
   

บทที ่1 

บทน ำ 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญในกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

  ปัจจุบันการวางแผนพัฒนามีบทบาทส าคัญมากในการบริหารงานทั้งภาครัฐ และ 

ภาคเอกชนโดยใช้หลักวิชาการความรู้ทางวิทยาการ วิเคราะห์ศักยภาพ ปัญหา สภาพแวดล้อมต่างๆ      

เพื่อน ามาประกอบก าหนดทิศทางหรือแนวทางการด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่

ก าหนดไว้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ  สืบเนื่องจากกรมส่ง เสริมการปกครองท้องถิ่ น 

กระทรวงมหาดไทยก าหนดให้หน่วยราชการส่วนท้องถิ่นทุกแห่งจัดท าแผนพัฒนาเพื่อก าหนดกรอบ

นโยบายแนวทางการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น โดยให้ความสอดคล้องกับนโยบาย และ

แนวทางตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ 

                    การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  พ.ศ. 2557-2561 ของเทศบาลต าบลน้ าเช่ียว      

จึงเป็นกระบวนการก าหนดทิศทางในอนาคต ของเทศบาลต าบลน้ าเช่ียว โดยก าหนดสภาพการณ์ที่   

ต้องการบรรลุและแนวทางในการบรรลุบนพื้นฐานของการรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้าน

และเป็นระบบ ทั้งนี้จะต้องสอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น  และปัญหา/ความต้องการของ    

ประชาชนด้วย 

การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามีความส าคัญต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น   

อย่างยิ่ง ทั้งนี้เนื่องจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นแผนพัฒนาที่มุ่งไปสู่สภาพการณ์ที่ต้องการให้

เกิดขึ้น  ในอนาคตเป็นกรอบในการก าหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มุ่งสู่

สภาพการณ์อันพงึประสงค์ได้อย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง

จ ากัดได้อย่าง มีประสิทธิภาพ การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงเป็นการก าหนดทิศทางการพัฒนา

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องก าหนดถึงสภาพการณ์ที่ต้องการบรรลุและแนวทางในการที่จะท า

ให้บรรลุถึงสภาพการณ์นัน้   

 

ลักษณะของแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

แผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนา เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ที่ได้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์และแนวทางในการพัฒนา  เป็นการแสดงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ

จุดมุ่งหมายที่จะด าเนินการพัฒนาในอนาคต โดยมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ และนโยบายของคณะผู้บริหารในการพัฒนาท้องถิ่น 

การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา จึงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งที่เทศบาลต าบลน้ า

เช่ียวจะต้องด าเนินการจัดท าเพื่อใช้เป็นกรอบในการก าหนดทิศทางการพัฒนา และเป็นแนวทางในการ

จัดท าแผนพัฒนาสามปี เนื่องจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นแผนพัฒนาที่มุ่งไปสู่สภาพการณ์อันพึง



 

ประสงค์ได้อย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง และสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการและเกิด

ประโยชน์สูงสุดและตรงตามความต้องการของประชาชนต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

1. เพื่อแสดงให้เห็นถึงลักษณะที่พึงประสงค์ของการพัฒนาในอนาคต ที่ต้องการให้

เกิดขึ้นในเขตเทศบาลต าบลน้ าเชี่ยว 

2. เพื่อแสดงให้เห็นถึงจุดมุ่งหมาย และแนวทางการด าเนินงานของเทศบาลต าบลน้ า

เชี่ยว ในการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อประกันคุณภาพการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน 

3. เพื่อแสดงให้เห็นถึงทิศทางในการพัฒนาที่สอดคล้องและสอดประสานไปกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของกลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา                

ของจังหวัดตราด   ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจังหวัดตราด   ตลอดจน

สภาพแวดล้อมของเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

4. เพื่อแสดงให้เห็นว่าผลลัพธ์สุดท้ายของการพัฒนามีเจตจ านงในการสร้างระดับ

คุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นให้ดีขึ้นในทุกด้านอย่างสมดุล โปร่งใส ตรวจสอบได้ และประชาชน  

มีสว่นร่วม 

 

ขั้นตอนในกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

ขั้นตอนที่  1  กำรเตรียมกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ   หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 

เตรียมการจัดท าโครงการเพื่อเสนอใหผู้บ้ริหารอนุมัติ 

ขั้นตอนที่ 2 กำรรวบรวมข้อมูล ปัญหำส ำคัญ รวบรวมข้อมูล ปัญหา ศักยภาพ             

ของท้องถิ่น  โดยจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น   ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง  เพื่อ

แจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหาความต้องการ  ประเด็นการพัฒนา  และประเด็นที่

เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อน ามา

ก าหนด     แนวทางการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโดยให้น าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจาก

หน่วยงานต่าง ๆ  และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

พร้อมทั้งจัดล าดับความส าคัญของปัญหา 

ขั้นตอนที่  3  กำรวิเครำะห์ศักยภำพเพื่อประเมินสภำพกำรณ์พัฒนำของท้องถิ่น

ในปัจจุบันประเมินสภาพการณ์ของท้องถิ่นในปัจจุบัน โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis โดยการวิเคราะห์ถึง

โอกาส    และสภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัด รวมถึงการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของท้องถิ่น ซึ่งเป็นการ

พิจารณา      ถึงปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก 

SWOT analysis    จุดแข็ง หมายถึง ทรัพยากรในการด าเนินงานหรอืทุนทรัพย์ขององค์กร 



 

     จุดอ่อน หมายถึง ข้อดอ้ยขององค์กรในการด าเนินงาน 

     โอกาส หมายถึง ปัจจัยภายนอกที่สง่ผลใหก้ารด าเนนิงาน 

     อุปสรรค      หมายถึง      ปัจจัยภายนอกที่สง่ผลให้การด าเนินงานขององค์กรด้อยลง 

ขั้นตอนที่  4  กำรก ำหนดวิสัยทัศน์และภำรกิจหลักกำรพัฒนำท้องถิ่น น าข้อมูลที่

ได้จาก 

ขั้นตอนที่ 2 และขั้นตอนที่ 3 มาก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่น 

วิสัยทัศน์ (Vision)  หมายถึง ถ้อยแถลงที่ระบุถึงสถานการณ์ในอุดมคติ                    

ซึ่งเป็น “จุดหมาย”    ที่ตอ้งการใหเ้กิดขึ้นในอนาคต  อันเป็นการตอบค าถามที่ว่า  “ ท้องถิ่นต้องการอะไร

ในอนาคต ” 

ภำรกิจหลัก (Mission)  หมายถึง  ข้อความหรือถ้อยแถลงที่แสดงถึงลักษณะหรือ

ขอบข่ายในการด าเนินงานที่เกี่ยวกับการบริหารและการจัดบริการสาธารณะ  รวมทั้งแนวคิดเกี่ยวกับ

องค์กร     หรือภาพลักษณ์ที่ต้องการน าเสนอในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็น

ขอบเขตของบทบาทหนา้ที่หลักหรือขอบเขตของกิจกรรมที่มุ่งเน้นเป็นพิเศษที่ต้องด าเนินการเพื่อให้บรรลุ

วิสัยทัศนท์ี่ก าหนดไว้ 

ขั้นตอนที่  5  กำรก ำหนดจุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน เป็นการน าเอา

วิสัยทัศน์และภารกิจหลักมาพิจารณาก าหนดจุดมุ่งหมาย เพื่อเป็นการก าหนดขอบเขตหรือประเภทของ

กิจกรรมที่ควรจะด าเนินการ เพื่อน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศนแ์ละภารกิจหลักที่ก าหนดไว้ 

ขั้นตอนที่  6  กำรก ำหนดจุดประสงค์กำรพัฒนำท้องถิ่น   เป็นการก าหนดผลส าเร็จ

ที ่

ต้องการ โดยก าหนดหลังจากที่ทราบภารกิจหลักที่จะต้องท าแล้ว เพื่อน าท้องถิ่นไปให้บรรลุความต้องการ

ที่เป็นในอนาคต 

ขั้นตอนที่  7  กำรก ำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและแนวทำงกำรพัฒนำ เมื่อได้

ด าเนินการก าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจหลัก วัตถุประสงค์และยุทธศาสตร์การพัฒนาโดยอาศัยพื้นฐานการ

