
ส่วนที่ ส่วนที่ ๑๑  

 

 

๑.ด้านกายภาพ 
๑.๑ ที่ตั้ง 

เทศบาลต าบลหนองบัว  เป็นเทศบาลต าบลซึ่งเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลหนองบัว              

ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ .ศ.๒๕๔๒  เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์         

พ.ศ.๒๕๔๒  โดยส านักงานตั้งอยู่ที่เลขที่ ๕๗ หมู่ ๖ ถนนปราณศิลป์-เนินโพธิ์  ต าบลหนองบัว  อ าเภอเมือง  

จังหวัดจันทบุรี   โทร/โทรสาร  (๐๓๙) ๔๖๐๒๙๘ 

ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอ าเภอเมืองจันทบุรี   ห่างจากตัวจังหวัดจันทบุรี ประมาณ           

๘  กิโลเมตร  เนื้อท่ีประมาณ  ๒.๔  ตารางกิโลเมตร  มีอาณาเขต ดังนี้ 

ทิศเหนือ ตั้งแต่หลักเขตที่ ๑  ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองหนองบัวฝั่งตะวันออก  ตรงปากคลอง  

ท่าม่วงฝั่งใต้เส้นเขตถือตามเส้นแบ่งเขตหมู่ที่ ๒  กับหมู่ที่ ๓    ต.หนองบัว  

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ถึงหลักเขตที่ ๒  ซึ่งตั้งอยู่เชิงเขาหนองบัวห่าง

จากศูนย์กลางถนนสายหนองบัว-เกาะตะเคียน ๒๐๐  เมตร 

ทิศตะวันออก จากหลักเขตที่  ๒  เลียบตามเชิงเขาหนองบัว  ไปทางทิศใต้  ถึงเขตที่ ๓ ซึ่ง

ตั้งอยู่ตรงมุมของโรงเรียนวัดหนองบัวด้านใต้  

ทิศใต ้ จากหลักเขตที่ ๓  เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ถึงหลักเขตที่ ๔  

ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองขุด ฝั่งเหนือห่างจากปากคลองขุด  ๖๐๐  เมตร และจาก

หลักเขตที่ ๔  ไปทางทิศตะวันตก  ถึงหลักเขตที่ ๕  ริมคลองหนองบัว 

ทิศตะวันตก   จากหลักเขตที่ ๕  เลียบตามริมคลองหนองบัวฝั่งตะวันออกไปทางทิศเหนือ
บรรจบหลักเขตท่ี ๑ 

 

 

 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐาน 
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๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓ 

๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ 
ภูมิประเทศของเทศบาลมีลักษณะเป็นที่ราบ เป็นพ้ืนที่ลุ่มสลับลูกเนินริมชายฝั่งทะเล ซึ่งเป็น

ลักษณะที่ปรากฏทั่วไปในพ้ืนที่ ชายฝั่งทะเล ภาคตะวันออก มีระดับความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง 
๒-๑๐ เมตร 

๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ  
ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม – พฤษภาคม 
ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน – ตุลาคม 
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ 
๑.๔ ลักษณะของดิน 
เป็นดินที่ราบน้ าท่วมถึงที่เกิดจากการทับถมของตะกอนซึ่งถูกน้ าพัดมาทับถมกันทุก ๆ ปี ทางด้าน

ทิศตะวันตกของพ้ืนที่มีคลองหนองบัวไหลผ่าน น้ าเค็มสามารถเข้าถึงได้ พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นสวนผลไม้  และ
ป่าชายเลนขึ้นตามแหล่งน้ า และแหล่งน้ าทั่วไป  สามารถจ าแนกประโยชน์การใช้ที่ดินได้ดังต่อไปนี้ 

๑) การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทท่ีอยู่อาศัย 
การใช้ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยในชุมชนเทศบาลต าบลหนองบัว มีพ้ืนที่ ๑๓๑.๖๘ ไร่ คิดเป็น

