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ทรงพระเจริญ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช
สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกลาเจาอยูหัว

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

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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ากใจ

รองปลัดเทศบาลตําบลหนองบัว

การกระจายอํ า นาจสู  ก ารปกครองท อ งถิ่ น
โดยเฉพาะภารกิ จ ในการจั ด บริ ก ารสารธารณะ และ
ทรั พ ยากรของรั ฐ จํ า นวนมาก ได รั บ การถ า ยโอน
ให อ ยู  ใ นความดู แ ลและรั บ ผิ ด ชอบขององค ก ร
ปกครองสวนทองถิน่ จึงเห็นไดวา เปนเจตนารมณ
ของรัฐบาลที่จะเสริมสรางใหประชาชนในทองถิ่น
ไดดูแล รับผิดชอบ พัฒนา และแกไขปญหาในพื้นที่
ไดอยางรวดเร็ว ตรงประเด็น และทันเวลามากที่สุด
ในรอบป ที่ ผ  า นมา เทศบาลตํ า บลหนองบั ว
ไดขับเคลื่อนภารกิจทั้งนโยบายเรงดวนของรัฐ และแกไข
ตอบสนองปญหาความตองการของประชาชนในพื้นที่
ควบคู  กั น ไป ทั้ ง นี้ โ ดยยึ ด หลั ก การมี ก ารมี ส  ว นร ว ม
ของทุกภาคฝายอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยเฉพาะภาค
ประชาชนกลุม ตางๆ ในหนาทีท่ เี่ ขาใจและใหความรวมมือ
การพัฒนาและการใหบริการสาธารณะ/กิจกรรมสาธารณะ
ในทุกเรื่อง จนบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ
โดยเฉพาะอยางยิ่งสมาชิกสภาเทศบาล ในฐานะตัวแทน
ของประชาชนในพืน้ ทีท่ ตี่ งั้ ใจใหความรวมมือ ผลักดัน และ
เห็นชอบงบประมาณที่ใชในการพัฒนาและแกไขปญหา
ความตองการของประชาชนในหนาทีอ่ ยางทัว่ ถึง เสมอภาค
และเปนธรรม และที่จะตองกลาวถึงเปนกลไกสําคัญ
ในการขับเคลื่อนภารกิจทั้งหมดใหบรรลุเปาหมาย ไดแก
บรรดาพนักงาน และพนักงานจางทุกคน ที่ตั้งใจปฏิบัติ
หนาทีอ่ ยางวิรยิ ะ อุตสาหะ ทุม เท ในการผนึกกําลัง กับภาคี
เครือขายในรูป พหุภาคี เพื่อรวมกันพิจารณาแนวทาง
ในการชวยเหลือในเรื่องตาง ๆ อันเปนผลใหการพัฒนา
เทศบาลตําบลหนองบัวในทุกมิติ ขับเคลือ่ นบรรลุเปาหมาย
ตามวัตถุประสงคทกี่ าํ หนดไวอยางเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ในฐานะที่ขาพเจา นางอารีย สุรารักษ รองปลัด
เทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่
นายกเทศมนตรีตําบลหนองบัว ขอกราบขอบพระคุณ
ท า นสมาชิ ก สภาเทศบาลทุ ก ท า น กลุ  ม พลั ง มวลชน

๖

ทุกกลุม ประธานชุมชนทั้ง 38 ชุมชน ฝายปกครองทองที่
กํานัน ผูใหญบานและพนักงานเทศบาลทุกทาน ที่รวมมือ
กั น ขั บ เคลื่ อ นโครงการกิ จ กรรม หรื อ นโยบายที่ ส  ง ผล
ใหเทศบาลตําบลหนองบัวประสบผลสําเร็จ เกิดผลรวม
ในการพัฒนาทุกดานที่พึงปรารถนาอยางสูงสุด

(นางอารีย สุรารักษ)
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่
นายกเทศมนตรีตําบลหนองบัว

