
 

รายงานผลการปฏิบตังิาน 

ประจ  าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ของ  

นายจริชยั  เขาหนองบวั 

นายกเทศมนตรีต  าบลหนองบวั 

แถลงตอ่สภาเทศบาลต าบลหนองบวั 

วนัที่ ๑๓ ธนัวาคม ๒๕๖๐ 



รายงานผลการปฏิบัติงาน 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองบัว 
 

ตามที่เทศบาลต าบลหนองบัว  ได้จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและผู้บริหารไปแล้วเมื่อ
วันที่  ๒๐ เมษายน  ๒๕๕๗  และกระผมได้รับการเลือกตั้งเป้นนายกเทศมนตรีต าบลหนองบัว ซึ่งกระผมได้แถลง
นโยบายต้อสภาเทศบาลต าบลหนองบัวไปแล้ว  นั้น 
 

จากการแถลงนโยบายต้อสภาเทศบาลดังกล้าว   กระผมได้ยึดหลักการบริหารราชการตาม
รัฐธรรมนูญและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  โดยมุ้งที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน  ทั้งด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรม โดยค านึงถึงการมีส้วนร้วมและสนองตอบต้อความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่  โดยอาศัย
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  และหลักธรรมาภิบาลเป้นแนวทางในการด าเนินนโยบายการบริหารราชการ
ของเทศบาล  ตลอดระยะเวลาที่ผ้านมากระผมได้บริหารราชการของเทศบาลตามนโยบายที่ ได้แถลงไว้ต้อสภา
เทศบาล  ทั้ง  ๕  ด้าน  ได้แก้ 

๑.ด้านเศรษฐกิจ 
๒.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๓.ด้านสังคม 
๔.ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๕.ด้านการเมืองและการบริหาร 
 
ขณะนี ้   การบริห ารงานราชการ ในฐานะนายก เทศมนตรีต าบลหนองบัว   ซึ ่งตาม

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๙๔๖ (รวมทั้งแก้ไขเพ่ิมเติมใหม้ถึงฉบับที่  ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒) มาตรา ๔๘            
ทศวรรคห้า ได้ก าหนดให้นายกเทศมนตรี จัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต้อสภา
เทศบาลเป้นประจ าทุกป้ 
 
  กระผม นายจิรชัย  เขาหนองบัว นายกเทศมนตรีต าบลหนองบัว ขอรายงานผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบายที่แถลงไว้ต้อสภาเทศบาลต าบลหนองบัว โดยแยกออกเป้นด้านต้าง ๆ ดังนี้ 
 
 

 

 



บทที่  ๑   

บทน า 

 แผนยุทธศาสตร้การพัฒนาขององค้กรปกครองส้วนท้องถิ่น  เป้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค้กร

ปกครองส้วนท้องถิ่นที่ก าหนดยุทธศาสตร้และแนวทางการพัฒนาขององค้กรปกครองส้วนท้องถิ่นแสดงถึงวิสัยทัศน้  

พันธกิจ  และจุดมุ้งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห้งชาติ 

นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ และนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่น  โดยมีองค้ประกอบ

เกี่ยวกับการจัดท าแผนยุทธศาสตร้การพัฒนา ดังนี้ 

 ๑.๑ ลักษณะของแผนยุทธศาสตรีการพัฒนาขององค้กรปกครองส้วนท้องถิ่นเป้นกระบวนการก าหนด

ทิศทางในอนาคตขององค้กรปกครองส้วนท้องถิ่น  โดยก าหนดสภาพการณ้ที่ต้องการบรรลุและแนวทางในการบรรลุ

บนพ้ืนฐานของการรวบรวมและวิเคราะห้ข้อมูลอย้างรอบด้านและเป้นระบบ  ทั้งนี้  จะต้องสอดคล้องกับศักยภาพ

ของท้องถิ่น  และป้ญหา/ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นด้วย 

 ๑.๒ วัตถุประสงคีของการจัดท าแผนยุทธศาสตรีการพัฒนา เพ่ือใช้ในการก าหนดทิศทางการพัฒนาของ
องค้กรปกครองส้วนท้องถิ่นให้มุ้งไปสู้สภาพการณ้อันพึงประสงค้ได้อย้างเท้าทันกับการเปลี่ยนแปลง  โดยสามารถ
จัดสรรทรัพยากรที่มีอยู้อย้างจ ากัดได้อย้างมีประสิทธิภาพ  การจัดท าแผนยุทธศาสตร้การพัฒนาจึงเป้นการก าหนด
ทิศทางการพัฒนาขององค้กรปกครองส้วนท้องถิ่น  ที่ต้องก าหนดถึงสภาพการณ้ที่ต้องการจะบรรลุและแนวทางใน
การที่จะท าให้บรรลุถึงสภาพการณ้นั้น 

 ๑.๓ ขั้นตอนในการจัดท าแผนยุทธศาสตรีการพัฒนา ให้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว้า

ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค้กรปกครองส้วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๑๖ โดยมีขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้ 

๑.๓.๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส้วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่

เกี่ยวข้อง เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบป้ญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่

เกี่ยวข้องตลอดจนความช้วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เพ่ือน ามาก าหนดแนว

ทางการจัดท าแผนยุทธศาสตร้การพัฒนา โดยให้น าข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน้วยงานต้าง ๆ และข้อมูลใน

แผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร้การพัฒนา 

  ๑.๓.๒ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแนวทางและข้อมูล  น ามา

วิเคราะห้เพ่ือจัดท าร้างแผนยุทธศาสตร้การพัฒนาแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 



  ๑.๓.๓ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร้างแผนยุทธศาสตร้การพัฒนา เพ่ือเสนอผู้บริหาร

ท้องถิ่น 

๑.๓.๔ ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร้างแผนยุทธศาสตร้การพัฒนา และประกาศใช้ 

แผนยุทธศาสตร้การพัฒนา 

  เมื่อด าเนินการตาม ข้อ ๑.๓.๑ ถึง ๑.๓.๔ เสร็จแล้ว ผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและ

ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร้การพัฒนา รวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

องค้การบริหารส้วนจังหวัด อ าเภอ หน้วยงานที่เกี่ยวข้องและประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันภายใน

สิบห้าวัน นับแต้วันที่ประกาศใช้และป้ดประกาศโดยเป้ดเผยไม้น้อยกว้าสามสิบวัน 

 ๑.๔ ประโยชนีของการจัดท าแผนยุทธศาสตรีการพัฒนา เพ่ือเป้นกรอบในการจัดท าแผนพัฒนาสามป้ ให้

บรรลุจุดมุ้งหมายตามยุทธศาสตร้และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่  ๒   
สภาพทั่วไปและขีอมูลพื้นฐานของเทศบาลต าบลหนองบัว 

 

๒.๑ ขีอมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง อาณาเขต เขตการปกครอง ประชากร การศึกษา สาธารณสุข ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยีสิน และทรัพยากรธรรมชาติ  เปีนตีน 

 

๑.  สภาพทั่วไป 

๑. ประวัติความเปีนมา 
เทศบาลต าบลหนองบัว  เป้นเทศบาลต าบลซึ่งเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาล    หนองบัว  ตาม

พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป้นเทศบาล พ.ศ.๒๕๔๒  เมื่อวันที่       ๒๔ กุมภาพันธ้  พ.ศ.๒๕๔๒  

โดยส านักงานตั้งอยู้ที่เลขที่ ๕๗ หมู้ ๖ ถนนปราณศิลป้-เนินโพธิ์  ต าบลหนองบัว  อ าเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี   

โทร/โทรสาร  (๐๓๙) ๔๕๐๘๘๘ 

๒. ตราสัญลักษณี 
เทศบาลต าบลหนองบัว  มีตราสัญลักษณ้ประจ าเทศบาล  ซึ่งมีความหมายตามสภาพท้องที่  ทั้งนี้

เนื่องจากต าบลหนองบัว   มีสระน้ าสาธารณะ  และมีดอกบัวอยู้ในสระน้ า   ดังภาพ 

รายละเอยีด 

เป้นรูปดอกบัวลอยในน้ า ขนาดเส้นผ้าศูนย้กลาง  ๕  

ซม.  ด้านบนเขียนว้า  เทศบาลต าบลหนองบั ว  

ด้านล้างเขียนว้า  จังหวัดจันทบุรี   

 

 

๓. ลักษณะท่ีตั้ง 
ตั้งอยู้ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอ าเภอเมืองจันทบุรี   ห้างจากตัวจังหวัดจันทบุรี ประมาณ  ๘  

กิโลเมตร  เนื้อท่ีประมาณ  ๒.๔  ตารางกิโลเมตร 

๔. อาณาเขต 



ทิศเหนือ ตั้งแต้หลักเขตที่ ๑  ซึ่งตั้งอยู้ริมคลองหนองบัวฝ้้งตะวันออก  ตรงปากคลอง  ท้าม้วง

ฝ้้งใต้เส้นเขตถือตามเส้นแบ้งเขตหมู้ที่ ๒  กับหมู้ที่ ๓    ต.หนองบัว  ไปทางทิศ

ตะวันออกเฉียงใต้ถึงหลักเขตที่ ๒  ซึ่งตั้งอยู้เชิงเขาหนองบัวห้างจากศูนย้กลางถนน

สายหนองบัว-เกาะตะเคียน ๒๐๐  เมตร 

ทิศตะวันออก จากหลักเขตที่  ๒  เลียบตามเชิงเขาหนองบัว  ไปทางทิศใต้  ถึงเขตท่ี ๓ ซึ่งตั้งอยู้ตรง

มุมของโรงเรียนวัดหนองบัวด้านใต้  

ทิศใต้ จากหลักเขตที่ ๓  เป้นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ถึงหลักเขตที่ ๔  ซึ่งตั้งอยู้

ริมคลองขุด ฝ้้งเหนือห้างจากปากคลองขุด  ๖๐๐  เมตร และจากหลักเขตที่ ๔  ไป

ทางทิศตะวันตก  ถึงหลักเขตที่ ๕  ริมคลองหนองบัว 

ทิศตะวันตก   จากหลักเขตที่ ๕  เลียบตามริมคลองหนองบัวฝ้้งตะวันออกไปทางทิศเหนือบรรจบ
หลักเขตที่ ๑ 

๕. การปกครอง 
แบ้งเขตการปกครองออกเป้น ๕ หมู้บ้าน / ๕  ชุมชน  ดังนี้ 

หมีูที่ ชื่อหมีูบีาน/ชุมชน 
ชื่อผูีน าหมีูบีาน 

(ผูีใหญีบีาน) 

ชื่อผูีน าชุมชน 

(ประธานชุมชน) 

๓ บ้านท้าม้วง / ชุมชนย้อยที่ ๑ นายไพรัช  พิทักษ้โกศล นายศักดิ์ชัย  กิตติอรุณพันธ้ 

๔ บ้านหนองบัวบน / ชุมชนย้อยที่ ๒ นายวิสทอน  เขาหนองบัว นายสมิทธิ์  โพธิพัฒน้ 

๕ บ้านหนองบัวล้าง  /  ชุมชนย้อยที่  

๓ 

นายอัมรินทร้  สุเมธานุสรณ้ นายกุ้ย  บัวตูม 

๖ บ้านหนองบัว  /  ชุมชนย้อยที่  ๔ นายมณเฑียร  ตรีผล นายมณเฑียร  ตรีผล 

๗ บ้านหนองบัว  /  ชุมชนย้อยที่  ๕ นายวัลลภ  นพกูลวงศ้ นายพิชัย  รัตนกุล 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 



