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ส่วนที่ ๒ 
สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน 

ของ เทศบาลตําบลหนองบัว อําเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 
…………………… 

 
เทศบาลตําบลหนองบัว  อําเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี  ได้รบัการยกฐานะ 

เป็นเทศบาลตาํบล  ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเปน็เทศบาลตําบล   โดยประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖  ตอนที่  ๙  วันท่ี ๒๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๔๒  มผีลบังคับใช้เมือ่วันที่  ๒๕  พฤษภาคม  
๒๕๔๒ ซึ่งอํานาจหน้าที่ของเทศบาลตําบล ไดม้ีการกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ 
และ ๕๑  เป็นภารกิจท่ีเทศบาลตําบลหนองบัว  มีหน้าทีต่อ้งปฏิบัติตามพระราชบญัญตัิดังกล่าว 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพอาคารสํานักงานเทศบาลตาํบลหนองบัว 
ซึ่งดําเนินการปรับปรุงอาคารปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย สําหรับใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน  

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๑ หมู่ท่ี  ๓  ตําบลหนองบัว  อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบรุ ี



๔ 

 
๒.๑ ข้อมูลทั่วไป 
  ๒.๑.๑  สภาพทั่วไป 

ที่ตั้ง เทศบาลตําบลหนองบัว  ตั้งอยู่ในพื้นที่ของตาํบลหนองบัว  อําเภอเมืองกาญจนบุรี 
จังหวัดกาญจนบุรี   

พื้นที่ ๘.๕  ตารางกิโลเมตร    
อาณาเขต ทิศเหนือจด           ตําบลแก่งเสี้ยน อําเภอเมอืงกาญจนบุรี 

ทิศใต้จด             แม่น้ําแควใหญ ่ อําเภอเมอืงกาญจนบุรี 
ทิศตะวันออกจด           ตําบลแก่งเสี้ยน อําเภอเมอืงกาญจนบุรี 
ทิศตะวันตกจด           ตําบลลาดหญ้า อําเภอเมอืงกาญจนบุรี 

ระยะห่าง  จากจังหวัดกาญจนบุรี    ๑๕ กิโลเมตร 
ระยะห่าง  จากกรุงเทพมหานคร  ๑๕๖ กิโลเมตร 

  เขตการปกครอง    มีพื้นที่ครอบคลุม   ๔  หมู่บ้าน  คือ  
   หมู่ที่  ๑ บ้านห้วยหอยกาบ 
   หมู่ที่  ๒   บ้านหนองบัว 
   หมู่ที่  ๓   บ้านหนองบัว 
   หมู่ที่  ๘ บ้านตลิ่งแดง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

ภาพถ่ายทางอากาศพื้นที่เขตเทศบาลตําบลหนองบัว  (ด้านขวามือ) 
โดยมีแม่น้าํแควใหญ่  ก้ันเป็นแนวเขตระหว่างเทศบาลตําบลหนองบัว และเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัว 



๕ 

 
 

  ๒.๑.๒  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   ๑.  รถยนตด์ับเพลิง ความจุ   ๒,๐๐๐  ลบ.ม. จํานวน  ๑ คัน 
   ๒.  รถยนต์บรรทุกน้ํา ความจุ  ๑๒,๐๐๐ ลบ.ม. จํานวน  ๑ คัน 
   ๓.  รถยนต์บรรทุกน้ํา ความจุ  ๖,๐๐๐   ลบ.ม. จํานวน  ๑ คัน 
   ๔.  เรอืไฟเบอร์       จํานวน  ๓ ลํา 
   ๕.  อัตรากําลังเจ้าหน้าที่ดับเพลิง   จํานวน  ๗ คน 
        -  พนักงานเทศบาล       ๒    คน 
        -  ลูกจ้างประจํา           ๒    คน 
        -  พนักงานจ้าง            ๕    คน 
   ๖.  ถังดับเพลิง     จํานวน  ๑๕ ถัง 
   ๗.  วิทยุสือ่สาร     จํานวน   ๕ เคร่ือง 
   ๘.  แหล่งน้ําทีใ่ชใ้นการดับเพลิง  คือ  แม่น้ําแควใหญ่ และหอถังเก็บน้ําประปา 

