงเรียนในเขต
เทศบาล
(สังกัด สพฐ.)

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านคุณภาพ
ชีวิตและ
สังคม

โครงการอาหาร
เสริม (นม)
สาหรับโรงเรียน
ในเขตเทศบาล
ตาบลหนองบัว
(สังกัด สพฐ. )

แหล่งที่มา
งบประมาณ
เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์

งบตามข้อบัญญัติ
2,332,000.00

2,130,380.60

วงเงินตามสัญญา

คู่สัญญา

วันที่เซ็น
สัญญา
01/11/2559

ระยะเวลา
การเนินงาน
180

39,000.00 ฎีกาเลขที่ 120/60 ลว.
22 พ.ย.59 (รร.เก่าน้อย)
117,000.00 ฎีกาเลขที่ 121/60 ลว.
22 พ.ย.59 (รร.ดงอุดม)
22,000.00 ฎีกาเลขที่ 122/60 ลว.
22 พ.ย.59 (รร.พรสวรรค์)
22,000.00 ฎีกาเลขที่ 271/60 ลว. 25
ม.ค.60 (รร.พรสวรรค์)
39,000.00 ฎีกาเลขที่ 272/60 ลว. 25
ม.ค.60 (รร.เก่าน้อย)
117,000.00 ฎีกาเลขที่ 273/60 ลว. 25
ม.ค.60 (รร.ดงอุดม)
405,000.00 ฎีกาเลขที่ 274/60 ลว. 25
ม.ค.60 (รร.หนองขาม)
275,400.00 ฎีกาที่ 594/60 ลว.31 พ.ค.60
(รร.บ้านหนองขาม)
79,560.00 ฎีกาที่ 595/60 ลว.31 พ.ค.60
(รร.บ้านดงอุดม)
26,520.00 ฎีกาที่ 596/60 ลว. 31 พ.ค.60
(รร.บ้านเก่าน้อย)
14,960.00 ฎีกาที่ 597/60 ลว.31 พ.ค.60
(รร.บ้านพรสวรรค์)
534,600.00 ฎีกาที่ 756/60 ลว.3 ส.ค.60
(รร.บ้านหนองขาม)
154,440.00 ฎีกาที่ 757/60 ลว. 3 ส.ค. 60
(รร.บ้านดงอุดม)
51,480.00 ฎีกาที่ 758/60 ลว. 3 ส.ค. 60
(รร.บ้านเก่าน้อย)
29,040.00 ฎีกาที่ 759/60 ลว. 3 ส.ค. 60
(รร.บ้านพรสวรรค์)
167,973.60 ฎีกาเลขที่ 113/60 ลว.16 พ.ย.
59 (สหกรณ์โคนม)

22/11/2559

180

22/11/2559

180

22/11/2559

180

01/01/2560

180

01/01/2560

180

01/01/2560

180

01/01/2560

180

01/04/2560

180

01/04/2560

180

01/04/2560

180

01/04/2560

180

01/07/2560

180

01/07/2560

180

01/07/2560

180

01/06/2560

180

01/10/2559

31

168,866.72 ฎีกาเลขที่ 145/60 ลว.6 ธ.ค.
59 (สหกรณ์โคนม)
153,515.20 ฎีกาเลขที่ 211/60 ลว.5 ม.ค.
60 (สหกรณ์โคนม)
153,515.20 ฎีกาเลขที่ 314/60 ลว. 15
ก.พ.60 (สหกรณ์โคนม)
145,839.44 ฎีกาเลขที่ 372/60 ลว.9 มี.ค.
60
176,542.48 ฎีกาเลขที่ 463/60 ลว.7 เม.ย.
60
134,378.88 ฎีกาเลขที่ 464/60 ลว.7 เม.ย.
60

01/11/2559

30

01/12/2559

31

01/01/2560

31

01/02/2560

28

01/03/2560

31

01/04/2560

30

405,000.00 ฎีกาเลขที่ 118/60 ลว.
22 พ.ย. 59 (รร.หนองขาม)
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88 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวติ และ
สังคม

89

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวติ และ
สังคม

90

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวติ และ
สังคม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวติ และ
สังคม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวติ และ
สังคม

91
92

93

94

95

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวติ และ
สังคม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวติ และ
สังคม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวติ และ
สังคม

โครงการ
โครงการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 1
หนองใส

แหล่งที่มา
งบประมาณ
เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์

งบตาม
ข้อบัญญัติ
20,000.00

วงเงินตาม
คู่สัญญา
สัญญา
7,685.00 ฎีกาที่ 873/2560 ลว. 11 ก.ย.
60 (บ.เจริญวิทยาเครือ่ งเขียน)

วันที่เซ็น
สัญญา
11/09/2560

ระยะเวลา
การเนินงาน
3

6,500.00 ฎีกาที่ 874/2560 ลว. 11 ก.ย.
60 (บ.เจริญวิทยาเครือ่ งเขียน)
99,200.00 ฎีกาที่ 641/2560 ลว. 13 มิ.ย.
60 (นางจิตราภรณ์ บุศราคัม)

11/09/2560

3

13/06/2560

7

โครงการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ
งานมหกรรมการจัด
การศึกษาท้องถิน่
โครงการส่งเสริมนิสัย
รักการอ่าน

รายได้จัดเก็บเอง

100,000.00

เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์

50,000.00

30,000.00 ฎีกาที่ 875/2560 ลว. 11 ก.ย.
60 (ร้านเจเค ปริ้นท์)

11/09/2560

3

โครงการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้

เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์

50,000.00

49,930.00 ฎีกาเลขที่ 511/60 ลว.24
เม.ย.60

24/04/2560

7

โครงการอาหาร
กลางวันนักเรียน

เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์

2,344,000.00

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

02/11/2559

180

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

19/01/2560

180

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

01/10/2559

31

84,829.36 ฎีกาเลขที่ 145/60 ลว.6 ธ.ค.
59 (สหกรณ์โคนม)
77,117.60 ฎีกาเลขที่ 211/60 ลว.5 ม.ค.
60 (สหกรณ์โคนม)
77,117.60 ฎีกาเลขที่ 314/60 ลว.15 ก.พ.
60 (สหกรณ์โคนม)

01/11/2559

30

01/12/2559

31

01/01/2560

31

73,261.72 ฎีกาเลขที่ 372/60 ลว.9 มี.ค.
60
88,685.24 ฎีกาเลขที่ 463/60 ลว. 7เม.ย.
60
73,320.32 ฎีกาเลขที่ 464/60 ลว.7 เม.ย.
60
6,132.00 ฎีกาเลขที่ 860/2560 ลว.7 ก.ย.
60

01/02/2560

28

01/03/2560

31

01/04/2560

30

07/09/2560

3

93,868.00 ฎีกาเลขที่ 866/2560 ลว.7 ก.ย. 07/09/2560
60
3,750.00 ฎีกาเลขที่ 062/60 ลว.8 พ.ย. 17/10/2559
59
(นางสาวดวงใจ สุวรรณคา)

3

โครงการอาหารเสริม
(นม)

โครงการพัฒนา
ห้องสมุดโรงเรียน

เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์

เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์

โครงการจ้างเหมา
รายได้จัดเก็บเอง
พนักงานทาความ
สะอาด ประจา ศพด.
หนองบัว และ ศพด.
ดอนหัน

1,122,893.20

100,000.00

375,000.00

3,750.00 ฎีกาเลขที่ 063/60 ลว.8 พ.ย.
59 (นางอ้อย โคตะมี)
3,750.00 ฎีกาเลขที่ 064/60 ลว.8 พ.ย.
59 (นายอบมา สารีโท)
3,750.00 ฎีกาเลขที่ 065/60 ลว.8 พ.ย.
59 (นายอานวย คายศ)
3,750.00 ฎีกาเลขที่ 066/60 ลว.8 พ.ย.
59 (นางปราณี อันแสน)

15

17/10/2559

15

17/10/2559

15

17/10/2559

15

17/10/2559

15
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โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ

วงเงินตาม
คู่สัญญา
สัญญา
7,500.00 ฎีกาเลขที่ 137/60 ลว.30 พ.ย.
59 (นางสาวดวงใจ สุวรรณคา)
7,500.00 ฎีกาเลขที่ 138/60 ลว.30 พ.ย.
59 (นางอ้อย โตะมี)
7,500.00 ฎีกาเลขที่ 139/60 ลว.30 พ.ย.
59 (นายเจษฎา มุ่งป้องกลาง)
7,500.00 ฎีกาเลขที่ 140/60 ลว.30 พ.ย.
59 (นายอานวย คายศ)
7,500.00 ฎีกาเลขที่ 141/60 ลว.30 พ.ย.
59 (นางปราณี อันแสน)
7,500.00 ฎีกาเลขที่ 206/60 ลว.30 ธ.ค.
59(นางสาวดวงใจ สุวรรณคา)
7,500.00 ฎีกาเลขที่ 207/60 ลว.30 ธ.ค.
59(นางอ้อย โคตะมี)
7,500.00 ฎีกาเลขที่ 208/60 ลว.30 ธ.ค.
59 (นายเจษฎา มุ่งป้องกลาง)
7,500.00 ฎีกาเลขที่ 209/60 ลว.30 ธ.ค.
59 (นายอานวย คายศ)
7,500.00 ฎีกาเลขที่ 210/60 ลว.30 ธ.ค.
59 (นางปราณี อันแสน)
7,500.00 ฎีกาเลขที่ 344/60 ลว.28 ก.พ.
60 (ดวงใจ สุวรรณคา)
7,500.00 ฎีกาเลขที่ 345/60 ลว.28 ก.พ.
60 (อ้อย โคตะมี)
7,500.00 ฎีกาเลขที่ 346/60 ลว.28 ก.พ.
60 (เจษฎา มุ่งป้องกลาง)
7,500.00 ฎีกาเลขที่ 347/60 ลว.28 ก.พ.
60 (อานวย คายศ)
7,500.00 ฎีกาเลขที่ 348/60 ลว.28 ก.พ.
60 (ปราณี อันแสน)
7,500.00 ฎีกาเลขที่ 432/60 ลว.31 มี.ค.
60 (ดวงใจ สุวรรณคา)
7,500.00 ฎีกาเลขที่ 433/60 ลว.31 มี.ค.
60 (อ้อย โคตะมี)
7,500.00 ฎีกาเลขที่ 434/60 ลว.31 มี.ค.
60 (เจษฎา มุ่งป้องกลาง)
7,500.00 ฎีกาเลขที่ 435/60 ลว.31 มี.ค.
60 (อานวย คายศ)
7,500.00 ฎีกาเลขที่ 436/60 ลว.31 มี.ค.
60 (ปราณี อันแสน)
3,750.00 ฎีกาที่ 603/60 ลว.31 พ.ค. 60
(นางสาวดวงใจ สุวรรณคา)
3,750.00 ฎีกาที่ 604/60 ลว.31 พ.ค.60
(นางอ้อย โคตะมี)
3,750.00 ฎีกาที่ 605/60 ลว.31 พ.ค.60
(นายเจษฎา มุ่งป้องกลาง)
3,750.00 ฎีกาที่ 606/60 ลว.31 พ.ค.60
(นายอานวย คายศ)
3,750.00 ฎีกาที่ 607/60 ลว.31 พ.ค.60
(นางปราณี อันแสน)
7,500.00 ฎีกาที่ 687/60 ลว.30 มิ.ย.60
(นางสาวดวงใจ สุวรรรคา)
7,500.00 ฎีกาที่ 688/60 ลว.30 มิ.ย.60
(นางอ้อย โคตะมี)
7,500.00 ฎีกาที่ 689/60 ลว.30 มิ.ย.60
(นายเจษฎา มุ่งป้องกลาง)
7,500.00 ฎีกาที่ 690/60 ลว.30 มิ.ย.60
(นายอานวย คายศ)

วันที่เซ็น
สัญญา
01/11/2559

ระยะเวลา
การเนินงาน
30

01/11/2559

30

01/11/2559

30

01/11/2559

30

01/11/2559

30

01/12/2559

31

01/12/2559

31

01/12/2559

31

01/12/2559

31

01/12/2559

31

01/02/2560

28

01/02/2560

28

01/02/2560

28

01/02/2560

28

01/02/2560

28

01/03/2560

31

01/03/2560

31

01/03/2560

31

01/03/2560

31

01/03/2560

31

15/05/2560

15

15/05/2560

15

15/05/2560

15

15/05/2560

15

15/05/2560

15

01/06/2560

30

01/06/2560

30

01/06/2560

30

01/06/2560

30
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวติ และ
สังคม

97

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวติ และ
สังคม

โครงการ

โครงการสร้างลาน
อเนกประสงค์ที่ปูพนื้
ด้วยแผ่นยางพาราใน
โรงเรียนในสังกัด
อปท.
โครงการหนูน้อยร่วม
ใจป้องกันอัคคีภัยใน
ศูนย์พัฒนาเด็กใน
สังกัดฯ

แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ

รายได้จัดเก็บเอง

220,000.00

รายได้จัดเก็บเอง

20,000.00

วงเงินตาม
คู่สัญญา
สัญญา
7,500.00 ฎีกาที่ 691/60 ลว.30 มิ.ย.60
(นางปราณี อันแสน)
7,500.00 ฎีกาที่ 746/60 ลว. 31 ก.ค.60
(น.ส.ดวงใจ สุวรรณคา)
7,500.00 ฎีกาที่ 747/60 ลว. 31 ก.ค.60
(นางอ้อย โคตะมี)
7,500.00 ฎีกาที่ 748/60 ลว.31 ก.ค.60
(นายเจษฎา มุ่งป้องกลาง)
7,500.00 ฎีกาที่ 749/60 ลว.31 ก.ค.60
(นางปราณี อันแสน)
7,500.00 ฎีกาที่ 833/2560 ลว.31 ส.ค.60
(นางสาวดวงใจ สุวรรณคา)
7,500.00 ฎีกาที่ 834/2560 ลว.31 ส.ค.60
(นางอ้อย โคตะมี)
7,500.00 ฎีกาที่ 835/2560 ลว.31 ส.ค.60
(นายเจษฎา มุ่งป้องกลาง)
7,500.00 ฎีกาที่ 836/2560 ลว.31 ส.ค.60
(นายอานวย คายศ)
7,500.00 ฎีกาที่ 837/2560 ลว.31 ส.ค.60
(นางปราณี อันแสน)
7,500.00 สัญญาเลขที่ 007/2560 ลว.
29 ก.ย. 60 (นางสาวดวงใจ
สุวรรณคา)
7,500.00 สัญญาเลขที่ 008/2560 ลว.
29 ก.ย. 60 (นางอ้อย โคตะมี)
7,500.00 สัญญาเลขที่ 009/2560 ลว.
29 ก.ย. 60 (นายเจษฎา
มุ่งป้องกลาง)
7,500.00 สัญญาเลขที่ 010/2560 ลว.
29 ก.ย. 60 (นายอานวย คายศ)
7,500.00 สัญญาเลขที่ 011/2560 ลว. 29
ก.ย. 60 (นางปราณี อันแสน)
7,500.00 ฎีกาที่ 287/2560 ลว. 31 ม.ค.
60 (นางสาวดวงใจ สุวรรณคา)
7,500.00 ฎีกาที่ 288/2560 ลว. 31 ม.ค.
60 (นางอ้อย โคตะมี)
7,500.00 ฎีกาที่ 289/2560 ลว. 31 ม.ค.
60 (นายเจษฎา มุ่งป้องกลาง)
7,500.00 ฎีกาที่ 290/2560 ลว. 31 ม.ค.
60 (นายอานวย คายศ)
7,500.00 ฎีกาที่ 291/2560 ลว. 31 ม.ค.
60 (นางปราณี อันแสน)
7,500.00 ฎีกาที่ 749/2560 ลว. 31 ก.ค.
60 (นายอานวย คายศ))
217,000.00 เลขที่ 50/2560 ลว. 28 ก.ย.60
(นายสมเกียรติ ดอกกุหลาบ)

วันที่เซ็น
สัญญา
01/06/2560

ระยะเวลา
การเนินงาน
30

01/07/2560

31

01/07/2560

31

01/07/2560

31

01/07/2560

31

01/08/2560

31

01/08/2560

31

01/08/2560

31

01/08/2560

31

01/08/2560

31

01/09/2560

30

01/09/2560

30

01/09/2560

30

01/09/2560

30

01/09/2560

30

01/01/2560

31

01/01/2560

31

01/01/2560

31

01/01/2560

31

01/01/2560

31

01/07/2560

31

28/09/2560

120

3,000.00 ฎีกาที่ 672/60 ลว.(นางสาว
จิราวรรณ) ยืมเงินโครงการ

04/07/2560

7

2,200.00 ฎีกาที่ 699/60 ลว.11 ก.ค.60 11/07/2560
(บริษัทเจริญวิทยา) ค่าวัสดุ ศพด.
หนองบัว

3
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98

99

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวติ และ
สังคม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวติ และ
สังคม

100 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวติ และ
สังคม
101 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวติ และ
สังคม
102 ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการที่ดี

