
 
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายกเทศมนตรีต าบลนิเวศน์  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
............................................ 

 
เรียน   ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนิเวศน์ และประชาชนที่เคารพ  

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพ่ิมเติม ถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562) มาตรา 48 ทศ 
ของวรรค 5 และ 6 บัญญัติให้นายกเทศมนตรีจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้   
ต่อสภาเทศบาลเป็นประจ าทุกปี และค าแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีและรายงาแสดงผลการปฏิบัติงาน      
ให้ประกาศไว้ โดยเปิดเผยที่ส านักงานเทศบาลด้วยนั้น  กระผม  นายเยี่ยมเพชร  พลเยี่ยม  ต าแหน่ง นายก 
เทศมนตรีต าบลนิเวศน์  และคณะผู้บริหาร ได้มุ่งเน้นที่จะพัฒนาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพ่ีน้อง
ประชาชนในพื้นท่ี เพ่ือให้เกิดประโยชน์กับพ่ีน้อง ประชาชนในพื้นท่ีมากที่สุด และให้พ่ีน้องประชาชนเกิดความ 
พึงพอใจสูงสุดจากการบริหารงานตามท่ีได้มุ่งหวังเอาไว้  ภายใต้ข้อจ ากัดในหลายๆ ด้าน โดยในการแก้ไขปัญหา
เราจะมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและบุคคลส่วนใหญ่มากที่สุด ในโอกาสนี้กระผมขอรายงานผลการ
ด าเนินงานต่อสภาเทศบาลต าบลนิเวศน์  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563  ดังนี้ 
๑.นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

๑.๑  พัฒนาเสนทางคมนาคม  ถนนสายหลักและสายรองใหมีสภาพดี  มีมาตรฐาน   มีความปลอดภัย
แกประชาชนและครอบคลุมทั่วถึงทุกพ้ืนที่ เพียงพอตอความตองการของประชาชนและความเจริญเติบโตของ
เมือง 

๑.๒  พัฒนาระบบระบายน้ าใหไดมาตรฐานเพียงพอและทั่วถึง 
๑.๓  พัฒนาการใหบริการดานแสงสวาง  ไฟฟาสาธารณะระหวางทางในหมูบานตลอดถึงที่สาธารณะ 

อยางทั่วถึงและไดมาตรฐานยิ่งขึ้น 
๑.๔ พัฒนา ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย ใหไดมาตรฐานยิ่งขึ้นและครอบคลุม ทุกชุมชน  เพ่ือการ

บริการประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูลขาวสารของเทศบาล และหนวยงานที่เกี่ยวของใหประชาชนไดรับทราบ
ทั่วถึง 

๑.๕ กอสรางอาคารส านักงานหลังใหม เพ่ือใหมีสถานที่ปฏิบัติงานที่ทันสมัยและเพียงพอตอการ
ปฏิบัติงาน  พรอมทั้งเปนการอ านวยความสะดวกสบายตอประชาชนที่มารับบริการ 
๒.  ดานเศรษฐกิจ 

๒.๑  สนับสนุนกองทุนและกลุ่มอาชีพตางๆ ที่มีอยูใหเขมแข็งและมีประสิทธิภาพ 
๒.๒ สงเสริมกลุมอาชีพตางๆ ใหมีศักยภาพ และมีทักษะในการประกอบอาชีพสรางชุมชนเขมแข็ง 

๓.  ดานการศึกษาและการกีฬา 
๓.๑  สนับสนุนทุนการศึกษาใหกับเด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน 
๓.๒  กอสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล พรอมบริการจัดรถโดยสารรับ- ส่งนักเรียนในศูนยพัฒนา

เด็กเล็กอยางทั่วถึง 
๓.๓  สงเสริม  สนับสนุน  ปลกูฝงคานิยมที่ดีตอการกีฬา  รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนวัสดุอุปกรณการ

กีฬาใหกับชุมชนและกลุมเยาวชน   เพ่ือสงเสริมสุขภาพอนามัยของรางกายอันสงผลใหมีคณุภาพชีวิตที่ดี 
๓.๔  สนับสนุนการจัดตั้งศูนยเยาวชน  ลานกีฬา  สถานที่ออกก าลังกายและสถานที่พักผอนหยอนใจให

เพียงพอกับความตองการของประชาชน 
๓.๕  สนับสนุนดานการจัดการใหมีและสงเสริมการแขงขันกีฬาประเภทตางๆ ใหมากขึ้น 

 
 
 
 