๒.๑.๓  การส่ือสาร 
   ๑.  โทรศัพท์สาธารณะ    จํานวน ๘ ตู ้
  ๒.  โทรศัพท์ของสํานักงานเทศบาล  จํานวน ๒         หมายเลข 
         -  หมายเลขโทรศัพท ์  ๐ – ๓๔๖๓ – ๕๖๗๙ , ๐ – ๓๔๖๓ – ๕๕๒๒ 
         -  โทรสาร  ๐ – ๓๔๖๓ – ๕๖๗๙  
   ๓.  ระบบเสียงตามสาย และเสียงไร้สาย  ครอบคลมุร้อยละ  ๗๐  ของพื้นที่ 
   ๔.  หอกระจายข่าว ติดตั้ง  หมูล่ะ  ๑   แห่ง   รวม ๔ แห่ง 

๒.๒  ข้อมูลด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 

๒.๒.๑  การคมนาคม  การจราจร 
                   ๑.  ถนน  การคมนาคมสะดวกเพราะเทศบาลตําบลหนองบัว  อยู่ตดิกับถนน 

สายกาญจนบุร ี – ศรีสวัสดิ ์  มีรถยนต์ประจําทางสายต่างๆ และภายในเขตเทศบาลมถีนนอยู่ในความรับผิดชอบ
จํานวนหลายสาย ซึ่งทางเทศบาลฯ ไดด้ําเนินการก่อสรา้งเป็นถนนลาดยาง ถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก และถนน
ลูกรัง    เพื่อรองรับการสัญจรของประชาชน  ถึงแต่ยังไมค่รอบคลุมทุกพื้นท่ี  เนือ่งจากมีงบประมาณไม่เพียงพอ 

๒. สะพาน  จาํนวน  ๒   แห่ง   ตั้งอยู่ หมู่ ๒  และ หมู่  ๘ ข้ามแม่น้ําแควใหญ ่ 
เชื่อมระหว่างพื้นท่ีเขตเทศบาลตําบลหนองบัว และพื้นท่ีเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัว  

  ๒.๒.๒  การประปา 
๑.  ดําเนินการโดย  เทศบาลตําบลหนองบัว 
๒.  สถานที่ตั้ง     โรงผลติน้ําประปา   ตั้งอยู่  หมู่ที่  ๘   
๓.  แหล่งน้ําดบิ   แม่น้ําแควใหญ ่
๔.  พื้นท่ีให้บรกิาร  ๘.๕  ตารางกิโลเมตร  



๖ 

 
๕.  เวลาจ่ายน้ํา  ๒๔   ชั่วโมง 
๖.  อัตราค่าน้ําประปา ยูนิตละ ๖.-บาท ค่าเช่ามาตรวัดน้าํ ๑๐.- บาท และค่าภาษี  ๗%      
    นําส่งสรรพากรอําเภอเมอืง 

   ๗.  ประชาชนผู้ใช้บริการน้ําประปา  ณ  เดอืนมกราคม ๒๕๕๕  จํานวน  ๑,๘๓๒  ราย 
๘.  ปัญหาการบริการ  คือ  การให้บริการนํ้าประปา ยังไม่ทัว่ถึงครอบคลุมทุกพื้นท่ี  

 เนื่องจากมีงบประมาณไม่เพยีงพอ ในการขยายเขตวางท่อประปา และก่อสร้างระบบประปาเพิ่ม   อีกทั้งจํานวน
ครัวเรือนและประชากรที่เพิ่มขึ้น ทําใหร้ะบบการผลตินํ้าประปาท่ีมีอยู่เดิม  ไมส่ามารถผลติได้เพียงพอกับความ
ตอ้งการของประชาชน 

๙.  แนวทางแก้ไขปัญหา  อยู่ระหว่างดําเนินการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
จากหน่วยงานอื่น ในการกอ่สร้างระบบประปาหมู่บ้าน เพ่ิมอีก  ๒  แหง่ บริเวณ หมู่ ๑ และหมู่ ๘ และขยายเขต   
วางท่อประปาเพิ่มขึ้น เพื่อที่จะสามารถให้บริการแก่ประชาชนไดอ้ย่างท่ัวถึง 