วิเคราะห์SWOT แล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการก าหนดแนวทาง การพัฒนาของท้องถิ่น ซึ่งยุทธศาสตร์การ

พัฒนาท้องถิ่น หมายถึง แนวคิดหรือวิธีการ อันบ่งบอกถึงลักษณะว่าองค์กรต้องการก้าวไปสู่เป้าหมายที่

ต้องการในอนาคตได้อย่างไร จะไปถึงจุดหมายที่ตอ้งการได้อย่างไร 

ขั้นตอนที่  8  กำรก ำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำท้องถิ่น   เป็นการก าหนดปริมาณ

หรอืจ านวนสิ่งที่ตอ้งการใหบ้รรลุในแตล่ะแนวทางการพัฒนาภายในเวลาที่ก าหนด 

ขั้นตอนที่  9  กำรอนุมัติและประกำศใช้แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ    

คณะกรรมการ 

สนับสนุนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นน าผลที่ได้จากขั้นตอนที่  1  ถึงขั้นตอนที่  8          

มาจัดท ารา่งแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของเทศบาลต าบลน้ าเชี่ยวเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 



 

เพื่อพิจารณาและปรับปรุงก่อนน าเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่ออนุมัติร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและ

ประกาศใชแ้ผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนา 

 

 

ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

1. เป็นกรอบในการปฏิบัติงาน  แผนยุทธศาสตร์เป็นการก าหนดแนวทางเพื่อบรรลุ

จุดมุ่งหมายขององค์กรและเปรียบเสมือนเข็มทิศในการชี้ทางการพัฒนา ท าให้การปฏิบัติงาน

เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ลดความซ้ าซ้อนและสิน้เปลืองทรัพยากรในการบริหาร 

2. เป็นการรวมพลังในองค์กร กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์เป็นลักษณะของ

ความร่วมมือร่วมใจกันด าเนินงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  อันจะส่งผลต่อความรู้สึกในการมีส่วน

ร่วมและเป็นพันธกิจ  ร่วมกันในองค์กร  ซึ่งผลจากการร่วมมือกันจะน าไปสู่การมีผลงานที่มี

ประสิทธิภาพ 

3. เป็นตัวส่งเสริมก าลังใจในการปฏิบัติงาน แผนยุทธศาสตร์ไม่เป็นเพียงการวิเคราะห์

ข้อมูลแต่รวมถึงความคิดสร้างสรรค์ และแผนยุทธศาสตร์จะท าให้ผู้ปฏิบัติงานทราบแนวทาง

และความมุง่หวัง จงึสง่ผลใหเ้กิดความมั่นใจในแนวทางการปฏิบัติงาน โดยปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพสูงขึน้ 

4. แผนยุทธศาสตร์เป็นตัวสะท้อนให้เห็นทุกสถานการณ์ ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และ

อนาคตในภาพของศักยภาพหรือจุดแข็ง จุดอ่อนขององค์กร ตลอดทั้งปัจจัยที่จะสนับสนุนหรือ

เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงานขององค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
แผนภำพควำมสัมพันธ์ระหว่ำง 

แผนพัฒนำระดับต่ำงๆ กับแผนพัฒนำเทศบำลต ำบลน้ ำเชี่ยว 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(ก าหนดวสิัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ) 

นโยบายรัฐบาล 
(นโยบายเร่งดว่น และนโยบายท่ัวไป) 

นโยบายกระทรวง  กรม 
(นโยบายรายสาขาตามภารกิจหนว่ยงาน) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ 
(ยุทธศาสตร์บูรณาการทุกภาคส่วนในจังหวัด) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอแบบบูรณาการ 
(บูรณาการในมติเิชงิพื้นท่ี) 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
เทศบาลต าบลน้ าเช่ียว 

(วัสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาทอ้งถิ่น 

แผนพัฒนาสามปขีองเทศบาลต าบลน้ าเช่ียว 

(แปลงนโยบายสูก่ารปฏบัิต ิน าไปสู่การท า

งบประมาณ 



   

 

บทที่  2 

สภำพทั่วไปและข้อมลูพื้นฐำนที่ส ำคญัของเทศบำลต ำบลน้ ำเชี่ยว 

ข้อมูลเกี่ยวกับที่ ต้ัง อำณำเขต เขตกำรปกครอง ประชำกร กำรศึกษำ กำร

สำธำรณสุข  ควำมปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สนิ และทรัพยำกรธรรมชำติ 

2.1  ข้อมูลพื้นฐำนทั่วไป 

2.1.2  ลักษณะที่ต้ัง  อำณำเขต  และเขตกำรปกครอง    

ลักษณะที่ตั้ง 

  เทศบาลต าบลน้ าเช่ียว  เดิมได้รับการประกาศจากกระทรวงมหาดไทย จัดตั้งให้เป็น

สุขาภิบาลน้ าเช่ียว เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2504 ต่อมาได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะมาจากสุขาภิบาล

น้ าเช่ียว เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็น

เทศบาล พ.ศ. 2542 และต่อมากระทรวงมหาดไทยได้ประกาศให้มีการยุบรวมพื้นที่ อบต.น้ าเช่ียว    

เข้ากับเทศบาลต าบลน้ าเช่ียว  เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2547 จึงท าให้มีพื้นที่เพิ่มเป็น 14.15      

ตารางกิโลเมตร  ห่างจากกรุงเทพฯ  323  กิโลเมตร มีทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 3148        

(ตราด – แหลมงอบ) ผา่นกลางชุมชน เป็นระยะทางประมาณ 1.50 กิโลเมตร  

  คลองสายหลักที่ส าคัญ คือ คลองน้ าเช่ียวไหลผ่านกลางชุมชน ลงสู่อ่าวไทยที่บ้าน  

ปากคลองน้ าเชี่ยว ต าบลหนองโสน อ าเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 

     อำณำเขต   

    ทิศเหนอื ติดตอ่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน อ าเภอเมอืงตราด 

    ทิศใต้  ติดตอ่อ่าวไทย 

    ทิศตะวันออก ติดตอ่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน อ าเภอเมอืงตราด 

    ทิศตะวันตก ติดตอ่องค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหญ่ และองค์การบริหารส่วน 

    ต าบลแหลมงอบ  อ าเภอแหลมงอบ 

เน้ือที ่

  พืน้ที่ทั้งหมดประมาณ  22,640  ไร่ 

  หรอืประมาณ   14.15  ตารางกิโลเมตร 

        

2.1.2  ประชำกร   

ประชากรในเขตเทศบาลต าบลน้ าเชี่ยว  จ านวน      3,473       คน 

 ครัวเรือนในเขตเทศบาลต าบลน้ าเชี่ยว  จ านวน      1,260        ครัวเรือน                                                



   

 

 

หมูบ่้าน ชาย (คน) 
หญิง 

(คน) 
รวม (คน) 

จ านวน 

(หลังคาเรือน) 

หมู ่1 บ้านท้ายเขา 753 774 1,527 422 

หมู ่2 บ้านหนองใหญ่ 210 189 399 170 

หมู ่3 บ้านน้ าเชี่ยว 470 521 991 385 

หมู ่4 บ้านท่าประดู่ 268 288 556 283 

     

รวมทั้งสิน้ 1,701 1,772 3,473 1,260 

  

   หมายเหต:ุ  ข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม 2556 

   ที่มา:           จากงานทะเบียนราษฎร  ส านักปลัดเทศบาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

แผนที่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

2.2  ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 

    2.2.1  กำรคมนำคม กำรจรำจร 

    มีถนนทางหลวงแผ่นดินสายตราด – แหลมงอบ (หมายเลข 3148) ผ่านกลางชุมชน 

ทางสัญจรภายในชุมชนเป็นถนนทางเท้า ซึ่งต้องก่อสร้างสะพาน เนื่องจากพื้นที่ต่ ากว่าน้ าทะเล     