โครงการ

โครงการประชุม
ผู้ปกครอง

อุดหนุนโครงการจัด
กิจกรรมสนับสนุน
งานประเพณีทุ่งศรี
เมืองอาเภอเมือง
อุดรธานี
โครงการส่งเสริมการ
ปฏิบัติธรรมนักเรียน
ในเขตเทศบาลตาบล
หนองบัว
โครงการเข้าร่วมการ
ประกวดวงโยธวาทิต
ชิงแชมป์ภาค ระดับ
ภูมิภาค ณ จังหวัด
ขอนแก่น
โครงการฝึกอบรม
และศึกษาดูงาน เพื่อ
พัฒนาศักยภาพของ
คณะผู้บริหาร และ
บุคลากรของเทศบาล
ตาบลหนองบัว

แหล่งที่มา
งบประมาณ

รายได้จัดเก็บเอง

งบตามข้อบัญญัติ

20,000.00

วงเงินตาม
วันที่เซ็น
คู่สัญญา
สัญญา
สัญญา
5,000.00 ฎีกาที่ 700/60 ลว.11 ก.ค.60 11/07/2560
(ร้านเอทีก๊อปปี้)ค่าจ้างทาคูม่ ือ
ศพด.หนองบัว
600.00 ฎีกาที่ 701/60 ลว.11 ก.ค.60 11/07/2560
(ป้ายไจแอ้น) ศพด.ดอนหัน

ระยะเวลา
การเนินงาน
3

2,800.00 ฎีกาที่ 702/60 ลว.11 ก.ค.60 11/07/2560
(ป้ายไจแอ้น) ศพด.หนองบัว
3,000.00 ฎีกาที่ 704/60 ลว.12 ก.ค.60 12/07/2560
(จ้างเหมาอาหารว่างแล
เครื่องดื่ม)
800.00 เลขฎีกาที่ 524/60 ลว.28
28/04/2560
เม.ย.60

3

8,000.00 เลขที่ฎกี า 525/60 ลว.28
เม.ย.60

28/04/2560

3

1,600.00 ฎีกาเลขที่ 527/60 ลว.1 พ.ค. 01/05/2560
60

3

9,600.00 ฎีกาเลขที่ 529/60 ลว.2 พ.ค. 02/05/2560
60
25,000.00 ฎีกาเลขที่ 315/60 ลว.16
16/02/2560
ก.พ.60

3

3

3
3

รายได้จัดเก็บเอง

25,000.00

7

รายได้จัดเก็บเอง

50,000.00

10,000.00 โอนลด (ครั้งที่ 7) ลว.7 เม.ย. 07/04/2560
60

1

รายได้จัดเก็บเอง

90,000.00

89,840.00 ฎีกาที่ 490/2560 ลว. 18
เม.ย.60 (นายสุวิทย์ โพธิ์ศรี
ดา)

18/04/2560

3

รายได้จัดเก็บเอง

500,000.00

17,773.00 181/2560 (สานักปลัด)
กองการศึกษา (ผู้เบิก)

28/11/2559

15

8,580.00 360/2560 (สานักปลัด)

19/04/2560

7

12,155.00 361/2560 (สานักปลัด)

19/04/2560

7

153,000.00 358/2560 (สานักปลัด)

18/04/2560

15

2,800.00 371/2560 (สานักปลัด)

19/04/2560

7

360.00 377/2560 (สานักปลัด)

11/04/2560

7

254,620.00 407/2560 (สานักปลัด)

08/05/2560

15

72
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โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา

วันที่เซ็น
สัญญา

ระยะเวลา
การเนินงาน

ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการที่ดี

โครงการฝึกอบรม
เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมให้แก่
บุคลากรเทศบาล

รายได้จัดเก็บเอง

30,000.00

350.00

561/2560 (สานักปลัด)

06/07/2560

7

350.00

564/2560 (สานักปลัด)

06/07/2560

7

104

ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการที่ดี

105

ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการที่ดี

106

ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการที่ดี

107

ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการที่ดี

108

ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการที่ดี

109

ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการที่ดี

110

ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการที่ดี

111

ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการที่ดี

โครงการติดตามและ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ
เทศบาลตาบล
หนองบัว
โครงการเทศบาล
โปร่งใสหัวใจ
คุณธรรม
โครงการจัดทา
แผนพัฒนาเทศบาล
โครงการหนึ่งตาบล
หนึ่งทีมกู้ชีพ กู้ภัย
(OTOS)
โครงการจัดงานวัน
เทศบาล 24 เมษายน

โครงการจัดทา
รายงานกิจการ
เทศบาลตาบลหนอง
บัว
โครงการจัดทา
วารสารเทศบาล
ตาบลหนองบัว ราย
3 เดือน
ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาครูผู้ดแู ลเด็ก/
ผู้ดูแลเด็กของศูนย์
พัฒนา
เด็กเล็ก

รายได้จัดเก็บเอง

100,000.00

25,000.00

063/2560 (สานักปลัด)

10/11/2559

1

รายได้จัดเก็บเอง

30,000.00

7,500.00

499/2560 (สานักปลัด)

13/06/2560

7

รายได้จัดเก็บเอง

150,000.00

150,000.00

15/2560 (กองวิชาการและ
แผนงาน)

07/11/2559

5

รายได้จัดเก็บเอง

50,000.00

50,000.00

โอนลดไปซ่อมกล้อง

22/08/2560

7

รายได้จัดเก็บเอง

30,000.00

11,250.00

362/2560 (สานักปลัด)

24/04/2560

7

3,150.00

378/2560 (สานักปลัด)

20/04/2560

7

200.00

379/2560 (สานักปลัด)

20/04/2560

7

รายได้จัดเก็บเอง

75,000.00

25,000.00

60/2560 (กองวิชาการและ
แผนงาน)

10/02/2560

7

รายได้จัดเก็บเอง

75,000.00

25,000.00

60/2560

13/02/2560

7

เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์

38,000.00

17,700.00

ฎีกาเลขที่ 419/60 ลว 28
มี.ค.60 (ส่งใช้โครงการศึกษา
ดูงาน)

14/03/2560

15

27/03/2560

3

27/03/2560

7

27/03/2560

7

18,000.00
2,000.00
300.00
112

ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการที่ดี

โครงการเทศบาล
เคลื่อนที่พบ
ประชาชน

รายได้จัดเก็บเอง

50,000.00

ฎีกาเลขที่ 411/60 ลว.27
มี.ค.60
ฎีกาเลขที่ 412/60 ลว.27
มี.ค.60
ฎีกาเลขที่ 413/60 ลว.27
มี.ค.60

5,000.00

223/2560 (สานักปลัด)

20/01/2560

7

510.00

225/2560 (สานักปลัด)

20/01/2560

7

10,500.00

224/2560 (สานักปลัด)

20/01/2560

7

1,500.00

315/2560 (สานักปลัด)

08/03/2560

7

2,000.00

339/2560 (สานักปลัด)

31/03/2560

7

73

ยุทธศาสตร์

113

ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการที่ดี

114

ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการที่ดี

115

ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการที่ดี

116

ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการที่ดี

117

ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการที่ดี

118
119
120

121

ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการที่ดี
ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการที่ดี
ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการที่ดี
ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการที่ดี

122

ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการที่ดี

123

ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการที่ดี

124

ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการที่ดี

โครงการ
โครงการจัดซือ้
รถบรรทุกนั่ง (ดีเซล)
ขนาด 1 ตัน
ขับเคลื่อน 2 ล้อ
แบบดับเบิ้ลแค็บ (4
ประตู)
โครงการจัดซือ้
ครุภัณฑ์ เครือ่ งพิมพ์
Multifunction แบบ
ฉีดหมึก (Inkjet)
โครงการก่อสร้าง
และปรับปรุงระบบ
เสียงตามสายชุมชน
ในเขตเทศบาล
โครงการจัดซือ้ ชุด
เครื่องเสียงและ
อุปกรณ์ ชุมชนใน
เขตเทศบาล
โครงการอุดหนุน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การจัดซื้อจัดจ้างของ
องค์การบริหาร ส่วน
ตาบลนิคมสงเคราะห์
โครงการจัดซือ้ โต๊ะ
ประชุม
โครงการจัดซือ้ ตู้
เหล็ก 2 บานเปิดทึบ
โครงการจัดซือ้
เครื่องมือช่วยหายใจ
โครงการจัดซือ้
รถบรรทุกนั่ง (ดีเซล)
ขนาด 1 ตัน
ขับเคลื่อน 2 ล้อแบบ
ดับเบิ้ลแค็บ (4
ประตู)