๖. ภูมิอากาศ 
ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต้เดือนมีนาคม – พฤษภาคม 
ฤดูฝนเริ่มตั้งแต้เดือนมิถุนายน – ตุลาคม 
ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต้เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ้ 
 

๗. ประชากร 

ชีวงอายุ 
หมีูที่ ๓ หมีูที่ ๔ หมีูที่ ๕ หมีูที่ ๖ หมีูที่ ๗ 

รวม 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

แรกเกิด – ๕ ป้ ๑๒ ๑๒ ๑๗ ๗ ๕ ๕ ๑๓ ๑๔ ๒๐ ๑๙ ๑๒๔ 

๖ – ๑๑ ป้ ๑๖ ๑๖ ๖ ๖ ๑๐ ๑ ๑๓ ๑๙ ๒๐ ๒๔ ๑๓๑ 

๑๒ – ๑๕ ป้ ๑๘ ๑๔ ๔ ๘ ๖ ๓ ๙ ๑๔ ๑๐ ๒๐ ๑๐๖ 

๑๖ – ๑๘ ป้ ๑๒ ๑๒ ๑๒ ๖ ๕ ๔ ๑๐ ๕ ๑๗ ๑๗ ๑๐๐ 

๑๙ – ๒๕ ป้ ๒๕ ๒๒ ๗ ๑๘ ๑๕ ๑๔ ๑๘ ๓๓ ๓๙ ๓๗ ๒๒๘ 

๒๖ – ๕๙ ป้ ๑๓๕ ๑๔๐ ๗๕ ๑๑๕ ๖๗ ๗๐ ๑๒๒ ๑๑๕ ๑๘๕ ๑๙๒ ๑,๒๑๖ 

มากกว้า  ๖๐  ป้ ๔๖ ๗๖ ๔๘ ๔๖ ๑๗ ๓๑ ๓๒ ๕๑ ๖๗ ๙๙ ๕๑๓ 

รวม ๒๖๔ ๒๙๒ ๑๖๙ ๒๐๖ ๑๒๕ ๑๒๘ ๒๑๗ ๒๕๑ ๓๕๘ ๔๐๘ ๒,๔๑๘ 

ผูีมีสิทธิเลือกตั้ง ๒๑๑ ๒๔๓ ๑๓๕ ๑๘๑ ๑๐๒ ๑๑๗ ๑๗๗ ๒๐๐ ๓๐๐ ๓๓๓ ๑,๙๙๙ 

หลังคาเรือน ๒๐๐ ๑๓๘ ๙๑ ๑๕๓ ๓๑๖ ๘๙๘ 



 
 (ขีอมูล  ณ  วันที่  ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ , งานทะเบียนฯ / ส านักปลัด) 

 

๘. การประกอบอาชีพและการตั้งถิ่นฐาน 
สภาพพ้ืนที่ทั่วไปเป้นชุมชนท้าเรือเก้า  และชุมชนแบบบ้านสวน  มีบ้านเรือนไม้หนาแน้นมากนัก  

พ้ืนที่ส้วนใหญ้เป้นสวนผลไม้และป้าชายเลน    ประชากรส้วนใหญ้ประกอบอาชีพท าประมงพ้ืนบ้าน  ท าสวน  ค้าขาย  

และเจียระไนพลอย  โดยซื้อวัตถุดิบมาจากที่อ่ืน   

 

๒.  ดีานโครงสรีางพื้นฐาน  

๑. การคมนาคม 
ถนน    มีจ านวน  ๓  สาย  ดังนี้ 

-  ถนนลาดยาง  ๒  สาย ความยาว  ๑.๑๕  กิโลเมตร 

-  ถนน คสล.  ๒๘  สาย ความยาวรวม  ๗.๕๔  กิโลเมตร 

-  ถนนลูกรัง/หินคลุก  ๒  สาย ความยาวรวม  ๐.๒๖  กิโลเมตร 

ทางเทีา  มีจ านวน  ๕  สาย  ดังนี้ 

-  ทางเท้าถนนกมลวาป้ ขนาดกว้าง ๑.๒๐  เมตร ยาวรวม  ๔๐๐  เมตร 

-  ทางเท้าถนนร้วมจิตพัฒนา-ท้าม้วง ขนาดกว้าง  ๑  เมตร   ยาวรวม  ๘๐๗  เมตร 
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-  ทางเท้าถนนปราณศิลป้–เนินโพธิ์ ขนาดกว้าง  ๑.๒๐  เมตร  ยาวรวม ๕๐๐  เมตร 

-  ทางเท้าถนนสายธนเกียรติ ๒ ขนาดกว้าง  ๑.๕๐  เมตร  ยาวรวม  ๔๐๔  เมตร 

-  ทางเท้าถนน  ๒๐๐  ป้ ขนาดกว้าง  ๑  เมตร   ยาวรวม  ๗๓๕  เมตร   

ทางระบายน้ า    

-  สายถนนกมลวาป้  เป้นรางระบายน้ ารูปตัวยู   ขนาดภายในกว้าง  ๐ .๓๐  เมตร  ลึก        

๐.๓๐  เมตร  ความยาว  ๑,๒๑๖  เมตร 

-  สายถนนท้าม้วง  เป้นรางระบายน้ ารูปตัวยู   ขนาดภายในกว้าง  ๐ .๖๐  เมตร  ลึก          

๐.๖๐  เมตร  ความยาว  ๑,๒๕๐  เมตร 

-  สายถนนเทศบาล ๖  เป้นรางระบายน้ ารูปตัวยู  ขนาดภายในกว้าง  ๐.๕๐  เมตร  ลึก ๐.๖๐  

เมตร  ความยาว  ๘๐  เมตร 

-  สายถนนธนเกียรติ์ ๒  เป้นรางระบายน้ ารูปตัวยู  ขนาดภายในกว้าง  ๐.๕๐  เมตร  ลึก ๐.๖๐  

เมตร  ความยาว  ๑๒๓  เมตร 

-   สายธนเกียรติ์  ๒  เป้นรางระบายน้ ารูปตัวยู   ขนาดภายในกว้าง  ๐ .๔๐  เมตร  สู ง           

๐.๔๐  เมตร  ความยาว  ๕๔.๐๐  เมตร 

-  บริเวณศาลเจ้าพ้อหนองบัว  หน้าโรงลิเก  เป้นรางระบายน้ ารูปตัวยู  ขนาดภายในกว้าง  ๐.๕๐  

เมตร  ลึก  ๐.๕๐  เมตร  ยาว  ๔๗  เมตร 

-  ซอยหลั งตลาด  เป้นรางระบายน้ ารูปตัวยู   ขนาดภายในกว้าง  ๐ .๓๐  เมตร  สู ง            

๐.๓๐  เมตร  ยาว  ๑๘  เมตร 

-  ถนนร้วมจิตพัฒนา-ท้าม้วง  เป้นพื้นทางระบายน้ า คสล.  ขนาดกว้าง  ๑.๕๐-๕.๐๐  เมตร หนา  

๐.๑๐  เมตร  ยาว  ๑๐๓.๐๐  เมตร 

-  สายถนนปราณศิลป้-เนินโพธิ์  เป้นท้อระบายน้ า  ค.ส.ล  ขนาด  Ø  ๐.๖๐  เมตร  พร้อม  บ้อ

พัก  ความยาวรวม  ๗๗๐  เมตร 

 



-  ถนนธนเกียรติ ๓  เป้นท้อระบายน้ า  ค.ส.ล  ขนาด  Ø  ๐.๖๐  เมตร  พร้อมบ้อพัก  ความยาว

รวม  ๓๕๐.๐๐  เมตร  เป้นรางระบายน้ ารูปตัวยูขนาดภายในกว้าง  ๐.๕๐  เมตร  สูง  ๐.๖๐  เมตร  ยาว  ๖๔  

เมตร 

-  หลังส านักงานเทศบาล  เป้นท้อระบายน้ า  ค.ส.ล  ขนาด  Ø  ๑.๐๐  เมตร  พร้อมบ้อพัก  ความ

ยาวรวม  ๑๔๐  เมตร   

-  ถนนสายประปา  เป้นท้อระบายน้ า  ค.ส.ล ขนาด  Ø  ๐.๖๐  เมตร  พร้อมบ้อพัก  ความยาว

รวม  ๑๐๐  เมตร 

-  ถนนสายหวานชิด  เป้นท้อระบายน้ า  ค.ส.ล  ขนาด  Ø  ๐.๖๐  เมตร  พร้อมบ้อพักความยาว

รวม  ๑๙๘  เมตร 

-  ถนนสายเทศบาล ๕  เป้นท้อระบายน้ า  ค.ส.ล.  ขนาด  Ø  ๐.๖๐  เมตร  พร้อมบ้อพัก  ความ

ยาวรวม  ๑๐๕  เมตร 

-  ถนน  ๒๐๐  ป้  เป้นท้อระบายน้ า  ค.ส.ล  ขนาด  Ø  ๐.๖๐  เมตร  พร้อมบ้อพัก  ความยาว

รวม  ๑,๑๒๕  เมตร 

-  ถนนสายเทศบาล ๖  เป้นท้อระบายน้ า  ค.ส.ล  ขนาด  Ø  ๐.๖๐  เมตร  พร้อมบ้อพัก  ความ

ยาวรวม  ๑๐๐  เมตร 

-  ถนนเทศบาล ๑๓  เป้นรางระบายน้ ารูปตัวยู  ขนาดภายในกว้าง  ๐.๔๐ เมตร  ลึก  ๐.๕๐ – 

๐.๗๐ เมตร  ยาว  ๒๙๗  เมตร 

สะพาน  มีสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกว้าง  ๖  เมตร  ยาว  ๑๐  เมตร  จ านวน          ๒  

แห้ง  และกว้าง  ๔  เมตร  ยาว  ๘  เมตร  จ านวน ๓ แห้ง  มีสะพานท้าเทียบเรือประมงขนาดเล็ก  ขนาดกว้าง  ๓  

เมตร ยาว  ๕  เมตร  จ านวน  ๒  แห้ง 

 

 

๒. การไฟฟีา 



ในเขตพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลหนองบัว  ได้รับบริการด้านไฟฟ้าจากการไฟฟ้าจังหวัดจันทบุรีสังกัดการ

ไฟฟ้าส้วนภูมิภาค  ซึ่งท าการผลิตและจ้ายกระแสไฟฟ้าให้แก้บ้านเรือนของประชาชน  อาคารบ้านพักอาศัยและพาณิชย้  

ตลอดจนสถานที่ราชการ  โรงเรียน  และสถานที่อ่ืน ๆ  อย้างทั่วถึงทุกหมู้บ้านในเขตเทศบาล   

๓. การประปา 
ในเขตพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลหนองบัว  ได้รับบริการด้านประปาจากการประปาส้วนภูมิภาคจังหวัด

จันทบุรี  ซึ่งท าการผลิตและจ้ายน้ าประชาให้แก้บ้านเรือนของประชาชน  อาคารบ้านพักอาศัยและพาณิชย้  ตลอดจน

สถานที่ราชการ  โรงเรียน  และสถานที่อ่ืน ๆ  อย้างทั่วถึงทุกหมู้บ้านในเขตเทศบาล   

 

๓.  ดีานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลีอม 

๓.๑  แหลีงน้ า 

- ในเขตเทศบาลมีจ านวนแหล้งน้ าธรรมชาติ เป้นล าคลอง  ๑  แห้ง 

- จ านวนแหล้งน้ าที่สร้างข้ึน เป้นท านบ  ๑  แห้ง 

๓.๒  น้ าเสีย 

- ด้านการก าจัดน้ าเสีย เทศบาลมีนโยบายขุดลอกคลองสาธารณะที่ตื้นเขินทุกป้  และส้งเสริมให้