มีล าคลองน้ าเชี่ยวไหลผ่านกลางชุมชนลงสู่อา่วไทยและมีท่าเทียบเรือของชุมชน 

    คลองที่ใชเ้ป็นทางสัญจรทางน้ า เพียงสายเดียว คือ คลองน้ าเชี่ยว 

    การจัดการขนส่งมวลชล 

- รถโดยสารประจ าทางขนาดเล็ก (รถสองแถว) สายตราด - น้ าเชี่ยว – แหลมงอบ 

-   รถโดยสารประจ าทาง (รถบัส) สายฉะเชงิเทรา - แหลมงอบ 

    2.2.2  กำรประปำ 

  การให้บริการน้ าประปา ปัจจุบันการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดตราดเป็นผู้ด าเนินการ

ส่วนใหญ่มนี้ าประปาใช้เกือบทุกหลังคาเรอืน 

 

    2.2.3  กำรไฟฟ้ำ 

    การให้บริการไฟฟ้าปัจจุบันมีส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอแหลมงอบเป็น

ผู้ด าเนินการ ชุมชนบ้านท้ายเขา (หมู่ 1) ชุมชนบ้านหนองใหญ่ (หมู่ 2)และชุมชนบ้านน้ าเช่ียว (หมู่ 

3)  มี ไฟฟ้าใ ช้ครบทุกครั ว เรือน ส่วน ชุมชนบ้านท่ าประดู่  (หมู่  4)  มี ไฟฟ้ าใ ช้บางส่วน                    

(ที่เหลอืใช้โซล่าเซลล์) 

    2.2.4  กำรสื่อสำร 

    มีศูนย์วิทยุสื่อสารของเทศบาลต าบลน้ าเช่ียว ใช้นามเรียกขาน “ศูนย์วารี” มีระบบเสียง

ตามสายของเทศบาลฯ    มีหอกระจายข่าว  และระบบเสียงไร้สาร   15   จุด 

    2.2.5  กำรใช้ท่ีดนิ 

    ชุมชนบ้านท้ายเขา (หมู่ 1)   ชุมชนบ้านหนองใหญ่ (หมู่ 2)  และชุมชนบ้านน้ าเช่ียว  

(หมู่ 3) การใช้พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นชุมชนเมือง เช่นที่อยู่อาศัย , สถานที่ราชการ , ร้านค้า , วัด , 

มัสยิด , เป็นต้น 

    ชุมชนบ้านท่าประดู่ (หมู่ 4) การใช้พื้นที่ส่วนใหญ่เพื่อการเกษตร เช่น สวนผลไม้     

สวนยางพารา เป็นต้น 

2.3  ด้ำนเศรษฐกิจ  

    2.3.1  อำชีพ 

    อาชีพของประชาชน ได้แก่ อาชีพประมง , ค้าขาย , เกษตรกร , ข้าราชการ , 

และรับจ้าง   มีศูนย์ฝึกอาชีพของเทศบาลต าบลน้ าเชี่ยว 1 แหง่  

 



   

 

     

    2.3.2  กำรพำณชิยกรรม 

  มีตลาดสายหยุด (ตลาดสดช่ัวคราว) จ านวน 1 แห่ง ,  มีศูนย์จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน

และท้องถิ่น (OTOP บ้านน้ าเชี่ยว)  จ านวน 1 แหง่ , รา้นค้า OTOP ของเทศบาลต าบลน้ าเช่ียว จ านวน 1 

แห่ง  , มีผู้ประกอบการรา้นค้า จ านวน  44  ราย  และมีท่าเทียบเรือ 1 แหง่ 

2.3.2 กำรท่องเที่ยว 

เทศบาลต าบลน้ าเชี่ยวร่วมกับชุมชนในการส่งเสริมการท่องเที่ยว จนได้รับรางวัลต่างๆ 

มากมาย ดังตอ่ไปนี ้

  - รางวัลอนุรักษ์ป่าชายเลนดีเด่นระดับประเทศ 

  - รางวัลกินรีแหล่งท่องเที่ยวดีเด่น ปี 2553 

  - รางวัลมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย 

  - รางวัลชุมชนดีเด่นดา้นการท่องเที่ยวจาก ททท. 

  - รางวัลชนะเลิศหมู่บ้าน OVC ระดับประเทศ 

  - ได้รับคัดเลือกเป็นเมืองภูมิทัศนว์ัฒนธรรมระดับภาค 

  - ได้รับคัดเลือกเป็นเมืองน่าอยู่ของประเทศ และรางวัลอื่นๆ 

  นอกจากนี้ยังมี ท่าเรือ เรือเช่าตกปลาที่นักท่องเที่ยวนิยมเช่าตกปลาในอ่าวไทย , มี

สะพานศึกษาระบบนิเวศน์ป่าชายเลน  , หอชมนก  ,  มัสยิด 200 ปี  ,  วัด ร.5 เสด็จ และ        

บ้านพักโฮมสเตย์เพื่อบริการนักท่องเที่ยว    มีสินค้าพื้นเมืองที่เป็นเอกลักษณ์ คือ งอบใบจาก           

และขนมตังเมกรอบ 

2.4  ด้ำนสังคม 

2.4.1   ชุมชน ศำสนำ วัฒนธรรม 

มีชุมชน  10 ชุมชน  คือ 

1)  ชุมชนบ่อนอก  (หมู ่1 ) 

2)  ชุมชนในบ้าน  (หมู่ 1 ) 

3)  ชุมชนท้ายวัง   (หมู่ 1 ) 

4)  ชุมชนไร่เจก๊    (หมู ่1 ) 

5)  ชุมชนหนองใหญ่  (หมู่ 2 ) 

6)  ชุมชนหัวถนน   (หมู ่3 ) 

7)  ชุมชนตลาดน้ าเชี่ยว  (หมู ่3 ) 

8)  ชุมชนเทศบาลใหม่   (หมู่ 3 ) 

9)  ชุมชนชากตาดา - หนองน้ าขุ่น  (หมู่ 4 ) 

10)  ชุมชนท่าประดู่ - เนินขี้ไหล    (หมู ่4 ) 

มีวัด 1 แหง่ ได้แก่ วัดน้ าเชี่ยว 



   

 

 

มีมัสยิด 2 แห่ง ได้แก่  1. มัสยิดอัลกุบรอ  2. มัสยิดยันนะตุ้ลการีม 

มีสถานที่ราชการ 3 แห่ง ได้แก่  1. โรงเรียนอนุบาลวัดน้ าเช่ียว 2. โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลน้ าเชี่ยว 3. สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4 น้ าเช่ียวตราด 

ประชาชนนับถือศาสนาพุทธ  50 %  ศาสนาอสิลาม  50 % 

มีศาลเจ้าต าบลน้ าเชี่ยว ได้แก่ ศาลเจ้าเซ็งจุ้ยเตาซีกง 

และมีประเพณีท้องถิ่นที่ส าคัญ  คือการเล่นสะบ้าทอย , ประเพณีการแข่งขัน        

พายเรือด้วยล าไม้ไผ่ (เนื่องในวันออกบวชของชาวมุสลิม) , งานประเพณีศาลเจ้าต าบลน้ าเช่ียว        

และการชนไก่ เป็นต้น 

2.4.2  กำรศึกษำ 

มีโรงเรียน 1 แห่ง คือ โรงเรียนอนุบาลวัดน้ าเช่ียว ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลต าบลน้ าเช่ียว 1 แห่ง , ศูนย์อบรมเด็ก

ก่อนเกณฑม์ัสยิดอัลกุบรอ 1 แหง่ (ได้รับการถ่ายโอนจากกรมศาสนาแล้ว) 

2.4.3  กีฬำ นันทนำกำร / พักผ่อน 

มีอาคารอเนกประสงค์ของเทศบาลต าบลน้ าเช่ียว 1 แห่ง , มีสวนสาธารณะ 1 แห่ง 

และศาลาอเนกประสงค์ ซอยสุขอารมณ ์1 แหง่ 

2.4.4 สำธำรณสุข 

มีโรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพต าบลน้ าเชี่ยว 1 แห่ง , รถพยาบาลฉุกเฉิน (บจ 2344 ) 

1 คัน ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2550 (กองสาธารณสุขฯ) 

2.4.5 กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 

มีหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 หน่วย (ภายใต้การควบคุมของเทศบาล

ต าบลน้ าเชี่ยว)  