โครงการจัดซือ้ เครื่อง
วิทยุสื่อสาร ชนิดมือ
ถือ
โครงการจัดซือ้ เลือ่ ย
โซ่ยนต์
โครงการบารุงรักษา
และปรับปรุง
ครุภัณฑ์

แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา

วันที่เซ็น
สัญญา

ระยะเวลา
การเนินงาน

รายได้จัดเก็บเอง

787,000.00

658,800.00

27/2560

22/08/2560

30

เงินอุดหนุนทั่วไป

8,600.00

8,600.00

070/2560 (สานักปลัด ฝ่าย
ป้องกันและรักษาความสงบ)

22/03/2560

7

รายได้จัดเก็บเอง

90,000.00

12,998.00

178/2560

08/09/2560

15

รายได้จัดเก็บเอง

70,000.00

66,500.00

159/2560

04/08/2560

7

รายได้จัดเก็บเอง

15,000.00

15,000.00

60-03-00113-61010000001(กองคลัง)

10/11/2559

7

รายได้จัดเก็บเอง

73,500.00

73,500.00

710/2560(สานัก
ปลัดเทศบาล)

12/09/2560

15

รายได้จัดเก็บเอง

14,000.00

9,800.00

195/2560 (สานักปลัด)

12/01/2560

7

เงินอุดหนุนทั่วไป

300,000.00

298,000.00

CNTR-0450/60 บริษัท ดี.
ดี.ไฟร์ แอนด์ เซฟตี้ จากัด

25/04/2560

60

51,000.00

ฎีกาเลขที่ 150/60 ลว.25
ส.ค.60 (ร้าน เอ.แอนด์ เค.
คอมมิวนิเคชัน่ ) ฝ่ายป้องกัน
ฯ

16/08/2560

15

658,800.00

ฎีกาเลขที่ 169/2560 ลง 21
ก.ย.60 บริษัท มิตซูโชค
อนันต์ จากัด

22/08/2560

60

ป.031/2560 ร้าน เอ แอนด์
เค คอมมินวิ เคชัน่

13/12/2559

15

03/08/2560

15

31/01/2560

45

26/07/2560

45

22/08/2560

45

รายได้จัดเก็บเอง

900,000.00

เงินอุดหนุนทั่วไป

160,000.00

140,000.00

รายได้จัดเก็บเอง

59,000.00

50,000.00

เงินอุดหนุนทั่วไป

1,332,030.00

296,925.00

498,500.00
496,000.00

ฎีกาเลขที่ 146/60 ฝ่าย
ป้องกันฯ
CNTR-0206/60 แก้ไข
Fiber Optic เฉพาะแยก
สามพร้าวไปเทศบาลเก่า
จาก บ.ไทยเน็ต โปรซีเคียว
(ป้องกัน)
ฎีกาเลขที่ 149/60 ฝ่าย
ป้องกันฯ
ฎีกาเลขที่ 170/2560 ลง 26
ก.ย.60 หจก.เพชรธารา
รุ่งเรืองกิจ
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โครงการ

125 ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการที่ดี
126 ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการที่ดี
127 ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการที่ดี

โครงการจัดซือ้
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
โครงการจัดซือ้ เครื่อง
สารองไฟฟ้า
โครงการซ่อมแซม
อาคารเรียน

128 ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการที่ดี

โครงการซ่อมแซม
บารุงรักษาโครงสร้าง
ของครุภณ
ั ฑ์เครือ่ ง
จักรกลยานพาหนะ

129 ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการที่ดี
130 ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการที่ดี
131 ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการที่ดี
132 ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการที่ดี
133 ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการที่ดี

134 ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการที่ดี
135 ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการที่ดี

136 ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการที่ดี
137 ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการที่ดี

138 ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการที่ดี

โครงการซ่อมแซม
บารุงรักษาซ่อมแซม
โครงสร้างของ
ครุภัณฑ์ขนาดใหญ่
โครงการจัดซือ้ เครื่อง
ปริ้นเตอร์ ชนิด
Inkjet Printer
โครงการจัดซือ้
ครุภัณฑ์ เครือ่ ง
สารองไฟฟ้า
โครงการจัดซือ้
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
โครงการจัดซือ้ ตู้เก็บ
ของสาหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลหนอง
บัว
โครงการจัดซือ้ ตู้เก็บ
ของสาหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กชุมชน
ดอนหัน
โครงการจัดซือ้ ตู้เก็บ
เอกสารสาหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลหนอง
บัว
โครงการจัดซือ้ ตู้เก็บ
เอกสารสาหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กชุมชน
ดอนหัน
โครงการจัดซือ้ เก้าอี้
สานักงานสาหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลหนอง
บัว
โครงการจัดซือ้ เก้าอี้
สานักงานสาหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ชุมชนดอนหัน

แหล่งที่มา
งบประมาณ
รายได้จัดเก็บเอง

22,000.00

วงเงินตาม
สัญญา
22,000.00

รายได้จัดเก็บเอง

3,200.00

3,200.00

เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์

200,000.00

200,000.00

รายได้จัดเก็บเอง

500,000.00

งบตามข้อบัญญัติ

499,650.00

คู่สัญญา
35/2560 (กองวิชาการและ
แผนงาน)
35/2560 (กองวิชาการและ
แผนงาน)
สัญาเลขที่ 47/2560 ลว. 19
ธ.ค. 2560 (นายสมเกียรติ
ดอกกุหลาบ) ผู้รับจ้าง
154/2560

วันที่เซ็น
สัญญา
20/12/2559
20/12/2559

ระยะเวลา
การเนินงาน
7
7

21/08/2560
120
23/03/2560
7

รายได้จัดเก็บเอง

500,000.00

148,494.60

345/2560

21/08/2560

499,650.00

54/2560

30/03/2560

10
10

รายได้จัดเก็บเอง
เงินอุดหนุนทั่วไป

12,900.00
6,400.00

12,900.00
6,400.00

ฎีกาเลขที่ 179/60 ลว.14
ธ.ค.59 (สมาร์ทเซอร์วิส)

14/12/2559

0520/2560 กองช่าง

15/05/2560

7
7

เงินอุดหนุนทั่วไป

รายได้จัดเก็บเอง

60,000.00

10,500.00

59,000.00

10,500.00

CNTR-0312/60 ซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ จาก อุดรโอเอ
คอมพิวเตอร์แอนด์เซอร์วิส
(ป้องกันฯ)
ฎีกาที่ 650/60 ลว.16 มิ.ย.
60 (ร้านสุริยาเฟอร์นิเจอร์)

16/03/2560
15
16/06/2560
7

รายได้จัดเก็บเอง

รายได้จัดเก็บเอง

10,500.00

15,000.00

10,500.00

11,400.00

ฎีกาที่ 671/60 ลว.26 มิ.ย.
60 (ร้านสุริยา)

26/06/2560

ฎีกาที่ 651/60 ลว.16 มิ.ย.
60 (ร้านสุริยาเฟอร์นิเจอร์)

16/06/2560

7

7
รายได้จัดเก็บเอง

รายได้จัดเก็บเอง

รายได้จัดเก็บเอง

15,000.00

5,000.00

5,000.00

11,400.00

5,000.00

5,000.00

ฎีกาที่ 670/60 ลว.26 มิ.ย.
60 (ร้านสุริยา)

26/06/2560

ฎีกาเลขที่ 445/60 ลว.3
เม.ย.60 (ร้านสุริยาซุปเปอร์
เฟอร์นิเจอร์)

03/04/2560

ฎีกาที่ 493/60 ลว.18 เม.ย.
60 (ร้านสุริยา ซุปเปร์
เฟอร์นิเจอร์)

18/04/2560

7

7

7
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139 ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการที่ดี

140 ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการที่ดี
141 ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการที่ดี

142 ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการที่ดี
143 ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการที่ดี

144 ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการที่ดี
145 ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการที่ดี
146 ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการที่ดี
147 ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการที่ดี
148 ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการที่ดี
149 ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการที่ดี
150 ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการที่ดี
151 ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการที่ดี
152 ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการที่ดี
153 ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการที่ดี

