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จากใจ

รองปลัดเทศบาลตำ�บลหนองบัว
ปี พุ ท ธศั ก ราช 2560 ที่ ผ ่ า นมา พระราชพิ ธี ถ วายพระเพลิ ง
พระบรมศพพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช
เป็นพระราชพิธที รี่ ฐั บาลไทยได้จดั ขึน้ เพือ่ ถวายความอาลัยเป็นครัง้ สุดท้าย
ได้เสร็จสิ้นแล้ว คงเป็นปีแห่งความทรงจ�ำของพสกนิกรไทยทุกหมู่เหล่า
ด้วยเหตุผลที่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันประเสริฐอย่าง
หาที่สุดมิได้ อีกทั้งได้ทรงสร้างองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ พระราชทาน
ให้กับปวงชนชาวไทยไว้มากมาย
เทศบาลต�ำบลหนองบัว น้อมส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระองค์
ทรงห่วงใยประชาชนในเรื่องความเป็นอยู่ ในปีงบประมาณ 2560
เทศบาลฯ จึ ง ได้ ด� ำ เนิ น โครงการสื บ สานปณิ ธ านของพระองค์ ท ่ า น
เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ประชาชนให้ ไ ด้ รั บ โอกาสและบริ ก ารขั้ น พื้ น ฐานต่ า งๆ
อย่ า งเท่ า เที ย มและทั่ ว ถึ ง ขณะเดี ย วกั น การพั ฒ นาจะต้ อ งท� ำ ควบคู ่ ไ ป
พร้อมๆ กันทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้
โดยความร่วมมือการพัฒนาท้องถิ่นโดยประชาชนเพื่อประชาชน
ดิฉัน ในฐานะบุคลากรของเทศบาลต�ำบลหนองบัว หัวหน้าฝ่าย
ข้าราชการประจ�ำ ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ประธานชุมชน
ทุกชุมชน รวมถึงผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องทุกภาคส่วนทีช่ ว่ ยกันน�ำนโยบายของผูบ้ ริหารไปสูก่ ารปฏิบตั ใิ ห้
เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม และได้ร่วมมือในการขับเคลื่อนนโยบายร่วมกับเทศบาลเสมอ
มา อันเป็นหลักการพัฒนาที่เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่งเป็นรากฐานส�ำคัญที่จะน�ำไปสู่
การพัฒนาอย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ต่อไป

(นางอารีย์ สุรารักษ์)
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีต�ำบลหนองบัว
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ประธานสภาเทศบาลตำ�บลหนองบัว
เรียนพีน่ อ้ งชาวเทศบาลต�ำบลหนองบัวทีเ่ คารพทุกท่าน ปีงบประมาณ
2560 ได้ผา่ นไป เทศบาลต�ำบลหนองบัวของเราได้ดำ� เนินการไปครบทุกยุทธศาสตร์
การบริหาร แต่มบี างโครงการทีจ่ ำ� เป็นต้องยกไปด�ำเนินการในปีงบประมาณ
2561 และเชื่อว่าจะสามารถด�ำเนินการให้แล้วเสร็จทุกโครงการ
ขอขอบคุ ณ พี่ น ้ อ งชาวเทศบาลต� ำ บลหนองบั ว ทุ ก ท่ า น
ที่ให้ความร่วมมือในการพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านประธาน
ชุมชนทุกชุมชน ที่ช่วยดูแลความเดือดร้อนของพี่น้องในชุมชน
เป็นอย่างดี
ขออวยพรให้ ทุ ก ท่ า นผ่ า นพ้ น อุ ป สรรคทั้ ง ปวงและ
มีสุขภาพที่แข็งแรงตลอดปีและตลอดไปทุกท่าน ด้วยเทอญ

ขอขอบคุณครับ

(นายแจ้ง ศรีหนองพอก)
ประธานสภาเทศบาลต�ำบลหนองบัว
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รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
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ผู้อ�ำนวยการกองคลัง
ผู้อ�ำนวยการกองการศึกษา
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส
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www.nongbuaudon.go.th FB : nongbuaudonthani

5

รายงานกิจการประจำ�ปี

เทศบาลตำ�บลหนองบัว

๒๕๖๐

วิสัยทัศน์ @ พันธกิจ
วิสัยทัศน์ (VISION)

“พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่ยั่งยืน” ภายใต้นโยบายการบริหารที่ว่า “เทศบาลตำ�บล
หนองบัวยุคใหม่ พัฒนาโปร่งใส ใส่ใจทุกชุมชน”

พันธกิจ (MISSION)
• พ ั ฒ นาระบบสาธารณู ป โภค สาธารณู ป การ ระบบ
คมนาคมขนส่งและการจราจรให้ได้มาตรฐาน
• สง่ เสริมอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ พัฒนาสภาพแวดล้อม
ของเมืองให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน
• ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน โดยพัฒนาการให้
บริการขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุข สวัสดิการ การศึกษา
กีฬาและนันทนาการ การรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
• ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและคุณธรรมจริยธรรมอันดีงามในสังคม
• เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง และมีส่วนร่วมในการพัฒนา
เมือง
• พัฒนาระบบการบริหารจัดการของเทศบาลโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพือ่ การบริหาร
และการบริการให้มีประสิทธิภาพ
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สภาเทศบาลตำ�บลหนองบัว