ส

าร

ประธานสภาเทศบาลตําบลหนองบัว

กราบเรียน พี่นองชาวเทศบาลตําบลหนองบัวที่เคารพทุกทาน
ปพุทธศักราช 2562 ผานไป ปพุทธศักราช 2563 ตามมาพรอม
กับความหนาว มีความยินดีเปนอยางยิ่งที่ไดรับใชพี่นองอีกหนึ่งป
ตลอดเวลาที่ทําหนาที่ในนามของสมาชิกสภาเทศบาลตําบล
หนองบัว มองเห็นถึงความเดือดรอนของพี่นองและไดแกไข
ปญหาใหพี่นองหลายอยาง แตก็อาจไมทุกเรื่องเนื่องจาก
มีความจํากัดเรื่องของงบประมาณประจําป
ตองยอมรับวาเทศบาลตําบลหนองบัว เปนเทศบาล
ที่อยูติดกับชานเมือง ซึ่งมีประชากรเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว
รวมทั้งมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง สิ่งปลูกสรางเกิดขึ้น
อยางรวดเร็ว ประกอบกับพื้นที่เปนที่ลุม ที่ทํานามากอน
ทํ า ให ก ารปรั บ ปรุ ง ที่ อ ยู  อ าศั ย เปลี่ ย นแปลงไปด ว ย
จึงทําใหพนี่ อ งไดรบั ความเดือดรอนตามมา ทางเทศบาล
ไดพยายามอยางยิง่ ทีจ่ ะแกไขปญหาตาง ๆ ใหลดนอยลง
ตองขอขอบคุณทุกทานทุกฝายที่ใหความรวมมือรวมใจ
ดวยดีมาตลอด
สุดทายนี้ ขออวยพรใหทุกทานจงประสบ
แตความสุข ความสําเร็จ สมบูรณพูนลาภ
ในสิ่งอันพึงปรารถนา ทุกประการเทอญ

(นายแจง ศรีหนองพอก)
ประธานสภาเทศบาลตําบลหนองบัว
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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
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หัวหนาสวนราชการเทศบาลตําบลหนองบัว

นางอารีย สุรารักษ

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหนาที่นายกเทศมนตรีตําบลหนองบัว

นางสาวอมรศิริ บุตรโท

นายอมรศักดิ์ บุญลน

นายนิติชาติ สายทองสุข

นายภาคภูมิ คําภิระ

นางสาวอรทัย ขาวศรี

นางสรัญญา บุพศิริ

รักษาราชการแทนผูอํานวยการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม

๑๐

ผูอํานวยการกองชาง

นางรําไพ ตรีกุล

ผูอํานวยการกองคลัง

ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน

หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล

รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการกองการศึกษา

นายอาทร เคหาสัย

ผูอํานวยการโรงเรียน ท.1

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
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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

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

รักษาการประธานชุมชน หนองขาม
087-2356672

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

รักษาการประธานชุมชน ดอนหัน
081-0505155

รักษาการประธานชุมชน พรสวรรค
096-4181051

รักษาการประธานชุมชน สุขเกษม
089-7153585

รักษาการประธานชุมชน นาดอน
084-6857769

นายณรงค กุลทะวงษ

นายสตนันตชัย หนุนพลกลาง

นางกมล สุวรรณแสง

ด.ต.วระ บัวระภา

นายบุญมี คํามีมิตร

ร.ต.อุได สวยสม

รักษาการประธานชุมชน โพนทอง
089-8418570

รักษาการประธานชุมชน นาทราย 1 รักษาการประธานชุมชน นาทราย 2 รักษาการประธานชุมชน พี.เค.ธานี 3
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 การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน
• สงเสริมอนุรกั ษศลิ ปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่
และคุณธรรมจริยธรรมอันดีงามในสังคม
• เสริมสรางชุมชนใหเขมแข็ง และมีสวนรวมในการพัฒนา
เมือง
• พัฒนาระบบการบริหารจัดการของเทศบาลโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหาร
และการบริการใหมีประสิทธิภาพ
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1

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

เทศบาลตําบลหนองบัว มุง เนนการพัฒนาทีเ่ ปนการเสริมสรางและสงเสริมการพัฒนารายไดของพีน่ อ งประชาชน
มีการสงเสริมดานการประกอบอาชีพ การพัฒนาศักยภาพที่มีอยูภายในชุมชนใหไดรับการสงเสริมใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น การพัฒนาแหลงทองเที่ยวภายในเขตเทศบาลตําบลหนองบัว การเสริมสรางความสัมพันธภายในชุมชน
ใหมีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันอยางยั่งยืน