มีการจัดท าบ้อดักไขมัน 

- เพ่ือให้น้ าเสียระบายสู้ทะเล  และป้องกันการเกิดน้ าท้วมขัง  รวมทั้งรณรงค้ไม้ให้ประชาชนทิ้ง

ขยะของเสียลงสู้คลองสาธารณทุกแห้ง 

๓.๓  ขยะ 

- เทศบาลมีรถขนขยะ  ๑  คัน  ปริมาณขยะโดยเฉลี่ย  ๕๐  ตัน/เดือน  มีพนักงานขับรถ  ๑  คน  

และเจ้าหน้าที่จัดเก็บขยะ  ๒  คน  ป้จจุบันใช้ที่ท้ิงขยะของโรงก าจัดขยะเทศบาลเมืองจันทบุรี 

 

 

๔.  ดีานเศรษฐกิจ 



๔.๑ การอุตสาหกรรม 

ใน เขต เทศบาลต าบลหนองบั ว   ไม้มี สถานที่ ป ระกอบธุรกิ จที่ ส าคัญ   เช้น   โรงแรม                  

โรงภาพยนตร้  สถานบริการ  โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ้  และขนาดกลาง  มีเพียงสถานประกอบการและ

โรงงานขนาดเล็ก  เท้านั้น 

จ านวนโรงงานอุตสาหกรรมในเขตเทศบาล  ๒  แห้ง   

จ านวนคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมในเขตเทศบาลประมาณ  ๑๙  คน   

1) โรงงานหีบอ้อย  (ชอุ้ม)  จ านวน  ๗  คน 
2) โรงงานหีบอ้อย  (ธีระ)  จ านวน  ๑๒  คน 

๔.๒  เกษตรกรรม 

มีจ านวนประชากรในเขตเทศบาลที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประมาณ ๑๒๕ ครอบครัว 
จ านวนประชากรที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประมาณ  ๓๕๐  คน 

 

๕.  ดีานสังคม 

๕.๑  การศาสนา    
-  มีวัดจ านวน  ๑  แห้ง  คือ วัดหนองบัว  (ปทุมาภิพัฒน้)   
-  ประชาชนส้วนใหญ้นับถือศาสนาพุทธ  ๙๘ %  ศาสนาคริสต้  ๑ %  และอ่ืนๆ  ๑ % 
๕.๒  การศึกษา 

-  มีโรงเรียนรัฐบาลสังกัด สพฐ.  จ านวน  ๑  แห้ง คือ  โรงเรียนวัดหนองบัว  ตั้งอยู้  หมู้ที่ ๔  ต าบล
หนองบัว   มีนักเรียนจ านวนทั้งสิ้น  ๒๐๒  คน  แยกเป้นนักเรียนชาย  ๑๑๕  คน  นักเรียนหญิง  ๘๗  คน     มีครู
จ านวน  ๑๕  คน    (ขีอมูล  ณ  วันที่  ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๕๗   , โรงเรียนวัดหนองบัว) 

-  ศูนย้พัฒนาเด็กเล็ก  (เด็กอนุบาล ๓ ขวบ)  ซึ่งเทศบาลต าบลหนองบัวรับผิดชอบจัดการศึกษา    

ป้จจุบันมีจ านวนเด็กเล็ก  จ านวน  ๓๐  คน  และครูผู้สอน  จ านวน  ๒  คน  (ขีอมูล  ณ  วันที่  ๑๐  มิถุนายน  

๒๕๕๗  , กองการศึกษา) 

 

๕.๓  การสาธารณสุข 



ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลหนองบัว ใช้บริการที่โรงพยาบาลส้งเสริมสุขภาพต าบลหนองบัว  ซึ่ง

อยู้ในความรับผิดชอบของกระทรวงสาธารณสุข  และคลินิกชุมชนของ เทศบาลต าบลหนองบัว    

สภาพทั่วไปดีานสาธารณสุข 

-  อัตราการตายของมารดาเนื่องจากการตั้งครรภ้และคลอดบุตร  ไม้มี 

-  อัตราการตายของทารก  ไม้มี 

-  อัตราการตายและป้วยด้วยโรคติดต้อ / โรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน  ไม้มี 

-  การแพร้ระบาดของโรคติดต้อทั่วไป  ไม้มี 

-  โรคที่ส าคัญในเขตเทศบาลหนองบัว  ในป้ พ.ศ.๒๕๕๖  ได้แก้ 

๑.  โรคระบบทางเดินหายใจ มีผู้ป้วย  จ านวน    ๑,๐๒๗   คน  

๒.  โรคระบบไหลเวียนเลือด มีผู้ป้วย  จ านวน    ๒,๒๑๒   คน  

๓.  โรคระบบกล้ามเนื้อ มีผู้ป้วย  จ านวน      ๗๖๔  คน 

๔.  โรคระบบทางเดินอาหาร มีผู้ป้วย  จ านวน       ๓๙๑  คน 

-  บุคลากรด้านการแพทย้และสาธารณสุขของเทศบาลต าบลหนองบัว มีดังนี้   

๑)  นักบริหารงานสาธารณสุข จ านวน  ๑  คน   

๒)  พยาบาลวิชาชีพ  จ านวน  ๑   คน 

๓)  เจ้าพนักงานธุรการ   จ านวน  ๑  คน 

(ขีอมูล  ณ  วันที่  ๖  มิถุนายน  ๒๕๕๗ , กองสาธารณสุขฯ) 

 

 

๕.๔  การปีองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

-  สถิติเพลิงไหม้ในรอบป้ (๑ ม.ค.๕๖ – ๓๑ ธ.ค.๕๖ )  จ านวน   -  ครั้ง 



-  เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ (๑ คน),เจ้าพนักงานป้องกันฯ (๑ คน) จ านวน   ๒  คน 

-  พนักงานดับเพลิง     จ านวน   ๖  คน 

-  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถยนต้ดับเพลิง ๑ คน)จ านวน   ๑  คน     

-  รถยนต้ดับเพลิง       จ านวน   ๒  คัน   

-  รถยนต้บรรทุกน้ า       จ านวน   ๒  คัน 

-  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ้ายพลเรือน  (อปพร.)  จ านวน  ๘๗  คน 

-  คดีอาชญากรรมที่ส าคัญ      จ านวน   -  คด ี

 

๕.๕  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยีสิน 

-  มีป้อมยามต ารวจชุมชนต าบลหนองบัว  อัตราก าลังเจ้าหน้าทีต่ ารวจ  ๓  นาย 

 

๒.๒  ขีอมูลเกี่ยวกับศักยภาพของทีองถิ่น  ไดีแกี  โครงสรีางและกระบวนการบริหารงานบุคคล  

งบประมาณ  และเครื่องมืออุปกรณี 

 

๑.  โครงสรีางและอัตราก าลังในการบริหารงานขององคีกรปกครองสีวนทีองถิ่น 

  ๑.๑  การบริหารงานเทศบาล 

  การจัดตั้งเทศบาลเป้นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖  ประกอบด้วย  โครงสร้าง ๒  

ส้วน คือ 

 



  (๑) ฝีายนิติบัญญัติ ได้แก้ สภาเทศบาล ประกอบด้วย สมาชิกสภาเทศบาลที่ราษฎรเลือกตั้ง 

จ านวน ๑๒ คน อยู้ในต าแหน้งคราวละ ๔ ป้ มีหน้าที่ตราเทศบัญญัติ อนุมัติงบประมาณและพิจารณาที่กฎหมาย

ก าหนด และตรวจสอบควบคุมการท างานของฝ้ายบริหาร 

  (๒) ฝีายบริหาร ได้แก้ นายกเทศมนตรี ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง  เป้นผู้แต้งตั้ง                     รอง

นายกเทศมนตรี ๒ คน , ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ๑ คน  และเลขานุการนายกเทศมนตรี ๑ คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ที่ปรึกษานายกฯ เลขานุการนายก

ฯ 

รองนายกฯ รองนายกฯ 

ฝ่ายบริหาร 

นายกเทศมนตรี 

 

แผนภูมิแสดงสายการบริหารงานของเทศบาลในสีวนของผูีบริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประธานสภา

เทศบาล 

รองประธานสภาฯ 
เลขานุการสภาฯ 

สมาชิกสภาฯ  เขต 

1 
สมาชิกสภาฯ  เขต 

2 

สภาเทศบาล 

 

แผนภูมิแสดงสายการบริหารงานของเทศบาลในสีวนของสภาเทศบาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-  ในส้วนของพนักงานเทศบาล  ปลัดเทศบาลเป้นผู้บังคับบัญชาสูงสุด  มีหน้าที่รับผิดชอบงาน

ประจ าทั่วไปทั้งหมดของเทศบาล  โดยท าหน้าที่บังคับบัญชา  ควบคุม  ดูแลพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า  และ

พนักงานจ้างฯ ของเทศบาล  แบ้งออกดังนี้ 

หนีวยงาน 
พนักงานเทศบาล 

(คน) 

ลูกจีางประจ า 

(คน) 

พนักงานจีางฯ 

(คน) 
รวม 

(คน) 
ภารกิจ ทั่วไป 

๑.  ส านักปลัดฯ ๑๓ ๒ ๑ ๑๑ ๒๗ 

๒.  กองคลัง ๗ ๑ - ๒ ๑๐ 

๓.  กองช้าง ๔ - - ๒ ๖ 

๔.  กองสาธารณสุขฯ ๓ ๑ - ๑๔ ๑๘ 

๕.  กองการศึกษา ๓ - - ๑ ๔ 

รวมทั้งสิ้น ๓๐ ๔ ๑ ๓๐ ๖๕ 

(ขีอมูล ณ วันที่  ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๗  , งานการเจีาหนีาที่ / ส านักปลัดฯ) 

 

๒.  การคลังทีองถิ่น 

                     ปีงบประมาณ 

รายการ 
๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ 

รายรับ  (บาท) ๒๔,๔๐๙,๘๙๐.๔๕ ๒๕,๓๙๖,๙๗๖.๓๖ ๔๒,๓๔๕,๙๙๐.๖๑ 

รายจีาย  (บาท) ๒๑,๐๔๒,๔๔๓.๒๕ ๒๔,๖๙๑,๗๕๒.๓๓ ๔๐,๘๐๒,๘๓๒.๒๒ 

รวมรายรับสูงกวีารายจีาย ๓,๓๖๗,๔๔๗.๒๐ ๗๐๕,๒๒๔.๐๓ ๑,๕๔๓,๑๕๘.๓๙ 

(ขีอมูล ณ วันที่   ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗  , งานการเงินและบัญชี-งานจัดเก็บรายไดี/กองคลัง) 



๒.๓ จุดยืนทางยุทธศาสตรี (Positioning) ของเทศบาลต าบลหนองบัว 

จุดยืนเทศบาลต าบลหนองบัว 
 - ต้องมีเป้าหมาย เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี 

 - ต้องมีการบริหารยุทธศาสตร้ 

 - ความสอดคล้องของยุทธศาสตร้ประเทศกับท้องถิ่น 

 - ภารกิจขององค้กรปกครองส้วนท้องถิ่นมีอยู้มาก 

 - ความสอดคล้องสิ่งที่ท ากับสิ่งที่ต้องการ 

 - ความต้องการของประชาชนซึ่งเป้นผู้รับบริการ 

 - ทรัพยากรมีจ ากัด 

 - การวัดผลสัมฤทธิ์ของงาน 

สร้างความเข้าใจกับหน้วยงานที่เก่ียวข้อง 

 - สร้างความเข้าใจกับฝ้ายต้างๆ ในองค้กรปกครองส้วนท้องถิ่น 

 - สร้างความเข้าใจกับประชาชน ศึกษาส ารวจป้ญหา และความต้องการที่แท้จริง 

 - แต้งตั้งคณะท างานฝ้กอบรมเสริมสร้างความรู้ 

ป้จจัยความส าเร็จ 

 - ผู้บริหารเทศบาล 

 - การรับรู้ความร้วมมือของเจ้าหน้าที่เทศบาล 

 - การมีส้วนร้วม ระดับการมีส้วนร้วมของประชาชน 

 - การประสานและสนับสนุนจากภาคีภาครัฐและเอกชน 

 - ระบบฐานข้อมูล 

 - การเผยแพร้ประชาสัมพันธ้ 



บทบาทขององค้กรปกครองส้วนท้องถิ่นและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 ๑. ผู้บริหารท้องถิ่น      