๔.  ดานศิลปวัฒนธรรมและประเพณี  
   ๔.๑  สงเสริมและสนับสนุนประเพณีตาง ๆ อนุรักษสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถิ่น  ไดแก  
    -  จัดงานประเพณีลอยกระทง  
    -  จัดงานวันเด็กแหงชาติใหกับเด็กและเยาวชนที่เปนอนาคตของชาติ  

 -  จัดงานประเพณีรดน้ าด าหัวผสููงอายุในวันสงกรานต  
๔.๒  สงเสริมใหวัดเปนศูนยกลางในการสงเสริมประเพณีทองถิ่น  และสนับสนุนกิจกรรมของวัดในเขต

เทศบาลอยู่อย่างตอเนื่อง 
๕.  ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต  สังคมและชุมชน 
    ๕.๑  ผสููงอายุ คนพิการ ผูดอยโอกาส และผูปวยโรคเอดส ไดรับเบี้ยยังชีพตามหลักเกณฑและนโยบาย
ของรัฐบาลทุกคน  
   ๕.๒ สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมดานการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนใน
พ้ืนที่     
  ๕.๓ สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน(อปพร.) ใหมีความพรอมแลคุณภาพ 
สูมาตรฐาน โดยเทศบาลเปนผูสนับสนุนคาตอบแทนตามระเบียบที่ก าหนด ในการปฏิบัติหนาที่ตามค าสั่งเทศบาล  
๖.  ดานการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม    

๖.๑ พัฒนา ปรับปรุงรถกู้ชีพฉุกเฉินให้มีความทันสมัย รวมทั้งเครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ในการ
ช่วยชีวิตให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานยิ่งขึ้น 

๖.๒ จัดให้มีโครงการวัดสายตาประกอบแว่นตาให้กับผู้ที่มีปัญหาด้านสายตา 
๖.๓  พัฒนาและดูแลรักษาความสะอาดในเขตเทศบาล  โดยพัฒนาประสิทธิภาพการเก็บขนขยะให

ทั่วถึง  และจัดใหมีถังขยะเพียงพอกับปริมาณขยะอยางเหมาะสม  
๖.๔  สนับสนุนกิจกรรมของอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.)  
๖.๕  ปรับปรุงภูมิทัศนในเขตเทศบาลใหสะอาด สวยงาม นามอง    

   ๖.๖  สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน  ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน     
๗.  ดานการบริหารจัดการที่ดี  
   ๗.๑  สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่นอยางตอเนื่องทุกขั้นตอน  

๗.๒  ปรับปรุง พัฒนาและจัดใหมีเครื่องมือเครื่องใช ใหเพียงพอและทันสมัยเพ่ือความสะดวก  รวดเร็ว  
มีประสิทธิภาพและเอ้ือตอการใหบริการแกประชาชน  
   ๗.๓  เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพการใหบริการประชาชนของเทศบาลต าบลนิเวศน์  โดยยึดหลัก
จรรยาบรรณของขาราชการ  
   ๗.๔  บริหารงานดวยความซื่อสัตย โปรงใส  สามารถตรวจสอบได โดยค านึงถึง  ผลประโยชนสวนรวม
ของประชาชนในทองถิ่น ภายใตการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลต าบลนิเวศน ์
 
1. สภาพทั่วไป 
1.1 ทีต่ั้ง 

         เทศบาลต าบลนิเวศน์    ได้จัดตั้งตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล      
พ.ศ.2537 เมื่อปี พ.ศ.2540  และได้ยกฐานะเป็นเทศบาลต าบล เมื่อวันที่  30  กรกฎาคม พ.ศ. 2551  ตาม
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลนิเวศน์ อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น
เทศบาลต าบลนิเวศน์ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551  โดยมีส านักงานเทศบาล  ตั้งอยู่  หมู่ที่ 5   บ้านนิคม  
ต าบลนิเวศน์ อ าเภอธวัชบุรี  จังหวัดร้อยเอ็ด  มีถนนสายหลักส าคัญ คือ ถนนแจ้งสนิท  (ทางหลวงสายที่ 23) 
เทศบาลต าบลนิเวศน์ตั้งอยู่ทางทิศ ตะวันตกของอ าเภอธวัชบุรี  ห่างจากอ าเภอธวัชบุรี  4  กิโลเมตรและห่างจังหวัด
ร้อยเอ็ด 7   กิโลเมตร   