  ๒.๒.๓  การไฟฟ้า 
         ในเขตเทศบาลมีไฟฟ้าใช้เกอืบทุกครัวเรือน  แต่ยังไม่เต็มพื้นที่เนื่องจากยังมีบางพื้นท่ี 

มีปัญหาด้านทีด่ินเกี่ยวกับการถือกรรมสิทธิ์ระหว่างประชาชน กับหน่วยราชการทหาร จึงยังไม่สามารถขยายเขต 
ไฟฟ้าได้เต็มพืน้ที่   

  ๒.๒.๔  แหล่งน้ํา 
   ๑.  แม่น้ํา  จํานวน  ๑  แห่ง  ไดแ้ก่  แม่น้ําแควใหญ่ ไหลผ่านพื้นที่ หมู ่๑,๒,๓, ๘ 
   ๒.  ลําห้วย จํานวน  ๒   แห่ง  ตั้งอยู่ในพื้นที ่ หมู ่ ๑ 
   ๓.  คลองส่งน้าํเพื่อการเกษตร  ครอบคลุมพื้นที่ หมู ่๑,๒,๓ และ หมู่ ๘ 
   ๔.  ทอ่ส่งน้ํา  AC  เพื่อการเกษตร   ครอบคลุมพื้นที ่หมู่ ๑,๒,๓ และ หมู่ ๘ 
 
๒.๓ ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 

๒.๓.๑  เกษตรกรรม 
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร ประมาณรอ้ยละ  ๘๐     ทํานา ทําไร่   

ทําสวน   ผลผลิต  ได้แก่  ข้าว  ออ้ย  ยาสบู  ข้าวโพด และผลไมต้่างๆ  อีกร้อยละ  ๒๐  ประกอบอาชีพอื่น ๆ  
เช่น  รับจ้าง  ค้าขาย  รับราชการ  และใหบ้ริการต่าง ๆ  ประชาชน มีรายได้ปานกลาง  

    ๒.๓.๒  การพาณิชยกรรม และบริการ 
ในเขตเทศบาล มีผู้ประกอบการร้านค้าไม่มาก  ไมม่ีตลาดของเทศบาล  แต่มอียู่ ๑ แห่ง

เป็นตลาดของเอกชน  ทีใ่หป้ระชาชนเช่าพื้นที่เพื่อนําสนิค้าและอาหาร  มาวางจําหน่าย ช่วงเวลา เช้าและเยน็      
มีผู้จําหน่ายสินค้าประมาณ  ๔๐  ราย  ในเขตเทศบาลไมม่ีสถานบริการโรงแรม  รีสอร์ท หรอืสถานบริการนํ้ามัน 
อยู่ในพ้ืนที ่ประชาชนส่วนใหญ่ นิยมเดินทางไปซื้อสินค้าตา่ง ๆ ในตลาดเมืองกาญจนบรีุ เนื่องจากอยูใ่กลต้ัวเมือง 
ประมาณ  ๑๕ กิโลเมตร  การเดินทางสะดวก มีรถประจําทางผ่านหลายสาย 

 



๗ 

 
 ๒.๓.๓   การท่องเที่ยว 

ในเขตเทศบาลมีสถานที่ทอ่งเที่ยว   ๒ แห่ง    คือ วัดศรีอุปลาราม  ซึ่งเป็นวัดทีม่ี
ชื่อเสียงมีพระเกจิชือ่ดัง คือ หลวงปู่ย้ิมและหลวงปู่เหรียญ เป็นที่เคารพนับถือแก่คนทั่วไป และสวนสาธารณะริม
แม่น้ํา แควใหญ่ มีพื้นที่ประมาณ ๑๙ไร่ ประกอบด้วย  ลานกิจกรรม ลานจอดรถ สวนสุขภาพ  เคร่ืองออกกําลงั
กาย  หาดทราย  สวนหยอ่ม ฯลฯ ปัจจุบันมนีักท่องเที่ยวทัง้ชาวไทยและชาวต่างประเทศ  เดินทางมาเที่ยวพักผ่อน
หย่อนใจ  เลน่น้ํา พายเรือ  และรับประทานอาหาร เป็นจํานวนมาก โดยเฉพาะในฤดูร้อนจะมีนักท่องเที่ยวมาใช้
บริการจํานวนมากกว่าปกติ  เนื่องจากบริเวณดังกล่าวจะมีสภาพเป็นหาดทราย  และปัจจุบันยังประโยชน์เปน็
สถานที่ออกกําลังกาย เล่นกฬีาของประชาชน  และเป็นสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลตลอดป ี เชน่       
งานประเพณีลอยกระทง วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ  หรือใช้เป็นสถานที่ตอ้นรับคณะศึกษาดูงานจากหน่วยงาน
อื่นๆ  ส่งผลใหป้ระชาชนในพืน้ที่มีรายได้เพ่ิมขึ้น จากการจําหน่ายสินค้าและให้บริการต่างๆ 

 
๒.๓.๔  การคลังเทศบาล   (รายรับ รายจ่าย รวมเงินอุดหนุน) 

   

ปีงบประมาณ รายรับ  (บาท) รายจ่าย  (บาท) 
ปี  ๒๕๔๘ ๒๕,๕๑๓,๙๓๘.๔๑ ๒๓,๖๔๕,๐๔๖.๒๙ 
ปี ๒๕๔๙ ๓๑,๙๕๕,๓๓๖.๑๐ ๒๘,๐๕๖,๕๒๙.๓๗ 
ปี ๒๕๕๐ ๓๗,๐๖๙,๕๘๕.๗๗ ๓๐,๙๑๔,๒๗๐.๗๙ 
ปี ๒๕๕๑ ๒๙,๕๓๑,๑๓๔.๖๕ ๒๓,๐๓๒,๑๗๖.๖๒ 
ปี  ๒๕๕๒ ๓๓,๙๙๕,๗๑๒.๕๔ ๓๑,๒๗๖,๑๙๘.๒๒ 
ปี ๒๕๕๓ ๓๙,๘๓๐,๒๗๙.๘๓ ๓๔,๔๘๐,๔๓๖.๘๙ 
ปี ๒๕๕๔ ๓๒,๘๓๘,๒๑๔.๑๐ ๓๑,๑๔๐,๗๔๖.๐๒ 

 
๒.๔.  ข้อมูลด้านสังคม 
  ๒.๔.๑  ประชากร 
 

หมู่ที ่
จํานวนประชากร (คน) 

จํานวนครัวเรือน 
ชาย หญิง รวม 

หมู่ท่ี ๑ ๖๑๔ ๖๖๒ ๑,๒๗๖ ๔๕๗ 
หมู่ท่ี ๒ ๔๔๗ ๔๘๐ ๙๒๗ ๓๔๑ 
หมู่ท่ี ๓ ๓๙๒ ๔๒๖ ๘๑๘ ๓๙๓ 
หมู่ท่ี ๘ ๑,๑๕๗ ๑,๒๓๗ ๒,๓๙๔ ๘๗๗ 
รวม ๒,๖๑๐ ๒,๘๐๕ ๕,๔๑๕ ๒,๐๖๘ 

         

หมายเหต ุ   ข้อมลูประชากร  ณ  วันท่ี  ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕ 



๘ 

 
 

   ๒.๔.๒  การศึกษา 
   ๑.  โรงเรียนสงักัดสํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑ แห่ง  คือ โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม   
   ๒.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลฯ    จํานวน  ๑  แห่ง    
บริหารจัดการโดยเทศบาลตําบลหนองบัว  เปิดดําเนินการเมื่อ วันที่  ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๔๖  มีครูผูดู้แลเด็ก 
จํานวน ๑  คน และผู้ช่วยครูผู้ดแูลเด็ก  จํานวน  ๓  คน  โดยใช้หอ้งเรียนของโรงเรียนวัดศรีอุปลาราม                  
จํานวน  ๑ หอ้ง  เป็นสถานที่สําหรับใช้ ในการเรียนการสอน จํานวนเด็กเล็ก  ณ  วันที่  ๒๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕  
จํานวน ๖๑ คน ทางเทศบาลฯ จึงมีนโยบายที่จะกอ่สรา้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขึ้น เพื่อให้เพียงพอตอ่การให้บริการ 
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการขอรับการสนับสนนุงบประมาณจากหน่วยงานอื่นในการกอ่สร้าง 
 
     ๒.๔.๓   ศาสนา วฒันธรรมประเพณีท้องถิ่น 
   ๑.  ศาสนา   ภายในเขตเทศบาลมีวัด อยู่ ๑  แห่ง   คือวัดศรีอุปลาราม  ซึ่งเป็นวัดท่ีม ี
เกจิอาจารย์ทีม่ีชือ่เสียง คือ หลวงปู่ยิ้ม หลวงปู่เหรียญ  ประชาชนในพื้นที่ ร้อยละ ๙๘  นับถือศาสนาพุธ 

   ๒.  วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
        เทศบาล ได้มีการจัดงานวัฒนธรรมประเพณี  วันสําคัญต่างๆ เป็นประจําตลอดปี 
เพ่ือเป็นการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของไทย และประเพณีท้องถิ่น เชน่ ประเพณสีงกรานต์     
ประเพณีลอยกระทง  ประเพณีแห่เทียนพรรษา เป็นต้น 

  ๒.๔.๔   กีฬา นันทนาการ / พักผ่อน 
         ๑.  สนามกีฬาเอนกประสงค ์ จํานวน    ๒    แห่ง 

๒.  สนามฟุตบอล  จํานวน     ๑   แห่ง 
๓.  สวนสาธารณะ  จํานวน     ๑    แห่ง 
๔.  สวนสขุภาพ   จํานวน    ๑    แห่ง 

๒.๕  ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและทรพัยากรธรรมชาติ 
  ๒.๕.๑ ภูมิอากาศสภาพภูมิอากาศรอ้นชื้นอยู่ภายใตอ้ทิธิพลของลมมรสุม  มี ๓  ฤดู  คือ 

๑.  ฤดูรอ้น   เริ่มตั้งแต ่ เดือนกมุภาพันธ์  -  เดือนพฤษภาคม 
๒.  ฤดูฝน   เริ่มตั้งแต ่ เดือนมิถุนายน  -   เดอืนกันยายน 
๓.  ฤดูหนาว     เริ่มตั้งแต ่ เดือนตลุาคม     -  เดอืนมกราคม 

  ๒.๕.๒  แหลง่น้ํา 
            แหล่งน้ําสําหรบัอุปโภคและบริโภค จากแม่น้ําแควใหญ่  ไหลผ่าน หมู่ ๑,๒,๓,๘ 

 

 



๙ 

 
๒.๕.๓  การกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 ๑.  วิธีการจัดเก็บ  เทศบาลฯ ดําเนินการจัดเก็บเอง 
 ๒.  วิธการกําจัดขยะมูลฝอย จ้างเหมาเอกชนดําเนินการกําจัด โดยเทศบาล 

เป็นผู้จัดเก็บเองและนําไปทิ้งในสถานที่ของเอกชนดังกล่าว ซึ่งตั้งอยู่ในพ้ืนที่เขตเทศบาลตําบลแก่งเสีย้น 
 ๓.  ปริมาณขยะมลูฝอย  ๓ – ๕   ตัน / ๑ วัน 
 ๔.  รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย จํานวน   ๓  คัน   ได้แก่ 
       -  รถบรรทุกขยะชนดิอดัท้าย            ขนาด ๖  ตนั  ๖  ลอ้   จํานวน   ๑  คัน  
       -  รถบรรทุกขยะชนดิเปดิข้างเทท้าย    ขนาด ๖  ตัน  ๖  ลอ้   จํานวน   ๒  คัน  
 ๕.  พนักงานเก็บ ขนขยะมูลฝอย จํานวน   ๕  คน 
 ๖.  มทีี่ดินสําหรับทิ้งขยะมลูฝอย จํานวน   ๕  ไร่  (ปัจจุบันไม่ได้ใช้เป็นสถานที่ 

ทิ้งขยะ  เนื่องจากมีขยะเต็มพ้ืนที่ตอ้งดําเนนิการปรับปรุง เพ่ือให้สามารถรองรับการทิง้ขยะตอ่ไปได้ โดยตั้งอยู ่
บริเวณ หมู่  ๘  ตําบลหนองบัว  ห่างจากเขตชุมชน  ๓  กม.  

๒.๖  ข้อมูลด้านการเมือง - การบรหิาร 
๒.๖.๑  อัตรากําลัง 

 

** หมายเหตุ   ลูกจ้างประจําถ่ายโอนภารกิจ  รับโอนจากทางหลวงชนบท  จํานวน ๑  คน  
       และจากกรมชลประทาน  จํานวน  ๒ คน ในตําแหนง่พนักงานสูบน้ํา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตําแหน่ง รวม   (คน) 

ข้าราชการ/พนักงานเทศบาล ๒๖ 
ลูกจ้างประจําเทศบาล ๗ 
ลูกจ้างประจําถ่ายโอนภารกิจ** ๓ 
พนักงานจ้างตามภารกิจ  ๑๓ 
พนักงานจ้างทั่วไป ๖ 

รวม ๕๕ 

งาน รวม   (คน) 

พนักงานสํานักปลัด ๒๗ 
พนักงานกองคลัง ๑๐ 
พนักงานกองช่าง ๑๘ 

รวม ๕๕ 

เพศ รวม   (คน) 

พนักงานชาย ๓๒ 
พนักงานหญิง ๒๓ 

รวม ๕๕ 



๑๐ 

 
   ๒.๖.๒  โครงสร้างองค์กร 

 
 

 
 
             
              
          (นักบริหารงานเทศบาล) 
 
 
 
 
             
 
 
 
 
 

 
 

-  การบริหารงานของเทศบา 
 

   
  โครงสร้างองค์กร 
      ๑. มีการจัดโครงสร้างองค์กรให้ครอบคลุมภารกิจหน้าที่ของเทศบาลอย่างครบถ้วน             
โดย ส่วนราชการใดจะมหีน่วยงานภายในอย่างไร มีบุคลากรเท่าไร ขึ้นอยู่กับปริมาณและคณุภาพของงาน           
ทั้งนี้   ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี  
      ๒. มีการปรับปรุงโครงสรา้งองค์กรของเทศบาลเป็นประจําทุกปี  อาจจะมีการกําหนด
ตําแหน่งหรอืปรับปรุงตําแหนง่บุคลากรของเทศบาล  ให้เหมาะสมสอดคลอ้งกับปริมาณและคุณภาพของงาน 
ในเทศบาลที่เปลี่ยนแปลงก็ได้ แต่ท้ังนี้ตอ้งเป็นไปตามการเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด 
กาญจนบุร ี

 

 

เทศบาลตําบลหนองบัว 

 คณะผู้บริหาร 
  

     สมาชิกสภาเทศบาล 

 ปลัดเทศบาล 

สํานักปลัด กองคลัง กองช่าง 

- งานผลประโยชน์และพัฒนารายได ้
- งานการเงินและบัญชี 
- งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
- งานกิจการประปา 

- งานธุรการ 
-  งานบริหารงานบุคคล 
- งานทะเบียนราษฎร 
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
- งานพัฒนาชุมชน 
- งานการศึกษา 
 

- งานสาธารณูปโภค 
- งานสาธารณสุขและ 
   ส่ิงแวดล้อม 
 



๑๑ 

 
๒.๖.๓  รูปแบบการบรหิาร 
          สภาเทศบาลตําบลหนองบัว มาจากการเลือกตั้ง ประกอบด้วย  

       - คณะผูบ้ริหาร  ทําหน้าท่ีฝ่ายบริหาร   มีรายชื่อดังนี ้
  ๑.  นายปัญญา  สัตยกาญจน ์ ตําแหน่ง  นายกเทศมนตรีตําบลหนองบัว 
  ๒.  นายสมพงษ์ หมื่นอาจยิม้ ตําแหน่ง  รองนายกเทศมนตรี 
  ๓.  นายสรรญา  ชัยเจริญ  ตําแหน่ง  รองนายกเทศมนตรี 
  ๔.  พ.อ.ภักด ี  อําพันพร ตําแหน่ง   เลขานุการนายกเทศมนตร ี
  ๕.  นายวินัย  ศิริพันธ์  ตําแหน่ง   ที่ปรึกษานายกเทศมนตร ี

       - สมาชกิสภาเทศบาล  ทําหน้าที่ฝ่ายสภา    มีรายชื่อดังนี ้
   ๑. นายวีระศกัดิ ์ นิ่มนวล  ตําแหน่ง   ประธานสภาเทศบาล 
   ๒. นางวงษ์จันทร์      ประสงค ์ ตําแหน่ง   รองประธานสภาเทศบาล 
   ๓. นายจีรศักดิ ์  ม่วงสุข  ตําแหน่ง    สมาชิกสภาเทศบาล 
          ๔. นางมลตา  ชัยเจริญ  ตําแหน่ง    สมาชิกสภาเทศบาล 
          ๕. นายแทน  โหรา  ตําแหน่ง    สมาชิกสภาเทศบาล 
          ๖. นายมานพ  ชนะเลิศ  ตําแหน่ง    สมาชิกสภาเทศบาล 
          ๗.  นายวิศาล    สามัคคีธรรม ตําแหน่ง    สมาชิกสภาเทศบาล 
          ๘.  รอ้ยตรีมนัส  แย้มมาล ี ตําแหน่ง    สมาชิกสภาเทศบาล 
          ๙.  นายต้น              วงษ์เพ็ชร ตําแหน่ง    สมาชิกสภาเทศบาล 
          ๑๐. จ.ส.อ.สมศักดิ ์     ชมวงษ์  ตําแหน่ง    สมาชิกสภาเทศบาล              

  ๑๑. รอ้ยตรสีุรชัย      เกษมโศธน์ ตําแหน่ง    สมาชิกสภาเทศบาล 
          ๑๒. นายชาตรี            บัวทอง  ตําแหน่ง    สมาชิกสภาเทศบาล              

       -  ปรัชญาและรูปแบบการทํางานของคณะผู้บริหาร 
                ความมุ่งมั่นของคณะผู้บริหาร  คือ ตั้งใจทีจ่ะพัฒนาเทศบาลตําบลหนองบัว บําบัดทุกข ์
บํารุงสุขให้แก่ประชาชน ใหไ้ด้รับประโยชน์อย่างเต็มท่ี ทั่วถึง และเปน็ธรรมสามารถอยู่ร่วมกันไดอ้ย่างมีความสขุ  
โดยหลักการทาํงาน ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความน่าเชื่อถอื  ความโปร่งใส  ความมีประสทิธิภาพ การตรวจสอบได ้ 
มุ่งกระจายอํานาจ และทีส่ําคัญใหทุ้กฝ่ายมีส่วนร่วมในการบริหารงานของเทศบาล และบริหารตามหลักการบริหาร 
จัดการทีด่ี  (Good   Governance)     

 

 

 

 



๑๒ 

 
 ๒.๖.๔  การมีส่วนรว่มของประชาชน ในกิจกรรมทางการเมอืงการบรหิาร 

                        ในการจดัทําแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลหนองบัว ไดม้ีการประชาคม รับฟังความ
คิดเห็นจากประชาชนในพื้นท่ี  เพื่อกําหนดอนาคตของท้องถิ่น และในการบริหารงานของเทศบาล ไดเ้ปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการดําเนินงานกับเทศบาล   ตั้งแต่ ร่วมคิด  ร่วมดําเนินการ  ร่วมประเมินผล  และ
ร่วมรับผิดชอบ ในงานกิจกรรมและโครงการที่ทางเทศบาลได้จดัขึ้น อย่างตอ่เนื่องตลอดปี 