แนวทางการพัฒนา
1. สงเสริมและสนับสนุนการสรางอาชีพเพื่อเพิ่มรายได และเพิ่มมูลคาสินคาทางการเกษตร แกประชาชน

ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนา
เทศบาลตําบลหนองบัว ไดดาํ เนินโครงการภายใตแนวทางการพัฒนาดานการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เพือ่ สงเสริม
และสนับสนุนการสรางอาชีพเพื่อเพิ่มรายได และเพิ่มมูลคาสินคาทางการเกษตร แกประชาชน และการจัดเก็บภาษี
จากการจั ด ทํ า โครงการจั ด เก็ บ ภาษี เ คลื่ อ นที่ ป ระจํ า ป ง บประมาณ 2562 โดยฝ า ยพั ฒ นารายได
กองคลัง ไดดําเนินการโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ประจําปงบประมารณ 2562 โดยการออกใหบริการจัดเก็บภาษี
ในวันเสาร-อาทิตย ในแตละชุมชนในเขตเทศบาลตําบลหนองบัว จํานวน 38 ชุมชน ปรากฏวาไดรบั ความรวมมือจากผูช าํ ระ
ภาษีเปนอยางดีสามารถจัดเก็บภาษีในชวงดังกลาวได ทั้งสิ้น 756,288 บาท
รายการ

จํานวนผูมาชําระภาษี (ราย) จํานวนเงิน (บาท)

ภาษีบํารุงทองที่

257

36,893.-

ภาษีโรงเรือน

103

602,922.-

ภาษีปาย

93

116,473.-

453

756,288.-

รวมทั้งสิ้น

“ ทองถิ�นดี ภาษีชวย ทองถิ�นสวย ภาษีสราง”
: ผลการดําเนินงานที่ผานมาดานการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ของเทศบาลตําบลหนองบัว ทุกภาคสวนไดรวมกัน
ในการพัฒนาดานเศรษฐกิจในพืน้ ที่ เชน การบริหารจัดการดานการจัดเก็บรายได การอนุญาตกอสราง การสงเสริมสนับสนุน
ดานการประกอบอาชีพและการลงทุนของประชาชน ทําใหเทศบาลตําบลหนองบัว สามารถจัดเก็บรายไดตามประมาณ
การในแตละปและมีการขยายตัวดานการลงทุนในสัดสวนที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปงบประมาณที่ผานมา

๑๔
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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
-

ภาษีโรงเรื อนและที่ดิน

ภาษีบารุงท้ 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

งบประมาณ 2562

9,218,121.51

428,271.00

4,200,436.00
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2

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอม

เทศบาลตําบลหนองบัว มีการจัดใหบริการดานสาธารณสุขมูลฐานในเขตพื้นที่เทศบาตําบลหนองบัว โดยมี
คณะทํางานที่ออกใหบริการโดยการลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริง เชน กลุม อสม. พนักงานทําความสะอาดภายในชุมชน
การออกจัดเก็บขยะมูลฝอยของรถจัดเก็บขยะ การขุดลอกรองระบายนํ้า การฉีดพนลูกนํ้ายุงลาย ฯลฯ

แนวทางการพัฒนา
1. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม บริหารจัดการขยะ
มูลฝอย สิ่งปฏิกูลและของเสียใหเปนระเบียบถูกสุขลักษณะ

ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนา
เทศบาลตําบลหนองบัว ไดดาํ เนินโครงการภายใตแนวทางการพัฒนาดานสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม ภายในเขต
เทศบาลตําบลหนองบัว เพือ่ ใหประชาชนไดมสี ขุ ภาพกายและสุขภาพจิตทีด่ ี มีการดําเนินชีวติ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ซึง่ โครงการตาง ๆ
ที่ทางเทศบาลไดดําเนินการไป เชน
• โครงการอบรมการจัดการขยะทั่วไปและขยะพิษในชุมชน เทศบาลตําบลหนองบัว
• โครงการอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
• โครงการรณรงครักษาความสะอาด “อาสาสมั ค รท อ งถิ่ น รั ก ษ โ ลก เทศบาลตํ า บลหนองบั ว ร ว มใจ
ใสใจสิ่งแวดลอม” ครั้งที่ 1
• โครงการจิตอาสาพัฒนา คู คลอง เพื่อถวายเปนพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี เทศบาลตําบลหนองบัว ประจําปพุทธศักราช 2562
• โครงการ “จิตอาสาพัฒนาลํานํา้ ลําคลอง” เพือ่ ถวายเปนพระราชกุศล เนือ่ งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเทศบาลตําบลหนองบัว ประจําปพุทธศักราช 2562
• โครงการรณรงครักษาความสะอาด “อาสาสมั ค รท อ งถิ่ น รั ก ษ โ ลก เทศบาลตํ า บลหนองบั ว ร ว มใจ
ใสใจสิ่งแวดลอม” ครั้งที่ 4
• โครงการจางเหมาแรงงานทําความสะอาดชุมชน
• โครงการธนาคารขยะพนักงานเทศบาลตําบลหนองบัว ป 2 ประจําปงบประมาณ 2562
• โครงการรณรงคปองกันและสรางเขตปลอดโรคพิษสุนัขบา เทศบาลตําบลหนองบัว
• โครงการรณรงคเฝาระวัง ปองกันและควบคุม โรคไขเลือดออก
• โครงการใหความรูจ ดั ทํา “ถังขยะอินทรียห รือขยะเปยกครัวเรือน และจัดตัง้ ศูนยเรียนรูก ารจัดการขยะอินทรีย
ขยะเปยกและการคัดแยกขยะตามหลักการ 3Rs ในชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
: ผลการปฏิบตั งิ านดานการใหบริการสาธารณสุขเทศบาลตําบลหนองบัว จากโครงการพัฒนาศักยภาพดานตางๆ
ของสมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลตําบลหนองบัว การบูรณาการรวมกับหนวยงานภาคราชการ ประชาชน สถาน
ศึกษาภายในเขตเทศบาล ดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมถึงการดําเนินการตามนโยบาย
เรงดวนของรัฐบาล การใหความสําคัญดานสาธารณสุขมูลฐาน การระวังปองกันโรคติดตอ ฯลฯ ทําใหในรอบปที่ผานมา

๑๖

ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอม
ประชาชนภายในเขตเทศาลไดรับบริการดานสาธารณสุขมูลฐานที่ดีขึ้น มีความตระหนักถึงความสําคัญของสิ่งแวดลอม
และใหความรวมมือในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชนมากขึ้น ใสใจในสุขอนามัยของตนเอง
และครอบครัว
รายงานปริมาณขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลตําบลหนองบัว อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ยอดรวมรถบรรทุกขยะ ประจําปงบประมาณ 2559 - 2562
ปงบประมาณ

2559

2560

2561

2562

12

12

12

14

ปริมาณขยะ (ตัน/ป)

6,833.83

8,097.96

8,214.80

8,277.18

คากําจัดขยะ (บาท/ป)

2,349,459

2,814,863.33

2,875,175

2,897,013

จํานวนรถบรรทุกขยะ(คัน)

2,897,013
2,875,175.00
2,814,863.33

3500000
3000000

2,349,459.00

2500000
2000000
1500000

8277.18
8,214.80

1000000
500000
0

12

12

12

14

จำนวนรถบรรทุกขยะ(คัน)

8,097.96
6,833.83
ปริ มำณขยะ (ตัน/ปี
/ )