- ทิศเหนือ    ติดเขตกับต าบลมะอึ          อ าเภอธวัชบุรี  จังหวัดร้อยเอ็ด 
- ทิศใต้         ติดเขตกับต าบลหนองไผ่   อ าเภอธวัชบุรี  จังหวัดร้อยเอ็ด 
- ทิศตะวันออก    ติดเขตต าบลอุ้มเม้า            อ าเภอธวัชบุรี  จังหวัดร้อยเอ็ด 
- ทิศตะวันตก  ติดเขตกับต าบลเหนือเมือง  และเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  อ าเภอเมือง   

จังหวัดร้อยเอ็ด 
1.2 เนื้อที ่

เทศบาลต าบลนิเวศน์   มีพื้นที่ทั้งหมด  27.82   ตารางกิโลเมตร  หรือจ านวน  17,387.05 ไร่ 
1.3 ภูมิประเทศ และสภาพภูมิอากาศ 

         สภาพพ้ืนที่ทั่วไปเป็นราบลุ่มและเป็นพ้ืนที่ปุาสาธารณะ  พ้ืนที่ส่วนใหญ่ ประมาณร้อยละ  80 ใช้
เป็นพื้นที่เกษตรกรรม  ภูมิอากาศทั่วไปค่อนข้างร้อนและแห้งแล้ง  อุณหภูมิเฉลี่ย  ประมาณ  29  องศา
เซลเซียส ลักษณะภูมิอากาศของเทศบาลต าบลนิเวศน์   อยู่ภายใต้อิทธิพลของมรสุมที่พัดประจ า เป็น
ฤดูกาล  2  ชนิด   โดยพัดจากทิศตะวันออกเฉียงในฤดูกาล    เรียก  “มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ”  
อิทธิพลของลมมรสุมนี้จะพัดจากทิศตะวันตกเฉียงใต้เป็นในช่วงฤดูฝน  เทศบาลต าบลนิเวศน์มีอากาศร้อน
จัดและแห้งแล้งในฤดูร้อนและมีอากาศหนาวเย็นในฤดูหนาว   ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น  3   ฤดูคือ 

  ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์   -  เดือนเมษายน 
  ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม   -  เดือนตุลาคม 
  ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน  - เดือนมกราคม 

 
1.4      เทศบาลต าบลนิเวศน์  มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด จ านวน  16  หมู่บ้าน  ประกอบด้วย 
  1.  หมู่ที่  1   บ้านนิเวศน ์ (มีพ้ืนที่บางส่วนอยู่ในเขตเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์) 
  2.  หมู่ที่  2   บ้านจอมพล (มีพ้ืนที่บางส่วนอยู่ในเขตเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์) 
  3.  หมู่ที่  3 บ้านเหล่าแถม 

4.  หมู่ที ่4  บ้านท่าเยี่ยม 
5.  หมู่ที ่5  บ้านนิคม  (เป็นที่ตั้งส านักงานเทศบาลต าบล) 

  6.  หมู่ที่ 6 บ้านชัยคาม 
  7.  หมู่ที่ 7 บ้านประตูชัย  (ค าไฮ) 
  8.  หมู่ที่ 8 บ้านโนนชี้ช้าง 
  9.  หมู่ที่ 9 บ้านหนองบัว 

10. หมู่ที่ 10 บ้านดอนไผ่ 
 
 
 



11. หมู่ที่ 11 บ้านตาเสือ 
       12. หมู่ที่12 บ้านหนองเดิด 

13. หมู่ที่ 14 บ้านธวัชชัย (มีพ้ืนที่บางส่วนอยู่ในเขตเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์) 
14. หมู่ที่ 15 บ้านนิเวศน ์  (มีพ้ืนที่บางส่วนอยู่ในเขตเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์) 
15. หมู่ที่ 16 บ้านประตูชัย  (หมู่บ้านตั้งใหม่  แยกจาก  หมู่ที่  7) 
16. หมู่ที1่7  บ้านนิคม  (หมู่บ้านตั้งใหม่ แยกมาจาก  หมู่ที่  5) 

1.5  จ านวนประชากร/ครัวเรือน 
  จ านวนประชากรทั้งหมด  6,696  คน   แยกเป็น ชาย  3,331 คน   หญิง  3,365  คน  

หมู่ที่ ชาย หญิง รวม ครัวเรือน/หลัง 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
14 
15 
16 
17 

 

23 
194 
292 
332 
407 
253 
300 
121 
263 
251 
109 
148 

59 
20 

284 
275 

 

27 
201 
269 
320 
433 
234 
324 
131 
244 
239 
122 
129 

64 
22 

316 
290 

 

50 
395 
561 
652 
840 
487 
624 
252 
507 
490 
231 
277 
123 

42 
600 
565 

 