มีรถดับเพลิง 1 คัน จุน้ าได้ 1,200 ลิตร ซือ้เมื่อ พ.ศ. 2526 

มีรถบรรทุกน้ า (80-4123) 1 คัน จุน้ าได้ 6,000 ลิตร ซือ้เมื่อ พ.ศ. 2545 

มีรถบรรทุกน้ าแบบอเนกประสงค์  (บจ-1297) 1 คัน จุน้ าได้ 6,000 ลิตร ซื้อเมื่อ 

พ.ศ. 2545 

มีรถกระเชา้อเนกประสงค์ (80-4960) 1 คัน ซือ้เมื่อ พ.ศ. 2549 

มีรถเคลื่อนที่เร็วพร้อมอุปกรณ์กู้ภัย (80-3893) รับโอนจากกรมป้องกันและบรรเทา      

สาธารณภัย เมื่อ พ.ศ. 2550 

มีสมาชิกอาสาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อปพร.) จ านวน 120 คน จ านวน 3 

รุ่นและมีการฝึกอบรมทบทวนทุกปี 

มีป้อมยามต าบลน้ าเชี่ยว ภายใต้การกับก าดูแลของสถานีต ารวจอ าเภอแหลมงอบ จาก

สถิต ิไม่มีคดีอาชญากรรม และอุบัติเหตุร้ายแรง 



   

 

 

2.5  สิ่งแวดล้อม 

  สภาพภูมิอากาศมี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน  ฤดูฝน  ฤดูหนาว  โดยฤดูฝนจะมีช่วงยาวนาน 

(ชาวบ้านเรียกฝนแปดแดดสี่) 

มีบ่อน้ าสาธารณะ 12 แหง่ มีสระน้ า 10 แหง่ 

ขยะมีปริมาณ 1.5 ตัน/วัน มีรถยนต์บรรทุกขยะ (80-4145) ชนิดอัดท้าย 1 คัน

ขนาด  ความจุ 4 ลบ.ซม. ซือ้เมือ่ พ.ศ. 2545 

การก าจัดขยะโดยวิธีเทกองบนพื้นแล้วไถกลบ มีที่ดินก าจัดขยะของเทศบาลฯมีเนื้อที่   

18 ไร่ 90 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ชุมชนชากตาดา หา่งจากชุมชนระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร 

2.6  โครงสร้ำงและกระบวนกำรบรหิำรบุคคล 

2.6.1  กำรบรหิำรกำรเมืองท้องถ่ิน 

เทศบาลต าบลน้ าเช่ียว เป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นมีฐานะเป็นนิติบุคคลและมี

โครงสรา้งของเทศบาลต าบลน้ าเชี่ยว ประกอบด้วย 2 ฝ่าย คือ 

1) ฝา่ยสภาเทศบาลต าบลน้ าเชี่ยว มีฝ่ายนิติบัญญัติ ประกอบด้วยสมาชิกที่มาจากการ

เลือกตั้งของประชาชนโดยตรง จ านวน 12 คน สมาชิกสภามีวาระการด ารงต าแหน่ง 4 ปี มี

ประธานสภา    1  คน  และรองประธานสภา 1 คน  ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจากสมาชิกสภา  

ตามมตขิองสภาเทศบาล 

2)  ฝ่ายบริหารเทศบาลต าบลน้ าเช่ียว มีนายกเทศมนตรี 1 คน   รองนายกเทศมนตรี      

อีก 2 คน  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี อีก 2 คน ตามที่นายกเทศมนตรี

แตง่ตัง้ ท าหนา้ที่บริหารกิจการของเทศบาลตามกฎหมายและนโยบาย 

2.6.2  กำรบริหำรส่วนรำชกำรของเทศบำลต ำบลน้ ำเชี่ยว 

ส่ วนร าชกา รของ เทศบาลต าบลน้ า เ ช่ี ย ว  มี ปลั ด เ ทศบาลต าบลน้ า เ ช่ี ย ว                   

เป็นผู้บังคับบัญชา  โดยมีการจัดแบ่งส่วนราชการออกเป็น   5   ส่วนราชการ และหน่วยงาน   

ตรวจสอบภายใน คือ 

1) ส านักปลัดเทศบาล  

2) กองคลัง 

3) กองชา่ง 

4) กองสาธารณสุข 

5) กองการศกึษา 

6) หนว่ยตรวจสอบภายใน 

อัตรำก ำลัง 

เทศบาลต าบลน้ าเช่ียว  มีพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า  พนักงานจ้าง รวมทั้งสิ้น      

46  คน แยกเป็น 



   

 

 

-พนักงานเทศบาลสามัญ   17   คน 

-ลูกจา้งประจ า     6       คน 

-พนักงานจ้าง       23     คน 

ข้อมูลเกี่ยวกับกำรเลือกตั้งท้องถ่ิน 

ข้อมูลการเลือกตั้งของเทศบาลต าบลน้ าเช่ียว ซึ่งได้จัดการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรี 

และสมาชิกสภาเทศบาลเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2555  และส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประจ าจังหวัดตราด ประกาศรับรองผล เมื่อวันที่  5  กรกฎาคม  2555  มีผู้สมัครรับเลือกตั้ง  ดังนี้ 

1.นายกเทศมนตรี จ านวน     2   คน     

2.สมาชิกสภา  จ านวน     32    คน 

   -เขตเลือกตั้งที่1  จ านวน    17     คน 

   -เขตเลือกตั้งที่2  จ านวน    15     คน 

 

ประเภทการ        

เลือกตั้ง 

ผูม้ีสทิธิ         

เลือกตั้ง             

(คน)      

ผูม้าใช้สทิธิ           

เลือกตั้ง                  

(คน) 

บัตรดี         

(ใบ) 

บัตรเสีย             

(ใบ) 

ผูไ้ม่ประสงค์

ลงคะแนน 

(คน) 

นายกเทศมนตรี 2,744 2,255 2,187 55 13 

สมาชิกสภาฯ เขต 1 1,309 1,109 1,066 37 6 

สมาชิกสภาฯ เขต 1 1,432 1,144 1,078 58 8 

 

ด้ำนกำรคลังท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลน้ าเช่ียว มีรายได้ จากการจัดเก็บภาษีและมีรายจ่ายตามแผนงาน     

โดยยึดการจัดงบประมาณ ตามแผนพัฒนาสามปี เป็นหลักในการจัดท างบประมาณ 

 

ปีงบประมาณ  2552     รับจริง 26,527,679.53    บาท 

       จา่ยจริง 25,058,294.10      บาท 

  ปีงบประมาณ  2553     รับจริง 27,714,732.50    บาท 

       จา่ยจริง 25,206,423.50      บาท 

  ปีงบประมาณ  2554     รับจริง 27,645,642.63     บาท 

       จา่ยจริง 24,192,174.90      บาท 

  ปีงบประมาณ  2555     รับจริง 30,117,198.22    บาท 

       จา่ยจริง 21,700,054.10     บาท 

ปีงบประมาณ  2556  ประมาณการรายรับ   29,000,000    บาท 



   

 

 

 

กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำไปปฏิบัติ 

จากการประเมินผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา สรุปผลโครงการที่ด าเนินการเสร็จ

ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา 

จ านวนโครงการ       

ที่ปรากฏใน

แผนพัฒนาสามปี      

จ านวนโครงการ      

ที่ปรากฏใน         

เทศบัญญัติ 

จ านวนโครงการ 

ที่ปฏิบัติจริง 

1.ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 52 10 4 

2.ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวติ 25 16 7 

3.ด้านการจัดระเบียบชุมชน/

สังคมและ    การรักษาความ

สงบเรียบร้อย 

17 10 5 

4.ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 

การวางแผนส่งเสริมการลงทุน 

พาณชิยกรรมและการ

ท่องเที่ยว 

19 6 4 

5.ด้านการบริหารจัดการและ

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

สิ่งแวดล้อม 

9 6 3 

6.ดา้นการศกึษา การกีฬา 

ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

จารีตประเพณี และภูมปิัญญา

ท้องถิ่น 

36 27 17 

7.ด้านการบริหารจัดการที่ดี

และการบริการสาธารณะ 

124 45 28 

รวม 282 120 68 

 

สรุป  โครงการที่ได้ด าเนินการ       68       โครงการ 

    คิดเป็นรอ้ยละ    68 X100  =  56.67   

              120 

 



   

 

 

กำรประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนำ 

  เทศบาลต าบลน้ าเช่ียว ได้ก าหนดแผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาสามปี ประจ าปี        

พ.ศ. 2555  จ านวน   68  โครงการ  จาก  7  ยุทธศาสตร์ 

  จากผลการประเมินตามแผนงาน/โครงการ มีโครงการที่ถูกน าไปจัดท าเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2555 และสามารถน าไปด าเนินการได้จริง จ านวน 68 โครงการ คิด

เป็นร้อยละ 56.37  ของโครงการทั้งหมด ผลการพัฒนาไม่สามารถตอบสนองได้เนื่องจากเทศบาล

ต าบลน้ าเช่ียวมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ ไม่สามารถตอบสนอง ปัญหาความต้องการของประชาชนได้

อย่างเพียงพอ  

 

 

                                                                                                                                                                                                                            



      

 

 

บทที ่3 

กำรวิเครำะห์ศักยภำพกำรพัฒนำเทศบำลต ำบลน้ ำเชี่ยว 

3.1  หลักและแนวคดิในกำรจัดท ำแผนพัฒนำเทศบำลต ำบลน้ ำเชี่ยว 

การพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/อ าเภอ การพัฒนาตามนโยบายของ

ผูบ้ริหารท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลน้ าเช่ียวได้น าหลักและแนวคิดการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559 นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาจังหวัด กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตราด  และ

นโยบายผู้บริหารเทศบาลเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาเทศบาลต าบลน้ าเช่ียว การ

พัฒนาประเทศไทยในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11  

วิสัยทัศน์ประเทศไทย 

“สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข   ด้วยความเสมอภาค   เป็นธรรม  และ            

มีภูมิคุม้กันต่อการเปลี่ยนแปลง” 

พันธกิจ 

1.  สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มคีุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต ได้รับ

การคุ้มครองทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม  มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและ

กระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค ทุกภาคส่วนได้รับการเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมใน

กระบวนการพัฒนา ภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม 

2.  พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการ

ด ารงชีวติอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งสามารถ

ปรับตัวรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง 

3.  พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ความคิด

สร้างสรรค์และภูมิปัญญา สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร้างการผลิตและ

การบริโภคให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความ

มั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 

4.  สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนการมี

ส่วนรว่มของชุมชน รวมทั้งสร้างภูมิคุม้กันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

และภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงที่ประเทศไทยจะต้องปรับตัวในอนาคต

และเพื่อก้าวหน้าไปสู่วิสัยทัศนก์ารพัฒนาประเทศที่พึงปรารถนาในระยะยาว การพัฒนาประเทศใน 



      

 

 

ระยะ 5  ปีของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 11 จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์การ

พัฒนาไว้ ดังนี้ 

1.  ยุทธศาสตรก์ารสร้างความเป็นธรรมในสังคม 

2.  ยุทธศาสตรก์ารสรา้งพัฒนาคนสูส่ังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชวีิตอย่างยั่งยืน 

3.  ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน 

4.  ยุทธศาสตรก์ารปรับโครงสรา้งเศรษฐกิจสู่การเตบิโตอย่างมคีุณภาพและยั่งยืน 

5.  ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทาง

เศรษฐกิจและสังคม 

6.  ยุทธศาสตรก์ารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

 

วสิัยทัศน์และยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกลุ่มจังหวัดภำคตะวันออก                                               

(ชลบุรี  ระยอง  จนัทบุรี  และตรำด ) 

วสิัยทัศน์ (Vision)                                                                                                       

“แหล่งท่องเที่ยวระดับสากล แหล่งผลติสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ฐานอุตสาหกรรมที่เป็นมติร

ต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืน  ประตูสู่เศรษฐกิจโลก  ” 

 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 

1.  การพัฒนาและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดอย่างยั่งยืน 

2. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตรและผลิตภัณฑใ์ห้ได้มาตรฐาน

สอดคล้องกับความต้องการทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 

3.  ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมใหเ้ป็นมติรตอ่สิ่งแวดล้อมและชุมชน 

4. ส่งเสริมการค้าโดยอ านวยความสะดวก การค้า การลงทุน การบริการเพื่อ  

รองรับเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดและการค้าชายแดนให้ได้มาตรฐาน 

5. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนรว่ม

ของทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน 

6.  พัฒนาระบบ Logistics เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขง่ขัน และสนับสนุนการเป็น

ประตูสู่เศรษฐกิจโลก 

 

 

 



      

 

 

 

วสิัยทัศน์และยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดตรำด 

วสิัยทัศน์ (Vision) “  ตราดเมืองน่าอยู่  ประชาชนมีคุณภาพชีวติที่ดี  สินค้าเกษตรคุณภาพ   

ทรัพยากรธรรมชาตยิั่งยืน ท่องเที่ยวเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม  และมีความสัมพันธ์ที่ดกีับนานาชาติ  ” 

 

ประเด็นยุทธศำสตร์จังหวัดตรำด 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดตราด พ.ศ. 2557-2560 มาก าหนดยุทธศาสตร์                

6 ประเด็น ดังนี้ 

1. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและบริการสังคมให้เพียงพอ รวมทั้งรักษา

วัฒนธรรมประเพณีที่ดีของจังหวัดให้คงอยู่อย่างยั่งยืน เพื่อให้เมืองตราดน่าอยู่และประชาชนมี

คุณภาพชวีิตที่ดี 

2. ส่งเสริมและพัฒนาการผลติสินค้า เกษตรคุณภาพ  โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง เพื่อให้เกษตรกรและชุมชนมรีายได้เพิ่มขึ้น 

3. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

เชื่อมโยงไปสู่ระดับนานาชาติ เพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและไม่ท าลายสภาพแวดล้อมของ

แหลง่ท่องเที่ยว 

4. อนุรักษ์  ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใหม้ีความ

อุดมสมบูรณ์ดังเดิม 

5. พัฒนาระบบโลจสิติกส์ (Logistic) โครงข่ายการคมนาคม และระบบการผ่านแดน 

ทั้งการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เพื่อสนับสนุนให้ตราดเป็นประตูการค้าระหว่างประเทศ 

6. เสริมสร้างการรักษาความมั่นคงภายใน และความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดน 

และชายฝั่งทะเล รวมทั้งความสัมพันธ์ที่ดกีับนานาชาติ 

 

กรอบยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรำด 

  วิสัยทัศน์ 

  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น “เป็นองค์กรที่มีการจัดบริการสาธารณะที่เป็นเลิศ      

มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นสังคมอยู่ดีมีสุข  และเป็นสังคม

แหง่การเรยีนรู้ภายใต้หลักปรัชญา  “เศรษฐกิจพอเพียง” 

พันธกิจ 

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีขององค์กร โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและให้

ความส าคัญกับการจัดการความรว่มมอืระหว่างท้องถิ่น 



      

 

 

 

2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความทันสมัย และมีความสอดคล้องกับสถานการณ์

ในปัจจุบัน 

3. พัฒนาบุคลากรขององคก์รปกครองสว่นท้องถิ่นให้มีคุณภาพ มีคุณธรรม มีความ

รอบรู้และมีความพอประมาณ 

4. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ 

ความรู ้ความสามารถ และทักษะการประกอบอาชีพ ให้มคีวามมั่นคงในการด ารงชีวติ 

5. พัฒนาระบบการจัดการศึกษาของท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นความรู้คู่

คุณธรรมและสง่เสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

6. พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวเข้มแข็ง         

และมีศักยภาพโดยยึดหลัก    “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”   เป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับ            

การพัฒนาแบบองค์รวม 

7. พัฒนาระบบบริการสาธารณะ โครงสร้างพื้นฐาน และระบบโครงข่ายการ

คมนาคมให้มมีาตรฐานและทั่วถึง เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน 

8. พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างสมดุล

ระหว่างการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และการใชป้ระโยชน์อย่างเหมาะสมและยั่งยืน 

9. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดภายใต้หลักการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

ให้ไปสู่ระดับมาตรฐานสากล  และสามารถเป็นประตูการท่องเที่ยวสู่ภูมิภาคอินโดจนี 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาประกอบด้วย ยุทธศาสตร ์ 7  ยุทธศาสตร ์ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