ร้อยละ ๙.๒๑ ของพ้ืนที่วางผัง การตั้งถิ่นฐานของชุมชนเป็นแบบกระจายตัวตามแนวเส้นตรง  ตามแนว
เส้นทางคมนาคมสายหลัก เพ่ือความสะดวกในการคมนาคมและขนส่ง  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ   

๒) การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม 
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมของชุมชนเทศบาลต าบลหนองบัว มีพ้ืนที่ ๑.๐๒ ไร่ 

คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๗ ของพ้ืนที่วางผัง  ประกอบด้วย ตลาดโถรัตน์ และห้องแถวชั้นเดียวเพ่ือการพาณิชย์
บริเวณตรงข้าม แต่ปัจจุบันไม่ได้รับความนิยม  ประชาชนส่วนใหญ่นิยมซื้อสินค้าและบริการนอกเขตพ้ืนที่ 

๓) การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า 
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้าของชุมชนเทศบาลต าบลหนองบัว    

มีพ้ืนที่ ๑๙.๘๐ ไร่ คิดเป็นพ้ืนที่ร้อยละ ๑.๓๘ ของพ้ืนที่วางผัง  ซึ่งประกอบด้วยโรงงานหีบอ้อย  โรงงาน   
ท าเพชร  โรงงานแช่แข็งผลไม้  

๔) การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ที่ว่าง และอ่ืน ๆ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ในเขตชุมชนเทศบาลต าบลหนองบัว มี

พ้ืนที่ ๑,๒๔๓.๒๘ ไร่ คิดเป็นพ้ืนที่ร้อยละ ๘๖.๙๖ ของพ้ืนที่วางผัง  เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินส่วนใหญ่ของ
เทศบาลต าบลหนองบัว ได้แก่ พ้ืนที่โดยรอบ ชุมชน ลักษณะกิจกรรมทางการเกษตรส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ปลูก
พืชสวน รวมทั้งพ้ืนที่ว่าง ถนน และล าคลองต่าง ๆ  

๕) การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา 
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา ในเขตชุมชนเทศบาลต าบลหนองบัว มีพ้ืนที่ 

๑๒.๑๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๐.๘๕ ของพ้ืนที่วางผัง คือ โรงเรียนวัดหนองบัว 



๔ 
 

๖) การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา 
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา ในชุมชนเทศบาลต าบลหนองบัว มีพ้ืนที่ ๑๑.๗๓ 

ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๐.๘๒ ของพ้ืนที่วางผัง คือ วัดหนองบัว และศาลเจ้าหนองบัว 
๗) การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ในเขต

ชุมชนเทศบาลต าบลหนองบัว มีพ้ืนที่ ๑๑.๗๓ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๐.๗๑ ของพ้ืนที่วางผัง ประกอบด้วย 
ส านักงานเทศบาลต าบลหนองบัว และองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 

๑.๕ ลักษณะของแหล่งน้้า 
- ในเขตเทศบาลมีจ านวนแหล่งน้ าธรรมชาติ เป็นล าคลอง  ๑  แห่ง 
- จ านวนแหล่งน้ าที่สร้างขึ้น เป็นท านบ  ๑  แห่ง 
- ด้านการก าจัดน้ าเสีย เทศบาลมีนโยบายขุดลอกคลองสาธารณะที่ตื้นเขินทุกปี  และส่งเสริม

ให้มีการจัดท าบ่อดักไขมัน 
๑.๖ ลักษณะของไม้และป่าไม้ 

 ในเขตเทศบาลไม่มีป่าไม้  แต่มีต้นไม้ที่ชาวบ้านปลูกลักษณะของไม้เป็นไม้ยืนต้น ผลัดใบ  
  
๒.ด้านการเมือง/การปกครอง 

๒.๑  เขตการปกครอง 

แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๕ หมู่บ้าน / ๕  ชุมชน  ดังนี้ 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน 
ชื่อผู้น้าชุมชน 