43 
242 
162 
271 
333 
147 
457 

80 
143 
145 

72 
91 

109 
14 

378 
208 

 
รวมทั้งหมด 3,331 3,365 6,696 2,895 

                     ที่มา ส านักงานทะเบียน อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดรอ้ยเอ็ด ข้อมูล ณ วันท่ี   10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
 
2. สภาพทางเศรษฐกิจ 
2.1 อาชีพ 

ร้อยละ  95   ของประชากรในพื้นที่ประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรม 
2.2 หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาล 

ปั๊มน้ ามัน  และก๊าช  4    แห่ง 
โรงงานอุตสาหกรรม  3   แห่ง 
โรงสี    10   แห่ง 
 
 
 
 
 
 

 



 3.  สภาพทางสังคม 
3.1 การศึกษา 

โรงเรียนประถมศึกษา  5     แห่ง 
โรงเรียนมัธยมศึกษา  2   แห่ง 
โรงเรียนอาชีวะศึกษา  1     แห่ง 
โรงเรียนการศึกษาพิเศษ  1   แห่ง       (ผู้พิการทางโสต) 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  2     แห่ง 
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน 16    แห่ง            ( ครบทุกหมู่บ้าน ) 

3.2 สถาบันและองค์กรทางศาสนา 
วัด/ส านักสงฆ์   12   แห่ง 

3.3 การสาธารณสุข 
สถานีอนามัยประจ าต าบล             1   แห่ง 
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ า  ร้อยละ  100 

3.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
- สถานีต ารวจทางหลวง 1 (กองก ากับการ 4) กองบังคับการต ารวจทางหลวง     1   แห่ง 

4. การบริการโครงสร้างพ้ืนฐาน 
4.1 การคมนาคม 

สภาพการคมนาคม ในพ้ืนที่ยังไม่สะดวกเท่าที่ควรเนื่องจากถนนมีสภาพแบบเดิมที่ยังไม่ได้รับการปรับปรุง 
เมื่อมีฝนตกในฤดูฝนก็จะท าให้สภาพช ารุดทรุดโทรม เป็นหลุมบ่อ  สัญจรไปมาไม่สะดวกเป็นอุปสรรคปัญหาอย่าง
มาก 

ถนนสาธารณะทั้งหมดที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลนิเวศน์ คิดเป็นพื้นที่   รวม  514,037  
ตารางกิโลเมตร จ านวนชนิดและความยาว  ของเส้นทางคมนาคมท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน  ดังนี้ 

- ถนน คสล. 18  สาย  ความยาวทั้งหมด  3.49  กิโลเมตร  คิดเป็นพ้ืนที่  262,874   ตารางเมตร 
- ถนนลาดยาง 5 สาย   ความยาวทั้งหมด   30   กิโลเมตร  คิดเป็นพ้ืนที่   180,000  ตารางเมตร 

     - ถนนดิน      26 สาย   ความยาวทั้งหมด 17.06 กิโลเมตร  คิดเป็นพ้ืนที่    81,580  ตารางเมตร 
4.2 การโทรคมนาคม 

ที่ท าการไปรษณีย์โทรเลข -   แห่ง 
4.3 การไฟฟ้า 

จ านวนหมู่บ้านที่ไฟฟูาเข้าถึงทุกหมู่บ้าน  ร้อยละ  100 
        จ านวนประชากรที่ใช้ไฟฟูา            ร้อยละ  100 
4.4 แหล่งน้ าธรรมชาติ 

- ล าน้ า แหล่งห้วย  4 สาย 
- บึง หนองและอ่ืนๆ  11 แห่ง 

4.5 แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
- ฝาย      4   แห่ง 
- บ่อน้ าตื้น   45    แห่ง 
- บ่อโยก              35 แห่ง 
-ประปาหมู่บ้าน                 6       แห่ง 
 
 
 
 
 



5.ศักยภาพของเทศบาลต าบลนิเวศน์ 
คณะผู้บริหารจ านวน    5   คน 
สมาชิกสภาเทศบาล    11 คน 
พนักงานเทศบาล (ข้าราชการ)   27 คน 
พนักงานครูเทศบาล     2  คน  
พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป     14 คน 
พนักงานจ้างเหมาบริการ (ตามอ านาจหน้าที่)  46 คน 