      - ผู้น าให้นโยบาย ติดตามประเมินผล 

 ๒. เจ้าหน้าที่ในองค้กรปกครองส้วนท้องถิ่น 

      - ร้วมเป้นคณะท างาน ประสานงานระหว้างฝ้าย สร้างบรรยากาศการท างานที่ดี 

 ๓. ประชาชนในท้องถิ่น และผู้รับบริการอ่ืนๆ  

      - ร้วมเป้นคณะท างาน ให้ข้อมูลและร้วมก าหนดความต้องการ 

      - หน้วยงานราชการ สนับสนุนข้อมูล ความรู้ทางวิชาการ 

ขีอมูลพื้นฐานจากการศึกษาขีอมูลความจ าเปีนพื้นฐาน ระดับ ต าบล พ.ศ.๒๕๕๗ (จปฐ.) 
(ผลการส ารวจระดับครัวเรือน (จปฐ.๒) ต าบลหนองบัว (เขตเมือง) อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี)     

ตัวช้ีวัดความจ าเปีนพื้นฐาน (จปฐ.) บรรลุเปีาหมาย ไมีบรรลุเปีาหมาย 

หมวดที่ ๑ สุขภาพดี   
๑. เด็กแรกเกิดมีน้ าหนักไม้ต่ ากว้า ๒,๕๐๐ กรัม /  
๒. เด็กแรกเกิดถึง ๑๒ ป้ ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค
ครบตามตารางสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 

/  

๓. เด็กแรกเกิดได้กินนมแม้อย้างเดียวอย้างน้อย ๖ เดือน
แรกติดต้อกัน 
๔. ทุกคนในครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ  ปลอดภัย   
๕. คนในครัวเรือนมีการใช้ยาเพ่ือบ าบัด บรรเทาอาการ
เจ็บป้วยเบื้องต้นอย้างเหมาะสม 
๖. คนอายุ ๓๕ ป้ขึ้นไปได้รับการตรวจสุขภาพประจ าป้
เพ่ือคัดกรองความเสี่ยงฯ 
๗. คนอายุ ๖ ป้ขึ้นไป ออกก าลังกายอย้างน้อยสัปดาห้ละ 
๓ วัน ๆ ละ ๓๐ นาท ี

/ 
 
/ 
/ 
 
/ 
 
/ 

 

  



ตัวช้ีวัดความจ าเปีนพื้นฐาน (จปฐ.) บรรลุเปีาหมาย 
ไมีบรรลุ
เปีาหมาย 

หมวดที่ ๒ มีบีานอาศัย 
๘. ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู้อาศัย  
๙. ครัวเรือนมีน้ าสะอาดดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดป้ 
๑๐.ครัวเรือนมีน้ าใช้เพียงพอตลอดป้ 
๑๑.ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนเป้นระเบียบเรียบร้อย สะอาด ถูกสุขลักษณะ 
๑๒.ครัวเรือนไม้ถูกรบกวนจากมลพิษ 
๑๓.ครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย้างถูกวิธี 
๑๔.ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย้สิน 
๑๕.ครอบครัวมีความอบอุ้น 

 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 

 

หมวดที่ ๓ ฝีกใฝีการศึกษา 
๑๖.เด็กอายุ ๓-๕ ป้เต็ม ได้รับบริการเลี้ยงดูเตรียมความพร้อมก้อนวัยเรียน 
๑๗.เด็กอายุ ๖-๑๔ ป้ ได้รับการศึกษาภาคบังคับ ๙ ป้ 
๑๘.เด็กจบชั้น ม.๓ ได้เรียนต้อชั้น ม.๔ หรือเทยีบเท้า 
๑๙.เด็กจบการศึกษาบังคับ ๙ ป้ ที่ไม้ได้เรียนต้อและยังไม้มีงานท า ได้รับการ
ฝ้กอบรมด้านอาชีพ 
๒๐.คนอายุ ๑๕-๖๐ ป้เต็ม อ้าน เขียนภาษาไทย และคิดเลขอย้างง้ายได้ 

 
/ 
/ 
/ 
/ 
 
/ 

 

หมวดที่ ๔  รายไดีกีาวหนีา 
๒๑.คนอายุ ๑๕-๖๐ ป้เต็ม มีอาชีพและมีรายได้ 
๒๒.คนอายุมากกว้า ๖๐ ป้เต็มข้ึนไป มีอาชีพและมีรายได้ 
๒๓.คนในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม้น้อยกว้าคนละ ๓,๐๐๐ บาทต้อป้ 
๒๔.ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน 

 
/ 
/ 
/ 
/ 

 

หมวดที่ ๕  ปลูกฝีงคีานิยมไทย 
๒๕.คนในครัวเรือนไม้ดื่มสุรา (ยกเว้นการดื่มเป้นครั้งคราว) 
๒๖.คนในครัวเรือนไม้สูบบุหรี่ 
๒๗.คนอายุ ๖ ป้ขึ้นไป ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอย้างน้อยสัปดาห้ละ ๑ ครั้ง 
๒๘.คนสูงอายุได้รับการดูแลจากคนในครัวเรือน หมู้บ้าน/ชุมชน หรือภาครัฐ 
๒๙.คนพิการได้รับการดูแลจากคนในครัวเรือน หมู้บ้าน/ชุมชน หรือภาครัฐ 
๓๐.คนในครัวเรือนมีส้วนร้วมท ากิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน้ของชุมชน 

 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 

 



 การประชุมประชาคมหรือการประชุมอ่ืนๆ ที่มีลักษณะคล้ายกัน และเก่ียวข้องกับการจัดท าแผนยุทธศาสตร้
การพัฒนา มีดังนี ้
 ๑. การประชุมประชาคมต าบล เพ่ือรับทราบป้ญหาหรือความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลต าบล
หนองบัว เพ่ือเป้นข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล 
 ๒. การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลหนองบัวและประชาคมต าบล เพ่ือก าหนดประเด็น
หลักการพัฒนา ให้สอดคล้องกับป้ญหาหรือความต้องการของประชาคมและชุมชนในเขตเทศบาลต าบลหนองบัว 
 ๓. การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลหนองบัว เพ่ือจัดท าร้างแผน
ยุทธศาสตร้การพัฒนา (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๒) และร้างแผนพัฒนาสามป้ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) 
 ๔. การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลหนองบัว  เพ่ือพิจารณาร้างแผนพัฒนาและร้างแผนการ
ด าเนินงาน 
 ๕. การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลหนองบัว   เพ่ือติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  ตามแผนการด าเนินงานประจ าป้งบประมาณ 

ข้อมูลสรุปผลการด าเนินงานที่ผ้านมาย้อนหลัง ๓ ป้ 

ยุทธศาสตรี 

ในแผนพัฒนาปี ๒๕๕๔ ในแผนพัฒนาปี ๒๕๕๕ ในแผนพัฒนาปี ๒๕๕๖ 

จ านวน

โครงการ 

ในแผน 

พัฒนา ๓ ปี 

จ านวน

โครงการ 

ที่ด าเนินการ

จริง 

จ านวน

โครงการ 

ในแผน 

พัฒนา ๓ ปี 

จ านวน

โครงการ 

ที่ด าเนินการ

จริง 

จ านวน

โครงการ 

ในแผน 

พัฒนา ๓ ปี 

จ านวน

โครงการ 

ที่ด าเนินการ

จริง 

๑.ด้านการเมืองและการบริหาร 

๒.ด้านเศรษฐกิจ 

๓.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

๔.ด้านสังคม 

๕.ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

๓๒ 

๑ 

๐ 

 

๓๑ 

๑๐ 

๘ 

๐ 

๐ 

 

๑๔ 

๐ 

๓๒ 

๑ 

๔ 

 

๔๑ 

๑๐ 

๑๐ 

๐ 

๐ 

 

๑๔ 

๑ 

๓๑ 

๒ 

๓ 

 

๒๘ 

๓ 

๑๐ 

๐ 

๑ 

 

๑๕ 

๐ 

รวมท้ังสิ้น ๗๔ ๒๒ ๘๘ ๒๕ ๖๗ ๒๖ 

คิดเปีนรีอยละของโครงการทั้งหมด ๑๐๐ ๒๙.๗๓ ๑๐๐ ๒๘.๔๑ ๑๐๐ ๓๘.๘๑ 



บทที่  ๓   
แผนยุทธศาสตรีของเทศบาลต าบลหนองบัว พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๒ 

 

ยุทธศาสตรีที่ส าคัญของชาติ    
 

การวิเคราะหีศักยภาพการพัฒนาเทศบาลต าบลหนองบัว 

๓.๑ กรอบแนวคิดในการจัดท ายุทธศาสตรีการพัฒนาเทศบาลต าบลหนองบัว 

การพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห้งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) มีหลักการมุ้ง

พัฒนาภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและขับเคลื่อนให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในทุกระดับ 

ยึดคนเป้นศูนย้กลางของการพัฒนาให้ความส าคัญกับการสร้างกระบวนการมีส้วนร้วมของทุกภาคส้วนในสังคม 

วิสัยทัศน้การพัฒนาประเทศ “สังคมอยู้ร้วมกันอย้างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป้นธรรม และมี

ภูมิคุ้มกันต้อการเปลี่ยนแปลง” 

 ประเด็นยุทธศาสตร้การพัฒนาประเทศ มีดังนี้ 

 ๑. ยุทธศาสตร้การสร้างความเป้นธรรมในสังคม มีแนวทางส าคัญ  ดังนี้ 

  - สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทยควบคู้กับการเสริมสร้างขีด

ความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและสร้างโอกาสในชีวิตให้แก้ตนเอง 

  - การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพ้ืนฐาน เน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับป้จเจกและ

สร้างการมีส้วนร้วมในกระบวนการตัดสินใจการพัฒนาประเทศ 

  - การเสริมสร้างพลังให้ทุกภาคส้วนสามารถเพ่ิมช้องทางเลือกการใช้ชีวิตในสังคมและมีส้วนร้วมใน

เชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได้อย้างมีคุณค้าและศักดิ์ศรี 

  - การสานสร้างความสัมพันธ้ของคนในสังคมให้มีคุณค้าร้วมและตระหนักถึงผลประโยชน้ของสังคม 

และเสริมสร้างการบริหารราชการแผ้นดินที่มีประสิทธิภาพ โปร้งใส มีระบบตรวจสอบและการรับผิดชอบที่รัดกุม 

๒. ยุทธศาสตร้การพัฒนาคนสู้สังคมแห้งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย้างยั่งยืน มีแนวทางส าคัญ ดังนี้ 

  - การปรับโครงสร้างและการกระจายตัวประชากรให้เหมาะสม 



  - การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต้อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต 

  - การส้งเสริมการลดป้จจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอย้างเป้นองค้รวม 

  - การส้งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

      - การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม 

      - การสร้างความม่ันคงในอาชีพและรายได้ให้แก้เกษตรกร 

  - การสร้างมูลค้าเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรตลอดห้วงโซ้การผลิต 