(ประธานชุมชน) 
๓ บ้านท่าม่วง / ชุมชนย่อยท่ี ๑ นายศักดิ์ชัย  กิตติอรุณพันธ์ 

๔ บ้านหนองบัวบน / ชุมชนย่อยที่ ๒ นายสมิทธิ์  โพธิพัฒน์ 

๕ บ้านหนองบัวล่าง  /  ชุมชนย่อยที่  ๓ นายกุ่ย  บัวตูม 
๖ บ้านหนองบัว  /  ชุมชนย่อยท่ี  ๔ นายมณเฑียร  ตรีผล 

๗ บ้านหนองบัว  /  ชุมชนย่อยท่ี  ๕ นายพิชัย  รัตนกุล 

  
๒.๒  การเลือกตั้ง 
เทศบาลต าบลหนองบัวได้มีจัดการเลือกตั้งผู้บริหาร นายกเทศมนตรีต าบลหนองบัวในวันที่        

๒๐  เมษายน  ๒๕๕๗   และมีการแต่งตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเทศบาลต าบลหนองบัว  ในวันที่               
๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ และแก้ไข 
 



๕ 
 
เพ่ิมเติม ถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๔๖  ซึ่งในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเป็นการเลือกตั้งโดยตรง ในเขตเทศบาล
ต าบลหนองบัว ได้แบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น  ๒  เขตเลือกตั้ง  ดังนี้ 
 (๑)   เขตเลือกตั้งที่  ๑  เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งอยู่ในหมู่ที่  ๓,๔,๕ 
 (๒) เขตเลือกตั้งที่  ๒   เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งอยู่ในหมู่ที่  ๖,๗ 

ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลหนองบัว มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองท้องถิ่น อยู่ในระดับ   
ปานกลาง ซึ่งสังเกตได้จากการแสดงตนใช้สิทธิเลือกตั้ง ตามตาราง ดังนี้ 

 
ตารางแสดงข้อมูลการใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น (นายกเทศมนตรี)  

ประจ้าปี พ.ศ.๒๕๕๗ 
จ านวนผู้มีสทิธิ

เลือกตั้งใน

บัญชีรายชื่อ 

จ านวนผู้มีสทิธิฯ ที่มาขอ

แสดงตนขอรับบัตรฯ 
จ านวนบัตรด ี จ านวนบัตรเสีย 

จ านวนบัตรไม่ประสงค์

จะลงคะแนน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

๑,๙๕๒ ๑,๐๖๔ ๕๔.๕๑ ๙๓๐ ๘๗.๔๑ ๓๘ ๓.๕๗ ๙๖ ๙.๐๒ 

 
๓.ประชากร 

๓.๑  ข้อมูลเกี่ยวกับจ้านวนประชากร 
ชุมชน/หมู่ที่ ชื่อชุมชน จ้านวนครัวเรือน หญิง (คน) ชาย (คน) 

ชุมชนย่อยท่ี ๑/หมู่ ๓ บ้านท่าม่วง ๕๕๙ ครัวเรือน ๒๙๕ ๒๖๔ 

ชุมชนย่อยท่ี ๒/หมู่ ๔ บ้านหนองบัวบน ๓๗๔ ครัวเรือน ๒๐๖ ๑๖๘ 
ชุมชนย่อยท่ี ๓/หมู่ ๕ บ้านหนองบัวล่าง ๒๔๘ ครัวเรือน ๑๒๔ ๑๒๔ 

ชุมชนย่อยท่ี ๔/หมู่ ๖ บ้านหนองบัว ๔๘๑ ครัวเรือน ๒๕๘ ๒๒๓ 

ชุมชนย่อยท่ี ๕/หมู่ ๗ บ้านหนองบัว ๗๓๕ ครัวเรือน ๓๙๓ ๓๔๒ 
 
๓.๒  ช่วงอายุและจ้านวนประชากร  

รายการ หญิง (คน) ชาย (คน) หมายเหตุ 

จ านวนประชากรเยาวชน ๑๙๒ ๑๘๕ อายุต่ ากว่า ๑๘  ปี 

จ านวนประชากร ๗๘๓ ๗๒๑ อายุ ๑๘ – ๖๐ ป ี
จ านวนประชากรผู้สูงอายุ ๓๑๑ ๒๑๗ อายุมากกว่า ๖๐ ปี 