6.รายได้เทศบาลต าบลนิเวศน์  ( ณ วันที่30 กันยายน พ.ศ. 2563) จ านวน 41,414,343.00บาท แยกเป็น 
  -หมวดภาษีอากร     จ านวน  355,938.70    บาท 
  -หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต  จ านวน  315,648.20   บาท 
  -หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   จ านวน  179,020.35    บาท 
  -หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน  443,388.00    บาท 
  -หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด    จ านวน     6,913.49   บาท 
  -หมวดรายได้จากทุน    จ านวน   14,970.00   บาท 
  -หมวดภาษีจัดสรร    จ านวน 18,858,199.26 บาท 
            -หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                         จ านวน 21,240,265.00 บาท 
            -รายรับจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                    จ านวน          -              บาท 
7.ศกัยภาพของชุมชนและพื้นที่ 

7.1 การรวมกลุ่มของประชาชน 
จ านวนกลุ่มทุกประเภท        จ านวน  33    กลุ่ม 
แยกประเภทของกลุ่ม 
- กลุ่มอาชีพ     จ านวน             17    กลุ่ม 
- กลุ่มออมทรัพย์     จ านวน   14    กลุ่ม 
- คณะกรรมการพัฒนา    จ านวน               1    กลุ่ม 
- คณะท างานสนับสนุนการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนระดับต าบล   1   กลุ่ม 
7.2 จุดเด่นของพ้ืนที่ 
พ้ืนที่เทศบาลต าบลนิเวศน์  มีอ่างเก็บน้ าธวัชบุรี  ครอบคลุมพ้ืนที่มีทั้งหมด  3  หมู่บ้าน คือ หมู่ที่  6 

 บ้านชัยคาม  หมู่ที่   4   บ้านท่าเยี่ยม  และหมู่ที่ 14  บ้านธวัชชัย  ซึ่งมีลักษณะเป็นอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ 
 สามารถกักเก็บน้ าได้มาก  และน าน้ ามาใช้พัฒนาทางด้านการเกษตร  โดยการจัดระบบคลองส่งน้ าชลประทานเป็น
แหล่งขยายพันธุ์สัตว์น้ า  และสามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยว หรือสถานที่พักผ่อนหย่อนใจทางธรรมชาติเพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อประชาชนในพ้ืนที่ และบริเวณใกล้เคียงได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

เทศบาลต าบลนิเวศน์ ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพ่ือแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ ซึ่งเป็น จุดมุ่งหมาย
ความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของ ท้องถิ่นในอนาคต
อย่างรอบด้านภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่าง ๆ จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์ คาดหวังที่จะให้
เกิดข้ึนในอนาคต  ดังนี้ 

 

วิสัยทัศน์การพัฒนา 
  “ยึดหลักธรรมาภิบาล   บริหารงานโปร่งใส   ตรวจสอบได้” 

  

เพ่ือให้การพัฒนาเทศบาลนิเวศน์ บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ข้างต้น จึงก าหนดให้มี ยุทธศาสตร์การพัฒนา
และกลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา หรือวิธีการด าเนินงานที่จะต้องมุ่งเน้น เพ่ือเป็น กรอบชี้น าในการจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลนิเวศน์  โดยแบ่งยุทธศาสตร์ออกเป็น 7  ด้าน และแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 

 
 



ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   

      2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
     3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
      4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
      5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  
      6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
      7.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 
แนวทางการพัฒนาเทศบาลต าบลนิเวศน์ 
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
    แนวทางการพัฒนา 
     1. ก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในเขตเทศบาลให้ได้ 
มาตรฐานและเพียงพอ 
          2. สนับสนุนและส่งเสริมการวางแผนพัฒนาระบบการขนส่งให้สามารถเชื่อมโยง ประสานกันได้อย่าง
สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
          3. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของชุมชนให้เหมาะสมและขยายบริการสังคมให้เข้าถึงชุมชนอย่างทั่วถึง  
          4. ส่งเสริมสนับสนุนการกระจายโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็น เช่น ไฟฟูา ประปา โทรศัพท์และการสื่อสาร
ด้านโทรคมนาคมอ่ืน ๆ ไปสู่ชุมชนเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน 
         5. ส่งเสริมและพัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ าสะอาดสาธารณะให้เป็นน้ าสะอาดและอ านวย 
ประโยชน์ด้านการพักผ่อนหย่อนใจแก่ประชาชน 
           6. สนับสนุนให้มีการจัดสวนหย่อมไม้ดอกไม้ประดับบนพื้นที่ว่าง รวมทั้งที่ของหน่วยงาน 
ราชการ เอกชน 
 