 ๓. ยุทธศาสตร้ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน มีแนวทางส าคัญ ดังนี้  

  - การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป้นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน 

  - การเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 

               - การสร้างความม่ันคงด้านอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือนและชุมชน 

  - การสร้างความมั่นคงด้านพลังงานชีวภาพเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความเข้มแข็งภาค

เกษตร 

  - การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสร้างความม่ันคงด้านอาหารและพลังงาน 

 ๔. ยุทธศาสตร้การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู้การเติบโตอย้างมีคุณภาพและยั่งยืน มีแนวทางส าคัญ ดังนี้ 

  - การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู้การพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน 

  - การพัฒนาขีดความสามารถในการแข้งขันที่มีประสิทธิภาพเท้าเทียมและเป้นธรรม 

      - การบริหารจัดการเศรษฐกิจส้วนรวมให้มีเสถียรภาพ 

      - การพัฒนาวิทยาศาสตร้ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

๕. ยุทธศาสตร้การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค เพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม มี

แนวทางส าคัญ ดังนี้ 



      - การพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส้งและระบบโลจิสติกส้ภายใต้กรอบความร้วมมือในอนุ

ภูมิภาคต้างๆ  

     - การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข้งขันระดับอนุภูมิภาค 

      - การสร้างความพร้อมในการเข้าสู้ประชาคมอาเซียน 

      - การเข้าร้วมเป้นภาคีความร้วมมือระหว้างประเทศและภูมิภาคภายใต้บทบาทที่สร้างสรรค้เพ่ือ

เป้นทางเลือกในการด าเนินนโยบายระหว้างประเทศในเวทีโลก 

      - การสร้างความเป้นหุ้นส้วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย้ การ

เคลื่อนย้ายแรงงาน และการส้งเสริมแรงงานไทยในต้างประเทศ 

     - การมีส้วนร้วมอย้างส าคัญในการสร้างสังคมนานาชาติที่มีคุณภาพชีวิต ป้องกันภัยจากการก้อการ

ร้ายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ และการแพร้ระบาดของโรคภัย 

  - การเร้งรัดการใช้ประโยชน้จากข้อตกลงการค้าเสรีที่มีผลบังคับใช้แล้ว 

  - การส้งเสริมให้ประเทศไทยเป้นฐานการลงทุน และการประกอบธุรกิจในเอเชียตั้งแต้ระดับชุมชน

ท้องถิ่น 

      - การเสริมสร้างความร้วมมือที่ดีระหว้างประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

อย้างมีจริยธรรมไม้ส้งผลกระทบต้อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเป้ดรับความร้วมมือกับองค้กรระหว้างประเทศที่ไม้แสวงหา

ก าไร 

๖. ยุทธศาสตร้การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย้างยั่งยืน มีแนวทางส าคัญ ดังนี้ 

  - อนุรักษ้ ฟ้้นฟู และสร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 - การปรับกระบวนทัศน้การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพ่ือเตรียมพร้อมไปสู้การเป้นเศรษฐกิจและสังคม

คาร้บอนต่ าและเป้นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

  - การยกระดับขีดความสามารถในการรองรับและปรับตัวต้อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เพ่ือให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน 

  - การสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมและวิกฤติจากการเปลี่ ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ 



  - การเตรียมความพร้อมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

 - การเพ่ิมบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เกี่ยวข้องกับกรอบความตกลงและพันธกรณี

ด้านสิ่งแวดล้อมระหว้างประเทศ 

                - การควบคุมและลดมลพิษ 

       - การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ โปร้งใส

และเป้นธรรมอย้างบูรณาการ 

 แผนการบริหารราชการแผ้นดิน  ประกอบด้วย 

 ๑. นโยบายเร้งด้วนที่จะเริ่มด าเนินการในป้แรก 

  - สร้างความปรองดองสมานฉันท้ของคนในชาติและฟ้้นฟูประชาธิปไตย 

  - ก าหนดให้การแก้ไขและป้องกันป้ญหายาเสพติดเป้น “วาระแห้งชาติ” 

  - ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอย้างจริงจัง 

  - ส้งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ าอย้างบูรณาการและเร้งรัดขยายเขตพ้ืนที่ชลประทาน เร้งน า

สันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย้สินของประชาชนกลับมาสู้พ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

  - เร้งฟ้้นฟูความสัมพันธ้และพัฒนาความร้วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและนานาประเทศ 

 - แก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ประกอบการเนื่องจากภาวะเงินเฟ้อและราคาน้ ามัน

เชื้อเพลิง 

  - ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพิ่มก าลังซื้อภายในประเทศ 

  - สร้างสมดุลและความเข้มแข็งอย้างมีคุณภาพให้แก้ระบบเศรษฐกิจมหภาค 

  - ปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคล 

  - ส้งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล้งเงินทุน 

  - ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึงแหล้งเงินทุน 



  - เร้งเพ่ิมรายได้จากการท้องเทีย่วทั้งในและนอกประเทศ 

  - สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ้ชุมชนเพ่ือการสร้างเอกลักษณ้และการ

ผลิตสินค้าในท้องถิ่น 

  - พัฒนาระบบประกันคุณภาพ 

  - จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร้แท็บเล็ตให้แก้โรงเรียน 

  - เร้งรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองที่ประชาชนมีส้วนร้วมอย้างกว้างขวาง 

 ๒. นโยบายความม่ันคงแห้งรัฐ 
  - เทิดทูนและพิทักษ้รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย้ 

 - พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศ 
 - พัฒนาและเสริมสร้างความร้วมมือระหว้างประเทศ 

  - พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห้งชาติ 
  - เร้งด าเนินการแก้ไขป้ญหายาเสพติด องค้กรอาชญากรรมการค้ามนุษย้ ผู้หลบหนีเข้าเมือง 
แรงงานต้างด้าวผิดกฎหมาย และบุคคลที่ไม้มีสถานะชัดเจน 

๓. นโยบายเศรษฐกิจ 
  - นโยบายเศรษฐกิจมหภาค 
  - นโยบายสร้างรายได้ 
  - นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ 
  - นโยบายโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาระบบรางเพ่ือขนส้งมวลชน และการบริหารจัดการระบบ
ขนส้งสินค้าและบริการ 
  - นโยบายพลังงาน 
  - นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๔. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
  - นโยบายการศึกษา 
  - นโยบายแรงงาน 
  - นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน 
  - นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
  - นโยบายความม่ันคงของชีวิตและสังคม 
 ๕. นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  - อนุรักษ้และฟ้้นฟูทรัพยากรป้าไม้และสัตว้ป้า 
  - อนุรักษ้และฟ้้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝ้้ง 



  - ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและเร้งรัดการควบคุมมลพิษ 
  - สร้างความเป้นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในการใช้ประโยชน้ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ 
  - ส้งเสริมและสร้างความตระหนักและจิตส านึกทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  - ส้งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ าอย้างบูรณาการ 
  - สร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมในการรองรับและปรับตัวต้อผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและพิบัติภัยธรรมชาติ 
  - พัฒนาองค้ความรู้ในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๖. นโยบายวิทยาศาสตร้ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 
  - เร้งพัฒนาให้ประเทศไทยเป้นสังคมที่อยู้บนพื้นฐานขององค้ความรู้ 
  - เร้งสร้างนักวิทยาศาสตร้ นักวิจัย และครูวิทยาศาสตร้ให้เพียงพอต้อความต้องการของประเทศ 
 
  - สนับสนุนและส้งเสริมให้เกิดการลงทุนและความร้วมมือระหว้างภาครัฐและเอกชน 
  - จัดระบบบริหารงานวิจัยให้เกิดประสิทธิภาพสูง 
  - ส้งเสริมการใช้ข้อมูลเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
 ๗. นโยบายการต้างประเทศและเศรษฐกิจระหว้างประเทศ 
  - เร้งส้งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ้กับประเทศเพ่ือนบ้าน 
  - สร้างความสามัคคีและส้งเสริมความร้วมมือระหว้างประเทศอาเซียน 
  - เสริมสร้างบทบาทที่สร้างสรรค้และส้งเสริมผลประโยชน้ของชาติในองค้การ 
ระหว้างประเทศ 
  - กระชับความร้วมมือและความเป้นหุ้นส้วนทางยุทธศาสตร้กับประเทศ กลุ้มประเทศและองค้การ
ระหว้างประเทศท่ีมีบทบาทส าคัญของโลก 
  - สนับสนุนการเข้าถึงในระดับประชาชนของนานาประเทศพร้อมทั้งส้งเสริมภาพลักษณ้ที่ดีและ
ความร้วมมือทางวิชาการกับประเทศก าลังพัฒนา 
  - ส้งเสริมการรับรู้และความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับป้ญหาเรื่องพรมแดนและการเปลี่ยนแปลง
ในโลกที่มีผลกระทบต้อประเทศไทย 
  - สนับสนุนการทูตเพ่ือประชาชน 
  - ใช้ประโยชน้จากโครงข้ายคมนาคมขนส้งในภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาค 
  - ประสานการด าเนินงานของส้วนราชการในต้างประเทศ 
  - ส้งเสริมความร้วมมืออย้างใกล้ชิดกับประเทศมุสลิมและองค้กรอิสลามระหว้างประเทศ 

๘. นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
  - ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ้นดิน 
  - กฎหมายและการยุติธรรม 



  - ส้งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลข้าวสารจากทางราชการ สื่อสารมวลชน และสื่อ
สาธารณะทุกประเภทได้อย้างกว้างขวางรวดเร็ว ถูกต้อง เป้นธรรม 

 ยุทธศาสตร้การพัฒนาพ้ืนที่ ได้แก้ กลุ้มจังหวัดภาคตะวันออก ประกอบด้วย ชลบุรี ระยอง ตราด  และ
จันทบุรี ควรมุ้งเน้นการเร้งแก้ไขป้ญหาการขาดแคลนน้ าจากภาวะฝนแล้งให้เพียงพอต้อการอุปโภค บริโภค และ
อุตสาหกรรมในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี - ระยอง บริหารจัดการด้านการผลิต การ     แปรรูป และระบบการกระจาย
สินค้าและการตลาด ส้งเสริมการประมงแบบเพาะเลี้ยงชายฝ้้งในจังหวัดจันทบุรีและตราด พร้อมฟ้้นฟูอนุรักษ้
ทรัพยากรธรรมชาติชายฝ้้งทะเล สนับสนุนอุตสาหกรรมอัญมณี จัดระเบียบแหล้งท้องเที่ยว เร้งรัดปรับปรุงและขยาย
ระบบโครงข้ายการคมนาคมขนส้งให้สมบูรณ้ยิ่งขึ้น และพัฒนาความรู้และทักษะฝ้มือแรงงานให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาด 
  



แผนพัฒนาจังหวัดจันทบุรี    

วิสัยทัศน้จังหวัดจันทบุรี  
“ศูนย้กลางการผลิตและการค้าผลไม้คุณภาพ อัญมณีและเครื่องประดับชั้นเลิศ แหล้งการค้าชายแดน

เชื่อมโยงประชาคมอาเซียน และเมืองน้าเที่ยวน้าอยู้ที่เป้นมิตรต้อสิ่งแวดล้อม” 
 