ค่ำกำจัดขยะ (บำท/ปี
/ )
/ปี

2559

2560

2561

2562

๑๗
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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 การทองเที่ยวโดยชุมชน และจัดทําเปนแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาการทองเที่ยว
โดยชุมชนอยางยั่งยืน และสรางสรรค พ.ศ. 2561-2565 จาก 5 ยุทธศาสตรภายใตแผนยุทธศาสตรการทองเที่ยว
โดยชุมชนอยาง ยั่งยืน พ.ศ. 2559-2563 ขององคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
(อพท.) นั้น เทศบาลตําบลหนองบัว มีแผนในการพัฒนาดานการทองเที่ยวภายในเขตเทศบาลตําบลหนองบัว
เพือ่ ใหเกิดความเปนรูปธรรมมากขึน้ โดยการศึกษาจากแผนปฏิบตั กิ ารขับเคลือ่ นการพัฒนาการทองเทีย่ วโดยชุมชน
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 จากการปรับปรุงทีผ่ า นมาทําใหมผี มู จี ติ ศรัทธาเขามากราบไหวบชู าองคพระธาตุโพนทอง
มากขึ้น มีการรวมทําบุญโดยการซื้อดอกไม ธูปเทียน และการทําบุญโดยการบริจาคทรัพยในตูรับบริจาค
ที่ทางเทศบาลไดนําไปติดตั้งไว ทําใหชุมชนมีรายไดจากการขายดอกไม เครื่องสักการะตางๆ รวมถึงการสงเสริม
การท อ งเที่ ย วของเทศบาลด ว ยการจั ด โครงการประเพณี ท  อ งถิ่ น สั ต ยาธิ ษ ฐาน สื บ สานประเพณี ไ หว ส า
พระธาตุโพนทอง ขึ้น เปนประจําทุกป บริเวณ พระธาตุโพนทอง ถนนอุดร-สกล อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ทําใหมีผูที่มีจิตศรัทธาที่ผานไปมา แวะเวียนเขามาสักการะบูชา อยูตลอดทั้งป

๑๘

ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานการทองเที่ยว

๑๙

รายงานกิจการประจําป

เทศบาลตําบลหนองบัว ๒๕๖๒

4

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการจัดการศึกษาและการเสร�มสราง
ความเขมแข็งของสังคมและคุณภาพชีว�ตที่ดี
ของประชาชน

ในปงบประมาณทีผ่ า นมา เทศบาลตําบลหนองบัว ไดดาํ เนินการเกีย่ วกับโครงการตาง ๆ ดานการกอสราง ซอมแซม
และปรับปรุงระบบโครงสรางพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบไฟฟาสาธารณะ และดานการใหบริการ
สาธารณะอยางมีประสิทธิภาพ การรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
การสงเสริมสนับสนุนการกีฬาและการเสริมสรางสุขอนามัย
เทศบาลตําบลหนองบัวไดดําเนินการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสังคม เสริมสรางความเขมแข็งและบทบาท
ของครอบครัว สตรี ผูด อ ยโอกาส ผูส งู อายุ เด็ก ผูพ กิ าร และผูป ระสบภัยตาง ๆ โดยมุง เนนการเสริมสรางความมัน่ คงในชีวติ
และทรัพยสินของพี่นองประชาชน มุงสงเสริมใหเด็ก เยาวชนและประชาชนไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ ทั่วถึง สงเสริม
สนับสนุนการกีฬาและการเสริมสรางสุขอนามัย พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี จัดวางระบบบริการสาธารณสุขใหไดมาตรฐาน
เทศบาลตําบลหนองบัว มุงเนนการปรับปรุงและจัดระบบการบริหารงานใหสามารถบริการประชาชนไดอยางมี
ประสิทธิภาพและรวดเร็ว การปรับปรุงพัฒนาบุคลากร เทคโนโลยี เครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฏิบัติงานใหเพียงพอ
และทันสมัย เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีความรูและสนใจในกิจการของทองถิ่น ตลอดจนการเสริมสรางวัฒนธรรม
ในการบริการประชาชนของเทศบาลตําบลหนองบัว

แนวทางการพัฒนา
4.1 ก อ สร า ง ซ อ มแซม และปรั บ ปรุ ง ระบบ
โครงสรางพืน้ ฐาน วางระบบผังเมือง ขยายเขตไฟฟาแรงสูง
และแรงตํ่า ปรับปรุง ซอมแซม ระบบไฟฟาสาธารณะ
4.2 ปองกัน แกไขปญหายาเสพติด รักษาความ
สงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
4.3 สงเสริมสนับสนุนการกีฬาและการเสริมสราง
สุขอนามัย พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี จัดวางระบบบริการ
สาธารณสุขใหไดมาตรฐาน
4.4 ส ง เสริ ม และพั ฒ นาระบบการศึ ก ษาให มี
คุ ณ ภาพ ประชาชนมี ค วามเสมอภาคและมี โ อกาส
ทางการศึกษา
4.5 เสริ ม สร า งความเข ม แข็ ง และบทบาท
ของครอบครัว สตรี ผูดอยโอกาส ผูสูงอายุ เด็ก ผูพิการ
และผูประสบภัยตาง ๆ