นายแจ้ง ศรีหนองพอก

ประธานสภาเทศบาลต�ำบลหนองบัว

พ.ต.อ.วัฒนา  วรธงไชย

รองประธานสภาเทศบาลต�ำบลหนองบัว

นางคมคาย  ณ  หนองคาย

เลขานุการสภาเทศบาลต�ำบลหนองบัว

สมาชิกสภาเทศบาลตำ�บลหนองบัว เขต 1

นายแจ้ง  ศรีหนองพอก

นางคมคาย  ณ  หนองคาย

ประธานสภาเทศบาลต�ำบลหนองบัว

เลขานุการสภาเทศบาลต�ำบลหนองบัว

นายแสงเทียน  อินยาศรี

นายสมบัติ  นามเดช

สมาชิกสภาเทศบาลต�ำบลหนองบัว

สมาชิกสภาเทศบาลต�ำบลหนองบัว
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สมาชิกสภาเทศบาลตำ�บลหนองบัว เขต 2

พ.ต.อ.วัฒนา  วรธงไชย

สมาชิกสภาเทศบาลต�ำบลหนองบัว

นางประภาส  ฮาดวิเศษ

นางวาสิษฐี  ภูวานค�ำ

สมาชิกสภาเทศบาลต�ำบลหนองบัว

สมาชิกสภาเทศบาลต�ำบลหนองบัว

นางนภาพร  ดาบสีพาย

นายชัยกาล  กันตรง

สมาชิกสภาเทศบาลต�ำบลหนองบัว
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นายทองดี  นามวงศ์

รองประธานสภาเทศบาลต�ำบลหนองบัว

สมาชิกสภาเทศบาลต�ำบลหนองบัว

หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำ�บลหนองบัว
นางอารีย์  สุรารักษ์

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีต�ำบลหนองบัว

นางอัมพร ชัยจิตวณิชกุล

นายอมรศักดิ์ บุญล้น

นายนิติชาติ สายทองสุข

นายภาคภูมิ ค�ำภิระ

นางสาวอรทัย ขาวศรี

นายอิทธิพล โพธิราชา

ผู้อ�ำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ผู้อ�ำนวยการกองสวัสดิการสังคม

นางร�ำไพ ตรีกุล

ผู้อ�ำนวยการกองช่าง

ผู้อ�ำนวยการกองคลัง

หัวหน้าส�ำนักปลัดเทศบาล

ผู้อ�ำนวยการกองการศึกษา

นายณรงค์ศักดิ์ พันชะโก

ผู้อ�ำนวยการกองวิชาการและแผนงาน ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน เทศบาล 1 หนองใส
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นางอัมรา วงษ์ศิริ

นางพั้ว  ศรีหนองพอก

นางไพรจิต  ศรีหะ

นายอรรถพันธ์  ธงชัย

นายกุลดิลก ขยันการ

นายเจษฎา พิมโคตร

ประธานชุมชน บงค�ำ
084-2026628

ประธานชุมชน เก่าน้อย
084-5178605

รักษาการประธานชุมชน พลอยวิลล่า 2 ประธานชุมชน บ้านเดื่อ
089-5707476
081-7393799

นางกัญญา พฤกษติกุล

นายธวัชชัย  ประทุมทิพย์

ร.ต.อ.สุทิน ชิดจุ้ย

นายธวัช พิมพ์สาลี

นางสมโภชน์ อุ่นแสง

ประธานชุมชน การเคหะอุดรธานี ประธานชุมชน ประภาวิลล์
087-7723855,088-7387119 042-245234,081-7693798

ประธานชุมชน ดงอุดม
093-3267895

ประธานชุมชน ศรีสุราษฎร์
086-2371059

ประธานชุมชน แสงเจริญ
093-5020602

ประธานชุมชน หนองใส 1
087-9465355

นายเพ็ง โคตะมี

นางประสิทธิ์ บุญทองอ่อน

นายสมจิตร เชื้อมณฑา

นายพากร สารีโท

ประธานชุมชน หนองใส 2
089-7093398

นายธีระ อาสนาชัย
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นายนิรันดร เทศฉิม

ประธานชุมชน มิตรภาพเก่าน้อย ประธานชุมชน พลอยวิลล่า 1
085-4553916
080-4161125

ประธานชุมชน อุดรแลนด์
042-921062,081-3302421

ประธานชุมชน หนองใส 3
089-9408337

นายกมล ภู่กลั่น

ประธานชุมชน เฟริส์ทโฮม
081-4326709

ประธานชุมชน หนองใส 4
086-8647374

ร.ท.คูณใคร สุกัลป์

ประธานชุมชน มั่งคั่ง
086-6457357

ประธานชุมชน หนองใส 5
080-4160577

ร.ต.วงกต แก้วหาญ

ประธานชุมชน ร่มเย็น 3
086-8617484

ทำ�เนียบประธานชุมชน เทศบาลตำ�บลหนองบัว ๒๕๖๐

นางค�ำหยาด บัวคอม

นายศิลา ค�ำสะทอน

นายกรกช วงษ์เนตร

นายทองลี ลอยสมิทธิ์

นายอ้ม โชตะสี

ประธานชุมชน
ค่ายเสนีย์รณยุทธ 1

ร.ต.อ.ช�ำนาญ สุชีตา

นายสิทธิ อ้วนอินทร์

นายสมหวัง รักษางาม

นายวิเชียร เสาหัส

นางมยุรี มูลนา

นายอุดม นามอาษา

ประธานชุมชน แสนสราญ
081-9977356

ประธานชุมชน หนองขาม
087-2356672

ประธานชุมชน ประปาเขต 7 ประธานชุมชน ทรัพย์สมบูรณ์ ประธานชุมชน หนองขามน้อย
082-8582260
086-2308472
098-1092520,042-323147

ประธานชุมชน ค่ายเสนีย์รณยุทธ (กฝ.4) ประธานชุมชน โนนขมิ้น
084-6048296
085-0130028,042-222202