ประเด็นยุทธศาสตร้ และกลยุทธ้ของจังหวัดจันทบุรี  มีดังนี้ 
 

ประเด็นยุทธศาสตรี กลยุทธี 
๑. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร    ๑) พัฒนาบุคลากรด้านกระบวนการผลิตของการเกษตร 
และผลิตภัณฑ้ให้ได้มาตรฐานสอดคล้องกับ ให้ได้มาตรฐาน (GAP) 
ความต้องการทั้งในและต้างประเทศ    ๒) การถ้ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพ 
 ให้แก้เกษตรกรน าไปประยุกต้ใช้ในไร้นาของตนเอง รวมทั้ง 
 สนับสนุนโครงสร้างป้จจัยพ้ืนฐานด้านการเกษตร 
    ๓) พัฒนาสินค้าเกษตรให้มีมูลค้าเพ่ิมโดยส้งเสริมการแปร 
 รูปสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร ตลอดจน 
 สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการสร้างผลิตภัณฑ้ใหม้ของ 
 สินค้าเกษตร 
    ๔) ส้งเสริมการตลาด การประชาสัมพันธ้ และสร้าง 
 เครือข้ายการค้าสินค้าเกษตรทั้งในประเทศและต้างประเทศ 
๒. พัฒนาและส้งเสริมอุตสาหกรรมอัญมณีและ    ๑) พัฒนากลไกเพ่ือสร้างแรงจูงใจให้อุตสาหกรรมอัญมณี 
เครื่องประดับเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการ และเครื่องประดับเติบโตอย้างต้อเนื่อง 
แข้งขัน    ๒) ยกระดับมาตรฐาน คุณภาพ และเพ่ิมปริมาณช้างฝ้มือ 
 อัญมณีและเครื่องประดับ 
    ๓) ส้งเสริมและประชาสัมพันธ้ตราสัญลักษณ้พลอยจันท้ 
 เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันให้แก้ผู้ซื้อ 
    ๔) สนับสนุนกิจกรรมส้งเสริมการขายและการตลาดด้าน 
 อัญมณีและเครื่องประดับ 

 

 

 



ประเด็นยุทธศาสตรี กลยุทธี 
๓. ส้งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดน    ๑) พัฒนาด้านการค้าชายแดนเพ่ืออ านวยความสะดวกต้อ 
และวัฒนธรรมสู้ประชาคมอาเซียน การค้า การลงทุนและการท้องเที่ยว 
    ๒) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบโลจิสติกส้  
 เชื่อมโยงกับประเทศในกลุ้มอาเซียน 
    ๓) พัฒนาศักยภาพบุคลากร และเครือข้ายความร้วมมือ 
 แบบบูรณาการกับประเทศในกลุ้มอาเซียน 
    ๔) ส้งเสริมด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ้การค้า 
 ชายแดน 
    ๕) อนุรักษ้วัฒนธรรมและแหล้งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร้ 
๔. เสริมสร้างศักยภาพการท้องเที่ยวเชื่อมโยง    ๑) พัฒนาแหล้งท้องเที่ยวที่มีศักยภาพ สินค้า บริการ  
ประเทศกลุ้มอาเซียน และบุคลากรด้านการท้องเที่ยวให้มีความหลากหลาย 
 ได้มาตรฐานสากล 
    ๒) พัฒนาป้จจัย / โครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความ 
 สะดวกด้านการท้องเที่ยวให้เพียงพอ และได้มาตรฐานใน 
 ระดับนานาชาติ    

  ๓) ส้งเสริมการท้องเที่ยวเชิงอนุรักษ้ 
  ๔) ยกระดับศักยภาพบุคลากรด้านการท้องเที่ยวรองรับ
การเข้าสู้ประชาคมอาเซียน 
  ๕) ยกระดับศักยภาพด้านการตลาดและประชาสัมพันธ้
การท้องเที่ยวเชิงรุก 

 

 

 

 

 

 

 



ประเด็นยุทธศาสตรี กลยุทธี 
๕. ยกระดับคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของ    ๑) ยกระดับมาตรฐานการให้บริการสุขภาพพ้ืนฐาน 
เศรษฐกิจพอเพียง ผสมผสานแพทย้แผนป้จจุบันและแพทย้ทางเลือก และ 
 สร้างความตระหนักของชุมชนในด้านการสาธารณสุข 
    ๒) เพ่ิมศักยภาพชุมชนด้านอาเซียนและรายได้ในลักษณะ 
 ของเศรษฐกิจสร้างสรรค้โดยขยายผลจากหลักปรัชญา 
 เศรษฐกิจพอเพียง 
    ๓) ส้งเสริมการศึกษาให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพพร้อม 
 เข้าสู้ประชาคมอาเซียน 
    ๔) เสริมสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและ 
 ทรัพย้สิน 
๖. อนุรักษ้ ฟ้้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากร    ๑) พัฒนาองค้ความรู้เพ่ือสร้างจิตส านึกและส้งเสริมการ 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย้างเป้นธรรมและ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ 
ยั่งยืน เกิดความสมดุลและใช้ประโยชน้อย้างคุ้มค้า 
    ๒) พัฒนาระบบฐานข้อมูลชีวภาพเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
    ๓) พัฒนาและฟ้้นฟูแหล้งน้ าเพ่ือเพ่ิมน้ าต้นทุน เพ่ิม 
 ประสิทธิภาพการกระจายน้ า บูรณาการน้ าผิวดินและใต้ดิน 
    ๔) สร้างความเข้มแข็งให้แก้องค้กรและภาคีเพ่ือระดม 
 ความร้วมมือในการคุ้มครองและฟ้้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
 และสิ่งแวดล้อม 
    ๕) ส้งเสริมและสนับสนุนการจัดการขยะมูลฝอยและของ 
 เสียจากแหล้งก าเนิด รวมทั้งมีระบบการบริหารจัดการที่ 
 ถูกต้อง 
  
 

 

 

 

 



 ยุทธศาสตร้การพัฒนาขององค้กรปกครองส้วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี 

 วิสัยทัศน้การพัฒนาขององค้กรปกครองส้วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี 

 “เป้นกลไกในการสนับสนุนและเป้นองค้กรหลักในการพัฒนาท้องถิ่นด้วยการบริหารจัดการในพ้ืนที่อย้างมี

ประสิทธิภาพแบบมีส้วนร้วม และสามารถแก้ไขป้ญหา สนองตอบต้อความต้องการของประชาชนได้อย้างแท้จริง” 

ยุทธศาสตร้ / แนวทางการพัฒนาขององค้กรปกครองส้วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี  มีดังนี้ 

ยุทธศาสตรี แนวทางการพัฒนา 
๑. ยุทธศาสตร้ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน    ๑.๑ สนับสนุนโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ 
    ๑.๒ การพัฒนาแหล้งน้ า 
    ๑.๓ การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
๒. ยุทธศาสตร้ด้านการส้งเสริมและพัฒนา    ๒.๑ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และสาธารณสุข 
คุณภาพชีวิตให้กับประชาชน    ๒.๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ  
 ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส 
    ๒.๓ ส้งเสริมและพัฒนากลุ้มองค้กรประชาชนให้มีความ 
 เข้มแข็ง 
    ๒.๔ สนับสนุนกิจกรรมด้านการกีฬา 
๓. ยุทธศาสตร้ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม    ๓.๑ สนับสนุนด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย้สิน 
และการรักษาความสงบเรียบร้อย ของประชาชน 
    ๓.๒ ส้งเสริมให้ประชาชนมีส้วนร้วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
 และสร้างเครือข้ายด้านประชาธิปไตย 
๔. ยุทธศาสตร้ด้านการส้งเสริมการลงทุน    ๔.๑ พัฒนาและส้งเสริมด้านการเกษตร เกษตรอินทรีย้  
พาณิชยกรรม การเกษตร และการท้องเที่ยว และการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
    ๔.๒ พัฒนาและส้งเสริมการค้าอัญมณี ส้งเสริมอาชีพ 
 ให้กับประชาชน และการค้าชายแดน 
    ๔.๓ ส้งเสริมและพัฒนาภาคบริการและแหล้งท้องเที่ยว 
 

 

 

 



ยุทธศาสตรี แนวทางการพัฒนา 
๕. ยุทธศาสตร้ด้านการบริหารจัดการและการ    ๕.๑ อนุรักษ้ ฟ้้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
อนุรักษ้ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ให้มีความอุดมสมบูรณ้ และการป้องกันป้ญหาจากมลภาวะ 
 ต้างๆ 
    ๕.๒ สร้างความสมดุลทางธรรมชาติโดยการคืนความ   

ชุ้มชื้นทั้งพื้นท่ีป้าบก และป้าชายเลน รวมถึงการสร้าง 
 ความสมบูรณ้ให้กับระบบนิเวศน้ทางทะเล 
    ๕.๓ พัฒนาจังหวัดให้เป้นเมืองที่สวยงาม 
๖. ยุทธศาสตร้ด้านการอนุรักษ้ ฟ้้นฟู สืบสาน    ๖.๑ อนุรักษ้ ฟ้้นฟู สืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต 
ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิป้ญญา ประเพณีและภูมิป้ญญาท้องถิ่น 
ท้องถิ่น  
 

 การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะในการก าหนดแนวทางพัฒนา 

 เพ่ือให้การพัฒนาเป้นไปอย้างเป้นระบบ  มีการวางแผนที่ดี  และคุ้มค้าในการพัฒนาจึงใช้ผังเมืองรวมหรือ

ผังเมืองเฉพาะในการก าหนดแนวทางการพัฒนา 

การพัฒนาตามนโยบายของนายกเทศมนตรีต าบลหนองบัว มีดังต้อไปนี้ 

นโยบายในการบริหารงานที่นายกเทศมนตรีต าบลหนองบัว  แถลงไว้ต้อสภาเทศบาลต าบลหนองบัว  เมื่อ
วันที่  ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ดังนี้   

๑.  นโยบายดีานการพัฒนาการศึกษา  ศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม               
๑.๑  ส้งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย้พัฒนาเด็กเล็กต าบลหนองบัว อย้าง

ต้อเนื่อง 
๑.๒  ส้งเสริมพัฒนาเด็กอ้อนก้อนเกณฑ้โดยเฉพาะในวัยแรกเกิดถึงหกขวบได้รับ พัฒนาการเรียนรู้ที่

ถูกต้องตามวัยเพ่ือเตรียมเข้าสู้โรงเรียนได้อย้างมีคุณภาพ เพ่ือเติบโตขึ้นเป้นเยาวชนที่มีคุณภาพทั้งทางสติป้ญญา 
อารมณ้และจิตใจ  

๑.๓  ส้งเสริมสนับสนุนให้เด็กได้มีโอกาสท ากิจกรรมตามความถนัดอย้างทั่วถึง  เช้น ดนตรีไทย 
ดุริยางค้ ร าไทย ร้องเพลง วาดภาพ เป้นต้น 

๑.๔  จัดสร้างแหล้งเรียนรู้ชุมชนห้องสมุดประชาชนเทศบาลต าบลหนองบัว ให้เป้นแหล้งค้นคว้าหาความรู้
ส าหรับบุคคลทุกเพศทุกวัย และเป้นแหล้งชุมชนแห้งการเรียนรู้  

๑.๕  ส้งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานและการศึกษานอกระบบในพ้ืนที่ 



๑.๖  ส้งเสริม สนับสนุน กิจกรรมด้านศาสนา เพ่ืออบรมสั่งสอนให้คนมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตใจที่ดี

งาม และอยู้ร้วมกันอย้างสันติ  

๑.๗  ส้งเสริม สนับสนุน อนุรักษ้ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีท้องถิ่นอันดีงามให้คงอยู้ไปชั่วลูกชั่วหลาน  

 ๒.   นโยบายดีานการสีงเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคม 

๒.๑  ส้งเสริม สนับสนุน กิจกรรมของกลุ้มสตรีแม้บ้าน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส และให้กลุ้ม