โครงการ
โครงการจัดซือ้ ชั้นวาง
สิ่งของสาหรับ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบล หนอง
บัว
โครงการจัดซือ้ ชั้นวาง
สิ่งของสาหรับ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กชุมชน
ดอนหัน
โครงการจัดซือ้ ชั้นวาง
หนังสือสาหรับ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลหนอง
บัว
โครงการจัดซือ้ ชั้นวาง
หนังสือสาหรับ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กชุมชน
ดอนหัน
โครงการจัดซือ้ โต๊ะเก้าอี้ สาหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลหนอง
บัว
โครงการจัดซือ้ โต๊ะเก้าอี้ สาหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กชุมชน
ดอนหัน
โครงการจัดเก็บภาษี
เคลื่อนที่
โครงการจัดซือ้ ตู้เก็บ
เอกสาร
โครงการจัดซือ้ ตู้เก็บ
เอกสาร
โครงการจัดซือ้ ตู้ราง
เลื่อน
โครงการจัดซือ้ ตู้เก็บ
เอกสาร
โครงการจัดซือ้
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
แบบที่ 1*
โครงการจัดซือ้
ครุภัณฑ์เครือ่ งสารอง
ไฟฟ้า
โครงการจัดซือ้ เครื่อง
ถ่ายเอกสาร
โครงการจัดซือ้
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

แหล่งที่มา
งบประมาณ
รายได้จัดเก็บเอง

งบตาม
ข้อบัญญัติ
90,000.00

วงเงินตาม
สัญญา
88,200.00

วันที่เซ็น
สัญญา
16/06/2560

ระยะเวลา
การเนินงาน
7

รายได้จัดเก็บเอง

30,000.00

29,400.00

ฎีกาที่ 669/60 ลว.26 มิ.ย.
60 (ร้านสุริยา)

26/06/2560

7

รายได้จัดเก็บเอง

18,000.00

14,400.00

ฎีกาที่ 652/60 ลว.16 มิ.ย.
60 (ร้านสุริยาเฟอร์นิเจอร์)

16/06/2560

7

รายได้จัดเก็บเอง

18,000.00

14,400.00

ฎีกาที่ 672/60 ลว.26 มิ.ย.
60 (ร้านสุริยา)

26/06/2560

7

รายได้จัดเก็บเอง

14,000.00

14,000.00

ฎีกาเลขที่ 446/60 ลว.3
เม.ย.60 (ร้านสุริยา)

03/04/2560

7

รายได้จัดเก็บเอง

14,000.00

14,000.00

ฎีกาที่ 481/60 ลว.12 เม.ย.
60 (ร้านสุริยา ซุปเปอร์เฟอร์
นืเจอร์)

12/04/2560

7

รายได้จัดเก็บเอง

70,000.00

60,082.00

CNTR-0307/60

08/02/2560

30

รายได้จัดเก็บเอง

8,000.00

7,600.00

26/12/2559

7

รายได้จัดเก็บเอง

30,000.00

29,400.00

26/12/2559

7

รายได้จัดเก็บเอง

100,000.00

99,000.00

60-03-00113-4101000003(กองคลัง)
60-03-00113-41010000001(กองคลัง)
10/2560

22/02/2560

7

รายได้จัดเก็บเอง

16,000.00

15,600.00

26/12/2559

7

รายได้จัดเก็บเอง

80,000.00

80,000.00

60-03-00113-4101000002
(กองคลัง)
13/2560

25/04/2560

30

รายได้จัดเก็บเอง

48,000.00

48,000.00

13/2560

25/04/2560

30

รายได้จัดเก็บเอง

100,000.00

98,000.00

25/2560

17/08/2560

15

รายได้จัดเก็บเอง

53,200.00

28,900.00

025/2560 (กองสวัสดิการ
สังคม)
024/2560 (กองสวัสดิการ
สังคม)
026/2560 (กองสวัสดิการ
สังคม)
264/2560 กองช่าง

20/01/2560

15

20/01/2560

15

20/01/2560

15

16/05/2560

7

21,000.00
3,150.00
154 ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการที่ดี

โครงการซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

เงินอุดหนุนทั่วไป

58,000.00

58,000.00

คู่สัญญา
ฎีกาที่ 649/60 ลว. 16 มิ.ย.
60 (ร้านสุริยาเฟอร์นิเจอร์)
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155 ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการที่ดี

156 ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการที่ดี
157 ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการที่ดี
158 ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการที่ดี
159 ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการที่ดี

160 ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการที่ดี

161 ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการที่ดี
162 ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการที่ดี

163 ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการที่ดี
164 ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการที่ดี
165 ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการที่ดี
166 ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการที่ดี
167 ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการที่ดี

168 ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการที่ดี
169 ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการที่ดี

โครงการ
โครงการจัดซือ้ เลือ่ ย
โซ่ยนต์เพื่อตัดต้นไม้
ปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
เขตพื้นที่ เทศบาล
ตาบลหนองบัว
โครงการจัดซือ้ ตู้เก็บ
เอกสารบานเลื่อน
โครงการจัดซือ้ เทปวัด
ระยะ
โครงการจัดซือ้ เวอร์
เนีย
โครงการก่อสร้าง
พัฒนาปรับปรุง/ต่อ
เติม อาคาร
ศูนย์บริการ
สาธารณสุขเทศบาล
และ ที่รับถ่ายโอน
ก่อสร้างกาแพง ลาน
กิจกรรม โรงจอดรถผู้
มาใช้บริการ
โครงการจัดซือ้
ครุภัณฑ์ประจา
ศูนย์บริการ
สาธารณสุขเทศบาลฯ
และทีร่ ับถ่ายโอน
โครงการจัดครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก
โครงการจัดซือ้ เครื่อง
ปิ้นเตอร์ชนิด Inkjet
Printter สาหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กใน
สังกัดฯ
โครงการติดตั้งตาข่าย
ลวดติดรัว้ บริเวณศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กชุมชน
ดอนหัน
โครงการจัดซือ้ แท่น
ตัดไฟเบอร์
โครงการปรับปรุง/ต่อ
เติม/ซ่อมแซมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กชุมชน
ดอนหัน
โครงการจัดซือ้ เครื่อง
ตบดิน
โครงการปรับปรุง/ต่อ
เติม/ซ่อมแซมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลหนอง
บัว
โครงการจัดซือ้ รถตัด
ถนน
โครงการจัดซือ้
คอมพิวเตอร์ สาหรับ
งานประมวลผลแบบ
ที่ 2* (จอขนาดงาน
ประมวลผลไม่น้อย
กว่า 18.5 นิว้ )

แหล่งที่มา
งบประมาณ
เงินอุดหนุนทั่วไป

งบตาม
ข้อบัญญัติ
41,000.00

วงเงินตาม
สัญญา
39,000.00

0526/2560 กองช่าง

วันที่เซ็น
สัญญา
15/05/2560

ระยะเวลา
การเนินงาน
7

เงินอุดหนุนทั่วไป

12,000.00

12,000.00

0593/2560

31/05/2560

7

เงินอุดหนุนทั่วไป

13,500.00

13,500.00

21/2560

14/09/2560

7

เงินอุดหนุนทั่วไป

4,500.00

4,500.00

0638/2560

13/06/2560

7

รายได้จัดเก็บเอง

335,382.00

335,000.00

สัญญาเลขที่ 43/2560
หจก.อุดรพิริยะ การโยธา
(ผู้รับจ้าง)

21/08/2560

60

รายได้จัดเก็บเอง

20,000.00

20,000.00

59/2560

20/12/2559

10

รายได้จัดเก็บเอง

21,000.00

21,000.00

13/2560

25/04/2560

30

รายได้จัดเก็บเอง

12,900.00

8,600.00

ฎีกาเลขที่ 462/60 ลว.7
เม.ย.60

07/04/2560

3

รายได้จัดเก็บเอง

100,000.00

98,686.51

ฎีกาที่ 662/60 ลว. 22 มิ.ย.
60 (นายหนูเกียรติ)

22/06/2560

30

เงินอุดหนุนทั่วไป

5,500.00

5,500.00

0703/60 กองช่าง

07/07/2560

7

รายได้จัดเก็บเอง

250,000.00

219,000.00

สัญญาเลขที่ 46/2560 หจก.
อุดรพิริยะ การโยธา (ผู้รับ
จ้าง)

21/08/2560

60

เงินอุดหนุนทั่วไป

21,000.00

21,000.00

0655/60 กองช่าง

19/06/2560

7

รายได้จัดเก็บเอง

300,000.00

281,000.00

สัญญาเลขที่ 44/2560 ลว.
21 ส.ค.2560 หจก.อุดร
พิริยะ การโยธา (ผู้รับจ้าง)

21/08/2560

60

เงินอุดหนุนทั่วไป

45,000.00

45,000.00

0655/60 กองช่าง

19/06/2560

7

รายได้จัดเก็บเอง

29,000.00

29,000.00

320/2560 (สานักปลัด)

14/03/2560

15

คู่สัญญา
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ยุทธศาสตร์
170 ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการที่ดี
171 ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการที่ดี
172 ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการที่ดี
173 ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการที่ดี
174 ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการที่ดี
175 ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการที่ดี
176 ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการที่ดี
177 ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการที่ดี
178 ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการที่ดี
179 ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการที่ดี
180 ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการที่ดี
181 ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการที่ดี
182 ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการที่ดี
183 ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการที่ดี
184 ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการที่ดี
185 ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการที่ดี
186 ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการที่ดี
187 ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการที่ดี
188 ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการที่ดี