ประธานชุมชน ดอนหัน
081-0505155

ประธานชุมชน พรสวรรค์
096-4181051

ประธานชุมชน สุขเกษม
089-7153585

ประธานชุมชน นาดอน
084-6857769

นายณรงค์ กุลทะวงษ์

นายสตนันต์ชัย หนุนพลกลาง

นางกมล สุวรรณแสง

ด.ต.วระ บัวระภา

ประธานชุมชน โพนทอง
089-8418570

ประธานชุมชน นาทราย 1
089-4197137

ประธานชุมชน นาทราย 2
061-6953279

นายบุญมี ค�ำมีมิตร

ร.ต.อุได ส่วยสม

รักษาการประธานชุมชน บ้านค่ายเสนีย์1 ประธานชุมชน บ้านค่ายเสนีย์ 2
085-857177,093-3566445
065-3174765

ประธานชุมชน พี.เค.ธานี 3
089-8409454
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เทศบาลตำ�บลหนองบัว

๒๕๖๐

เ

เทศบาล
ตำ�บลหนองบัว

ประวัติเทศบาลตำ�บลหนองบัว
เทศบาลต�ำบลหนองบัว เดิมเป็นสุขาภิบาลหนองบัว จัดตัง้ ขึน้ โดยประกาศกระทรวงมหาดไทย
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2516 มีพื้นที่ 22.50 ตารางกิโลเมตร ในพื้นที่อ�ำเภอเมืองอุดรธานี 4 ต�ำบล
21 หมู่บ้าน คือ ต�ำบลหนองบัว ต�ำบลหนองขอนกว้าง ต�ำบลหนองนาค�ำ และต�ำบลบ้านจั่น
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2536 กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศเปลี่ยนแปลงเขตสุขาภิบาล
หนองบัว ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่มที่ 110 ตอนที่ 228 หน้าที่ 3 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2536
จ�ำนวนพืน้ ทีเ่ พิม่ ขึน้ เป็น 31.50 ตารางกิโลเมตร คลอบคลุมพืน้ ที่ 4 ต�ำบล 19 หมูบ่ า้ น คือ ต�ำบลหนองบัว
ต�ำบลหนองขอนกว้าง, ต�ำบลหนองนาค�ำ และต�ำบลสามพร้าว
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลง
ฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ 116
ตอนที่ 9 ก. ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542

สถานที่ตั้งและลักษณะที่ตั้ง
ส�ำนักงานเทศบาลต�ำบลหนองบัว ตั้งอยู่เลขที่ 999 หมู่ที่ 4 ถนนเลี่ยงเมืองอุดร - ขอนแก่น
ต�ำบลหนองขอนกว้าง อ�ำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองอุดรธานี ประมาณ
5 กิโลเมตร
ลักษณะที่ตั้งเป็นแนวยาวทอดไปตามทางหลวงหมายเลข 2 (สายอุดร - หนองคาย) และ
ทางหลวงหมายเลข 22 (สายอุดร - สกล) และสายรอบเมืองฝั่งตะวันออก

ชื่อตำ�บลหนองบัว เป็นการใช้ชื่อเดิมจากครั้งดำ�รงฐานะเป็นสุขาภิบาลหนองบัวกระทั่งมีการ

เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำ�บลหนองบัว

ตราประจำ�เทศบาลตำ�บลหนองบัว(ตราดอกบัว) มี ที่ ม าจากเมื่ อ ครั้ ง ดำ�รงฐานะเป็ น
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สุขาภิบาลหนองบัว เนื่องจากเดิมพื้นที่สุขาภิบาลหนองบัวมีหนองน้ำ�ขนาดใหญ่ ชื่อ หนองบัว และ
ภายในหนองบัวมีดอกบัวหลวงอยู่เป็นจำ�นวนมาก จึงได้ใช้ภาพดอกบัวเป็นสัญลักษณ์ของสุขาภิบาล
และเทศบาลตำ�บลหนองบัว ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

ประวัติ พระธาตุโพนทอง
พระธาตุโพนทอง เป็นโบราณสถานมีลกั ษณะ
เป็ น พระธาตุ ท รงแปดเหลี่ ย ม กล่ า วคื อ มี ฐ าน
พระธาตุ, เรือนธาตุเป็นทรงแปดเหลีย่ มและยอดบนสุด
เป็นทรงกลม ซึง่ ได้รบั อิทธิพลทางรูปแบบมาจากศิลปะ
ล้านช้าง ฐานพระธาตุมีขนาดกว้าง 8 – 10 เมตร
ส่วนสูงจากฐานถึงยอดพระธาตุ ประมาณ 7 เมตร
ก่อสร้างด้วยศิลาแลง ที่ปลายยอดประดับด้วยแก้ว
สีขาว มีค�ำบอกเล่าต่อกันมาว่ามีการก่อสร้างองค์พระ
ธาตุเมื่อครั้งอาณาจักรขอมเรืองอ�ำนาจ เพื่อเป็นสถาน
ที่สักการบูชาของผู้คนในสมัยนั้น โดยองค์พระธาตุเดิม
เป็ น ที่ บ รรจุ อั ฐิ พ ระอรหั น ต์ พ ร้ อ มทั้ ง มี ก ารบรรจุ
พระพุ ท ธรู ป ทองค� ำ และเครื่ อ งเงิ น เครื่ อ งทอง
อันศักดิ์สิทธิ์ไว้ข้างใน มาตั้งแต่โบราณกาล นอกจากนี้
ในบริเวณใกล้เคียงยังได้กอ่ สร้างองค์พระธาตุเล็กไว้อกี
2 องค์ ทางด้านทิศตะวันตก ต่อมาในปีพุทธศักราช
2452 ได้มีการก่อสร้างถนนสายอุดรธานี– สกลนคร
โดยถนนได้ตดั ผ่าน ในบริเวณใกล้ทตี่ งั้ ขององค์พระธาตุ
โพนทอง และมี ก ารแอบท� ำ ลายพระธาตุ อ งค์ เ ล็ ก
เพือ่ เอาทองค�ำ ของมีคา่ ออกจากพระธาตุ ท�ำให้ปจั จุบนั
พระธาตุองค์เล็กหลงเหลือแต่เพียงฐานพระธาตุเท่านัน้