รวม ๑,๒๘๖ ๑,๑๒๓ รวมทั้งสิ้น  ๒,๔๐๙  คน 
 
 



๖ 
 

๔.สภาพทางสังคม                                                                                                       
๔.๑  การศึกษา 
การศึกษา ในพ้ืนที่เทศบาลต าบลหนองบัว  แบ่งออกเป็น 

-  โรงเรียนรัฐบาลสังกัด สพฐ.  จ านวน  ๑  แห่ง คือ  โรงเรียนวัดหนองบัว  ตั้งอยู่  หมู่ที่ ๔  
ต าบลหนองบัว   มีนักเรียนจ านวนทั้งสิ้น  ๑๘๐  แยกเป็นนักเรียนชาย  ๙๗  คน  นักเรียนหญิง  ๘๓  คน    

-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  (เด็กอนุบาล ๓ ขวบ)  ซึ่งเทศบาลต าบลหนองบัวรับผิดชอบจัด
การศึกษา  ปัจจุบันมีจ านวนเด็กเล็ก  จ านวน  ๒๕ คน  และครูผู้สอน  จ านวน  ๒  คน   

๔.๒  สาธารณสุข 
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลหนองบัว ใช้บริการที่  ๑)  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองบัว  

ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงสาธารณสุข   ๒)  คลินิกชุมชนและศูนย์กู้ชีพฉุกเฉิน (EMS)  เทศบาลต าบลหนองบัว    
สภาพทั่วไปด้านสาธารณสุข 
-  อัตราการตายของมารดาเนื่องจากการตั้งครรภ์และคลอดบุตร ไม่มี 
-  อัตราการตายของทารก ไม่มี 
-  อัตราการตายและป่วยด้วยโรคติดต่อ / โรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน ไม่มี 
-  การแพร่ระบาดของโรคติดต่อทั่วไป Diweak 
-  โรคที่ส าคัญในเขตเทศบาลหนองบัว  ในปี พ.ศ.๒๕๕๙  ได้แก่ 

๑)  โรคความดันโลหิตสูง มีผู้ป่วย  จ านวน     ๒,๑๘๑  คน  
๒)  โรคระบบกล้ามเนื้อ มีผู้ป่วย  จ านวน     ๑,๐๐๔  คน 
๓)  โรคเบาหวาน  มีผู้ป่วย  จ านวน        ๗๘๔ คน 
๔)  โรคระบบทางเดินหายใจ มีผู้ป่วย  จ านวน        ๕๘๘  คน 
๕)  โรคอุจจาระร่วง/ล าไส้อักเสบ  มีผู้ป่วย  จ านวน     ๑๕ คน   
๖)  โรคไข้เลือดออก   มีผู้ป่วย  จ านวน  ๓ คน 

-  บุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขของเทศบาลต าบลหนองบัว มีดังนี้   
๑)  นักบริหารงานสาธารณสุข จ านวน  -  คน   
๒)  พยาบาลวิชาชีพ  จ านวน  ๑   คน 
๓)  เจ้าพนักงานธุรการ   จ านวน  ๑  คน 

๔.๓  อาชญากรรม  
 เทศบาลต าบลหนองบัว ไม่มีคดีอาชญากรรม  มีป้อมยามต ารวจชุมชนต าบลหนองบัว  อัตราก าลัง
เจ้าหน้าที่ต ารวจ  ๓  นาย 
 
 
 