โครงการ
โครงการจัดซือ้ เครื่อง
ตัดหญ้า
โครงการจัดซือ้ เครื่อง
เชื่อม
โครงสร้างจัดซื้อ
เครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED สี
แบบ Networt
โคงการจัดซื้อเครือ่ ง
สารองไฟฟ้าขนาด 800
VA
โครงการจัดซือ้ ตู้
ชาร์จ
โครงการจัดซือ้ สว่านโร
ตารี่
โครงการจัดซือ้
เครื่องเจียไฟฟ้า
ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาข้าราชการครู
ของโรงเรียนในสังกัด
โครงการจัดซือ้ ถัง
แรงดัน สแตนเลส
พร้อมสวิตช์ควบคุม
แรงดันภายในถัง
โครงการจัดซือ้ ปั๊ม
หอยโข่ง ชนิดหน้า
แปลน
โครงการจัดซือ้
ครุภัณฑ์สานักงาน
(โต๊ะ-เก้าอี้)
โครงการจัดซือ้
ครุภัณฑ์เครือ่ งพิมพ์
แบบฉีดหมึก ( Inkjet
Printer)
โครงการจัดซือ้ กล้อง
ถ่ายภาพนิ่ง ระบบ
ดิจิตอล
เครื่องทาลายเอกสาร
โครงการจัดซือ้
ครุภัณฑ์เครือ่ งพิมพ์
แบบฉีดหมึก (Inkjet
Printer)
โครงการจัดซือ้
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
โครงการจัดซือ้
ครุภัณฑ์เครือ่ งเชือ่ ม
โลหะ
โครงการจัดซือ้
ครุภัณฑ์สานักงาน
(โต๊ะ-เก้าอี้)
โครงการจัดซือ้
โทรทัศน์แอลอีดี 32
นิ้ว ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กดอนหัน

แหล่งที่มา
งบประมาณ
รายได้จัดเก็บเอง

งบตาม
ข้อบัญญัติ
9,500.00

วงเงินตาม
คู่สัญญา
สัญญา
9,500.00 2560 กองช่าง

วันที่เซ็น
สัญญา
19/07/2560

ระยะเวลา
การเนินงาน
7

เงินอุดหนุนทั่วไป

9,950.00

9,950.00 0703/60 กองช่าง

07/07/2560

7

รายได้จัดเก็บเอง

12,000.00

12,000.00 320/2560 (สานักปลัด)

14/03/2560

15

รายได้จัดเก็บเอง

3,200.00

3,200.00 320/2560 (สานักปลัด)

14/03/2560

15

เงินอุดหนุนทั่วไป

4,500.00

4,500.00 0639/60

13/06/2560

7

เงินอุดหนุนทั่วไป

5,800.00

5,800.00 0639/60 กองช่าง

13/06/2560

7

เงินอุดหนุนทั่วไป

3,700.00

3,700.00 0703/60 กองช่าง

07/07/2560

7

เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์

105,000.00

10/02/2560

7

รายได้จัดเก็บเอง

30,000.00

105,000.00 ฎีกาที่ 312/2560 ลว. 10
ก.พ.60 (นางกิติชา ธานี
เนียม)
30,000.00 625/2560(สานักปลัด)

03/08/2560

15

รายได้จัดเก็บเอง

30,000.00

25,800.00 625/2560(สานักปลัด)

03/10/2559

15

รายได้จัดเก็บเอง

18,200.00

18,200.00 97/2560

18/04/2560

7

รายได้จัดเก็บเอง

17,000.00

12,400.00 213/2560 กองช่าง

27/03/2560

7

รายได้จัดเก็บเอง

50,000.00

50,000.00 174/2560

25/08/2560

15

รายได้จัดเก็บเอง

5,000.00

03/04/2560

7

รายได้จัดเก็บเอง

8,600.00

05/07/2560

15

รายได้จัดเก็บเอง

37,500.00

37,100.00 305/2560 กองสาธาฯ

27/07/2560

7

รายได้จัดเก็บเอง

10,000.00

10,000.00 315/2560 กองสาธาฯ

04/08/2560

7

รายได้จัดเก็บเอง

11,000.00

08/06/2560

3

รายได้จัดเก็บเอง

58,280.00

10,800.00 ฎีกาที่ 634/2560 ลว. 8
มิ.ย. 60 (บริษัท ยู.เค.ซี
เฟอร์นิเจอร์)
58,280.00 ฎีกาที่ 840/2560 ลว. 4
ก.ย. 60 (ร้านธนโชติ
พาณิชย์)

04/09/2560

3

5,000.00 93/2560 (กองวิชาการและ
แผนงาน)
8,600.00 CNTR-0704/60
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ยุทธศาสตร์
189 ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการที่ดี
190 ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการที่ดี
191 ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการที่ดี
192 ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการที่ดี
193 ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการที่ดี
194 ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการที่ดี

โครงการ
โครงการจัดซือ้ พัดลม
ไอน้าติด ห้องประชุม
ศพด.ชุมชนดอนหัน
โครงการจัดซือ้ พัดลม
ไอน้าติดห้อง ประชุม
ศพด.ทต.หนองบัว
โครงการจัดซือ้ โทร
โข่ง
โครงการจัดซือ้ ตู้
ลาโพงอเนกประสงค์
โครงการจัดซือ้ ปั๊มแซ่
โครงการจ้างเหมา
บริการทาความ
สะอาดสานักงาน
เทศบาลตาบล หนอง
บัว ประจาปี
งบประมาณ 2560

แหล่งที่มา
งบประมาณ
รายได้จัดเก็บเอง

งบตาม
ข้อบัญญัติ
54,000.00

รายได้จัดเก็บเอง

108,000.00

รายได้จัดเก็บเอง

3,424.00

รายได้จัดเก็บเอง

12,840.00

รายได้จัดเก็บเอง

12,000.00

รายได้จัดเก็บเอง

430,887.00

วงเงินตาม
คู่สัญญา
สัญญา
54,000.00 ฎีกาที่ 839/2560 ลว. 1
ก.ย. 60 (ร้านธนโชติ
พาณิชย์)
108,000.00 ฎีกาที่ 883/2560 ลว. 13
ก.ย. 60 (ร้านธนโชติเจริญ
พาณิชย์)
3,424.00 60097015992

วันที่เซ็น
สัญญา
01/09/2560

ระยะเวลา
การเนินงาน
3

13/09/2560

3

05/09/2560

15

12,840.00 60097015992

05/09/2560

15

11,800.00 2560 กองช่าง

01/08/2560

7

7,500.00 027/2560 (สานักปลัด)

03/10/2559

31

7,500.00 028/2560 (สานักปลัด)

03/10/2559

31

7,500.00 029/2560 (สานักปลัด)
7,500.00 030/2560 (สานักปลัด)

03/10/2559
03/10/2559

31
31

7,500.00 031/2560 (สานักปลัด)

03/10/2559

31

7,500.00 032/2560 (สานักปลัด)

03/10/2559

31

7,500.00 110/2560 (สานักปลัด)

01/11/2559

30

7,500.00 111/2560 (สานักปลัด)

01/11/2559

30

7,500.00 112/2560 (สานักปลัด)

01/11/2559

30

7,500.00 113/2560 (สานักปลัด)

01/11/2559

30

7,500.00 114/2560 (สานักปลัด)

01/11/2559

30

7,500.00 176/2560 (สานักปลัด)

01/12/2559

31

7,500.00 177/2560 (สานักปลัด)

01/12/2559

31

7,500.00 178/2560 (สานักปลัด)

01/12/2559

31

7,500.00 179/2560 (สานักปลัด)

01/12/2559

31

7,500.00 180/2560 (สานักปลัด)

01/12/2559

31

3,871.00 227.1/2560 (สานักปลัด)

01/01/2560

31

3,871.00 228.1/2560 (สานักปลัด)

01/01/2560

31

3,871.00 229.1/2560 (สานักปลัด)

01/01/2560

31

21,774.00 229.3/2560 (สานักปลัด)

17/01/2560

31

45,000.00 282/2560 (สานักปลัด)

01/02/2560

28

45,000.00 329/2560 (สานักปลัด)

01/03/2560

31

45,000.00 383/2560 (สานักปลัด)

01/04/2560

30

45,000.00 460/2560 (สานักปลัด)

01/05/2560

31

45,000.00 520/2560 (สานักปลัด)

01/06/2560

30

45,000.00 604/2560 (สานักปลัด)