ปัจจุบัน พระธาตุโพนทอง ได้มีการบูรณะ
ซ่ อ มแซมปรั บ ปรุ ง ภู มิ ทั ศ น์ ใ หม่ โ ดยเทศบาลต� ำ บล
หนองบัว อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยได้สร้าง
หอพระธรรมชัยไว้คู่กับองค์พระธาตุโพนทอง เพื่อเป็น
สถานที่ ยึ ด เหนี่ ย วจิ ต ใจของชาวต� ำ บลหนองบั ว
ต�ำบลหนองนาค�ำและต�ำบลสามพร้าว มาตราบเท่าทุก
วันนี้ ซึ่งใน วันขึ้น 15 ค�่ำ เดือน 7 ของทุกปี จะเกิด
สิ่งมหัศจรรย์ปรากฎบนยอดองค์พระธาตุ กล่าวคือ
จะมีลกู ไฟเหมือนลูกแก้วส่องแสงเป็นประกายวนเวียน
รอบองค์พระธาตุ ท�ำให้พนี่ อ้ งประชาชนทีไ่ ด้พบเห็นเกิด
แรงศรัทธา จึงได้มกี ารน�ำบัง้ ไฟมาจุดถวายเพือ่ เป็นการ
บูชาพระธาตุโพนทองและในวันขึ้น 15 ค�่ำ เดือน 7
ของทุกปี เทศบาลต�ำบลหนองบัว ได้จัดงานประเพณี
“สัตยาธิษฐาน สืบสานประเพณีไหว้สา พระธาตุ
โพนทอง” ขึ้ น เพื่ อ เป็ น การอนุ รั ก ษ์ แ ละส่ ง เสริ ม
ประเพณีให้เยาวชนคนรุ่นหลังได้เคารพและหวงแหน
สิ่งที่เป็นมรดก ทางวัฒนธรรมของชาวท้องถิ่นสืบไป
อ้างอิงบทความ
วิโรฒ ศรีสุโร (2539) ธาตุอีสาน. กรุงเทพมหานคร. มูลนิธิโต
โยต้า : ประเทศญี่ปุ่น.
พฤตินยั มัง่ สวัสดิ.์ มหัศจรรย์ “พระธาตุโพนทอง” สิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์
คู่เมืองอุดรธานี.
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ยุ
๒๕๖๐

ทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
เทศบาลต�ำบลหนองบัว มุ่งเน้นการจัดระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ และการให้บริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพสูงสุด มุ่งเน้นการพัฒนาสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพของเมืองอันจะเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายทั้งในด้านการอยู่อาศัย
การเดินทางสัญจรไปมาและการประกอบสัมมาอาชีพของพี่น้องประชาชน

แนวทางการพัฒนา
1.
2.
3.
4.
5.
6.

พัฒนาและปรับปรุงระบบผังเมือง
ก่อสร้าง ปรับปรุง บ�ำรุงรักษา ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า และทางระบายน�้ำ
ขยายเขตประปา ติดตั้งปรับปรุงให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต�่ำ  ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบไฟฟ้าสาธารณะ
พัฒนาแหล่งกักเก็บน�้ำ
จัดระเบียบและแก้ไขปัญหาการจราจร

ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนา
1. เทศบาลต�ำบลหนองบัว ได้ดำ� เนินโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
ทั้งในด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง บ�ำรุงรักษา ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า และทางระบายน�้ำ การขยาย
เขตประปา ไฟฟ้า ภายในเขตเทศบาลต�ำบลหนองบัวให้ได้มาตรฐานและทัว่ ถึง การพัฒนาแหล่งกักเก็บน�ำ้
เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไปมา มีระบบระบายน�้ำที่มีประสิทธิภาพ
ได้ ม าตรฐาน เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการะบายน�้ ำ และลดปั ญ หาน�้ ำ ท่ ว มขั ง มี ค วามสะอาดสวยงาม
เป็นระเบียบเรียบร้อยของเทศบาลต�ำบลหนองบัว โดยมีโครงการพัฒนาที่ได้ด�ำเนินการในปีงบประมาณ
ที่ผ่านมา รวมทั้งสิ้น จ�ำนวน 41 โครงการ เช่น
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- โครงการปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองอุดรธานี (ปรับปรุงครั้งที่ 3)
- โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
- โครงการอุดหนุนขยายเขตประปา
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวรรณขาม ชุมชนบ้านค่ายเสนีย์ฯ 1
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยน�้ำทิพย์ ชุมชนเก่าน้อย
- โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเพชรส�ำลีแยกขวา ชุมชนหนองใส1
- โครงการก่อสร้างระบบระบายน�้ ำ ถนนคอนกรี ตเสริ ม เหล็ ก รางยู ซอยรุ ่ ง เรื อ ง 1 ชุ ม ชน
บ้านค่ายเสนีย์ฯ 2
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแสงเจริญ 9 ชุมชนแสงเจริญ
- โครงการก่อสร้างระบบระบายน�ำ้ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรางยู ซอยสุขใจพัฒนา ชุมชนประปา
เขต 7
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมชุมชนพรสวรรค์กับชุมชนนาดอนฯ ชุมชน
พรสวรรค์และชุมชนนาดอน
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสบายรีสอร์ท ชุมชนนาทราย 1
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยส�ำรวยอุทิศ ชุมชนดงอุดม
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นดงอุดม - หนองใส
และยั ง มี โ ครงการพั ฒ นาอื่ น ๆ อี ก หลายโครงการที่ เ ทศบาลต� ำ บลหนองบั ว ได้ ด� ำ เนิ น การ
ในปีงบประมาณที่ผ่านมา

: ผลการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ในรอบปีที่ผ่านมาเทศบาลต� ำ บลหนองบั ว ได้ มีก ารด� ำ เนิ นโครงการก่ อ สร้ า ง ทั้ ง โครงการ
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. โครงการก่อสร้างระบบระบายน�ำ 
้ โครงการขยายเขตไฟฟ้า โครงการขยายเขตประปา
ระบบอ�ำนวยความสะดวกอืน่ ๆ การบ�ำรุงซ่อมแซมส่วนทีเ่ ป็นโครงสร้างทีช่ ำ� รุด โครงการพัฒนาแหล่งกัก
เก็บน�้ำภายในชุมชน ท�ำให้ชุมชนต่างๆ ภายในเขตเทศบาล ได้รับความสะดวกสบายในการคมนาคม
มากยิ่งขึ้น มีระบบระบายน�้ำที่ได้มาตรฐานและลดปัญหาน�้ำท่วมขังภายในชุมชน
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รายงานกิจการประจำ�ปี

เทศบาลตำ�บลหนองบัว

ยุ
๒๕๖๐

ทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ
เทศบาลต�ำบลหนองบัว มุง่ เน้นการพัฒนาทีเ่ ป็นการเสริมสร้างและส่งเสริมการพัฒนารายได้ของ
พีน่ อ้ งประชน มีการส่งเสริมด้านการประกอบอาชีพ การพัฒนาศักยภาพทีม่ อี ยูภ่ ายในชุมชนให้ได้รบั การ
ส่งเสริมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในเขตเทศบาลต�ำบลหนองบัว
การเสริมสร้างความสัมพันธ์ภายในชุมชนให้มีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันอย่างยั่งยืน

แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
2. พัฒนาและเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตร

ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนา
เทศบาลต�ำบลหนองบัว ได้มีการส่งเสริม สนับสนุน ในการสร้างรายได้ของพี่น้องประชาชน
ภายในเขตเทศบาลต�ำบลหนองบัว โดยส่งเสริมให้มกี ารประกอบธุรกิจภายในเขตเทศบาลต�ำบลหนองบัว
การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารสถานที่ต่าง ๆ การอ�ำนวยความสะดวกในการจัดเก็บภาษีอากรนอก
สถานที่ เพื่อน�ำรายได้มาพัฒนาเทศบาลต�ำบลหนองบัว ให้มีความเจริญรุ่งเรืองต่อไปในอนาคต

“ ท้องถิ่นดี ภาษีช่วย
ท้องถิ่นสวย ภาษีสร้าง”
-: ผลการด�ำเนินงานที่ผ่านมาด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ของเทศบาลต�ำบลหนองบัว ทุกภาค
ส่วนได้ร่วมกันในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจในพื้นที่ เช่น การบริหารจัดการด้านการจัดเก็บรายได้
การอนุ ญ าตก่ อ สร้ า ง การส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ด้ า นการประกอบอาชี พ และการลงทุ น ของประชาชน
ท�ำให้เทศบาลต�ำบลหนองบัว สามารถจัดเก็บรายได้ตามประมาณการในแต่ละปีและมีการขยายตัวด้าน
การลงทุนในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมาและยังมีโครงการพัฒนาอื่น ๆ อีกหลาย
โครงการที่เทศบาลต�ำบลหนองบัวได้ด�ำเนินการในปีงบประมาณที่ผ่านมา
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รวมกันในการพัฒนาดานเศรษฐกิจในพื้นที่ เชน การบริหารจัดการดานการจัดเก็บรายได การอนุญาตกอสราง
การสงเสริมสนับสนุนดานการประกอบอาชีพและการลงทุนของประชาชน ทําใหเทศบาลตําบลหนองบัว สามารถ
จั ด เก็ บ รายได ตามประมาณการในแต ล ะป แ ละมีก ารขยายตั ว ด านการลงทุ น ในสั ด ส ว นที่ เพิ่ ม ขึ้ น เมื่ อ เที ย บกั บ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ปงบประมาณที่ผานมา

รายไดจากการจัดเก็บภาษี
14,000,000.00
12,000,000.00
10,000,000.00
8,000,000.00
6,000,000.00
4,000,000.00
2,000,000.00
-

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ภาษีบํารุงทองที่

ภาษีปาย

รวม

งบประมาณ 2559

6,840,152.67

569,742.15

3,818,891.00

11,228,785.82

งบประมาณ 2560

7,604,171.86

496,799.00

4,016,983.00

12,117,953.86

คอลัมน1
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รายงานกิจการประจำ�ปี

เทศบาลตำ�บลหนองบัว

ยุ
๒๕๖๐

ทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เทศบาลต�ำบลหนองบัว มีการจัดให้บริการด้านสาธารณสุขมูลฐานในเขตพื้นที่เทศบาต�ำบล
หนองบัว โดยมีคณะท�ำงานที่ออกให้บริการโดยการลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริง เช่น กลุ่ม อสม.
พนักงานท�ำความสะอาดภายในชุมชน การออกจัดเก็บขยะมูลฝอยของรถจัดเก็บ
ขยะ การขุดลอกร่องระบายน�้ำ การฉีดพ่นลูกน�้ำยุงลาย ฯลฯ

แนวทางการพัฒนา
1. สร้างจิตส�ำนึกและส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของประชาชนในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. การบริหารจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและของเสีย
3. จัดระบบสุขาภิบาลให้เป็นระเบียบ ถูกสุขลักษณะ
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดระบบบริการสาธารณสุขให้ได้มาตรฐาน

ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนา
เทศบาลต�ำบลหนองบัว ได้ด�ำเนินโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ภายในเขตเทศบาลต�ำบลหนองบัว เพื่อให้ประชาชนได้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
มีการด�ำเนินชีวิตที่มีคุณภาพ ซึ่งโครงการต่างๆ ที่ทางเทศบาลได้ด�ำเนินการไป เช่น
- โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต�ำบลหนองบัว
- โครงการตรวจคัดกรองค้นหาไข่พยาธิใบไม้ตับ
- โครงการเกลือเสริมไอโอดีนมีคุณค่า เสริมปัญญาคนทุกวัย
- โครงการท�ำความดีบริจาคโลหิต น้อมจิตร�ำลึก ส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายเป็น
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
- โครงการรณรงค์ป้องกันและสร้างเขตปลอดโรคพิษสุนัขบ้า
- โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ(โรคไข้เลือดออก)
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- การจัดกิจกรรมพ่นสารเคมีก�ำจัดยุงตัวเต็มวัย เพื่อลดปริมาณยุงพาหะน�ำโรคก่อนเข้าสู่
ช่วงฤดูฝนและในช่วงที่มีการระบาดของโรค และการให้บริการอื่น ๆ ภายในเขตเทศบาลต�ำบลหนองบัว
ทั้ง 38 ชุมชน

: ผลการปฏิบัติงานด้านการให้บริการสาธารณสุขเทศบาลตำ�บลหนองบัว
จากโครงการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ ของสมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลต�ำบลหนองบัว
การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคราชการ ประชาชน สถานศึกษาภายในเขตเทศบาล ด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการด�ำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
การให้ความส�ำคัญด้านสาธารณสุขมูลฐาน การระวังป้องกันโรคติดต่อ ฯลฯ ท�ำให้ในรอบปีที่ผ่านมา
ประชาชนภายในเขตเทศาลได้รับบริการด้านสาธารณสุขมูลฐานที่ดีขึ้น มีความตระหนักถึงความส�ำคัญ
ของสิง่ แวดล้อม และให้ความร่วมมือในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมในชุมชนมากขึน้
ใส่ใจในสุขอนามัยของตนเองและครอบครัว
รายงานปริมาณขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต�ำบลหนองบัว อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ยอดรวมรถบรรทุกขยะ ประจ�ำปีงบประมาณ  2558-2560
ปีงบประมาณ
จ�ำนวนรถบรรทุกขยะ(คัน)
ปริมาณขยะ (ตัน/ปี)
ค่าก�ำจัดขยะ (บาท/ปี)

2558
12
7,608.32
2,809,750.50

2559
12
6,833.83
2,349,459

3500000

3,086,429.50

2,809,750.50

3000000
2500000

2560
12
8,109
3,086,429.50

2,349,459.00

2000000
1500000
1000000
500000
0

12

12

12

จํานวนรถบรรทุกขยะ(คัน)

8,109.00
6,833.83
7,608.32
ปริมาณขยะ (ตัน/ป)

2558

2559

คากําจัดขยะ (บาท/ป)

2560

คอลัมน1
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เทศบาลตำ�บลหนองบัว

ยุ
๒๕๖๐

ทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
ในปีงบประมาณทีผ่ า่ นมา เทศบาลต�ำบลหนองบัวได้ดำ� เนินการพัฒนาด้านคุณภาพชีวติ และสังคม
โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน
และประชาชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงภายใต้ระบบการศึกษาในหลากหลายรูปแบบ
เสริมสร้างพัฒนาการทางด้านกีฬา การส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่เด็ก สตรี คนชรา ผู้สูงอายุและ
ผูด้ อ้ ยโอกาส ตลอดจนมุง่ เน้นในการส่งเสริมการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมภายในชุมชน

แนวทางการพัฒนา
1. สงค์เคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ เด็ก สตรี ผู้พิการและผู้ประสบภัยต่าง ๆ
2. ส่งเสริมการพัฒนากีฬา และนันทนาการ
3. การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริม สนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อย และ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนา
เทศบาลต�ำบลหนองบัว ได้ด�ำเนินโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาด้านด้านคุณภาพชีวิตและ
สังคม เพือ่ พีน่ อ้ งประชาชน ภายในเขตเทศบาลต�ำบลหนองบัว ภายใต้โครงการต่างๆ ทีท่ างเทศบาลได้
ด�ำเนินการไป เช่น
- โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานกลุ่มสตรีเทศบาลต�ำบลหนองบัว
- โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ
- โครงการฝึกอบรมและทันศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลต�ำบลหนองบัว
- โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กบั กลุม่ เศรษฐกิจและสังคมในชุมชน/หมูบ่ า้ นโดยวิธกี ารสหกรณ์
- โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี
- โครงการแข่งขันกีฬาอนุบาล เทศบาลต�ำบลหนองบัว
- โครงการหนูน้อยฟันดี เทศบาลต�ำบลหนองบัว
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

- โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคมือ เท้า ปากในเด็ก เทศบาลต�ำบลหนองบัว
- โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลต�ำบลหนองบัว
- โครงการอบรมให้ความรูเกี่ยวกับกฎหมายส�ำหรับประชาชน การไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาท
ในชุมชน เทศบาลต�ำบลหนองบัว ประจ�ำปี 2560
- โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เทศบาลต�ำบลหนองบัว
- โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ เทศบาลต�ำบลหนองบัว
- โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ส�ำหรับเยาวชนในเขตเทศบาล
ต�ำบลหนองบัว
- โครงการบรรพชาสามเณรและบวชเนกขัมมจาริณี ภาคฤดูร้อน เทศบาลต�ำบลหนองบัว
- โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต�ำบลหนองบัว
- โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลต�ำบลหนองบัว
- โครงการฝึกอบรมดับเพลิงเบือ้ งต้น และซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ เทศบาลต�ำบลหนองบัว
ประจ�ำปีงบประมาณ 2560
- การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ในเขตเทศบาลต�ำบลหนองบัว
- โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชน ในเขตเทศบาลต�ำบลหนองบัว ประจ�ำ
ปีงบประมาณ 2560
- กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด โรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส
- โครงการหนูน้อยร่วมใจป้องกันอัคคีภัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลต�ำบลหนองบัว
ประจ�ำปีงบประมาณ 2560
ฯลฯ
: จากผลการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมในรอบปีที่ผ่านมา ทั้งเด็ก สตรี
ผูส้ งู อายุ ผูพ้ กิ าร รวมไปถึงประชาชนในเขตเทศบาล กลุม่ อาชีพ หน่วยงานในเขตพืน้ ทีท่ ตี่ อ้ งการขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณจากทางเทศบาล ต่างได้รบั การส่งเสริม สนับสนุนจากเทศบาลต�ำบลหนองบัว
เป็นอย่างดี ท�ำให้ชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ ได้รับการพัฒนาไปพร้อมๆ กันอย่างเป็นรูปธรรม
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เทศบาลตำ�บลหนองบัว

ยุ
๒๕๖๐

ทธศาสตร์การบริหารท้องถิ่น
ให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการที่ดี
เทศบาลต�ำบลหนองบัว มุ่งเน้นการปรับปรุงและจัดระบบการบริหารงานให้สามารถบริการ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว การปรับปรุงพัฒนาบุคลากร เทคโนโลยี เครื่องมือ
เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงานให้เพียงพอและทันสมัย เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้และสนใจ
ในกิจการของท้องถิ่น ตลอดจนการเสริมสร้างวัฒนธรรมในการบริการประชาชนของเทศบาลต�ำบล
หนองบัว

แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร
2. พัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการให้บริการประชาชน
3. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของเทศบาล
4. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่น

ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนา
เทศบาลต�ำบลหนองบัว ได้ด�ำเนินโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารท้องถิ่นให้เป็นไปตาม
หลักการบริหารจัดการที่ดี มุ่งเน้นการให้บริการสาธารณะ การพัฒนาในด้านต่าง ๆ การสืบสาน
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ให้คงอยู่คู่ประชาชนคนไทยต่อไป ดังโครงการต่าง ๆ เช่น
- โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปส�ำหรับประชาชนฯ
- โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมในการปฏิบัติงานภายในส�ำนักงานให้กับ
บุคลากร
- โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ส�ำหรับเยาวชนในเขต
เทศบาลต�ำบลหนองบัว
- โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์
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ยุทธศาสตร์การบริหารท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการที่ดี
- โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรและปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน
- โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต�ำบลหนองบัว
- โครงการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้นและซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ เทศบาลต�ำบลหนองบัว
ประจ�ำปี 2560
- โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ เทศบาลต�ำบลหนองบัว
- โครงการปลุกป่าประชารัฐร่วมใจ เนื่องในวันต้นไม้ประจ�ำปีของชาติ ประจ�ำปี 2560
- โครงการจัดงานประเพณีสัตยาธิษฐาน สืบสานงานประเพณี ไหว้สาพระธาตุโพนทอง
- โครงการปลูกพลังสร้างจิตส�ำนึกความจงรักภักดี ประจ�ำปี 2560
- โครงการจัดงานวันแม่(ร่วมกิจกรรมจังหวัดอุดรธานี ณ ห้องประชุมทองใหญ่ ศาลากลาง
จังหวัดอุดรธานี)
- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดท�ำแผนพัฒนาชุมชน เทศบาลต�ำบลหนองบัว
- โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ภายในเขตเทศบาลต�ำบลหนองบัว
- การเฝ้าระวังป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภายในเขตเทศบาลต�ำบลหนองบัว
- การจัดท�ำจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลต�ำบลหนองบัว
และการให้บริการอื่น ๆ ภายในเขตเทศบาลต�ำบลหนองบัว ทั้ง 38 ชุมชน
: จากผลการปฏิบตั งิ านทีผ่ า่ นมาด้านการบริหารจัดการทีด่ ี ท�ำให้ชมุ ชน เทศบาล และหน่วยงาน
ต่างๆ ในพื้นที่เทศบาลต�ำบลหนองบัว ได้รับการพัฒนาร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งด้านการพัฒนา
ประสิทธิภาพบุคลากร เครื่องมือเครื่องใช้ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆ (เว็บไซด์
เทศบาล เฟสบุ๊ค จอประชาสัมพันธ์ การประกาศเสียงตามสายภายในชุมชน) เพื่อให้ประชาชนได้รับการ
บริการที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของพี่น้องประชาชนในเขต
เทศบาลต�ำบลหนองบัว ท�ำให้โครงการพัฒนาในรอบปีที่ผ่านมาประสบผลส�ำเร็จเป็นอย่างดี
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ส

ถานะการคลัง
เทศบาลตำ�บลหนองบัว
สถานะการคลั
าบลหนองบั
ว
รายรั
บ ประจำง�เทศบาลต
ปีงบประมาณ
2560

รายการ รายรับ ประจาปีงบประมาณ
ประมาณการรายรั
บ
พ.ศ. 2560
หมวดภาษีอากร
10,500,000.00
รายการ
ประมาณการรายรับ
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับฯ
2,710,000.00
หมวดภาษีอากร
10,500,000
หมวดรายได้
ากทรั
2,018,000.00
หมวดค่
าธรรมเนียจมค่
าปรัพบย์ฯสิน
2,710,000
หมวดรายได้
เบ็ดพเตล็
402,000.00
หมวดรายได้
จากทรั
ย์สินด
2,018,000
หมวดรายได้
จากทุ
100,000.00
หมวดรายได้
เบ็ดเตล็
ดน
402,000
หมวดภาษี
จัดสรร
96,270,000.00
หมวดรายได้
จากทุ
น
100,000
หมวดเงิจัดนสรร
อุดหนุนทั่วไป
85,500,000.00
หมวดภาษี
96,270,000
หมวดเงิ
ดหนุนเฉพาะกิ
นทั่วไป จ/ระบุวัตถุประสงค์
85,500,000 เงินอุนดอุหนุ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/ระบุ
รวมทัวัต้งถุสิป้นระสงค์
197,500,000.00
รวมทั้งสิ้น
197,500,000

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/ระบุ
วัตถุประสงค์ 2,044,584.26

หมวดภาษีอากร
12,121,136.86

หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับฯ
2,957,759.80

รายรับจริง
12,121,136.86
รายรับจริง
2,957,759.80
12,121,136.86
1,689,570.43
2,957,759.80
550,784.00
1,689,570.43
550,784.00119,868,645.16
209,761,867.25
119,868,645.16
209,761,867.25
2,044,584.26
2,044,584.26
211,806,451.51
211,806,451.51

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
1,689,570.43
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
550,784.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
209,761,867.25
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หมวดภาษีจัดสรร
119,868,645.16

สถานะการคลังเทศบาลตำ�บลหนองบัว

สถานะการคลัง เทศบาลตาบลหนองบัว
รายจ่
าย าประจ
าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
รายจ่
ย ประจำ
�ปีงบประมาณ
2560
รายการ
ประมาณการรายจ่
าย บ
รายการ
ประมาณการรายรั
แผนงานบริ
หารงานทั
่วไป ่วไป
24,472,420
แผนงานบริ
หารงานทั
24,472,420.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
7,454,750
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
7,454,750.00
แผนงานการศึกษา
44,711,290
แผนงานการศึกษา
44,711,290.00
แผนงานสาธารณสุข
13,641,720
แผนงานสาธารณสุข
13,641,720.00
แผนงานสังคมสงเคราะห์
500,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์
500,000.00
แผนงานเคหะและชุ
มชน
50,004,550
แผนงานเคหะและชุ
50,004,550.00
แผนงานสร้
างความเข้มแข็มงชน
ของชุมชน
2,760,820
แผนงานสร้างความเข้
มแข็งของชุนทนาการ
มชน
2,760,820.00
แผนงานการศาสนาวั
ฒนธรรมและนั
950,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
950,000.00
แผนงานการเกษตร
10,000
แผนงานงบกลาง
49,104,450
แผนงานการเกษตร
10,000.00
รวมทั้งสิ้น
193,700,000
แผนงานงบกลาง
49,104,450.00
193,700,000.00
รวมทั้งสิ้น

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 530,864.19

แผนงานงบกลาง
47,387,169.15

รายจ่
รายรัาบยจริ
จริงง
26,258,511.45
26,258,511.45
6,167,073.93
6,167,073.93
39,519,101.40
39,519,101.40
13,128,351.99
13,128,351.99
200,000.00
200,000.00
47,876,791.26
47,876,791.26
2,699,512.60
2,699,512.60
530,864.19
530,864.19
47,387,169.15 183,767,375.97
47,387,169.15
183,767,375.97

แผนงานบริหารงานทั่วไป
26,258,511.45
แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน 6,167,073.93

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 2,699,512.60
แผนงานเคหะและชุมชน
47,876,791.26

แผนงานการศึกษา
39,519,101.40
แผนงานสังคมสงเคราะห์
200,000.00

แผนงานสาธารณสุข
13,128,351.99
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ประมวลภาพกิจกรรมเทศบาลตำ�บลหนองบัว
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เบอร์ติดต่อเทศบาลต�ำบลหนองบัว
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088-5644503
ONE STOP

086-4695337
กองสวัสดิการสังคม

088-5640289
กองสาธารณสุขฯ

088-5640299
กองคลัง

042-932195
งานพัสดุ

088-5640288
กองช่าง

088-5640298
ส�ำนักปลัด

042-932191
โทรสาร (FAX)

042-129661
งานป้องกันฯ

088-5644501

086-4695338

086-4695339
กองการศึกษา

ศูนย์บริการสาธารสุข

กองวิชาการและแผนงาน

จัดท�ำโดย : ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลต�ำบลหนองบัว
โทรศัพท์/โทรสาร.  042-932191
www.nongbuaudon.go.th
Facebook : nongbuaudonthani
พิมพ์ที่ : หจก.โรงพิมพ์บ้านเหล่าการพิมพ์ 333 ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี โทร. 042-325938