ผู้สูงอายุฯ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับเบี้ยยังชีพอย้างทั่วถึง และเป้นธรรม และเป้นไปตามระเบียบที่เก่ียวข้อง  

๒.๒  ส้งเสริมให้เกิดความสัมพันธ้อันดีในครัวเรือนระหว้างรุ้น ปู้ย้า ตายาย สู้รุ้นลูกหลาน สร้างครอบครัวที่

เข้มแข็ง โดยเฉพาะอย้างยิ่งครอบครัวที่ก าลังสร้างครอบครัวใหม้  

๒.๓  ส้งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ  จัดให้มีการออกก าลังกายและเล้นกีฬาทุก

ประเภท ทั้งกีฬาเพ่ือการแข้งขัน กีฬาเพ่ือสุขภาพ ลานกีฬา ต้านยาเสพติด  เพ่ือส้งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เวลาว้าง

ให้เกิดประโยชน้ มีสุขภาพแข็งแรง และไม้ข้องเกี่ยวกับยาเสพติด  

๒.๔  ส้งเสริม สนับสนุน พัฒนาตลาดในเขตเทศบาล ให้ได้มาตรฐานและส้งเสริมร้านอาหารในเขต

เทศบาล ให้มีคุณภาพ เพ่ือให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ ตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ประชาชนได้

บริโภคอาหารที่สะอาดและปลอดภัย  

๒.๕  พัฒนาเขตเทศบาลให้มีความสะอาด และมีความเป้นระเบียบเรียบร้อย น้าอยู้อาศัย  

๒.๖  พัฒนาที่สาธารณะในเขตเทศบาลให้เป้นพ้ืนที่สีเขียว เป้นสวนหย้อม และสถานที่พักผ้อนหย้อน

ใจ  

๒.๗  ส้งเสริมและสนับสนุนชุมชนแก้ไขป้ญหา  ยาเสพติดและสกัดก้ันการแพร้ระบาดของยาเสพติดให้

หมดไปเพื่อพัฒนาให้เป้นชุมชนเข้มแข็ง 

๒.๘  ส้งเสริมและสนับสนุนกิจการด้านการสาธารณสุข เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตแก้ประชาชน โดยจัด

ให้บริการด้านสุขภาพอนามัยและการรักษาพยาบาล และจัดให้มีการป้องกันและควบคุมโรคติดต้อ 

๒.๙  เพ่ิมมาตรการในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย้สินของประชาชน การป้องกันรักษาความ

สงบเรียบร้อย และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 



๒.๑๐  ส้งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ้มของประชาชน ในการจัดกิจกรรมให้แก้ผู้ประกอบการ

ค้า  สุขาภิบาลอาหาร คณะกรรมการชุมชน  กลุ้มแม้บ้าน  อาสาสมัครสาธารณสุข และอ่ืน ๆ 

๓. นโยบายดีานการพัฒนาโครงสรีางพ้ืนฐาน 
๓.๑  ก้อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพานให้ใช้งานได้ดีเป้นไปตามหลักวิศวกรรมจราจร  
๓.๒  ก้อสร้าง ปรับปรุง ทางระบายน้ า ร้องน้ า  ด าเนินการขุดลอกคูคลอง ล าธารสาธารณะ ตลอดจน

ก าจัดวัชพืชให้สามารถระบายน้ าได้ดี เพ่ือป้องกันป้ญหาน้ าท้วมขัง  
๓.๓  สนับสนุนขยายเขตระบบประปา ให้ทั่วถึงและครอบคลุมพ้ืนที่ในเขตเทศบาล 
๓.๔  สนับสนุน การขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วถึงและครอบคลุมพ้ืนที่ในเขตเทศบาล  
๓.๕  ส้งเสริม การจัดวางผังเมืองรวมชุมชนหนองบัวให้ประสบผลส าเร็จ เพ่ือสภาพแวดล้อมที่ดีใน

อนาคตของประชาชนในเขตเทศบาลและควบคุมการใช้ประโยชน้ที่ดินและ จัดภูมิทัศน้ของเมืองให้เป้นระเบียบ  

๓.๖  ด าเนินการส้งเสริมระบบการจราจรโดยติดตั้งสัญญาณไฟ เครื่องหมายจราจร ในเขตเทศบาล 

เพ่ือความปลอดภัยแก้ผู้ใช้รถใช้ถนน 

๔. นโยบายดีานการพัฒนาเศรษฐกิจ 
๔.๑  น าแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป้นแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจของเทศบาล   
๔.๒  ส้งเสริมการจ้างงาน สร้างรายได้  สร้างอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่น   ฝ้กอบรมอาชีพให้แก้

ประชาชน  ส้งเสริมและสนับสนุนหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ้ 
๔.๓  ส้งเสริมและสนับสนุนความรู้ด้านเทคโนโลยี  และส้งเสริมการเกษตรอินทรีย้ ให้แก้เกษตรกรใน

เขตเทศบาลให้พัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพ ทั้งการผลิต และการจ าหน้ายสินค้า  

๔.๔  ส้งเสริมและสนับสนุนให้ตลาดเอกชนยกระดับมาตรฐานของตลาดในการที่จะมุ้งสู้ตลาดสดน้าซื้อ 

ผู้บริโภคปลอดภัย  ซึ่งจะท าให้เป้นที่เชื่อถือของประชาชนในการซื้อขายมากข้ึน         

        ๕.  นโยบายดีานการพัฒนาสิ่งแวดลีอมและการทีองเที่ยว 
๕.๑  ด าเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยอย้างทั่วถึง  รวมทั้งก าจัดโดยถูกหลักสุขาภิบาลและส้งเสริมให้มี

การแยกขยะในทุกครัวเรือน เพ่ือลดปริมาณขยะและน าไปใช้ให้เกิดประโยชน้ตามระบบ     รีไซเคิล 
๕.๒  ส้งเสริมและสนับสนุนดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษ้สิ่งแวดล้อม เช้น  การดูแลรักษา

แม้น้ า  คูคลอง  ทางระบายน้ า  พ้ืนที่ป้าชายเลน ที่สาธารณะ ตลอดจนสถานที่ส าคัญของท้องถิ่น 
๕.๓  ส้งเสริมการปลูกต้นไม้ของประชาชนทั้งในสถานที่ราชการ  ที่สาธารณะ  และ        ในบ้านเรือน  
๕.๔  ส้งเสริม สนับสนุนการประหยัดพลังงานทุกรูปแบบ เพ่ือลดปรากฏการณ้ภาวะโลกร้อน  
๕.๕  จัดกิจกรรมสร้างจิตส านักในการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในกลุ้มเยาวชนและประชาชน

อย้างต้อเนื่อง ตลอดทั้งป้  



๕.๖  ส้งเสริมและพัฒนาบริเวณพ้ืนที่ป้าชายเลน และบริเวณพ้ืนที่ริมคลองหนองบัว ให้เป้นแหล้ง
ท้องเที่ยวเชิงอนุรักษ้  

 

๖.  นโยบายดีานการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
๖.๑ ด าเนินการเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนให้สะดวกรวดเร็ว ถูกต้อง  โปร้งใส  เป้น

ธรรมและเสมอภาค ตามหลักการบริหารจัดการที่ดีในองค้กรพัฒนาบุคลากรของเทศบาล    ให้มีความรู้  ความสามารถ มี
การท างานแบบบูรณาการ เพ่ือความพร้อมในการรองรับกับภารกิจที่เพ่ิมข้ึน และสร้างจิตส านึกและทัศนคติที่ดีในการ
ให้บริการประชาชน ยึดประชาชนเป้นศูนย้กลางของการท างาน          

๖.๒  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารและองค้กรให้เอ้ืออ านวย สอดรับกับอ านาจหน้าที่และภารกิจที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอันเนื่องมากจากการกระจายอ านาจรัฐสู้ท้องถิ่น  

๖.๓  พัฒนาการจัดเก็บภาษีของท้องถิ่นให้เป้นอย้างทั่วถึง   ถูกต้องและเป้นธรรม เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น
ให้เจริญก้าวหน้า                

๖.๔  ส้งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เครื่องมือเครื่องใช้  อาคารสถานที่ให้พร้อม

ปฏิบัติงาน 

๖.๕  ส้งเสริมสวัสดิการและสร้างขวัญและก าลังใจให้แก้พนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้าง  โดย
การจัดประโยชน้ตอบแทนอ่ืนๆ เป้นกรณีพิเศษ 

๖.๖  พัฒนาการเมือง  ส้งเสริมการมีส้วนร้วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น   และการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย้ทรงเป้นพระประมุข รวมทั้งการเผยแพร้ข้อมูลข้าวสารของเทศบาลให้
ประชาชนทราบ   เพ่ือการบริหารงานที่โปร้งใสตามแนวทางการมีส้วนร้วมของประชาชน 
๓.๒ ปีจจัยและสถานการณีการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตีอการพัฒนา 

เนื่องจากเทศบาลต าบลหนองบัว  เป้นชุมชนเก้าแก้ขาดการวางผังเมือง  ท าให้ถนน  ตรอกซอย  

คับแคบ  การสัญจรไม้สะดวกและคล้องตัว  จากการรวบรวมและวิเคราะห้ข้อมูลท าให้ทราบสภาพป้ญหาและความ

ต้องการของประชาชนที่จะต้องด าเนินการพัฒนา  เช้น  สภาพถนน  ทางเท้าช ารุด  และไม้ได้มาตรฐานการระบาย

น้ าและการก าจัดน้ าเสียไม้ดีพอ,  ไฟฟ้าสาธารณะไม้เพียงพอ,  การจัดเก็บขยะและการก าจัดขยะมูลฝอย ยังไม้ถูกวิธี, 

การรวมกลุ้ม,  การส้งเสริมอาชีพ,  การส้งเสริมสุขภาพอนามัย,  การป้องกันและควบคุมโรคระบาด,  การมีส้วนร้วม

ทางการเมือง,  การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน,  การฝ้กอบรมให้พนักงานลูกจ้างมีจิตส านึกในการ

ให้บริการประชาชน ฯลฯ 

จากป้ญหาและความต้องการของประชาชนและศักยภาพของเทศบาลต าบลหนองบัว  สามารถ

ประเมินสภาพการพัฒนาในป้จจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของเทศบาลได้ดังนี้ 



ผลการวิเคราะห้ป้ญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตามประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น  

ประกอบด้วย  ขอบข้ายและปริมาณของป้ญหา  พ้ืนที่เป้าหมาย  กลุ้มเป้าหมาย  และการคาดการณ้แนวโน้มใน

อนาคต 

ดีานโครงสรีางพื้นฐาน 

๑. ต้องก้อสร้าง  ปรับปรุง  หรือซ้อมแซมถนน  สะพาน  ทางเท้า  ทางระบายน้ าให้มีสภาพดีและ
ได้มาตรฐาน 

๒. ต้องขยายเขตประปา และขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วถึงพร้อมทั้งต้องซ้อมแซม หรือ
ปรับปรุงในส้วนที่ช ารุดเสียหายให้ใช้การได้ 

ดีานการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลีอม 

๑. พัฒนาและอนุรักษ้ทรัพยากรธรรมชาติให้มีอยู้และทรงไว้ซึ่งสภาพของระบบนิเวศน้ 
๒. ใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน้สูงสุดและหลีกเลี่ยงการท าลาย 

ดีานเศรษฐกิจ 

๑. ส้งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีอาชีพ  มีรายได้ที่เพ่ิมขึ้น 
๒. ส้งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนรวมกลุ้มเพ่ือพัฒนารายได้ของตนและกลุ้ม 
๓. ส้งเสริมกิจการท้องเที่ยวของจังหวัดจันทบุรี 

ดีานสังคม  

๑. ส้งเสริมสนับสนุนการศึกษาปฐมวัยอย้างมีคุณภาพ และการศึกษาภาคบังคับ และสนับสนุน
อุปกรณ้  สื่อการเรียนการสอน 

๒. ส้งเสริมทะนุบ ารุง  ฟ้้นฟู  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีท้องถิ่น  และปลูกฝ้งค้านิยมที่ดีถูกต้องที่
ดีงามต้อเด็ก  เยาวชนและประชาชน 

๓. สนับสนุนการออกก าลังกาย  การกีฬา  ทุกประเภทตามความต้องการของประชาชน 
๔. ส้งเสริมสนับสนุนในการป้องกันโรค  เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี และป้องกัน

บ าบัดรักษาไม้ให้มีสิ่งเสพย้ติดต้อประชาชน 
๕. สนับสนุนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกประเภท 
๖. สนับสนุนให้ประชาชนลดปริมาณขยะในบ้านเรือนและก าจัดขยะให้ถูกต้องตามหลักวิธี 

ดีานการเมืองการบริหาร 

๑. สนับสนุนให้ประชาชนมีส้วนร้วมในการบริหารงานของเทศบาล 
๒. ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 



๓. สร้างความม่ันใจในชีวิตและทรัพย้สินของประชาชน 
๔. สร้างค้านิยมใหม้ในการบริการประชาชน  สะดวก  รวดเร็ว  ถูกต้อง 
๕. พัฒนาแหล้งรายได้ของเทศบาล 
๖.  