01/07/2560

31
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ยุทธศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ
รายได้จัดเก็บเอง

งบตาม
ข้อบัญญัติ
9,100.00

วงเงินตาม
คู่สัญญา
สัญญา
9,100.00 720/2560(สานักปลัด)

วันที่เซ็น
สัญญา
18/09/2560

ระยะเวลา
การเนินงาน
7

195

ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการที่ดี

โครงการจัดซือ้ โต๊ะ
ทางานเหล็กพร้อม
เก้าอี้

196

ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการที่ดี

โครงการจัดซือ้ เครื่อง
มัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์

รายได้จัดเก็บเอง

48,000.00

47,000.00 714/2560(สานัก
ปลัดเทศบาล)

12/09/2560

7

197

ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการที่ดี

โครงการจัดซือ้ ชุด
เครื่องเสียง(เครือ่ ง
ขยาย+ลาโพง+
ไมโครโฟน)

รายได้จัดเก็บเอง

30,000.00

30,000.00 CNTR-0963/60 (สานัก
ปลัด)

25/09/2560

15

80

รายงานสรุปผลการดาเนินงาน ปี 2560
เทศบาลตาบลหนองบัว

ยุทธศาสตร์

แผนการดาเนินการ
ทั้งหมด
จานวน

งบประมาณ

อนุมัติงบประมาณ
จานวน

งบประมาณ

ลงนามสัญญา
จานวน

งบประมาณ

เบิกจ่าย
จานวน

งบประมาณ

100%
จานวน

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน

51

39,672,400.0
0

48

31,293,600.0
0

37

16,907,360.29

24

8,303,360.29

23

7,806,360.29

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ

6

200,000.00

6

180,000.00

6

150,560.00

6

150,560.00

6

150,560.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

6

14,950,000.0
0

6

15,219,940.0
0

5

11,742,643.00

5

11,742,643.0
0

5

11,742,643.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวติ และ
สังคม

58

43,884,525.0
0

56

41,354,070.0
0

53

35,676,476.65

52

35,458,476.6
5

51

34,889,476.65

ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการที่ดี

107

16,599,081.0
0

106

11,975,693.0
0

96

8,639,415.11

91

7,724,415.11

91

7,724,415.11

81
แผนภูมแ
ิ สดงมูลค่าโครงการ เปรียบเทียบตามขนตอน
ั้
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์