2. ยุทธศาสตร์ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชวีิต 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ  การวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน 

พาณชิยกรรมและการท่องเที่ยว 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี 

และ   ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

7. ยุทธศาสตรด์้านการบริหารจัดการที่ดแีละการบริการสาธารณะ 



      

 

 

 

นโยบำยกำรพัฒนำของผู้บริหำรท้องถิ่น ที่แถลงไว้ต่อสภำเทศบำลต ำบลน้ ำเชี่ยว   

นโยบำย   คือ   ข้อก าหนดหรอืข้อปฏิบัติที่ได้จัดตัง้ขึ้นมา   เพื่อที่จะแก้ไขและพัฒนาในทุก

ส่วนที่บกพร่องภายในเขตพื้นที่ที่ตนเองรับผดิชอบ  ซึ่งนโยบายนั้นจะต้องเป็นรูปธรรมและสามารถ

ปฏิบัติได้จริงโดยนโยบายจะต้องพัฒนาให้ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการ

พัฒนาสิ่งแวดล้อม   ด้านเศรษฐกิจ   ด้านการศกึษา   ศาสนา   สังคมวัฒนธรรม การสาธารณสุข

และด้านการเมืองการบริหาร ตลอดจนปัญหาเร่งดว่นที่อาจเกิดขึ้น  โดยมิได้คาดหมาย เพื่อที่จะ

พัฒนาต าบลน้ าเช่ียวให้เป็นเทศบาลที่น่าอยู่และเป็นชุมชนที่เข้มแข็งสืบต่อไป  

 

นโยบำยผู้บริหำร 

1. นโยบำยด้ำนเศรษฐกิจ   โดยจะเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับชุมชน  โดยยึด

หลักความพอเพียงและสิ่งเสริมความเข้มแข็งแก่ชุมชน  ซึ่งมแีนวทาง ดังนี้ 

         1.1  สรา้งโอกาสและเพิ่มช่องทางในการเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน 

         1.2  ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและศักยภาพของ

ประชาชนในชุมชน 

         1.3  ส่งเสริมสนับสนุน โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริตามศักยภาพของ

ชุมชน 

         1.4  ก่อสร้างตลาดที่ได้มาตรฐาน  สะดวก  สะอาด  ปลอดภัยแก้ผูซ้ือ้และผูจ้ าหนา่ยสินค้า 

2. นโยบำยด้ำนสำธำรณูปโภคและโครงสร้ำงพื้นฐำน   โดยการพัฒนาเทศบาลต าบลน้ า

เชี่ยวสู่เมอืงมาตรฐานด้านสาธารณูปโภคและโครงสรา้งพื้นฐาน  เพื่ออ านวยความสะดวกสบายให้กับ

พี่นอ้งประชาชน  ซึ่งมีแนวทาง ดังนี้ 

    2.1  ก่อสร้างและปรับปรุงถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่าเทียบเรือ และรางระบายน้ าให้ได้

มาตรฐาน 

    2.2  ติดตั้งและปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะให้มีความสว่างครอบคลุมทั่วเขตเทศบาล

ต าบลน้ าเชี่ยว  เพื่อความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน 

    2.3  ปรับปรุงระบบจราจร  เพื่อความปลอดภัยในการใชย้านพาหนะและการเดินทาง 

    2.4  จัดสร้างสวนสาธารณะให้สวยงาม เพื่อเป็นศูนย์รวมการพักผอ่นและการออกก าลังกาย 

    2.5  ก่อสรา้งปรับปรุงและพัฒนาภูมทิัศนใ์นเขตเทศบาลให้ดูสวยงาม 

    2.6  ท าการขุดลอกคู  คลอง และท่อระบายน้ าทุกสายอย่างตอ่เนื่อง 

 



      

 

3. นโยบำยด้ำนสำธำรณสุข   จะให้การสนับสนุนการด าเนินงานของโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลน้ าเชี่ยวในทุกๆด้าน เพื่อสุขภาพที่ดขีองประชาชนในชุมชน 

 

3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการด าเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า

หมูบ่้าน (อสม.) 

 3.2 สง่เสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพตลอดจนป้องกันและควบคุมโรคของ

โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลน้ าเชี่ยว  อันจะเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในชุมชน 

 3.3 สนับสนุนการศึกษาดูงานของเจ้าหน้าที่และ อสม. ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลน้ าเชี่ยว  เพื่อการพัฒนาพัฒนางานด้านสาธารณสุขตามเกณฑม์าตรฐาน 

4. นโยบำยด้ำนสังคมและกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต   โดยจะเพิ่มมาตรฐานคุณภาพชีวิตของ

คนในชุมชน  เพื่อความปลอดภัยในชีวิต  ตามหลัก 3 อยู่ คือ อยู่ดีกินดี  อยู่ดีมีสุข และอยู่รอด

ปลอดภัย  ซึ่งมแีนวทางดังนี้ 

4.1 ด าเนินการจ่ายเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการและผูป้่วยเอดส์และกลุ่มอื่นๆ อย่างเป็นธรรม

และครอบคลุม 

4.2 จะร่วมมือกับโรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพต าบลน้ าเช่ียวดูแลสุขภาพอนามัยให้ประชาชน

อย่างตอ่เนื่อง และสม่ าเสมอ 

4.3 ด าเนนิการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยพลังแผ่นดนิ  

4.4 ส่งเสริมให้ประชาชนผู้ดอ้ยโอกาสทุกครัวเรือนเข้าถึงปัจจัย 4  

5. นโยบำยด้ำนกำรศึกษำ   จะสนับสนุนกิจกรรมด้านการเรียนและการศึกษาตลอดจนวัสดุ

อุปกรณ์ต่างๆ ให้แก่โรงเรียนในเขตเทศบาลต าบลน้ าเชี่ยว 

5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการศกึษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในชุมชน 

5.2 สนับสนุน  นม  อาหารเสริมและอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน 

5.3 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน เช่น กีฬา  การแข่งขันทางวิชาการ

และการศกึษา  ดูงานเพื่อการพัฒนา 

5.4 จัดหาอาจารย์เพื่อมาสอนเพิ่มเติมให้แก่นักเรียน เช่น ภาษาอังกฤษ  คอมพิวเตอร์  การ

กวดวิชาเพื่อสอบเข้าเรียนต่อในระดับที่สูงขึน้  เป็นต้น 

6. นโยบำยด้ำนกำรศำสนำ  วัฒนธรรม  ประเพณี   จะส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนิน

กิจกรรมของแต่ละศาสนาอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง  ซึ่งมแีนวทางดังนี ้ 

 6.1 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของทุกศาสนาในชุมชน เช่น การท าบุญในวันพระและ

การท าบุญ  ในเทศกาลตา่งๆ  การละหมาด  การถือศลีอดในเดือนรอมฎอน  เป็นต้น 

 6.2 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมงานประเพณีต่างๆ ของชุมชน เช่น การแห่เทียนใน

เทศกาลพรรษา   การแขง่พายเรอืด้วยล าไม้ไผ่  เป็นต้น 



      

 

7. นโยบำยด้ำนกำรบริหำร   จะบริหารงาน  โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  ด้วยความโปร่งใส  

ตรวจสอบได้และการมสี่วนรว่มของประชาชนในการบริหาร  ซึ่งมแีนวทาง ดังนี้ 

 

 

7.1 พัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งความทันสมัย  พร้อมยอมรับการเปลี่ยนแปลงใหม่  มุ่งสู่

องค์กรที่เป็นเลิศ 

7.2 มีการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริหารของเทศบาลเป็นประจ าทุกปี 

7.3 มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารหลายด้าน เพื่อให้ประชาชนเลือกได้ เพื่อให้การตรวจสอบและมี

การปรับปรุง   ข้อมูลใหม้ีประสิทธิภาพทันสมัย  รวดเร็วทันเหตุการณ์ 

7.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาลและให้ประชาชนมี

ส่วนรว่มในการ พัฒนาท้องถิ่นในรูปของการจัดเวทีประชาคมตามกระบวนการ  ร่วมคิด  

ร่วมท า  ร่วมพัฒนา 

7.5 เสริมสร้างระบบคุณธรรมและน าบริการที่ดีสู่ประชาชนด้วยการปรับปรุงระบบบริการ

ประชาชนให้เป็นเชงิรุกมากขึ้น   

8. นโยบำยด้ำนกำรจัดกำรและอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม   จะ