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ   
    แนวทางการพัฒนา 

1. สนับสนุนการเสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ และสร้างความเข็มแข็งของชุมชม
และประชาสังคมเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาแบบพ่ึงพาตนเอง 
           2. รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจด้วยการส่งเสริมกลุ่มออมทรัพย์และพัฒนากลุ่มอาชีพ 
           3. ส่งเสริมตลาดชุมชนโดยจัดให้มีลานค้าชุมชนและร้านค้าชุมชน สินค้าท่ีระลึกชุมชน 
           4. ฝึกอบรมให้ความรู้และทักษะในเชิงธุรกิจ การผลิต การบริหาร การจัดการ และตลาดให้แก่
ผู้ประกอบการและองค์กรเอกชน และพัฒนาธุรกิจชุมชนให้เข็มแข็ง สร้างเครือข่ายกลุ่มอาชีพ 
  
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
    แนวทางการพัฒนา 
       1.ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
          2.พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยการปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกจุดดึงดูดนักท่องเที่ยว ส่งเสริมอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรม งานประเพณี และงานประจ าปี 

3. ส่งเสริมประชาสัมพันธ์เผยแพร่การท่องเที่ยวทุกรูปแบบ 
 
 
 

 



4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
    แนวทางการพัฒนา 
        1.สนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนรว่มในการจัดการศึกษาของเทศบาลและปรับปรุงหลักสูตรให้มีความ
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 
          2.สนับสนุนและส่งเสริมให้เด็กก่อนวัยเรียน ได้รับการบริการด้านเตรียมความพร้อมในรูปแบบ เช่น ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สถานรับเลี้ยงเด็ก โดยด าเนินการร่วมกันระหว่างรัฐ เทศบาล เอกชน ชุมชน และครอบครัว 
          3.สนับสนุนกระบวนการปฏิรูปการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างต่อเนื่องจัดสร้างแหล่งความรู้ในชุมชนพร้อม
อุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนรู้ เพ่ือกระตุ้นและสนับสนุนการค้นคว้าความรู้ของครอบครัวและชุมชน 
          4. ส่งเสริมการจัดการศึกษาท่ีให้ทางเลือกหลากหลายตามความเหมาะสมของกลุ่มเปูาหมายต่าง ๆ  
ทั้งในระบบ นอกระบบ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
          5.สนับสนุนและส่งเสริมให้ครูและชุมชนร่วมกันก าหนดและปรับปรุงหลักสูตรให้มีความสมดุลสัมพันธ์กัน 
ทั้งหลักสูตรที่เน้นการเป็นสากลบนฐานของความเป็นไทยหลักสูตรที่เน้นความสนใจของผู้เรียน และหลักสูตร
ท้องถิ่นเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านและมีสภาพแวดล้อมของชุมชน 
         6.สนับสนุนให้มีการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการค้นคว้า วิจัย การสาธิตการสอน 
และแนะน าวิธีการต่อเด็กท่ีมีปัญญาเลิศ และเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ 
          7.ส่งเสริมให้มีการพัฒนาครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ด้านการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง ตลอด
ทั้งการพัฒนาให้สามารถใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
          8.ส่งเสริม สืบสานจารีตประเพณี ศาสนาและวัฒนธรรม อันดีงามให้คงอยู่กับท้องถิ่นสืบไป 
          9. ส่งเสริมการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมให้ทันสมัยถูกต้องเพ่ือ
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้อย่างกว้างขวาง 
            
5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
     แนวทางการพัฒนา 
         1. ส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนเพื่อการมีสุขภาพดีถ้วนหน้า 
           2. สนับสนุนจัดศูนยบ์ริการสาธารณสุขและเพ่ิมบุคลากรทางด้านสาธารณสุขให้เพียงพอ 
           3. สนับสนุนให้ประชาชนและชุมชนมีสิทธิรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ
อนามัยและสามารถเลือกบริโภคสินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัย 
           4 .ส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐ สถานประกอบการ ธุรกิจเอกชน และสถานศึกษาทุก 
ระดับจัดกิจกรรมการเล่นกีฬา และการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพอย่างกว้างขวาง รวมทั้งจัดให้มีสถานที่ออก
ก าลังกาย และเล่นกีฬาอย่างเพียงพอและทั่วถึง 
           5. สนับสนุนให้ประชาชนมีหลักประกันด้านสุขภาพอย่างทั่วถึงครอบคลุมผู้มีรายได้น้อยควบคู่กับการ
ปรับปรุงและพัฒนาระบบประกันสุขภาพและเป็นธรรม 
           6. สนับสนุนการพัฒนาแพทย์แผนไทยผสมในระบบสาธารณสุข โดยการพัฒนาองค์ความรู้ด้านภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารทางด้านสาธารณสุข 
           7. พัฒนาปรับปรุงระบบการด าเนินงานปูองกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์และโรคติดต่ออ่ืนๆ  
           8. สนับสนุนให้ชุมชนด าเนินด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยให้มีมาตรการ
ระบบงานและวิธีการปฏิบัติในการตรวจตรา แจ้งข่าวสาร ระงับเหตุอย่างเป็นระบบ 
           9. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบปูองกันและบรรเทาสาธรณภัย รวมทั้งให้ทุกชุมชนได้มีเครื่องมือ
อุปกรณ์และได้รับการฝึกอบรมความพร้อม ตามความเห็นชอบและสามารถปูองกันบรรเทาสาธารณภัยได้ 
 
 
 
 



           10. ส่งเสริมการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเปูาหมายต่างๆ โดยเฉพาะ 
เด็กและเยาวชนทั้งในและนอกระบบโรงเรียน ตลอดจนผู้ใช้แรงงานโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน 
           11. เสริมสร้างสมรรถภาพของชุมชนให้แข็งแรง สามารถพ่ึงตนเองได้ ตระหนักถึงหน้าที่ทั้งต่อตนเอง
และสังคม และสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมที่ริเริ่มโดยชุมชนการพัฒนากระบวนการสร้างสรรค์
ด้านศิลปวัฒนธรรมแก่การสร้างผลงานที่มีคุณภาพแก่สังคม 
            12. สร้างเสริมความรู้ความเข้าใจถึงรากฐานของวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและร่วมมือกันเผยแพร่
รักษาสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาน และมีความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น 
            13. สงเคราะห์เด็กและเยาวชน คนชรา คนพิการทุพพลภาพ ประชาชนผู้ทุกยากขาดแคลน ไร้ที่พ่ึง 
 ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 
6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
    แนวทางการพัฒนา 
         1. ลดปริมาณขยะมูลฝอยและกากของเสียที่เกิดจากชุมชนและส่งเสริมการน ามาใช้ใหม่อย่างเหมาะสม 
           2. จัดให้มีการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่เหมาะสม ตั้งแต่การเก็บขน การขนส่ง และการก าจัด
อย่างถูกสุขลักษณะ 
        3. รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมจิตส านึกให้แก่ประชาชนและองค์กรชุมชนได้ตระหนึกถึง
ผลกระทบจากความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งให้ความร่วมมือในการปูองกัน 
ติดตามเฝูาระวังและแก้ไขปัญหาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และคุณภาพชีวิตที่ดี 
          4. จัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและพ้ืนที่สีเขียว เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมธรรมชาติที่มีสีเขียวพื้นที่โล่ง และ
สวนสาธารณะในเมืองให้ได้สัดส่วนกับจ านวนคน และการเจริญเติบโตของชุมชนรวมทั้งเพ่ือเป็นการเสริมสร้างภูมิ
ทัศน์ท้องถิ่น 
          5 .ส่งเสริม ประสาน และผนึกก าลังกับส่วนราชการทั้งในส่วนกลาง ภูมิภาคและท้องถิ่นอ่ืน องค์กร
เอกชนและประชาชนให้ร่วมแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
    แนวทางการพัฒนา 
           1. พัฒนาและปฏิรูประบบการบริหารงานของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของการบริหาร
งบประมาณ 
           2. เสริมสร้างกระบวนการพัฒนาและการตัดสินใจแบบมีส่วนร่วมของประชาสังคมทั้งภาคราชการ  
ภาคธุรกิจเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน นักวิชาการ สื่อมวลชน ชุมชน และประชาชน ในการร่วมคิดร่วมท าร่วม
รับผิดชอบ และร่วมติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 
      3. พัฒนาและปรับปรุงศักยภาพของบุคลากรในมีจิตส านึกในการปฏิบัติหน้าที่ให้เน้นความสามารถ และ
สร้างประโยชน์แก่ประชาชนและสังคมเป็นหลักการปฏิบัติงานอย่างสุจริต เพ่ือรองรับการกระจายอ านาจ และ
การถ่ายโอนภารกิจ และเพ่ือเตรียมรองรับระบบการตรวจสอบความโปร่งใส                            
          4. พัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ในการบริการประชาชนและน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยและ
เหมาะสมมาใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานและบริการประชาชน 
           5. ส่งเสริมและสนับสนุนสร้างเครือข่ายชุมชน การจัดเวทีประชาคมในชุมชนเพ่ือสร้างกระบวนการ
เรียนรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมเพ่ือการสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง 
 