91

ยุทธศาสตร์ การบริ หารจัดการที่ดี

แผนภูมแ
ิ สดงจานวนโครงการ เปรียบเทียบตามขนตอน
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ผลการดาเนินงาน
ได้ดาเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและ
สนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสาเร็จด้วยดี ก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดาเนินงานที่สาคัญดังนี้
1.โครงการปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองอุดรธานี (ปรับปรุงครั้งที่ 3)
2.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยน้าทิพย์ ชุมชนเก่าน้อย (เสนอโดยชุมชนเก่าน้อย)
3.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยเพชรสาลี แยกขวา ชุมชนหนองใส 1 (เสนอโดยชุมชนหนองใส 1)
4.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยร่วมพัฒนา ชุมชนหนองใส 2 (เสนอโดยชุมชนหนองใส 2)
5.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล ซอยประทุมเขต ชุมชนหนองใส 3 (เสนอโดยชุมชน หนองใส 3)
6.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล ซอยแสงเจริญ 9 ชุมชนแสงเจริญ (เสนอโดยชุมชนแสงเจริญ)
7.โครงการก่อสร้างระบบระบายน้า ค.ส.ล.ซอยสุขใจพัฒนา 4 ชุมชนประปาเขต7 (เสนอโดยชุมชนประปาเขต7)
8.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยประชุมชน 3 ชุมชนหนองขาม (เสนอโดยชุมชนหนองขาม)
9.โครงการก่อสร้างระบบระบายน้า ค.ส.ล. ซอยยลประสงค์ ชุมชนดอนหัน (เสนอโดยชุมชนดอนหัน)
10. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เชื่อมชุมชนพรสวรรค์กับชุมชนนาดอน จาก ซ.พรสวรรค์ 5 ถึง ซ.ข้างวัดป่านดอน ชุมนพ
รสวรรค์,ชุมชนนาดอน (เสนอโดยชุมชนพรสวรรค์และชุมชนนาดอน)
11. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยวรรณขาม ชุมชนบ้านค่ายเสนีย์ฯ 1(เสนอโดยชุมชนบ้านค่ายเสนีย์ฯ 1)
12. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยประชาร่วมใจ ชุมชนบ้านค่ายเสนีย์ฯ1 (เสนอโดยชุมชนบ้านค่ายเสนีย์ฯ 1)
13. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสิริรุ่ง ชุมชนบ้านค่ายเสนีย์ฯ 2
(เสนอโดยชุมชนบ้านค่ายเสนีย์ฯ 2)
14. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยอนุสรณ์ ชุมชนบ้านค่ายเสนีย์ฯ 2
(เสนอโดยชุมชนบ้านค่ายเสนีย์ฯ 2)
15. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยสบายรีสอร์ท ชุมชนนาทราย 1(เสนอโดยชุมชนนาทราย 1)
16. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสรวงศิริ ชุมชนดงอุดม (เสนอโดยชุมชนดงอุดม)
17. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสารวยอุทิศ ชุมชนดงอุดม (เสนอโดยชุมชนดงอุดม)
18. โครงการอุดหนุนขยายเขตประปา
19. โครงการอุดหนุนขยายเขต ไฟฟ้าสาธารณะ
20. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้า ค.ส.ล. ซอยคางาม ชุมชนบงคา (เสนอโดยชุมชนบงคา)
21. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนดงอุดม - หนองใส (จากสุดถนน ค.ส.ล.เดิมบริเวณซอยตาโม ถึงถนน ค.ส.ล.เดิม
บริเวณทางเข้าหมู่บ้านอุดรแลนด์) ชุมชน หนองใส 2
22. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยศรีจันทร์ ชุมชนนาดอน (เสนอโดยชุมชนนาดอน)
23. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยสามัคคีธรรม ชุมชนนาทราย 1(เสนอโดยชุมชนนาทราย 1)
24. โครงการสมุนไพรบ้านหนองขาม (กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหนองขาม) (เสนอโดยชุมชุมชนหนองขาม)
25. โครงการผลิตน้ายาปรับผ้านุ่มสูตรเข้มข้น (กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพรสวรรค์) (เสนอโดยชุมชุมชนพรสวรรค์)
26. โครงการตัดเย็บเสื้อผ้าชุมชนเก่าน้อย (กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเก่าน้อย) (เสนอโดยชุมชุมชนเก่าน้อย)
27. โครงการตัดเย็บเสื้อผ้าชุมชนมั่งคั่ง (กลุ่มวิสาหกิจกลุ่มสตรีมั่งคั่งพัฒนา) (เสนอโดยชุมชุมชนมั่งคั่ง)
28. โครงการทอผ้าบ้านหนองใส (กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหนองใส 1) (เสนอโดยชุมชุมชนหนองใส 1)
29. โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน/หมู่บ้านโดยวิธีการสหกรณ์เป็นแนวทางในการ
ดาเนินงาน
30. โครงการส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจาวัน
31. โครงการจ้างเหมากาจัดขยะมูลฝอย
32. โครงการจ้างเหมาแรงงานทาความสะอาดในชุมชน
33. โครงการรณรงค์ป้องกันและสร้างเขตปลอดโรคพิษสุนัขบ้า
34. โครงการสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตาบลหนองบัว
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35. โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตาบลหนองบัว โครงการสงเคราะห์เบี้ยความพิการ ในเขตเทศบาลตาบล
หนองบัว
37. โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ในเขตเทศบาลตาบลหนองบัว
38. โครงการบ้านท้องถิ่นไทยประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี
39. โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน ในเขตเทศบาลตาบลหนองบัว
40. โครงการจัดงานกีฬาอนุบาลสัมพันธ์
41. โครงการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนสังกัด อปท.
42. โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา
43. โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน อปท.
44. โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสต่างๆ
45. โครงการขยายผลโครงการอันเนื่อง มาจากพระราชดาริ
46. โครงการปลูกพลังสร้างจิตสานึก ความจงรักภักดี
47. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ
48. โครงการมีส่วนร่วมเผยแพร่ความรู้ ทางกฎหมายแก่ประชาชน
49. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติธรรม ให้กับเด็ก เยาวชนและ ประชาชนในเขตเทศบาล
50. โครงการจัดงานขึ้นปีใหม่
51. โครงการจัดประเพณีสงกรานต์
52. โครงการจัดงานประเพณีกฐินเทศบาล
53. โครงการจัดงานประเพณี (สัตยาธิษฐาน สืบสานงานประเพณี ไหว้สาพระธาตุโพนทอง)
54. โครงการหนูน้อยเข้าวัด (ศพด.ดอนหัน)
55. โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี
56. โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน ของคณะกรรมการชุมชน ในเขตเทศบาลตาบลหนองบัว
57. โครงการปณิธานความดีปีมหามงคล
58. โครงการหนูน้อยเข้าวัด (ศพด.หนองบัว)
59. โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ
60. โครงการอุดหนุนสภาวัฒนธรรม ตาบลหนองบัว
61. โครงการอุดหนุนสภาวัฒนธรรม อาเภอเมืองอุดรธานี
62. โครงการปรองดองสมานฉันท์
63. โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการพลัง แผ่นดินเอาชนะยาเสพติด อาเภอเมืองอุดรธานี (อุดหนุนอาเภอเมืองอุดรธานี)
64. โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลหนองบัว
65. โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนดอนหัน
66. โครงการอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลหนองบัว
67. โครงการสนับสนุนการบาบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
68. โครงการอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กชุมชนดอนหัน
69. โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน
70. โครงการจัดงานวันไหว้ครู
71. โครงการอาหารกลางวันสาหรับ โรงเรียนในเขตเทศบาล (สังกัด สพฐ.)
72. โครงการอาหารเสริม (นม) สาหรับ โรงเรียนในเขตเทศบาลตาบลหนองบัว (สังกัด สพฐ. )
73. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส
74. โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น
75. โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
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76. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
77. โครงการอาหารกลางวันนักเรียน
78. โครงการอาหารเสริม (นม)
79. โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน
80. โครงการจ้างเหมาพนักงานทาความ สะอาด ประจา ศพด.หนองบัว และ ศพด.ดอนหัน
81. โครงการหนูน้อยร่วมใจป้องกันอัคคีภัยในศูนย์พัฒนาเด็กในสังกัดฯ
82. โครงการประชุมผู้ปกครอง
83. อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมสนับสนุนงานประเพณีทุ่งศรีเมืองอาเภอเมืองอุดรธานี
84. โครงการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมนักเรียนในเขตเทศบาลตาบลหนองบัว
85. โครงการเข้าร่วมการประกวดวงโยธวาทิต ชิงแชมป์ภาค ระดับภูมิภาค ณ จังหวัดขอนแก่น
86. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะผู้บริหาร และบุคลากรของเทศบาลตาบลหนองบัว
87. โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่บุคลากรเทศบาล
88. โครงการติดตามและประเมินผลการ ปฏิบัติงานของเทศบาลตาบลหนองบัว
89. โครงการเทศบาลโปร่งใสหัวใจคุณธรรม
90. โครงการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล
91. โครงการจัดงานวันเทศบาล 24 เมษายน
92. โครงการจัดทารายงานกิจการเทศบาล ตาบลหนองบัว
93. โครงการจัดทาวารสารเทศบาลตาบล หนองบัว ราย 3 เดือน
94. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
95. โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน
96. โครงการจัดซื้อรถบรรทุกนั่ง (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (4 ประตู)
97. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)
98. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงระบบ เสียงตามสายชุมชนในเขตเทศบาล
99. โครงการจัดซื้อชุดเครื่องเสียงและอุปกรณ์ ชุมชนในเขตเทศบาล
100. โครงการอุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสาร การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหาร ส่วนตาบลนิคมสงเคราะห์
101. โครงการจัดซื้อโต๊ะประชุม
102. โครงการจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานเปิดทึบ
103. โครงการจัดซื้อเครื่องมือช่วยหายใจ
104. โครงการจัดซื้อรถบรรทุกนั่ง (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อแบบ ดับเบิ้ลแค็บ (4 ประตู)
105. โครงการจัดซื้อเครื่องวิทยุสื่อสาร ชนิดมือถือ
106. โครงการจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์
107. โครงการบารุงรักษาและปรับปรุง ครุภัณฑ์
108. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
109. โครงการจัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า
110. โครงการซ่อมแซมอาคารเรียน
111. โครงการซ่อมแซมบารุงรักษาโครงสร้าง ของครุภัณฑ์เครื่องจักรกลยานพาหนะ
112. โครงการซ่อมแซมบารุงรักษาซ่อมแซม โครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่
113. โครงการจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ ชนิด Inkjet Printer
114. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องสารองไฟฟ้า
115. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
116. โครงการจัดซื้อตู้เก็บของสาหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลหนองบัว
117. โครงการจัดซื้อตู้เก็บของสาหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กชุมชนดอนหัน
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118. โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสารสาหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลหนองบัว
119. โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสารสาหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กชุมชนดอนหัน
120. โครงการจัดซื้อเก้าอี้สานักงานสาหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบล หนองบัว
121. โครงการจัดซื้อเก้าอี้สานักงานสาหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนดอนหัน
122. โครงการจัดซื้อชั้นวางสิ่งของสาหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบล หนองบัว
123. โครงการจัดซื้อชั้นวางสิ่งของสาหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนดอนหัน
124. โครงการจัดซื้อชั้นวางหนังสือสาหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบล หนองบัว
125. โครงการจัดซื้อชั้นวางหนังสือสาหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนดอนหัน
126. โครงการจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้ สาหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลหนองบัว
127. โครงการจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้ สาหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กชุมชนดอนหัน
128. โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่
129. โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร
130. โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร
131. โครงการจัดซื้อตู้รางเลื่อน
132. โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร
133. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แบบที่ 1*
134. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสารองไฟฟ้า
135. โครงการจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร
136. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
137. โครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
138. โครงการจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์เพื่อตัดต้นไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตพื้นที่ เทศบาลตาบลหนองบัว
139. โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน
140. โครงการจัดซื้อเทปวัดระยะ
141. โครงการจัดซื้อเวอร์เนีย
142. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจาศูนย์บริการ สาธารณสุขเทศบาลฯ และที่รับถ่ายโอน
143. โครงการจัดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
144. โครงการจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ชนิด Inkjet Printer สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กในสังกัดฯ
145. โครงการติดตั้งตาข่ายลวดติดรั้วบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนดอนหัน
146. โครงการจัดซื้อแท่นตัดไฟเบอร์
147. โครงการจัดซื้อเครื่องตบดิน
148. โครงการจัดซื้อรถตัดถนน
149. โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผลแบบที่ 2* (จอขนาดงานประมวลผลไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)
150. โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า
151. โครงการจัดซื้อเครื่องเชื่อม
152. โครงสร้างจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สีแบบ Network
153. โครงการจัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้าขนาด 800 VA
154. โครงการจัดซื้อตู้ชาร์จ
155. โครงการจัดซื้อสว่านโรตารี่
156. โครงการจัดซื้อเครื่องเจียไฟฟ้า
157. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครู ของโรงเรียนในสังกัด
158. โครงการจัดซื้อถังแรงดันสแตนเลส พร้อมสวิตช์ควบคุมแรงดันภายในถัง
159. โครงการจัดซื้อปั๊มหอยโข่ง ชนิดหน้าแปลน
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160. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สานักงาน(โต๊ะ-เก้าอี้)
161. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก ( Inkjet Printer)
162. โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล
163. เครื่องทาลายเอกสาร
164. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)
165. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
166. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเชื่อมโลหะ
167. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สานักงาน(โต๊ะ-เก้าอี้)
168. โครงการจัดซื้อโทรทัศน์แอลอีดี 32 นิ้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดอนหัน
169. โครงการจัดซื้อพัดลมไอน้าติด ห้องประชุม ศพด.ชุมชนดอนหัน
170. โครงการจัดซื้อพัดลมไอน้าติดห้อง ประชุม ศพด.ทต.หนองบัว
171. โครงการจัดซื้อโทรโข่ง
172. โครงการจัดซื้อตู้ลาโพงอเนกประสงค์
173. โครงการจัดซื้อปั๊มแซ่
174. โครงการจ้างเหมาบริการทาความ สะอาดสานักงานเทศบาลตาบล หนองบัว ประจาปีงบประมาณ 2560
175. โครงการจัดซื้อโต๊ะทางานเหล็กพร้อมเก้าอี้
176. โครงการจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอตวาม
คิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขอ เทศบาลตาบลหนองบัว ทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการ
ดาเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2560

(นางอารีย์ สุรารักษ์)
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศบาลตาบลหนองบัว

