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ประวัติ พระธาตุโพนทอง
พระธาตุ โ พนทอง เป น โบราณสถานมี ลั ก ษณะ
เปนพระธาตุทรงแปดเหลี่ยม กลาวคือ มีฐานพระธาตุ,
เรือนธาตุเปนทรงแปดเหลี่ยมและยอดบนสุดเปนทรงกลม
ซึ่ ง ได รั บ อิ ท ธิ พ ลทางรู ป แบบมาจากศิ ล ปะล า นช า ง
ฐานพระธาตุมีขนาดกวาง 8 – 10 เมตร สวนสูงจากฐานถึง
ยอดพระธาตุ ประมาณ 7 เมตร กอสรางดวยศิลาแลง
ทีป่ ลายยอดประดับดวยแกวสีขาว มีคาํ บอกเลาตอกันมาวา
มี ก ารก อ สร า งองค พ ระธาตุ เ มื่ อ ครั้ ง อาณาจั ก รขอม
เรื อ งอํ า นาจ เพื่ อ เป น สถานที่ สั ก การะบู ช าของผู  ค น
ในสมัยนัน้ โดยองคพระธาตุเดิมเปนทีบ่ รรจุอฐั พิ ระอรหันต
พรอมทั้งมีการบรรจุพระพุทธรูปทองคําและเครื่องเงิน
เครื่องทอง อันศักดิ์สิทธิ์ไวขางใน มาตั้งแตโบราณกาล
นอกจากนีใ้ นบริเวณใกลเคียงยังไดกอ สรางองคพระธาตุเล็ก
ไวอีก 2 องค ทางดานทิศตะวันตก ตอมาในปพุทธศักราช
2452 ไดมีการกอสรางถนนสายอุดรธานี – สกลนคร
โดยถนนไดตัดผาน ในบริเวณใกลที่ตั้งขององคพระธาตุ
โพนทอง และมี ก ารแอบทํ า ลายพระธาตุ อ งค เ ล็ ก
เพื่อเอาทองคํา ของมีคาออกจากพระธาตุ ทําใหปจจุบัน
พระธาตุองคเล็กหลงเหลือแตเพียงฐานพระธาตุเทานั้น

ปจจุบนั พระธาตุโพนทอง ไดมกี ารบูรณะซอมแซม
ปรั บ ปรุ ง ภู มิ ทั ศ น ใ หม โ ดยเทศบาลตํ า บลหนองบั ว
อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ไดสรางหอพระธรรมชัย
ไวคูกับองคพระธาตุโพนทอง เพื่อเปนสถานที่ ยึดเหนี่ยว
จิตใจของชาวตําบลหนองบัว ตําบลหนองนาคําและตําบล
สามพราว มาตราบเทาทุกวันนี้ ซึง่ ใน วันขึน้ 15 คํา่ เดือน 7
ของทุกป จะเกิดสิ่งมหัศจรรยปรากฎบนยอดองคพระธาตุ
กลาวคือ จะมีลูกไฟเหมือนลูกแกวสองแสงเปนประกาย
วนเวี ย นรอบองค พ ระธาตุ ทํ า ให พี่ น  อ งประชาชนที่ ไ ด
พบเห็นเกิดแรงศรัทธา จึงไดมีการนําบั้งไฟมาจุดถวายเพื่อ
เปนการบูชาพระธาตุโพนทองและในวันขึน้ 15 คํา่ เดือน 7
ของทุกป เทศบาลตําบลหนองบัว ไดจัดงานประเพณี
“สั ต ยาธิ ษ ฐาน สื บ สานประเพณี ไ หว ส า พระธาตุ
โพนทอง” ขึ้น เพื่อเปนการอนุรักษและสงเสริมประเพณี
ใหเยาวชนคนรุน หลังไดเคารพและหวงแหนสิง่ ทีเ่ ปนมรดก
ทางวัฒนธรรมของชาวทองถิ่นสืบไป

อางอิงบทความ
วิโรฒ ศรีสุโร (2539) ธาตุอีสาน. กรุงเทพมหานคร. มูลนิธิโตโยตา : ประเทศญี่ปุน.
พฤตินัย มั่งสวัสดิ์. มหัศจรรย “พระธาตุโพนทอง” สิ่งศักดิ์สิทธิ์คูเมืองอุดรธานี.
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เ

เทศบาล
ตําบลหนองบัว
ประวัติเทศบาลตําบลหนองบัว
เทศบาลตําบลหนองบัว เดิมเปนสุขาภิบาลหนองบัว จัดตัง้ ขึน้ โดยประกาศกระทรวงมหาดไทย
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2516 มีพื้นที่ 22.50 ตารางกิโลเมตร ในพื้นที่อําเภอเมืองอุดรธานี 4 ตําบล
21 หมูบาน คือ ตําบลหนองบัว ตําบลหนองขอนกวาง ตําบลหนองนาคํา และตําบลบานจั่น
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2536 กระทรวงมหาดไทย ไดประกาศเปลี่ยนแปลงเขตสุขาภิบาล
หนองบัว ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เลมที่ 110 ตอนที่ 228 หนาที่ 3 ลงวันที่ 30 ธันวาคม
2536 จํานวนพื้นที่เพิ่มขึ้นเปน 31.50 ตารางกิโลเมตร คลอบคลุมพื้นที่ 4 ตําบล 19 หมูบาน คือ
ตําบลหนองบัว ตําบลหนองขอนกวาง, ตําบลหนองนาคํา และตําบลสามพราว
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 กระทรวงมหาดไทย ไดประกาศพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลง
ฐานะของสุขาภิบาลเปนเทศบาล พ.ศ. 2542 ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลมที่ 116
ตอนที่ 9 ก. ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2542

สถานที่ตั้งและลักษณะที่ตั้ง
สํานักงานเทศบาลตําบลหนองบัว ตั้งอยูเลขที่ 999 หมูที่ 4 ถนนเลี่ยงเมืองอุดร - ขอนแกน
ตําบลหนองขอนกวาง อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ซึ่งอยูหางจากตัวเมืองอุดรธานี ประมาณ
5 กิโลเมตร
ลักษณะที่ตั้งเปนแนวยาวทอดไปตามทางหลวงหมายเลข 2 (สายอุดร - หนองคาย) และ
ทางหลวงหมายเลข 22 (สายอุดร - สกล) และสายรอบเมืองฝงตะวันออก

ชื่อตําบลหนองบัว เปนการใชชื่อเดิมจากครั้งดํารงฐานะเปนสุขาภิบาลหนองบัวกระทั่ง

มีการเปลี่ยนแปลงฐานะเปนเทศบาลตําบลหนองบัว

ตราประจําเทศบาลตําบลหนองบัว(ตราดอกบัว) มีทมี่ าจากเมือ่ ครัง้ ดํารงฐานะเปนสุขาภิบาล

หนองบัว เนือ่ งจากเดิมพืน้ ทีส่ ขุ าภิบาลหนองบัวมีหนองนํา้ ขนาดใหญ ชือ่ หนองบัว และภายในหนองบัว
มีดอกบัวหลวงอยูเ ปนจํานวนมาก จึงไดใชภาพดอกบัวเปนสัญลักษณของสุขาภิบาลและเทศบาลตําบล
หนองบัว ตั้งแตนั้นเปนตนมา
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26
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จากใจ

รองปลัดเทศบาลตําบลหนองบัว
เทศบาล ในฐานะทีเ่ ปนองคกรปกครองสวนทองถิน่ และเปนหนวย
งานหลักในการจัดบริการสาธารณะแทนสวนราชการทัง้ สวนกลางและสวน
ภูมิภาค โดยตองมุงเนนที่มาตรฐานและประสิทธิภาพทางการใหบริการ
เปนสําคัญ เทศบาลตําบลหนองบัว จึงคํานึงถึงการจัดระบบบริหารจัดการ
ภารกิจใหมีประสิทธิภาพและทันสมัย มีมาตรฐานการปฏิบัติงานเปนไป
ตามมาตรฐานทีก่ าํ หนด โดยการสรางความเขมแข็งดานบริหารจัดการและ
การใหบริการสาธารณะ ภายใตหลักเกณฑการบริหารจัดการบานเมืองทีด่ ี
โดยใชสรรพกําลัง ความรู ความสามารถของขาราชการใหเปนผูม คี วามรับ
ผิดชอบตอตนเองและงาน โดยใชระบบการตรวจสอบ ติดตามผล
การมอบหมายงานและประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านให เ กิ ด
ประสิทธิภาพและเสริมสรางภาคประชาชนใหมีสวนรวมในการ
บริหารงานและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลอยูตลอด
เวลา รวมทัง้ ประสานการปฏิบตั กิ บั สภาเทศบาลเพือ่ นําปญหา
ความเดือดรอน ความตองการของประชาชนนําไปสูขั้นตอน
กระบวนการแกไขอยางเปนระบบ บนพื้นฐานที่วา “ปญหา
ของประชาชนตองเขาสูก ระบวนการแกไขอยางเรงดวนและ
เปนระบบ” บนพื้นฐานความเสมอภาค ทั่วถึง เปนระบบ
ทันเวลา ตรงกลุม โดยสุจริต อยางมีความรับผิดชอบ
ในฐานะรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติ
หนาที่นายกเทศมนตรี จะใชหลักการประสานงานที่มี
ประสิทธิภาพกับทุกฝาย เพือ่ ขับเคลือ่ นภารกิจของเทศบาล
ตอบสนองความตองการของประชาชนอยางเต็มความ
สามารถและสรางความเขมแข็งและศักยภาพใหเทศบาล
ตําบลหนองบัวใหเกิดผลสําเร็จอยางรวดเร็ว เพราะถาการ
บริหารงานของเทศบาลตําบลหนองบัวเขมแข็ง ก็จะเกิด
ความเชื่อมั่นและศรัทธาของประชาชนตอเทศบาลตําบลหนองบัวในที่สุด

(นางอารีย สุรารักษ)
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่
นายกเทศมนตรีตําบลหนองบัว

๖

ทายนี้ ขออํานาจคุณพระศรีรตั นตรัย สิง่ ศักดิส์ ทิ ธิท์ งั้ หลายในสากล
โลก ทีท่ า นนับถือ จงดลบันดาลใหทา นและครอบครัวจงมีแตความสุขความ
เจริญ ตลอดปและตลอดไป เทอญ

สาร

ประธานสภาเทศบาลตําบลหนองบัว
กราบเรียน พี่นองชาวเทศบาลตําบลหนองบัวที่เคารพทุกทาน
กระผม ในนามสภาเทศบาลตําบลหนองบัว ขอขอบคุณทุกทาน
ที่ไววางใจและใหเกียรติทีมงานกลุมรวมใจพัฒนาเขามารับใช และเพื่อ
ดูแลบรรเทาความเดือดรอนของพี่นอง ในเขตเทศบาลตําบลหนองบัว ใน
รอบ 1 ปที่ผานมา ปงบประมาณ 2561 ไดผานไปพรอมกับปพุทธศักราช
2561 ทุ ก โครงการได ดํ า เนิ น ไปตามขั้ น ตอนเสร็ จ สิ้ น ทุ ก
โครงการ สวนในปงบประมาณ 2562 ก็ไดเริม่ ดําเนินการไป
แลวบางสวน ตองขอขอบคุณพี่นองทุกทาน ตลอดจนเจา
หนาที่ พนักงานทุกทาน ที่ใหความรวมมือเปนอยางดี
ในป 2562 นี้ ขออวยพรใหพนี่ อ งชาวเทศบาล
ตําบลหนองบัว จงมีแตความสุข ความเจริญ ประสบ
ผลสําเร็จในอาชีพ และหนาทีก่ ารงาน มีสขุ ภาพทีแ่ ข็ง
แรง ปราศจากโรคภัยไขเจ็บตลอดป พ.ศ.2562 นี้
เทอญ.

ขอขอบคุณ

(นายแจง ศรีหนองพอก)
ประธานสภาเทศบาลตําบลหนองบัว

๗
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เทศบาลตําบลหนองบัว ๒๕๖๑

สภาเทศบาลตําบลหนองบัว

นายแจง ศรีหนองพอก

ประธานสภาเทศบาลตําบลหนองบัว

พ.ต.อ.วัฒนา วรธงไชย

รองประธานสภาเทศบาลตําบลหนองบัว

นางนภาพร ดาบสีพาย

เลขานุการสภาเทศบาลตําบลหนองบัว

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองบัว เขต 1

นายแจง ศรีหนองพอก

ประธานสภาเทศบาลตําบลหนองบัว

นายแสงเทียน อินยาศรี

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองบัว

๘

นายสมบัติ นามเดช

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองบัว

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองบัว เขต 2

พ.ต.อ.วัฒนา วรธงไชย

นายทองดี นามวงศ

รองประธานสภาเทศบาลตําบลหนองบัว

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองบัว

นางประภาส ฮาดวิเศษ

นางวาสิษฐี ภูวานคํา

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองบัว

นางนภาพร ดาบสีพาย

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองบัว

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองบัว

นายชัยกาล กันตรง

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองบัว

๙
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เทศบาลตําบลหนองบัว ๒๕๖๑

หัวหนาสวนราชการเทศบาลตําบลหนองบัว

นางอารีย สุรารักษ

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล

นางอัมพร ชัยจิตวณิชกุล

นายอมรศักดิ์ บุญลน

นายนิติชาติ สายทองสุข

นายภาคภูมิ คําภิระ

นางสาวอรทัย ขาวศรี

นายภาคภูมิ คําภิระ

ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม

ผูอํานวยการกองชาง

นางรําไพ ตรีกุล

๑๐

ผูอํานวยการกองคลัง

ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน

หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล

รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการกองการศึกษา

นางกิติชา ธานีเนียม

รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการโรงเรียน เทศบาล 1 หนองใส

ทําเนียบประธานชุมชน เทศบาลตําบลหนองบัว

นางอัมรา วงษศิริ

นางพั้ว ศรีหนองพอก

นายนิรันดร เทศฉิม

นางกัญญา พฤกษติกุล

นางไพรจิต ศรีหะ

นายอรรถพันธ ธงชัย

นายธวัชชัย ประทุมทิพย

ร.ต.อ.สุทิน ชิดจุย

นายกุลดิลก ขยันการ

นายเจษฎา พิมโคตร

นายธวัช พิมพสาลี

นางสมโภชน อุนแสง

นายเพ็ง โคตะมี

นางประสิทธิ์ บุญทองออน

นายสมจิตร เชื้อมณฑา

นายพากร สารีโท

นายธีระ อาสนาชัย

นายกมล ภูกลั่น

ร.ท.คูณใคร สุกัลป

ร.ต.วงกต แกวหาญ

รักษาการประธานชุมชน บงคํา รักษาการประธานชุมชน เกานอย รักษาการประธานชุมชน มิตรภาพเกานอย รักษาการประธานชุมชน พลอยวิลลา 1
084-2026628
084-5178605
085-4553916
080-4161125

รักษาการประธานชุมชน พลอยวิลลา 2 รักษาการประธานชุมชน บานเดื่อ
081-7393799
089-5707476

รักษาการประธานชุมชน การเคหะอุดรธานี รักษาการประธานชุมชน ประภาวิลล
087-7723855,088-7387119 042-245234,081-7693798

รักษาการประธานชุมชน ดงอุดม รักษาการประธานชุมชน ศรีสุราษฎร รักษาการประธานชุมชน แสงเจริญ รักษาการประธานชุมชน หนองใส 1
093-3267895
086-2371059
093-5020602
087-9465355

รักษาการประธานชุมชน หนองใส 2 รักษาการประธานชุมชน หนองใส 3 รักษาการประธานชุมชน หนองใส 4 รักษาการประธานชุมชน หนองใส 5
089-7093398
089-9408337
086-8647374
080-4160577

รักษาการประธานชุมชน อุดรแลนด รักษาการประธานชุมชน เฟริสทโฮม
042-921062,081-3302421
081-4326709

รักษาการประธานชุมชน มั่งคั่ง รักษาการประธานชุมชน รมเย็น 3
086-6457357
086-8617484

๑๑
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เทศบาลตําบลหนองบัว ๒๕๖๑

นางคําหยาด บัวคอม

นายศิลา คําสะทอน

นายกรกช วงษเนตร

นายทองลี ลอยสมิทธิ์

นายอม โชตะสี

ประธานชุมชน
คายเสนียรณยุทธ 1

ร.ต.อ.ชํานาญ สุชีตา

นายสิทธิ อวนอินทร

นายสมหวัง รักษางาม

นายวิเชียร เสาหัส

นางมยุรี มูลนา

นายอุดม นามอาษา

นายสตนันตชัย หนุนพลกลาง

นางกมล สุวรรณแสง

นายบุญมี คํามีมิตร

ร.ต.อุได สวยสม

รักษาการประธานชุมชน แสนสราญ รักษาการประธานชุมชน ประปาเขต 7 รักษาการประธานชุมชน ทรัพยสมบูรณ รักษาการประธานชุมชน หนองขามนอย
081-9977356
082-8582260
086-2308472
098-1092520,042-323147

รักษาการประธานชุมชน หนองขาม
087-2356672

รักษาการประธานชุมชน ดอนหัน
081-0505155

นายณรงค กุลทะวงษ

รักษาการประธานชุมชน คายเสนียรณยุทธ (กฝ.4) รักษาการประธานชุมชน โนนขมิ้น
085-0130028,042-222202
084-6048296

รักษาการประธานชุมชน พรสวรรค รักษาการประธานชุมชน สุขเกษม
096-4181051
089-7153585

รักษาการประธานชุมชน นาดอน
084-6857769

ด.ต.วระ บัวระภา

รักษาการประธานชุมชน โพนทอง รักษาการประธานชุมชน นาทราย 1 รักษาการประธานชุมชน นาทราย 2 รักษาการประธานชุมชน พี.เค.ธานี 3
089-8418570
089-4197137
061-6953279
089-8409454

รักษาการประธานชุมชน บานคายเสนีย1 รักษาการประธานชุมชน บานคายเสนีย 2
065-3174765
085-857177,093-3566445

๑๒

ว�สัยทัศน @ พันธกิจ

ว�สัยทัศน (VISION)
“พัฒนาโครงสรางพ�้นฐานทางเศรษฐกิจ
สงเสร�มคุณภาพชีว�ตที่ยั่งยืน”
ภายใตนโยบายการบร�หารที่วา
“เทศบาลตําบลหนองบัวยุคใหม
พัฒนาโปรงใส ใสใจทุกชุมชน”

พันธกิจ (MISSION)
• พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบคมนาคม
ขนสงและการจราจรใหไดมาตรฐาน
• สงเสริมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ พัฒนาสภาพแวดลอม
ของเมืองใหนาอยูอยางยั่งยืน
• ส ง เสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี แ ก ป ระชาชน โดยพั ฒ นาการ
ใหบริการขั้นพื้นฐานดานสาธารณสุข สวัสดิการ การศึกษา
กีฬาและนันทนาการ การรักษาความปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพยสิน
• สงเสริมอนุรกั ษศลิ ปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่
และคุณธรรมจริยธรรมอันดีงามในสังคม
• เสริมสรางชุมชนใหเขมแข็ง และมีสวนรวมในการพัฒนา
เมือง
• พัฒนาระบบการบริหารจัดการของเทศบาลโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหาร
และการบริการใหมีประสิทธิภาพ

๑๓
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เทศบาลตําบลหนองบัว ๒๕๖๑

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

เทศบาลตําบลหนองบัว มุงเนนการพัฒนาที่เปนการเสริมสรางและสงเสริมการพัฒนารายไดของพี่นอง
ประชาชน มีการสงเสริมดานการประกอบอาชีพ การพัฒนาศักยภาพที่มีอยูภายในชุมชนใหไดรับการสงเสริม
ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การพัฒนาแหลงทองเที่ยวภายในเขตเทศบาลตําบลหนองบัว การเสริมสราง
ความสัมพันธภายในชุมชนใหมีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันอยางยั่งยืน

แนวทางการพัฒนา
1. สงเสริมและสนับสนุนการสรางอาชีพเพือ่ เพิม่ รายได และเพิม่ มูลคาสินคาทางการเกษตร แกประชาชน

ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนา
เทศบาลตําบลหนองบัว ไดดําเนินโครงการภายใตแนวทางการพัฒนาดานการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการสรางอาชีพเพื่อเพิ่มรายได และเพิ่มมูลคาสินคาทางการเกษตร แกประชาชน และ
การจัดเก็บภาษี
จากการจัดทําโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ประจําปงบประมาณ 2561 โดยฝายพัฒนารายได กองคลัง
ไดดําเนินการโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ประจําปงบประมารณ 2561 โดยการออกใหบริการจัดเก็บภาษี
ในวันเสาร - อาทิตย ในแตละชุมชนในเขตเทศบาลตําบลหนองบัว จํานวน 38 ชุมชน ปรากฏวาไดรับ
ความรวมมือจากผูชําระภาษีเปนอยางดีสามารถจัดเก็บภาษีในชวงดังกลาวได ทั้งสิ้น 1,002,595. - บาท
รายการ

จํานวนผูมาชําระภาษี (ราย) จํานวนเงิน (บาท)

ภาษีบํารุงทองที่

261

28,120.-

ภาษีโรงเรือน

92

548,005.-

ภาษีปาย

92

426,470.-

445

1,002,595.-

รวมทั้งสิ้น

“ ทองถิ�นดี ภาษีชวย ทองถิ�นสวย ภาษีสราง”
: ผลการดําเนินงานที่ผานมาดานการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ของเทศบาลตําบลหนองบัว ทุกภาคสวนได
รวมกันในการพัฒนาดานเศรษฐกิจในพืน้ ที่ เชน การบริหารจัดการดานการจัดเก็บรายได การอนุญาตกอสราง การ
สงเสริมสนับสนุนดานการประกอบอาชีพและการลงทุนของประชาชน ทําใหเทศบาลตําบลหนองบัว สามารถจัด
เก็ บ รายไดตามประมาณการในแตละป แ ละมี ก ารขยายตั วด า นการลงทุ นในสั ดส วนที่ เ พิ่ ม ขึ้ นเมื่ อ เที ย บกั บ
ปงบประมาณที่ผานมา

๑๔

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

ยุทธศาสตร
การพั
นา ดฒานารายได
นการพัของพี
ฒนาเศรษฐกิ
เทศบาลตําบลหนองบัว มุงเนนการพัฒนาที่เปนการเสริ
มสรางและส
งเสริฒ
มการพั
่นองประชาชนจชุมีมกชน
าร
สงเสริมดานการประกอบอาชีพ การพัฒนาศักยภาพที่มีอยูภายในชุมชนใหไดรับการสงเสริมใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การพัฒนา
แหลงทองเที่ยวภายในเขตเทศบาลตําบลหนองบัว การเสริมสรางความสัมพันธภายในชุมชนใหมีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันอยาง
ยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
1. สงเสริมและสนับสนุนการสรางอาชีพเพื่อเพิ่มรายได และเพิ่มมูลคาสินคาทางการเกษตร แกประชาชน
ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนา
เทศบาลตําบลหนองบัว ไดดําเนินโครงการภายใตแนวทางการพัฒนาดานการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เพื่อสงเสริมและสนับสนุน
การสรางอาชีพเพื่อเพิ่มรายได และเพิ่มมูลคาสินคาทางการเกษตร แกประชาชน และการจัดเก็บภาษี
จากการจัดทําโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ประจําปงบประมาณ 2561 โดยฝายพัฒนารายได กองคลัง ไดดําเนินการโครงการ
จัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ประจําปงบประมารณ 2561 โดยการออกใหบริการจัดเก็บภาษี ในวันเสาร - อาทิตย ในแตละชุมชนในเขต
เทศบาลตําบลหนองบัว จํานวน 38 ชุมชน ปรากฏวาไดรับความรวมมือจากผูชําระภาษีเปนอยางดีสามารถจัดเก็บภาษีในชวง
ดังกลาวได ทั้งสิ้น 1,002,595. - บาท
รายการ
ภาษีบํารุงทองที่
ภาษีโรงเรือน
ภาษีปาย
รวมทั้งสิ้น

จํานวนผูมาชําระภาษี(ราย)
261
92
92
445

จํานวนเงิน(บาท)
28,120.548,005.426,470.1,002,595.-

" ทองถิ่นดี ภาษีชวย
ทองถิ่นสวย ภาษีสราง"
: ผลการดําเนินงานที่ผานมาดานการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ของเทศบาลตําบลหนองบัว ทุกภาคสวนไดรวมกันในการพัฒนา
ดานเศรษฐกิจในพื้นที่ เชน การบริหารจัดการดานการจัดเก็บรายได การอนุญาตกอสราง การสงเสริมสนับสนุนดานการประกอบ
อาชีพและการลงทุนของประชาชน ทําใหเทศบาลตําบลหนองบัว สามารถจัดเก็บรายไดตามประมาณการในแตละปและมีการขยายตัว
ดานการลงทุนในสัดสวนที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปงบประมาณที่ผานมา

รายได้ จากการจัดเก็บภาษี
10,000,000.00
9,000,000.00
8,000,000.00
7,000,000.00
6,000,000.00
5,000,000.00
4,000,000.00
3,000,000.00
2,000,000.00
1,000,000.00
-

ภาษี โรงเรื อนและที่ดิน

ภาษีบํารุงท้ องที่

ภาษีป้าย

งบประมาณ 2559

5,969,730.67

548,276

3,682,869

งบประมาณ 2560

7,604,171.86

496,799

4,016,983

งบประมาณ 2561

8,710,603.33

493,977

4,127,041

๑๕

2
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เทศบาลตําบลหนองบัว ๒๕๖๑

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอม

เทศบาลตําบลหนองบัว มีการจัดใหบริการดานสาธารณสุขมูลฐานในเขตพื้นที่เทศบาตําบลหนองบัว
โดยมีคณะทํางานที่ออกใหบริการโดยการลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริง เชน กลุม อสม. พนักงานทําความสะอาดภายใน
ชุมชน การออกจัดเก็บขยะมูลฝอยของรถจัดเก็บขยะ การขุดลอกรองระบายนํ้า การฉีดพนลูกนํ้ายุงลาย ฯลฯ

แนวทางการพัฒนา

1. สงเสริมการมีสว นรวมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม บริหารจัดการ
ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและของเสียใหเปนระเบียบถูกสุขลักษณะ

ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนา
เทศบาลตําบลหนองบัว ไดดําเนินโครงการภายใตแนวทางการพัฒนาดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
ภายในเขตเทศบาลตําบลหนองบัว เพือ่ ใหประชาชนไดมสี ขุ ภาพกายและสุขภาพจิตทีด่ ี มีการดําเนินชีวติ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
ซึ่งโครงการตางๆ ที่ทางเทศบาลไดดําเนินการไป เชน
• โครงการจัดการขยะชุมชนแบบครบวงจร
• โครงการจางเหมาแรงงานทําความสะอาดชุมชน
: ผลการปฏิบัติงานดานการใหบริการสาธารณสุขเทศบาลตําบลหนองบัว จากโครงการพัฒนาศักยภาพ
ดานตางๆ ของสมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลตําบลหนองบัว การบูรณาการรวมกับหนวยงานภาคราชการ
ประชาชน สถานศึกษาภายในเขตเทศบาล ดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมถึง
การดําเนินการตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล การใหความสําคัญดานสาธารณสุขมูลฐาน การระวังปองกันโรค
ติดตอ ฯลฯ ทําใหในรอบปที่ผานมาประชาชนภายในเขตเทศาลไดรับบริการดานสาธารณสุขมูลฐานที่ดีขึ้น มี
ความตระหนักถึงความสําคัญของสิ่งแวดลอม และใหความรวมมือในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดลอมในชุมชนมากขึ้น ใสใจในสุขอนามัยของตนเองและครอบครัว
รายงานปริมาณขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลตําบลหนองบัว อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ยอดรวมรถบรรทุกขยะ ประจําปงบประมาณ 2559 - 2561
ปงบประมาณ

2559

2560

2561

12

12

12

ปริมาณขยะ (ตัน/ป)

6,833.83

8,097.96

8,214.80

คากําจัดขยะ (บาท/ป)

2,349,459

2,814,863.33

2,875,175

จํานวนรถบรรทุกขยะ (คัน)

๑๖

ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอม

2. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เทศบาลตํ า บลหนองบั ว มี ก ารจั ด ให บ ริ ก ารด า นสาธารณสุ ข มู ล ฐานในเขตพื้ น ที่ เทศบาตํ า บลหนองบั ว โดยมี
คณะทํางานที่ออกใหบริการโดยการลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริง เชน กลุม อสม. พนักงานทําความสะอาดภายในชุมชน การออก
จัดเก็บขยะมูลฝอยของรถจัดเก็บขยะ การขุดลอกรองระบายน้ํา การฉีดพนลูกน้ํายุงลาย ฯลฯ

แนวทางการพัฒนา

1. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม บริหารจัดการขยะมูลฝอย
สิ่งปฏิกูลและของเสียใหเปนระเบียบถูกสุขลักษณะ

ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนา

เทศบาลตําบลหนองบัว ไดดําเนินโครงการภายใตแนวทางการพัฒนาดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ภายในเขตเทศบาลตําบลหนอง
บัว เพื่อใหประชาชนไดมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีการดําเนินชีวิตที่มีคุณภาพ ซึ่งโครงการตางๆ ที่ทางเทศบาลไดดําเนินการไป เชน
- โครงการจัดการขยะชุมชนแบบครบวงจร
- โครงการจางเหมาแรงงานทําความสะอาดชุมชน
: ผลการปฏิ บั ติงานด านการให บ ริ การสาธารณสุ ข เทศบาลตํ าบลหนองบั ว จากโครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพด า นต างๆ ของสมาชิ ก
อาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลตําบลหนองบัว การบูรณาการรวมกับหนวยงานภาคราชการ ประชาชน สถานศึกษาภายในเขตเทศบาล ดาน
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมถึงการดําเนินการตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล การใหความสําคัญดานสาธารณสุข
มูลฐาน การระวังปองกันโรคติดตอ ฯลฯ ทําใหในรอบปที่ผานมาประชาชนภายในเขตเทศาลไดรับบริการดานสาธารณสุขมูลฐานที่ดีขึ้น มีความ
ตระหนักถึงความสําคัญ ของสิ่งแวดลอม และใหความรวมมือในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชนมากขึ้น ใสใจใน
สุขอนามัยของตนเองและครอบครัว
รายงานปริมาณขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลตําบลหนองบัว อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ยอดรวมรถบรรทุกขยะ ประจําปงบประมาณ 2559 - 2561
ปงบประมาณ
2559
2560
2561
จํานวนรถบรรทุกขยะ(คัน)
12
12
12
ปริมาณขยะ (ตัน/ป)
6,833.83
8,097.96
8,214.80
คากําจัดขยะ (บาท/ป)
2,349,459
2,814,863.33
2,875,175
3500000
2,814,863.33 2,875,175.00

3000000

2,349,459.00

2500000
2000000
1500000
1000000
500000
0

12

12

12

จํานวนรถบรรทุกขยะ(คัน)

8,214.80
8,097.96
6,833.83
ปริมาณขยะ (ตัน/ปี )

ค่ากําจัดขยะ (บาท/ปี )

2559

2560

2561

๑๗
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เทศบาลตําบลหนองบัว ๒๕๖๑

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการทองเที่ยว

จากแผนปฏิ บั ติ ก ารขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาการท อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชนอย า งยั่ ง ยื น และสร า งสรรค
พ.ศ. 2561- 2565 และจากการศึกษาวิเคราะหผลประเมินศักยภาพของแหลงทองเที่ยวโดยชุมชน การศึกษา
และถอดบทเรียน กรณีศึกษาของการทองเที่ยวโดยชุมชนในตางประเทศ และศึกษาวิจัยเอกสารโดยเฉพาะ
ในสวนของแผนพัฒนาเขต พัฒนาการทองเที่ยวของไทย พรอมทั้งทําการวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาสและ
อุปสรรคของ การทองเทีย่ วโดยชุมชน และจัดทําเปนแผนปฏิบตั กิ ารขับเคลือ่ นการพัฒนาการทองเทีย่ วโดยชุมชน
อยางยั่งยืน และสรางสรรคพ.ศ. 2561-2565 จาก 5 ยุทธศาสตรภายใตแผนยุทธศาสตรการทองเที่ยวโดยชุมชน
อยาง ยัง่ ยืน พ.ศ. 2559-2563 ขององคการบริหารการพัฒนาพืน้ ทีพ่ เิ ศษเพือ่ การทองเทีย่ วอยางยัง่ ยืน (อพท.) นัน้
เทศบาลตําบลหนองบัว มีแผนในการพัฒนาดานการทองเที่ยวภายในเขตเทศบาลตําบลหนองบัว เพื่อใหเกิด
ความเปนรูปธรรมมากขึ้น โดยการศึกษาจากแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชน
อยางยั่งยืนและสรางสรรค พ.ศ. 2561- 2565 เพื่อนําขอมูลที่ไดมาปรับใชในการพัฒนาดานการทองเที่ยว
ในเขตเทศบาล

แนวทางการพัฒนา
1. ฟน ฟูแหลงทองเทีย่ วใหมคี วามปลอดภัย และปรับปรุงสิง่ อํานวยความสะดวก เสริมสรางสภาพแวดลอม
ใหเอื้อตอการเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศและเชื่อมโยงอารยธรรมโบราณ

ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนา
การปรับปรุงพื้นที่โดยรอบบริเวณองคพระธาตุโพนทอง นับเปนกาวแรกในการพัฒนาแหลงโบราณ
สถานในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลหนองบัว เพื่อรองรับผูที่มีจิตศรัทธาและปรับปรุงใหเปนแหลงทองเที่ยว
เชิงอณุรักษ ตอไป
: ผลการดําเนินงาน จากการปรับปรุงที่ผานมาทําใหมีผูมีจิตศรัทธาเขามากราบไหวบูชาองคพระธาตุ
โพนทองมากขึ้น มีการรวมทําบุญโดยการซื้อดอกไม ธูปเทียน และการทําบุญโดยการบริจาคทรัพยในตูรับบริจาค
ที่ทางเทศบาลไดนําไปติดตั้งไว ทําใหชุมชนมีรายไดจากการขายดอกไม เครื่องสักการะตางๆ

๑๘
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ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการจัดการศึกษาและการเสร�มสราง
ความเขมแข็งของสังคมและคุณภาพชีว�ตที่ดี
ของประชาชน

ในปงบประมาณที่ผานมา เทศบาลตําบลหนองบัว
ไดดําเนินการเกี่ยวกับโครงการตางๆ ดานการกอสราง
ซอ มแซมและปรับปรุงระบบโครงสรางพื้นฐาน ระบบ
สาธารณู ป โภค สาธารณู ป การ ระบบไฟฟ า สาธารณะ
และด า นการให บ ริ ก ารสาธารณะอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
การรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสนิ ของประชาชน การสงเสริมสนับสนุนการกีฬา
และการเสริมสรางสุขอนามัย
เทศบาลตําบลหนองบัวไดดําเนินการพัฒนาดาน
คุ ณ ภาพชี วิ ต และสั ง คม เสริ ม สร า งความเข ม แข็ ง และ
บทบาทของครอบครัว สตรี ผูดอยโอกาส ผูสูงอายุ เด็ก
ผูพิการ และผูประสบภัยตางๆ โดยมุงเนนการเสริมสราง
ความมั่ น คงในชี วิ ต และทรั พ ย สิ น ของพี่ น  อ งประชาชน

มุงสงเสริมใหเด็ก เยาวชนและประชาชนไดรับการศึกษา
ที่มีคุณภาพ ทั่วถึง สงเสริมสนับสนุนการกีฬาและการ
เสริมสรางสุขอนามัย พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี จัดวางระบบ
บริการสาธารณสุขใหไดมาตรฐาน
เทศบาลตําบลหนองบัว มุงเนนการปรับปรุงและ
จั ด ระบบการบริ ห ารงานให ส ามารถบริ ก ารประชาชน
ไดอยางมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว การปรับปรุงพัฒนา
บุคลากร เทคโนโลยี เครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฏิบัติ
งานใหเพียงพอและทันสมัย เพื่อสงเสริมใหประชาชนมี
ความรู  แ ละสนใจในกิ จ การของท อ งถิ่ น ตลอดจน
การเสริ ม สร า งวั ฒ นธรรมในการบริ ก ารประชาชนของ
เทศบาลตําบลหนองบัว

แนวทางการพัฒนา
4.1 กอสราง ซอมแซม และปรับปรุงระบบโครงสรางพืน้ ฐาน วางระบบผังเมือง ขยายเขตไฟฟาแรงสูงและแรงตํา่
ปรับปรุง ซอมแซม ระบบไฟฟาสาธารณะ
4.2 ป อ งกั น แก ไ ขป ญ หายาเสพติ ด รั ก ษาความสงบเรี ย บร อ ยและความปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย สิ น
ของประชาชน
4.3 สงเสริมสนับสนุนการกีฬาและการเสริมสรางสุขอนามัย พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี จัดวางระบบบริการ
สาธารณสุขใหไดมาตรฐาน
4.4 สงเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาใหมีคุณภาพ ประชาชนมีความเสมอภาคและมีโอกาสทางการศึกษา
4.5 เสริมสรางความเขมแข็งและบทบาทของครอบครัว สตรี ผูดอยโอกาส ผูสูงอายุ เด็ก ผูพิการ และ
ผูประสบภัยตาง ๆ
4.6 การบริหารจัดการที่ดี เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร ปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการใหบริการประชาชน เผยแพรขอมูลขาวสารและประชาสัมพันธ เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการ
บริหารทองถิ่น

๒๐

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการจัดการศึกษาและการเสร�มสรางความเขมแข็งของสังคมและคุณภาพชีว�ตที่ดีของประชาชน

ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนา
เทศบาลตําบลหนองบัว ไดดําเนินโครงการภายใตยุทธศาสตรการบริหารทองถิ่น
ด า นการจั ด การศึ ก ษาและการเสริ ม สร า งความเข ม แข็ ง ของสั ง คมและคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี
ของประชาชน ใหเปนไปตามแนวทางการพัฒนา ดังโครงการตาง ๆ เชน
- โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยสุขใจพัฒนา 4/4 ชุมชนประชาเขต 7
- โครงการกอสรางระบบระบายนํ้า คสล.ซอย 16 ไปถึงสามแยกไปอนามัย
ชุมชนหนองใส 1
- โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยชินวงศ ชุมชนบานคายเสนีย 1
- โครงการกอสรางระบบระบายนํ้า คสล.ซอยสมอุทิศ ชุมชนดงอุดม
- โครงการกอสรางระบบระบายนํ้า คสล.ซอย 5 ตุลา 1 ชุมชนบงคํา
- โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยบานตาทอง ชุมชนบงคํา
- โครงการกอสรางระบบระบายนํ้า คสล.ซอยอินทรแปลง ชุมชนเกานอย
- โครงการกอสรางระบบระบายนํ้า คสล.ซอยปูตา 2 ชุมชนเกานอย
- โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยสุขใจพัฒนา 4/5 (ทายซอย แยก 1)
ชุมชนประชาเขต 7
- โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยสุขใจพัฒนา 4/6 (ทายซอย แยก 2)
ชุมชนประชาเขต 7
- โครงการกอสรางระบบระบายนํ้า คสล.ซอยศรีสุราษฎร ซอย 3 ชุมชนศรีสุราษฎร
- โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยโชคอํานวย ชุมชนโนนขมิ้น
- โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยทุงหนองไฮ 1 ชุมชนหนองใส 2
- โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยโลมาอินทร ชุมชนหนองใส 2
- โครงการกอสรางระบบระบายนํ้า คสล.ซอยทุงหนองไฮ ชุมชนหนองใส 2
- โครงการกอสรางระบบระบายนํ้า คสล.ซอยบุญเพ็งอุทิศถึงซอยสามัคคี
ชุมชนหนองใส 2
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- โครงการกอสรางระบบระบายนํ้า
คสล.ซอยหนองใส 1 ชุมชนหนองใส 3
- โครงการกอสรางระบบระบายนํ้า
คสล.ถนนดงอุดม-หนองใส (บริเวณถนนหนา
วัดโพธิ์ศรีใสสะอาด) ชุมชนหนองใส 3
- โครงการกอสรางระบบระบายนํ้า
คสล.ซอยศรีวิเศษ ชุมชนดอนหัน
- โครงการกอสรางรางระบายนํ้า
คสล.ซอยรวมพัฒนา 3 ชุมชนนาทราย 1
- โครงการกอสรางระบบระบายนํ้า
คสล.ซอยสามัคคี 5 ชุมชนนาทราย 1
- โครงการกอสรางรางระบายนํ้า
คสล.ซอยสวนสามแสน 1 ชุมชนโนนขมิ้น
- โครงการซอมแซมที่อยูอาศัยแกผูยากไร
- โครงการแขงขันทักษะทางวิชาการงาน
มหกรรมการจัดการศึกษาทองถิ่น
- โครงการปรับปรุงสนามเด็กเลนศูนยพัฒนา
เด็กเล็กชุมชนดอนหัน
- โครงการป,กพลังสรางจิตสํานึกความจงรักภักดี
- โครงการกอสรางรั้วกั้นบริเวณรอบสระหลวง
เสนอโดยชุมชนพรสวรรค
- โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ชวงเทศกาลตางๆ
- โครงการแขงขันกีฬาเยาวชนและประชาชน
ในเขตเทศบาลตําบลหนองบัว
- โครงการจัดงานกีฬาอนุบาลสัมพันธ
- โครงการแขงขันกีฬานักเรียน อปท.
- โครงการแขงขันกีฬากลุมโรงเรียน สังกัด อปท.
- โครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพ ผูสูงอายุ ในเขต
เทศบาลตําบลหนองบัว

- โครงการสงเคราะหเบี้ยความพิการ
ในเขตเทศบาลตําบลหนองบัว
- โครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพ ผูปวยเอดส
ในเขตเทศบาลตําบลหนองบัว
- โครงการสงเสริมกิจกรรมวันสตรีสากล
- โครงการสงเสริมกิจกรรมผูสูงอายุ
- โครงการฝกอบรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของคณะผูบริหารและบุคลากร
ของเทศบาลตําบลหนองบัว
- โครงการจัดทําคูมือสําหรบประชาชนในการ
ติดตอราชการดานงานบริการของเทศบาล
ตําบลหนองบัว
- โครงการเทศบาลโปรงใสหัวใจคุณธรรม
- โครงการจัดซื้ออุปกรณดับเพลิง
- โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่
- โครงการจัดซื้อหุนยนตเพื่อการเรียนการสอน
- โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน
- โครงการจัดงานวันเทศบาล 24 เมษายน
- โครงการสํารวจขอมูลเพื่อปรับปรุงแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสิน
- โครงการจางเหมารับ-สงเด็กอนุบาล
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหนองบัว
- โครงการอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาลตําบลหนองบัว
- โครงการอาหารเสริมมนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาลตําบลหนองบัว
- โครงการประชุมประชาคมทองถิ่นเททศบาล
ตําบลหนองบัว

และการใหบริการอื่น ๆ ภายในเขตเทศบาลตําบลหนองบัว ทั้ง 38 ชุมชน
: จากผลการปฏิบัติงานที่ผานมาดานการบริหารจัดการที่ดี ทําใหชุมชน เทศบาล และหนวยงานตางๆ ในพื้นที่
เทศบาลตําบลหนองบัว ไดรับการพัฒนารวมกันอยางเปนรูปธรรม ทั้งดานการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร เครื่องมือ
เครื่องใช การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารผานชองทางตางๆ (เว็บไซตเทศบาล เฟสบุค จอประชาสัมพันธ การประกาศ
เสียงตามสายภายในชุมชน) เพือ่ ใหประชาชนไดรบั การบริการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ รวมถึงการเขามามีสว นรวมในการพัฒนา
ทองถิ่นของพี่นองประชาชนในเขตเทศบาลตําบลหนองบัว ทําใหโครงการพัฒนาในรอบปที่ผานมาประสบผลสําเร็จ
เปนอยางดี

๒๒

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการจัดการศึกษาและการเสร�มสรางความเขมแข็งของสังคมและคุณภาพชีว�ตที่ดีของประชาชน

๒๓
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ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการสงเสร�มศิลปะวัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีภูมิปญญาทองถิ�น

เทศบาลตําบลหนองบัว ไดดําเนินกิจการตามยุทธศาสตรการพัฒนา ดานการสงเสริมศิลปะวัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีภูมิปญญาทองถิ่น โดยมุงเนนการรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของไทย การสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมอันดีใหกับเด็กและเยาวชน การสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีของทองถิ่น เพื่อสงเสริมใหประชาชน
ภายในเขตเทศบาลมีความรู ความเขาใจและสนใจในศิลปะวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปญญา
ของทองถิ่น ตลอดจนการเสริมสรางวัฒนธรรมในการบริการประชาชนของเทศบาลตําบลหนองบัว

แนวทางการพัฒนา
- สงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมดานศาสนา ประเพณี ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น

ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนา
เทศบาลตําบลหนองบัว ไดดําเนินโครงการภายใตยุทธศาสตรการพัฒนา ดานการสงเสริมศิลปะวัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีภูมิปญญาทองถิ่น ดังโครงการตาง ๆ เชน
- โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ
- โครงการปจฉิมนิเทศนักเรียน
- โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต
- โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง
- โครงการจัดงานประเพณีกฐินเทศบาล
- โครงการสงเสริมการปฏิบัติธรรมนักเรียนในเขตเทศบาลตําบลหนองบัว
- โครงการจัดงานประเพณี(สัตยาธิษฐานสืบสานงานประเพณีไหวสาพระธาตุโพนทอง)
- โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบตั ธิ รรมใหกบั เด็ก เยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาลตําบลหนองบัว
- โครงการจัดงานขึ้นปใหม
- โครงการจัดงานวันไหวครู
- โครงการวันแมแหงชาติ
- โครงการหนูนอยเขาวัด ฟงธรรม
และการใหบริการอื่น ๆ ภายในเขตเทศบาลตําบลหนองบัว ทั้ง 38 ชุมชน
: จากผลการปฏิบัติงาน ดานการสงเสริมศิลปะวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีภมู ิปญญาทองถิ่น ที่ผาน
มาทําใหชุมชนภายในเขตเทศบาล และหนวยงานตางๆ ในพื้นที่เทศบาลตําบลหนองบัว ไดรวมกันสงเสริม สืบสาน ศิลปะ
วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีภูมิปญญาทองถิ่น ใหคงอยูสืบไป

๒๔

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการสงเสร�มศิลปะวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีภูมิปญญาทองถิ�น

๒๕

รายงานกิจการประจําป

เทศบาลตําบลหนองบัว ๒๕๖๑

สถานะการคลัง
เทศบาลตําบลหนองบัว
รายรับ ประจําปงบประมาณ 2561
รายการ สถานะการคลัง เทศบาลตํ
ประมาณการรายรั
บว
าบลหนองบั
หมวดภาษีอากร

11,000,000.00
รายรับ ประจําปงบประมาณ
2561

หมวดคาธรรมเนียมครายการ
าปรับฯ
หมวดรายได
จากทรัพยสิน
หมวดภาษี
อากร
หมวดค
าธรรมเนี
ยมคดาปรับฯ
หมวดรายได
เบ็ดเตล็
หมวดรายได
หมวดรายไดจจากทรั
ากทุนพยสิน
หมวดรายได
ดเตล็ด
หมวดภาษีจัดเบ็สรร
หมวดรายได
ากทุ
หมวดเงินอุดจหนุ
นทัน่วไป
หมวดภาษีจัดสรร
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/ระบุวัตถุประสงค
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมทั้งสิ้น
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/ระบุวัตถุประสงค
รวมทั้งสิ้น

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/ระบุ
วัตถุประสงค์ 2,453,607.34
หมวดเงินอุดหนุนทัว่ ไป
76,613,524.00

หมวดภาษีอากร
13,314,222.48

รายรับจริง
13,314,222.48

2,476,000.00 บ
4,251,217.96
ประมาณการรายรั
รายรับจริง
1,530,000.00
1,955,338.82
11,000,000.00
13,314,222.48
2,476,000.00
4,251,217.96
401,000.00
299,043.50
1,530,000.00
1,955,338.82
100,000.00
401,000.00
299,043.50
103,050,000.00
118,562,241.17
100,000.00
84,443,000.00
76,613,524.00
103,050,000.00
118,562,241.17
2,453,607.34
84,443,000.00
76,613,524.00
203,000,000.00
214,995,587.93
2,453,607.34
203,000,000.00
214,995,587.93

หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับฯ
4,251,217.96
หมวดรายได้ จากทรัพย์สนิ
1,955,338.82
หมวดรายได้ เบ็ดเตล็ด
299,043.50

หมวดภาษีจดั สรร
118,562,241.17

๒๖

สถานะการคลังเทศบาลตําบลหนองบัว

สถานะการคลัง เทศบาลตําบลหนองบัว
รายจาย ประจําปงบประมาณ 2561

รายการ

รายจาย ประจําปงบประมาณ
2561
ประมาณการรายจ
าย

งบกลาง
รายการ
เงินเดือน(การเมื
งบกลางอง)
เงินเดือน(ประจํ
า) อง)
เงินเดือน(การเมื
คาตอบแทน
เงินเดือน(ประจํา)
คาใชสอย
คาตอบแทน
คาวัสดุ
คาใชสอย
คาสาธารณูปโภค
คาวัสดุ
คาครุภัณฑ
คาสาธารณูปโภค
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
เงินอุดหนุคนาครุภัณฑ
คาที่ดินและสิ
่งกอสร
รวมทั
้งสิา้นง

203,000,000.00

178,675,014.03

51,214,080.00
ประมาณการรายจ
าย
2,051,640.00
51,214,080.00

เงินอุดหนุน

4,069,450.96

รวมทั้งสิ้น

แผนงานงบกลาง
47,913,731.20

58,353,740.00
2,051,640.00
5,952,658.00
58,353,740.00
38,636,237.45
5,952,658.00
13,476,323.59
38,636,237.45
3,674,000.00
13,476,323.59
4,317,090.00
3,674,000.00
21,254,780.00
4,317,090.00
4,069,450.96
21,254,780.00
203,000,000.00

รายจายจริง
47,913,731.20
รายจายจริ
ง
2,035,890.00
47,913,731.20
54,508,052.60
2,035,890.00
5,322,016.00
54,508,052.60
31,820,595.47
5,322,016.00
10,612,497.89
31,820,595.47
2,858,427.33
10,612,497.89
3,265,438.20
2,858,427.33
16,599,019.38
3,265,438.20
3,729,345.96
16,599,019.38
178,675,014.03

เงินอุดหนุน 3,729,345.96

3,729,345.96

เงินเดือน(การเมือง)
2,035,890.00
เงินเดือน(ประจํา)
54,508,052.60

ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้ าง
16,599,019.38

ค่าครุภณ
ั ฑ์ 3,265,438.20
ค่าสาธารณูปโภค
2,858,427.33

ค่าตอบแทน 5,332,016.00
ค่าวัสดุ 10,612,497.89

ค่าใช้ สอย 31,820,595.47

๒๗

รายงานกิจการประจําป

เสนทางไปสํานักงานเทศบาลตําบลหนองบัว

เทศบาลตําบลหนองบัว ๒๕๖๑

เบอรติดตอเทศบาลตําบลหนองบัว
088-5644503
ONE STOP

086-4695337
กองสวัสดิการสังคม

088-5640289
กองสาธารณสุขฯ

088-5640299
กองคลัง

042-932195
งานพัสดุ

088-5640288
กองชาง

088-5640298
สํานักปลัด

042-932192
โทรสาร (FAX)

042-129661
งานปองกันฯ

088-5644501

086-4695338

086-4695339
กองการศึกษา

ศูนยบริการสาธารสุข

กองวิชาการและแผนงาน

จัดทําโดย : ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตําบลหนองบัว
โทรศัพท/โทรสาร. 042-932191, 042-932192
www.nongbuaudon.go.th / Facebook : nongbuaudonthani

๒๘

พิมพที่ : หจก.โรงพิมพบานเหลาการพิมพ 333 ต.หมากแขง อ.เมือง จ.อุดรธานี โทร. 042-325938