 
 
 
 



           6.จัดให้มีการอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่ประชาชนในชุมชน ให้มีประสิทธิภาพในการพัฒนาตนเองและ
ชุมชน           
           7.เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลโดยปรับปรุงเทศบัญญัติ อัตราภาษีและค่าธรรมเนียม
ที่มุ่งความเสมอภาคและมีประสิทธิภาพและให้มีรายได้เพียงพอในการบริหารจัดการด้านสังคมอย่างทั่วถึง 
           8.พัฒนาประสิทธิภาพของการประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมถึงชุมชนในเขตเทศบาลอย่างทั่วถึง 
           9. ส่งเสริมให้มีการลดการใช้พลังงานที่ฟุุมเฟือยทุกประเภท ตลอดจนการใช้มาตรการประหยัดไฟฟูา 
น้ ามัน ด้วยการจัดหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมแทนที่ 
 เทศบาลต าบลนิเวศน์  ได้จัดท างบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  และประกาศ
บังคับใช้เมื่อวันที่  23  กันยายน  2562  โดยตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี  2563  จ านวน
ทั้งสิ้น  47,000,000 บาท ( สี่สิบเจ็ดล้านบาทถ้วน )  และเทศบาลต าบลนิเวศน์  มีรายรับจริง  ณ  วันที่ 30  
กันยายน  2563  จ านวน  41,450,251.10  บาท  (สีส่ิบเอ็ดล้านสี่แสนห้าหมื่นสองร้อยห้าสิบเอ็ดบาทสิบ
สตางค์)  มีรายจ่าย จริง  ณ  วันที่  30  กันยายน  2563  จ านวน  39,906,152.90  บาท (สามสิบเก้าบาท
เก้าแสนหกพันหนึ่งร้อยห้าสิบสองบาทเก้าสิบสตางค์)   และด าเนินการตามโครงการ สรุปรายละเอียดดังนี้   
 

รายการ/หมวด ประมาณการ 
รวมจา่ยจาก 

เงนิงบประมาณ 

รวมจา่ยจาก 
เงนิอุดหนุนระบุ

วตัถุประสงค์/เฉพาะกจิ 
รวม 

รายจ่าย  

รายจา่ย         

งบกลาง 14,197,120.00 10,613,055.79 - 10,613,055.79 

เงนิเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,660,640.00 2,508,720.00 - 2,508,720.00 

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 13,149,880.00 12,652,131.00 - 12,652,131.00 

คา่ตอบแทน 984,300.00 665,432.50 - 665,432.50 

คา่ใช้สอย 6,719,300.00 5,883,143.74 - 5,883,143.74 

คา่วสัด ุ 3,228,460.00 2,239,740.93 24,786.00 2,264,526.93 

คา่สาธารณูปโภค 955,000.00 752,046.33 - 752,046.33 

คา่ครุภณัฑ ์ 1,097,100.00 800,350.00 29,900.00 830,250.00 

คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง 2,568,200.00 2,560,400.00 2,708,000.00 5,268,400.00 

เงนิอุดหนุน 1,440,000.00 1,231,132.61 - 1,231,132.61 

รวมจา่ย 47,000,000.00 39,906,152.90 2,762,686.00 42,668,838.90 

รายรับ  

รายรบั         

ภาษีอากร 370,000.00 357,998.80 - 357,998.80 

คา่ธรรมเนียม คา่ปรบั และใบอนุญาต 388,000.00 315,648.20 - 315,648.20 

รายไดจ้ากทรพัย์สนิ 130,000.00 179,020.35 - 179,020.35 

รายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย ์ 280,000.00 477,236.00 - 477,236.00 

รายไดเ้บ็ดเตล็ด 10,000.00 6,913.49 - 6,913.49 

รายไดจ้ากทุน 5,000.00 14,970.00 - 14,970.00 

ภาษีจดัสรร 20,973,000.00 18,858,199.26 - 18,858,199.26 

เงนิอุดหนุนท ั่วไป 24,844,000.00 21,240,265.00 - 21,240,265.00 

เงนิอุดหนุนระบุวตัถปุระสงค์/เฉพาะกจิ - - 2,762,686.00 2,762,686.00 

รวมรบั 47,000,000.00 41,450,251.10 2,762,686.00 44,212,937.10 

รายรบัสูงกวา่รายจา่ย รวมท ัง้สิน้       1,544,098.20 

 
 
 
 