ด าเนนิการอนุรักษ์และดูแลทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน  โดยมีแนวทางดังนี้ 

8.1 ปรับปรุงระบบกรก าจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี 

 8.2 ปรับปรุงภูมิทัศนใ์นชุมชนให้สวยงาม 

8.3 บูรณาการแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ เชน่ น้ าท่วม  ดนิถล่ม  ตลิ่งทรุด 

8.4 จัดกิจกรรมฝึกอบรมและรณรงค์ให้ประชาชนมีจิตส านึกหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

9. นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว   จะพัฒนาเทศบาลต าบลน้ าเช่ียวให้เป็นต้นแบบ

ด้านการท่องเที่ยวเชงิอนุรักษ์  โดยยึดถือรูปแบบและวิถีของคนน้ าเชี่ยวเป็นหลัก 

9.1 พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวที่มอียู่เดิมให้มศีักยภาพและได้มาตรฐาน 

9.2 ค้นหาและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแหลง่ใหม่ๆ  ในเทศบาลต าบลน้ าเชี่ยว 

9.3 ส่งเสริมให้มีการจัดอบรมและรณรงค์ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจและมีส่วนร่วม

ในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว 

9.4 จัดท าเว็บไซต์ต าบลน้ าเช่ียว  เพื่อสนับสนุนเรื่องการท่องเที่ยวและกิจกรรมการ

ท่องเที่ยวและกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน 

10. นโยบำยด้ำนส่งเสรมิกีฬำและนันทนำกำร   จะส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนในชุมชน

ได้มกีารออกก าลังกายและเล่นกีฬา เพื่อสุขภาพที่ด ี

10.1 ส่งเสริมสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา  และส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการให้แก่ประชาชนและ

เยาวชนใน  ท้องถิ่น   



      

 

10.2 สนับสนุนให้มีการก่อสร้างลานเอนกประสงค์และสนามกีฬาในชุมชน  เพื่อใช้เป็น

สถานที่ท ากิจกรรมออกก าลังกายและเล่นกีฬา 

10.3 สนับสนุนและส่งเสริมทีมกีฬาของชุมชนเข้าร่วมการแขง่ขันในระดับจังหวัด 

 

10.4 สง่เสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  อินเตอร์เน็ต  เพื่อแสวงหาความรู้ใน

โลกกว้างให้เกิดประโยชน์กับการพัฒนาสติปัญญาของเยาวชน 

 

กำรวเิครำะห์ศักยภำพเทศบำลน้ ำเชี่ยว 

            จุดแข็ง (Strengths : S) 

1. เป็นชุมชนที่มี 2 ศาสนา และอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข 

2. มีป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ 

3. มีภูมิปัญญาท้องถิ่น คืองอบใบจาก 

4. หนว่ยงานตา่งๆ ในพืน้ที่ใหค้วามรว่มมอืเป็นอย่างดี 

5. มีสนิค้า OTOP ระดับ 3-4 ดาว 

6. คนในชุมชนมอีัธยาศัยดี 

จุดอ่อน (Weakness : W) 

1. สภาพชุมชนมคีวามแออัด ถนนคับแคบ 

2. มีปัญหาการทิ้งขยะลงในล าคลอง 

3. ผลผลิตการเกษตรราคาตกต่ า 

4. สาธารณูปโภค ไฟฟ้ายังไม่ครอบคลุมทุกพืน้ที่ (หมู่ 4) 

5. ขาดการประสานความร่วมมอืที่ด ีระหว่างชุมชนและเทศบาล 

 โอกำส (Opportunity : O) 

1. ชุมชนตั้งอยู่ริมถนนสายตราด – แหลมงอบ ซึ่งเป็นเส้นทางผ่านไปเกาะช้าง 

2. ส่วนราชการให้การสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

3. มีบ้านพักโฮมสเตย์ เพื่อบริการนักท่องเที่ยว 

4. มศีูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน 

5. มที่าเรือ และธุรกิจเรือน าเที่ยว 

6. มีศูนย์จ าหนา่ยผลิตภัณฑท์้องถิ่นและชุมชน (OTOP) บ้านน้ าเชี่ยว 

อุปสรรค/ข้อจ ำกัด  (Threat : T) 

1. มลพิษจากน้ าเน่าเสีย/ขยะ 

2. ปลูกบ้านเรือนลุกล้ าล าคลอง 

3. ขาดจติส านึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4. ขาดจติส านึกการเสียสละเพื่อส่วนรวม 



      

 

 

 

 

ปัจจัยและสถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อกำรพัฒนำ 

  ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในที่ส าคัญและมีผลต่อการพัฒนาที่ส าคัญ  คือ  ระบบ

ข้อมูลขา่วสาร  การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนในพื้นที่  รวมทั้งเทคโนโลยีต่าง ๆ  ที่เข้าสู่ชุมชน

และสิ่งที่ประชาชนน าเข้าสู่ชุมชนโดยไม่รู้ตัว  ความรู้ความสามารถของคนในชุมชนในการที่จะ

วิเคราะหส์ถานการณต์่าง ๆ  ล้วนมผีลตอ่การพัฒนาทั้งสิน้ 

  ศักยภาพที่เด่นชัดของประชาชนในพื้นที่ของเทศบาลต าบลน้ าเช่ียว   ซึ่งเป็นทุนทาง

สังคม  หากได้รับการสนับสนุนจะท าให้เกิดความร่วมมือ  ได้แก่  ความมีจิตใจโอบอ้อมอารี  การมี

ความเชื่อมโยงเครือญาติ  การมีนิสัยรักสนุกตามประเพณีดั้งเดิมของชุมชน  ปัจจัยเหล่านี้ท าให้การ

พัฒนาของท้องถิ่นเป็นไปในทิศทางที่ดี  เกิดความร่วมมือกันเป็นอย่างดี 

  นโยบายของการบริหารงานของผู้บริหารเกิดจากแนวคิดการบริการประชาชน  

มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างเป็นระบบและความเป็นธรรมให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด      

ของชุมชน 



 

 

บทที ่4 

วิสัยทัศน ์   พันธกจิ และจุดมุ่งหมำยกำรพัฒนำ 
เพื่อน านโยบายผู้บริหารและยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งในระดับชาติ  กลุ่มจังหวัด          

และจังหวัดไปสู่การปฏิบัติ   เทศบาลต าบลน้ าเ ช่ียวได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

(พ.ศ.2557-2561)  เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการก าหนดแนวทางการพัฒนาเทศบาลน้ าเช่ียวในช่วง

ระยะเวลาดังกล่าวโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

1. วสิัยทัศน์  ของต ำบลน้ ำเชี่ยว 

 “น ้ำเชี่ยวเมืองนำ่อยู่  คู่สุขภำพดี  มีมำตรฐำนกำรศึกษำ  พัฒนำแหล่งท่องเที่ยว  ไม่เกี่ยวข้อง
ยำเสพติด สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ  มุ่งสู่เศรษฐกิจพอเพียง” 
 

2. พันธกิจ 

  1. เสริมสร้ำงควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจให้กับชุมชน 
 2. พัฒนำต้ำบลน ้ำเชี่ยวสู่เมืองมีมำตรฐำนด้ำนสำธำรณูปโภค 
 3. สนับสนุนกำรด้ำเนินงำนของ รพ.สต.ต้ำบลน ้ำเชี่ยวเพื่อสุขภำพที่ดีของประชำชน 
 4. เพิ่มมำตรฐำนคุณภำพชีวิตของคนในชุมชน 
 5. สนับสนุนกิจกรรมด้ำนต่ำงๆ ของโรงเรียน  เพ่ือพัฒนำสู่โรงเรียนมำตรฐำน 
 6. ส่งเสริมและสนับสนุนงำนประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมและกำรด้ำเนินงำนของศำสนำ 
 7. บริหำรงำนด้วยควำมเสมอภำค  ถูกต้อง  เป็นธรรมและสำมำรถตรวจสอบได้ 
 8. ด้ำเนินกำรอนุรักษ์และดูแลทรัพยำกรธรรมชำติของชุมชน 
 9. พัฒนำต้ำบลน ้ำเชี่ยวให้เป็นต้นแบบด้ำนกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
 10. ส่งเสริมให้ประชำชนและเยำวชนมีกำรออกก้ำลังกำยและเล่นกีฬำเพ่ือสุขภำพที่ดี 