๒๐

4.6 การบริหารจัดการทีด่ ี เพือ่ พัฒนาประสิทธิภาพ
บุคลากร ปรับปรุงเครือ่ งมือเครือ่ งใช เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการใหบริการประชาชน เผยแพรขอมูลขาวสารและ
ประชาสัมพันธ เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหาร
ทองถิ่น

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการจัดการศึกษาและการเสร�มสรางความเขมแข็งของสังคมและคุณภาพชีว�ตที่ดีของประชาชน

ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนา

เทศบาลตําบลหนองบัว ไดดําเนินโครงการภายใตยุทธศาสตรการบริหารทองถิ่น
ดานการจัดการศึกษาและการเสริมสรางความเขมแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
ของประชาชน ใหเปนไปตามแนวทางการพัฒนา ดังโครงการตาง ๆ เชน
• โครงการปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
ลดปญหาอาชญากรรมและจัดระเบียบสังคมในพื้นที่อําเภอเมืองอุดรธานี
• โครงการเผยแพรความรูทางกฎหมายแกประชาชน
• โครงการจัดทําประชาคมชุมชนในเขตเทศบาลตําบลหนองบัว
• โครงการฝกอบรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะผูบริหารและบุคลากรของเทศบาล
ตําบลหนองบัว
• โครงการฝกอบรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแกบุคลากรเทศบาล
• โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่
• โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน
• โครงการจัดงานวันเทศบาล 24 เมษายน
• โครงการจางเหมารับ-สงเด็กอนุบาล ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหนองบัว
• โครงการอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตําบลหนองบัว
• โครงการอาหารเสริม(นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตําบลหนองบัว
• โครงการอาหารกลางวันสําหรับโรงเรียนในเขตเทศบาล(สังกัด สพฐ.)
• โครงการฝกอบรมใหความรูแกประชาชนดานการตรวจรับการจาง ตรวจรับพัสดุ
• โครงการฝกอบรมใหความรูแกประชาชนดานการจัดเก็บภาษี
• โครงการสํารวจขอมูลเพื่อปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
• โครงการซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร
• โครงการทําบอรดกระจกประชาสัมพันธของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

และการใหบริการอื่น ๆ ภายในเขตเทศบาลตําบลหนองบัว ทั้ง 38 ชุมชน
: จากผลการปฏิบัติงานที่ผานมาดานการบริหารจัดการที่ดี ทําใหชุมชน เทศบาล
และหน ว ยงานต า ง ๆ ในพื้ น ที่ เ ทศบาลตํ า บลหนองบั ว ได รั บ การพั ฒ นาร ว มกั น
อย า งเป น รู ป ธรรม ทั้ ง ด า นการพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพบุ ค ลากร เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช
การประชาสั ม พั น ธ ข  อ มู ล ข า วสารผ า นช อ งทางต า ง ๆ (เว็ บ ไซด เ ทศบาล เฟสบุ  ค
จอประชาสัมพันธ การประกาศเสียงตามสายภายในชุมชน) เพือ่ ใหประชาชนไดรบั การบริการ
ที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการเขามามีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นของพี่นองประชาชน
ในเขตเทศบาลตําบลหนองบัว ทําใหโครงการพัฒนาในรอบปที่ผานมาประสบผลสําเร็จ
เปนอยางดี