  ผลการวิเคราะห้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะเพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาทางกายภาพในมิติ

พ้ืนที ่

 เนื่องจากผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะได้มีการวิเคราะห้ศักยภาพทางด้านระบบโครงข้ายเส้นทางคมนาคม

และขนส้งสายหลักผ้านพื้นที่ชุมชนที่สามารถอ านวยความสะดวกในการเดินทางติดต้อสู้พ้ืนที่ข้างเคียง มีการขยายตัว

ของชุมชนเมืองมีทิศทางกระจายติดตามพ้ืนที่โดยรอบของชุมชน รวมทั้ง ตามพ้ืนที่ริมถนนสายส าคัญเป้นหลัก 

รวมทั้งมีเส้นทางการเดินทางเชื่อมต้อสู้พ้ืนที่แหล้งท้องเที่ยวทางทะเลต้างๆ ได้สะดวก 

 จึงยังคงให้ความส าคัญในด้านการส้งเสริมพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือบริการชุมชนเป้นหลัก เช้น 

การก้อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมในชุมชนให้ได้มาตรฐาน 

ผลการวิเคราะห้ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในป้จจุบันและโอกาสการพัฒนาใน

อนาคตของท้องถิ่น  ด้วยเทคนิค  SWOT  Analysis  (จุดแข็ง  จุดอ้อน  โอกาสและอุปสรรค) 

การวิเคราะหีจุดแข็ง  (Strengths : S) 

๑. เป้นเทศบาลขนาดเล็กที่มีความพร้อมทางด้านบริการ  โครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี  และมีขีด
ความสามารถในการให้บริการสาธารณะแก้ประชาชน 

๒. ชุมชนมีวัฒนธรรม  ประเพณี  วิถีชีวิต และภูมิป้ญญาท้องถิ่นท่ีเป้นเอกลักษณ้ของตนเอง 
๓. ประชาชนในเขตเทศบาลมีชีวิตความเป้นอยู้ที่เรียบง้าย  แบบเศรษฐกิจพอเพียง  
๔. เทศบาลเป้นชุมชนท้าเรือเก้า และชุมชนแบบบ้านสวน  ซึ่งเหมาะที่จะเป้นเมืองน้าอยู้น้าอาศัย  

และน้าท้องเที่ยว 
การวิเคราะหีจุดอีอน  (Weaknesses : W) 

๑. เป้นเทศบาลขนาดเล็ก  ท าให้การพัฒนาในด้านต้าง ๆ  ไม้ประสบผลส าเร็จเท้าที่ควร 
๒. เทศบาลขาดการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินโครงการที่มีขนาดใหญ้ 
๓. บุคลากรของเทศบาลและประชาชนบางส้วนยังขาดความรู้  ความเข้าใจ  ในระบบการบริการ

สมัยใหม้ที่มีเทคนิค  และเทคโนโลยีสมัยใหม้เข้ามาเก่ียวข้อง 
๔. เทศบาลไม้สามารถขยายเขตพ้ืนที่  เพื่อรองรับการพัฒนาและการขยายตัวของเมืองได้   
๕. รายได้ที่จัดเก็บเองไม้เพียงพอต้อการบริหารจัดการ 



๖. ประชาชนขาดการมีส้วนร้วมในการพัฒนาท้องถิ่น     
การวิเคราะหีโอกาส  (Opportunities : O) 

๑. รัฐธรรมนูญแห้งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.๒๕๔๐  ให้การสนับสนุนการด าเนินงานของท้องถิ่นไม้
ว้าจะเป้นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจท้องถิ่น  ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ เป้นต้น 

๒. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก้องค้กรปกครองส้วนท้องถิ่น  
พ.ศ.๒๕๔๒  ก าหนดให้องค้กรปกครองส้วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน้
ของประชาชนในท้องถิ่น  โดยที่หน้วยงานราชการส้วนกลางและส้วนภูมิภาคส้งเสริมและสนับสนุนการถ้ายโอน
ภารกิจให้แก้เทศบาล 

๓. รัฐบาลมีนโยบายและให้ความส าคัญในการป้องกันและแก้ไขป้ญหาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 
๔. รัฐบาลสนับสนุนให้แต้ละท้องถิ่นมีบทบาทในการอนุรักษ้  ฟ้้นฟู  เผยแพร้  และถ้ายทอด

วัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิป้ญญาท้องถิ่นมากข้ึน 
๕. พระราชบัญญัติการศึกษาแห้งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒  สนับสนุนให้มีการจัดการศึกษาที่สอดคล้อง

กับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย้างเท้าเทียมกันและทั่วถึง 
การวิเคราะหีปีญหาอุปสรรคหรือขีอจ ากัด (Threats : T) 

๑. สภาวการณ้ทางเศรษฐกิจในระดับประเทศ  ในระดับภูมิภาคส้งผลต้อการพัฒนาท้องถิ่น 
๒. แรงงานต้างด้าวที่อพยพเข้ามาในท้องถิ่น  ส้งผลให้วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นรวมถึงวิถี

ชีวิตของคนเปลี่ยนแปลงไปมากข้ึน 
๓. โครงสร้างของประชาชนในภาพรวมของเทศบาลไม้เอ้ือต้อการพัฒนา 
๔. มีการแสวงหาผลประโยชน้จากการใช้ทรัพยากรเพ่ือหวังผลตอบแทนในระยะสั้น  
๕. ความทันสมัยและกระแสวัฒนธรรมต้างชาติ  ท าให้ประชาชนในท้องถิ่นลืมรากฐานทาง

วัฒนธรรมที่มีอยู้  และหันไปนิยมวัฒนธรรมการบริโภคมากข้ึน 
๖. ระเบียบ กฎหมาย บางฉบับ ไม้เอ้ือต้อการปฏิบัติงานของเทศบาล 

วิสัยทัศนี (Vision) เทศบาลต าบลหนองบัว 
“การบริหารจัดการที่ดี  สังคมอยู้เย็นเป้นสุข  แหล้งท้องเที่ยวเชิงนิเวศน้  ใช้ชีวิตอย้างพอเพียง” 

พันธกิจ (Mission) เทศบาลต าบลหนองบัว 

 ๑. ส้งเสริมและสนับสนุนการมีส้วนร้วมของประชาชนในเขตเทศบาล 

 ๒. ส้งเสริมให้ข้าราชการและลูกจ้างได้มีการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

๓. การจัดการบริหารเครื่องมือเครื่องใช้ให้มีประสิทธิภาพ 



๔. จัดให้มีการพัฒนาการบริหารจัดเก็บรายได้ 

 ๕. จัดให้มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีและอนุรักษ้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 ๖. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความปลอดภัย 

 ๗. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส้งเสริมอาชีพเสริมให้แก้ประชาชน 

 ๘. จัดสวัสดิการสังคม 

 ๙. ส้งเสริมให้มีการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการป้องกันและระงับสาธารณภัย 

 ๑๐. ส้งเสริมการท้องเที่ยวและการอนุรักษ้ทรัพยากรธรรมชาติ 

 ๑๑. ฟ้้นฟู บ ารุงรักษา ขนบธรรมเนียมประเพณีทางศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

๑๒. จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เครื่องมือเครื่องใช้ในการเรียนการสอนให้

ทันสมัยและเพียงพอแก้ความต้องการ 

๑๓. ส้งเสริมด้านกีฬาและด้านนันทนาการ 

๑๔. จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ า 

๑๕. จัดให้มีการบ ารุงรักษาและขยายไฟฟ้า, ประปา 

๑๖. การวางผังเมือง 

 ยุทธศาสตร้การพัฒนาเทศบาลต าบลหนองบัว  มี ๕ ยุทธศาสตร้ และมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

 ๑. ยุทธศาสตร้ด้านการเมืองและการบริหาร มีแนวทางการพัฒนา  ๔  แนวทาง ได้แก้ 

๑.๑  ส้งเสริมสนับสนุนประชาธิปไตยและการมีส้วนร้วมของประชาชนในชุมชน 

๑.๒  ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน 

๑.๓  ปรับปรุงและพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร 

๑.๔  ปรับปรุงและพัฒนาการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลให้ทั่วถึงและเป้นธรรม 

 ๒. ยุทธศาสตร้ด้านเศรษฐกิจ มีแนวทางการพัฒนา  ๑  แนวทาง ได้แก้ 



๒.๑  ส้งเสริม  สนับสนนุ  พัฒนาอาชีพ  กลุ้มอาชีพครัวเรือนและชุมชน และส้งเสริมการเพ่ิมรายได้ชุมชน 

 ๓. ยุทธศาสตร้การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีแนวทางการพัฒนา ๒ แนวทาง ได้แก้ 

๓.๑ ส้งเสริมและสนับสนุนการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๓.๒  ส้งเสริมสนับสนุนการท้องเที่ยวเชิงอนุรักษ้ 

 ๔. ยุทธศาสตร้การพัฒนาด้านสังคม มีแนวทางการพัฒนา  ๔  แนวทาง ได้แก้ 

๔.๑  สนับสนุนสาธารณสุขมูลฐานและคุณภาพชีวิต 

๔.๒  พัฒนาและส้งเสริมสวัสดิการแก้ประชาชน 

๔.๓  สนับสนุน  ส้งเสริมการศึกษา การกีฬา และขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น 

๔.๔  เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตทรัพย้สินและบรรเทาสาธารณภัย 

 ๕. ยุทธศาสตร้การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีแนวทางการพัฒนา  ๑  แนวทาง ได้แก้ 

๕.๑ พัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการผังเมือง 

 

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความ 

ประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริงานงานของเทศบาลต าบลหนองบัว สามารถติดต่อสอบถาม

ข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่เทศบาลต าบลหนองบัว หรือแจ้งผ่านผู้บริหารเทศบาลต าบลหนองบัวทราบ เพ่ือจะได้พิจารณา

การวางแผนและพัฒนาปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีในระยะต่อไป 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่  ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๐ 

      (ลงชื่อ) 

(นายจิรชัย  เขาหนองบัว) 

นายกเทศมนตรีต าบลหนองบัว 