๗ 
 

๔.๔  ยาเสพติด  
 ในเขตเทศบาลไม่มีปัญหายาเสพติดใหญ่ ๆ  

   
๔.๕  การสังคมสงเคราะห์ 

  มีการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการ,ศูนย์ผู้สูงอายุ 
 
๕.ระบบบริการพื้นฐาน 

๕.๑ การคมนาคมขนส่ง 
ถนน    มีจ านวน  ๓  สาย  ดังนี้ 
-  ถนนลาดยาง  ๒  สาย ความยาว  ๑.๑๕  กิโลเมตร 
-  ถนน คสล.  ๓๒  สาย ความยาวรวม ๘.๐๔๑  กิโลเมตร 
-  ถนนลูกรัง/หินคลุก  ๒  สาย ความยาวรวม  ๐.๒๖  กิโลเมตร 
ทางเท้า  มีจ านวน  ๕  สาย  ดังนี้ 
-  ทางเท้าถนนกมลวาปี ขนาดกว้าง ๑.๒๐  เมตร ยาวรวม  ๔๐๐  เมตร 
-  ทางเท้าถนนร่วมจิตพัฒนา-ท่าม่วง ขนาดกว้าง  ๑  เมตร   ยาวรวม  ๘๐๗  เมตร 
-  ทางเท้าถนนปราณศิลป์–เนินโพธิ์ ขนาดกว้าง  ๑.๒๐  เมตร  ยาวรวม ๕๐๐  เมตร 
-  ทางเท้าถนนหนองบัว ๑๒ ขนาดกว้าง  ๑.๕๐  เมตร  ยาวรวม  ๔๐๔  เมตร 
-  ทางเท้าถนนหนองบัว ๑ ขนาดกว้าง  ๑  เมตร   ยาวรวม  ๗๓๕  เมตร   
ทางระบายน้้า    
-  สายถนนกมลวาปี  เป็นรางระบายน้ ารูปตัวยู  ขนาดภายในกว้าง  ๐.๓๐  เมตร  ลึก        

๐.๓๐  เมตร  ความยาว  ๑,๒๑๖  เมตร 
-  สายถนนร่วมจิตพัฒนา-ท่าม่วง  เป็นรางระบายน้ ารูปตัวยู  ขนาดภายในกว้าง  ๐.๖๐  

เมตร  ลึก ๐.๖๐  เมตร  ความยาว  ๑,๒๕๐  เมตร 
-  สายถนนหนองบัว ๑๒  เป็นรางระบายน้ ารูปตัวยู  ขนาดภายในกว้าง  ๐.๕๐  เมตร  

ลึก ๐.๖๐  เมตร  ความยาว  ๑๒๓  เมตร 
-   สายหนองบัว ๑๒ ซอย ๑ เป็นรางระบายน้ ารูปตัวยู  ขนาดภายในกว้าง  ๐.๔๐  เมตร  

สูง ๐.๔๐  เมตร  ความยาว  ๕๔.๐๐  เมตร 
-  บริเวณศาลเจ้าพ่อหนองบัว  หน้าโรงลิเก  เป็นรางระบายน้ ารูปตัวยู  ขนาดภายในกว้าง  

๐.๕๐  เมตร  ลึก  ๐.๕๐  เมตร  ยาว  ๔๗  เมตร 
 
 
 



๘ 
 

-  บริเวณถนนเทศบาล ๑๔  เป็นรางระบายน้ ารูปตัวยู  ขนาดภายในกว้าง  ๐.๓๐  เมตร  
สูง ๐.๓๐  เมตร  ยาว  ๑๘  เมตร 

-  สายถนนปราณศิลป์-เนินโพธิ์  เป็นท่อระบายน้ า  ค.ส.ล  ขนาด  Ø  ๐.๖๐  เมตร  
พร้อม  บ่อพัก  ความยาวรวม  ๗๗๐  เมตร 

-  ถนนหนองบัว ๑๖  เป็นท่อระบายน้ า  ค.ส.ล  ขนาด  Ø  ๐.๖๐  เมตร  พร้อมบ่อพัก  
ความยาวรวม  ๓๕๐.๐๐  เมตร  เป็นรางระบายน้ ารูปตัวยูขนาดภายในกว้าง  ๐.๕๐  เมตร  สูง  ๐.๖๐  
เมตร  ยาว  ๖๔  เมตร 