๒๑

รายงานกิจการประจําป

เทศบาลตําบลหนองบัว ๒๕๖๒

5

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 ประจําป 2562
• โครงการปจฉิมนิเทศนักเรียน ประจําปการศึกษา 2562
• โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต เทศบาลตําบลหนองบัว ประจําป 2562
• โครงการจัดงานประเพณีกฐินเทศบาล ประจําป 2561
• โครงการตลาดนัดวิชาการสูงานอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจําปการศึกษา 2561
• โครงการจัดงานประเพณี(สัตยาธิษฐานสืบสานงานประเพณีไหวสาพระธาตุโพนทอง) ประจําป 2562
• โครงการจัดงานวันไหวครู ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบลหนองบัว ประจําปการศึกษา 2562
• โครงการวันแมแหงชาติ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบลหนองบัว ประจําปการศึกษา 2562
• โครงการวันไหวครู ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบลหนองบัว ประจําปการศึกษา 2562
• โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง
• โครงการหนูนอยเขาวัด ศพด.เทศบาลตําบลหนองบัว ประจําป 2562
• โครงการหนูนอยเขาวัด ศพด.ชุมชนดอนหัน ประจําป 2562
ฯลฯ
และการใหบริการอื่น ๆ ภายในเขตเทศบาลตําบลหนองบัว ทั้ง 38 ชุมชน
: จากผลการปฏิบัติงาน ดานการสงเสริมศิลปะวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีภูมิปญญาทองถิ่น
ที่ผานมาทําใหชุมชนภายในเขตเทศบาล และหนวยงานตางๆ ในพื้นที่เทศบาลตําบลหนองบัว ไดรวมกันสงเสริม
สืบสาน ศิลปะวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีภูมิปญญาทองถิ่น ใหคงอยูสืบไป

๒๒

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการสงเสร�มศิลปะวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีภูมิปญญาทองถิ�น

๒๓

รายงานกิจการประจําป

เทศบาลตําบลหนองบัว ๒๕๖๒

สถานะการคลัง
เทศบาลตําบลหนองบัว
รายรับ ประจําปงบประมาณ 2562
รายการ
หมวดภาษีอากร

ประมาณการรายรับ

รายรับจริง

10,400,000.00

14,322,873.06

หมวดคาธรรมเนียมคาปรับฯ

2,266,000.00

3,347,278.72

หมวดรายไดจากทรัพยสิน

1,400,000.00

2,062,820.87

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด

401,000.00

334,931.00

หมวดรายไดจากทุน

100,000.00

-

104,223,000.00

120,382,804.28

88,620,000.00

88,556,542.00

-

2,648,417.05

207,320,000.00

231,655,666.98

หมวดภาษีจัดสรร
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/ระบุวัตถุประสงค
รวมทั้งสิ้น

หมวดภาษีอากร 14
14,322,873.06
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/ระบุ
วัตถุประสงค์ 2,648,417.05

หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับฯ
3,347,278.72

หมวดรายได้ จากทรัพย์สนิ
2,062,820.87
หมวดรายได้ เบ็ดเตล็ด
334,931.00

หมวดเงินอุดหนุนทัว่ ไป
88,556,542.00

หมวดภาษีจดั สรร
120,382,804.28

๒๔

สถานะการคลังเทศบาลตําบลหนองบัว

รายจาย ประจําปงบประมาณ 2562
รายการ
งบกลาง

ประมาณการรายจาย

รายจายจริง

54,127,660.00

50,552,043.96

เงินเดือน(การเมือง)

1,931,640.00

1,862,640.00

เงินเดือน(ประจํา)

58,405,930.00

55,079,188.82

6,855,000.00

6,284,096.77

คาใชสอย

36,975,590.00

33,790,966.33

คาวัสดุ

13,375,840.00

11,433,610.86

คาสาธารณูปโภค

3,288,000.00

2,958,592.02

คาครุภัณฑ

7,469,140.00

6,989,868.00

21,014,200.00

20,361,400.00

3,877,000.00

3,728,869.77

207,320,000.00

195,689,693.58

คาตอบแทน

คาที่ดินและสิ่งกอสราง
เงินอุดหนุน
รวมทั้งสิ้น
ค่าที่ดินละสิง่ ก่อสร้ าง
20,361,400.00

งบกลาง 50,552,043.96

ค่าครุภณ
ั ฑ์ 6,989,868.00
เงินอุดหนุน 3,728,869.77
ค่าสาธารณูปโภค 2,958,592
592.02
ค่าวัสดุ 11,433,610.86

เงินเดือน(ฝ่ ายการเมือง)
1,862,640.00
ค่าใช้ สอย 33,790,966.33

ค่าตอบแทน 6,284,096.77

เงินเดือน(ฝ่ ายประจา)
55,079,188.82

๒๕

รายงานกิจการประจําป

เทศบาลตําบลหนองบัว ๒๕๖๒

๒๖

ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรม

๒๗

เสนทางไปสํานักงานเทศบาลตําบลหนองบัว

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