-  หลังส านักงานเทศบาล  เป็นท่อระบายน้ า  ค.ส.ล  ขนาด  Ø  ๑.๐๐  เมตร  พร้อมบ่อ
พัก  ความยาวรวม  ๑๔๐  เมตร   

-  ถนนหนองบัว ๙  เป็นท่อระบายน้ า  ค.ส.ล ขนาด  Ø  ๐.๖๐  เมตร  พร้อมบ่อพัก  
ความยาวรวม  ๑๐๐  เมตร 

-  ถนนหนองบัว ๒  เป็นท่อระบายน้ า  ค.ส.ล  ขนาด  Ø  ๐.๖๐  เมตร  พร้อมบ่อพัก
ความยาวรวม  ๑๙๘  เมตร 

-  ถนนหนองบัว ๕  เป็นท่อระบายน้ า  ค.ส.ล.  ขนาด  Ø  ๐.๖๐  เมตร  พร้อมบ่อพัก  
ความยาวรวม  ๑๐๕  เมตร 

-  ถนนหนองบัว ๑  เป็นท่อระบายน้ า  ค.ส.ล  ขนาด  Ø  ๐.๖๐  เมตร  พร้อมบ่อพัก  
ความยาวรวม  ๑,๑๒๕  เมตร 

-  ถนนร่วมจิตพัฒนา-ท่าม่วง ซอย ๕  เป็นท่อระบายน้ า  ค.ส.ล  ขนาด  Ø  ๐.๖๐  เมตร  
พร้อมบ่อพัก  ความยาวรวม  ๑๐๐  เมตร 

-  ถนนร่วมจิตพัฒนา-ท่าม่วง ซอย ๑  เป็นรางระบายน้ 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  แห่ง  และกว้าง  ๔  เมตร  ยาว  ๘  เมตร  จ านวน ๓ แห่ง  มีสะพานท่าเทียบเรือประมงขนาดเล็ก  
ขนาดกว้าง  ๓  เมตร ยาว  ๕  เมตร  จ านวน  ๒  แห่ง 

๕.๒  การไฟฟ้า 
ในเขตพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลหนองบัว  ได้รับบริการไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด

จันทบุรี  ซึ่งท าการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่อาคารบ้านเรือน  อาคารพาณิชย์  และสถานที่ราชการ  โดยมี

จ านวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ค่อนข้างครอบคลุมทุกครัวเรือน ในพ้ืนที่เทศบาล (ยกเว้นอาคารที่เกิดขึ้นใหม่

นอกแนวเขตการให้บริการ)   

 

 



๙ 

 

๕.๓  การประปา 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี ซึ่งท าการจ่ายน้ าให้แก่อาคาร

บ้านเรือน อาคารพาณิชย์ และสถานที่ราชการ โดยมีจ านวนครัวเรือนที่มีน้ าประปาใช้ค่อนข้างครอบคลุมทุก

ครัวเรือนในพ้ืนที่เทศบาล (ยกเว้นอาคารที่เกิดขึ้นใหม่นอกแนวเขตการให้บริการ) แหล่งน้ าที่ใช้ในการผลิต

น้ าประปา ส่งจาก การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี 

๕.๔  โทรศัพท์ 
ในเขตเทศบาลต าบลหนองบัว  มีการสื่อสารที่ส าคัญได้แก่  ทางโทรศัพท์บ้านและโทรศัพท์เคลื่อนที่ 

และมีเครือข่ายของโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ AIS, DTAC, True 
๕.๕  ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ  ครุภัณฑ์ 
-  ที่ท าการไปรษณีย์โทรเลข      -    แห่ง 
-  สถานีโทรคมนาคมอ่ืนๆ                -    แห่ง 
-  โทรศัพท์สาธารณะ     -  ตู้ 
 

๖.ระบบเศรษฐกิจ 
๖.๑  เกษตรกรรม  

เทศบาลต าบลหนองบัวเป็นชุมชนขนาดเล็ก โครงสร้างทางเศรษฐกิจที่ไม่ซับซ้อน ประชากรส่วน

ใหญ่ในปัจจุบัน ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประมาณ ๑๐๐ ครัวเรือน 

๖.๒ การประมง  ประชาชนประกอบอาชีพท าการประมง ประมาณ ๔๐ ครัวเรือน 

๖.๓ การปศุสัตว์  ในพ้ืนที่เทศบาลต าบลหนองบัวไม่มีการปศุสัตว์ 

๖.๔  การบริการ   สถานประกอบการด้านบริการ   จ านวน  ๑๑  แห่ง แบ่งเป็น 

  บริการเสริมสวย  จ านวน  ๕  แห่ง 

  บริการซ่อม (รถจักรยานยนต์ ๑ แห่ง,รถยนต์ ๑ แห่ง)     จ านวน  ๓  แห่ง 

  บริการอ่ืน  ๆ(รับท ารางน้ า ๑ แห่ง,ติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์ ๑ แห่ง,ท าฟัน ๑ แห่ง)  จ านวน  ๓  แห่ง 

๖.๕ การท่องเที่ยว 

ในเขตเทศบาลไม่มีแหล่งท่องเที่ยว  แต่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในชุมชน  เช่น  การจัด

งานประเพณีต่างๆ  การจัดสร้างสวนสาธารณะส าหรับใช้พักผ่อนหย่อนใจ   

 

 

 



๑๐ 
 

๖.๖ อุตสาหกรรม      

ในเขตเทศบาลต าบลหนองบัว  ไม่มีสถานที่ประกอบธุรกิจที่ส าคัญ  เช่น  โรงแรม                  
โรงภาพยนตร์  สถานบริการ  โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่  และขนาดกลาง  มีเพียงสถานประกอบการ
และโรงงานขนาดเล็ก  เท่านั้น 

จ านวนโรงงานอุตสาหกรรมในเขตเทศบาล  ๒  แห่ง   
จ านวนคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมในเขตเทศบาลประมาณ  ๑๐  คน   
1) โรงงานหีบอ้อย  (ชอุ้ม)  จ านวน  ๕  คน 
2) โรงงานหีบอ้อย  (ธีระ)  จ านวน  ๕  คน 

๖.๗  การพาณิชและกลุ่มอาชีพ  
ปัจจุบันเทศบาลต าบลหนองบัว มีตลาด ๒ แห่ง คือ ตลาดโถรัตน์ (ตลาดใหม่) และตลาดหนองบัว 

ซึ่งเป็นตลาด ดั่งเดิมของชุมชน  ตลาดหนองบัวเป็นตลาดเช้า (๐๔.๐๐-๐๗.๐๐ น.) ขายอาหารทะเล  พืชผัก
สวนครัว อาหารส าเร็จรูป เป็นต้น  ส าหรับตลาดโถรัตน์ เป็นตลาดที่ไม่ค่อยได้รับความนิยมเนื่องจาก
ประชาชนนิยมไปใช้บริการตลาดนัดบริเวณใกล้เคียงท่ีมีสินค้าหลากหลายมากกว่า 

ส่วนกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลในปัจจุบันยังไม่มีการจัดตั้ง 
๖.๘  แรงงาน   แรงงานที่ใช้ในต าบลหนองบัว ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป   

 
๗.เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้้า) 

๗.๑ ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน  มีทั้งหมดจ านวน ๕ หมู่บ้าน  ๕ ชุมชนประกอบด้วย 
  ๑. บ้านท่าม่วง  หมู่ที่  ๓    
  ๒. บ้านหนองบัวบน หมู่ที่  ๔   
  ๓. บ้านหนองบัวล่าง หมู่ที่  ๕   
  ๔. บ้านหนองบัว  หมู่ที่  ๖   
  ๕. บ้านหนองบัว  หมู่ที่  ๗   

๗.๒  ข้อมูลด้านการเกษตร 
ในปัจจุบันประชากรของเทศบาลต าบลหนองบัวส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพทางการเกษตร  ผลผลิต

ทางการเกษตรที่ส าคัญ ได้แก่ การท านา  ท าสวน  โดยใช้พื้นที่ท าการเกษตรประมาณ  ๘๖ ไร่   
๗.๓  ข้อมูลด้านแหล่งน้้าทางการเกษตร  
ประชาชนมีบ่อน้ าส าหรับใช้ในการเกษตรและมีสระน้ าสาธารณะ จ านวน ๑ แห่ง 
 
 
 

 



๑๑ 
 

๗.๔  ข้อมูลด้านแหล่งน้้ากินน้้าใช้ 
ปัจจุบันภายในเขตเทศบาล ไม่มีปัญหาด้านดังกล่าว เนื่องจากใช้น้ าประปา ซึ่งอยู่ในความ 

รับผิดชอบและด าเนินการโดยการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี   
 
๘.ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 

๘.๑  การนับถือศาสนา 
       ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลต าบลหนองบัว ประมาณร้อยละ ๙๙ นับถือศาสนาพุทธ และ
ร้อยละ ๑ นับถือศาสนาอ่ืนๆ  ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีศาสนสถานในเทศบาลต าบล
หนองบัว คือ วัดหนองบัว    

๘.๒  ประเพณีและงานประจ้าปี 
วัฒนธรรม ชุมชนในเขตเทศบาลต าบลหนองบัว มีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่

ดีงาม ปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นประจ าทุกปี  เช่น   

   ๑.  งานประเพณีสงกรานต ์    

   ๒.  งานประเพณีเข้าพรรษา    

   ๓.  งานประเพณีออกพรรษา    

   ๔.  งานประเพณีลอยกระทง  

    ฯลฯ   

๘.๓  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภาษาถิ่น 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนเทศบาลต าบลหนองบัว ได้แก่ การท าไม้กวาดดอกอ้อ ส่วนภาษาถิ่นเป็น
ภาษากลาง 

๘.๔  สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
 ส่วนใหญ่เป็นการท าไม้กวาด กะปิ น้ าปลา น้ าอ้อย กุ้งแห้ง  เป็นต้น 
 
๙.  ทรัพยากรธรรมชาติ 

๙.๑  น้้า 
- ในเขตเทศบาลมีจ านวนแหล่งน้ าธรรมชาติ เป็นล าคลอง  ๑  แห่ง 
- จ านวนแหล่งน้ าที่สร้างขึ้น เป็นท านบ  ๑  แห่ง 
- ด้านการก าจัดน้ าเสีย เทศบาลมีนโยบายขุดลอกคลองสาธารณะที่ตื้นเขินทุกปี   และ

ส่งเสริมให้มีการจัดท าบ่อดักไขมัน 
- เพ่ือให้น้ าเสียระบายสู่ทะเล  และป้องกันการเกิดน้ าท่วมขัง  รวมทั้งรณรงค์ไม่ให้

ประชาชนทิ้งขยะของเสียลงสู่คลองสาธารณทุกแห่ง 



๑๒ 
 

๙.๒  ป่าไม้ 
  เทศบาลต าบลหนองบัวใหญ่ไม่มีพ้ืนที่ป่าไม้ ลักษณะเป็นพื้นที่ราบ 

๙.๓  ภูเขา 
เทศบาลต าบลหนองบัวใหญ่ไม่มีพ้ืนที่ภูเขา  ลักษณะเป็นพื้นที่ราบ  

๙.๔  คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
  ยังเป็นพ้ืนที่ชนบทและเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ จึงยังไม่มีการประกอบกิจกรรมอันใดใน

พ้ืนที่ที่มีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมมากนัก นอกจากเรื่องปัญหามลพิษทางอากาศที่เกิดจากการเผาขยะของแต่

ละครัวเรือน และปัญหา   การปล่อยน้ าเสียจากครัวเรือนลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติโดยไม่มีการบ าบัดน้ าเสียที่

ถูกวิธี ซึ่งอาจท าให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพแวดล้อมชุมชนในอนาคตได้ 

๑๐.  อ่ืน ๆ (ถ้ามีระบุด้วย) 

   ไม่มี 

 