 

จุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำ 

1. บ้านเมืองมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงามและปลอดภัย ได้แก่ ถนนหนทางดี      

น้ าไหล ไฟสว่าง และเป็นชุมชนที่น่าอยู่ 

2. ประชาชนมสีุขภาพที่ด ีทั้งสุขภาพร่างกายและจติใจ ไม่มโีรคภัยไข้เจ็บ ห่างไกลยาเสพติด 

สามารถสร้างเป็นชุมชนเข้มแข็งและมีสว่นร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

3.  ประชาชนมีโอกาสศึกษา เรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีช่องทางในการรับรู้ ข้อมูล 

ข่าวสารที่ทันสมัย และมีมาตรฐาน 

4.  รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใหเ้กิดความสมบูรณ์ ได้แก่ รณรงค์สร้าง

จติส านึกที่ถูกต้องและการใชอ้ย่างเหมาะสมเกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนอย่างยั่งยืน 



 

 

 5.  พัฒนาทรัพยากรที่มอียู่ในชุมชนใหเ้ป็นแหล่งท่องเที่ยวเชงิอนุรักษ์ ได้แก่ วิถีชีวติชุมชน  

                     ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของสังคม 

6.  พัฒนาช่องทางการมีรายได้ ภายใต้ทรัพยากรที่มอียู่ในชุมชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

แบบพอเพียง ได้แก่ การจัดท าบัญชคีรัวเรือน การผลติเพื่อการบริโภคหากเหลอืแบ่งปัน

และจ าหน่าย 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

จุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพฒันำท้องถิ่น 

จุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น 

( Goals) 

ตัวชี้วัด 

(KPIs) 

ข้อมูลพื้นฐำน 

(Baseline Data) 

เป้ำหมำย ( Targets) 

ป ี2557 

-2561 

ป ี

2557 

ป ี

2558 

ป ี

2559 

ป ี

2560 

ป ี

2561 

1. บ้านเมืองมีความเป็นระเบียบ

เรียบร้อย สวยงามและปลอดภัย ถนน

หนทางดี    น้ าไหล ไฟสว่าง และเป็น

ชุมชนที่น่าอยู่ 

2. ประชาชนมสีุขภาพที่ดี ทั้งสุขภาพ

ร่างกายและจติใจ ไม่มโีรคภัยไข้เจ็บ  

  

 

3. ประชาชนมีโอกาสศกึษา เรยีนรู้ 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีช่องทางใน 

การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารที่ทันสมัย และมี

มาตรฐาน 

 

 

1. ร้อยละของครัวเรือนที่

มีความเป็นระเบียบ

เรียบร้อย สวยงามและ

ปลอดภัย 

1. ร้อยละของประชาชนที่

มีสุขภาพที่ดี ทั้งสุขภาพ

ร่างกายและจติใจ ไม่มี

โรคภัยไข้เจ็บ  

1. ร้อยละของจ านวน

ประชาชนที่เข้ารับบริการ

อินเตอรเ์นตต าบลและ

ศูนย์ขอ้มูลข่าวสาร 

 

1. จ านวนครัวเรือนที่มีความ

เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม

และปลอดภัย 

 

1. ประชาชนที่มีสุขภาพที่ด ี

ทั้งสุขภาพร่างกายและจติใจ 

ไม่มโีรคภัยไข้เจ็บ  

 

1. ประชาชนได้รับทราบข้อมูล

ข่าวสารต่างๆเพิ่มขึ้น 

 

100 % 

 

 

 

80 % 

 

 

 

100 % 

75 % 

 

 

 

60 % 

 

 

 

80 % 

80 % 

 

 

 

65 % 

 

 

 

85 %  

 

85 % 

 

 

 

70 % 

 

 

 

90 % 

 

 

90 % 

 

 

 

75 % 

 

 

 

95 %  

 

 

100 % 

 

 

 

80 % 

 

 

 

100 %  

 

 

 



 

 

จุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น 

( Goals) 

ตัวชี้วัด 

(KPIs) 

ข้อมูลพื้นฐำน 

(Baseline Data) 

เป้ำหมำย ( Targets) 

ป ี2557 -

2561 

ป ี

2557 

ป ี 

2558 

ป ี 

2559 

ป ี 

2560 

ป ี 

2561 

4. รักษาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมใหเ้กิดความสมบูรณ์ รณรงค์

สร้างจิตส านึกที่ถูกต้องและการใชอ้ย่าง

เหมาะสมเกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน

อย่างยั่งยืน 

5. พัฒนาทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนให้

เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  ได้แก่ 

วิถีชุมชน ประเพณี และวัฒนธรรมอันดี

งามของสังคม 

 

6. พัฒนาช่องทางการมรีายได้ ภายใต้

ทรัพยากรที่มอียู่ในชุมชน ตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง ได้แก่ 

การจัดท าบัญชีครัวเรือน การผลิตเพื่อ

การบริโภคหากเหลอืแบ่งปันและ

จ าหน่าย 

1. ร้อยละของเยาวชน

ประชาชนที่เข้าร่วม

กิจกรรมอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดล้อม 

1. ร้อยละของประชาชน

มรีายได้จากการ

ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 

2. ร้อยละของจ านวน

นักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น 

1. ร้อยละของครัวเรือน

ที่รายได้มากกว่า

รายจ่าย 

 

1. รณรงคอ์นุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและ  

สิ่งแวดล้อม                

ปลูกป่าชายเลน 

 

1. ประชาชนมรีายได้

เพิ่มขึน้ 

 

2. มีจ านวนนักท่องเที่ยว

เพิ่มขึน้ 

1. จ านวนครัวเรือนที่มี

รายได้มากกว่ารายจ่าย 

100 % 

 

 

 

 

100 % 

 

 

 

 

80 % 

80 % 

 

 

 

 

60 % 

 

 

 

 

60 % 

85 % 

 

 

 

 

70 % 

 

 

 

 

65 % 

90 % 

 

 

 

 

80 % 

 

 

 

 

70 % 

 

95 % 

 

 

 

 

90 % 

 

 

 

 

75 % 

100 % 

 

 

 

 

100 % 

 

 

 

 

80 % 

 

 



 
 

 

     บทที่ 5 

    ยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำ 

 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ แนวทำงกำรพัฒนำ 
หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้าง

พืน้ฐาน 

 

 

1. ก่อสร้าง  ปรับปรุง  ซ่อมแซมเส้นทางการคมนาคมให้มี

มาตรฐานและทั่วถึง 

2. พัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ าสาธารณะ  เพื่อใชใ้นการ

อุปโภค - บริโภค และการเกษตร 

3. พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ  

ให้ทั่วถึงและเพียงพอต่อความตอ้งการของประชาชน 

4. พัฒนางานด้านการผังเมืองและการควบคุมอาคาร 

กองชา่ง 

กองการศกึษา 

 

2. ยุทธศาสตร์ด้านงาน

ส่งเสริมคุณภาพชีวติ 

 

 

 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการบริการทางสังคม  การ

สังคมสงเคราะหค์ุณภาพชวีิตเด็ก สตร ีคนชรา ผู้ด้อยโอกาส 

และผูพ้ิการ 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการเสริมสรา้งสุขภาวะของประชาชน

ให้มสีุขภาพแข็งแรง และได้รับการบริการทางสาธารณสุขอย่าง

ทั่วถึง 

3. ส่งเสริมด้านที่พักอาศัยให้แก่ผู้ยากไร้  ผูด้้อยโอกาส          

ผูย้ากจน  ให้มทีี่อยู่อาศัย 

4. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพใหแ้ก่ประชาชน ใหม้ีรายได้เพียงพอ

กับรายจ่ายและสามารถด ารงชีพได้อย่างเหมาะสม 

ส านักปลัด 

กองคลัง 

กองสาธารณสุขฯ 

กองการศกึษา 

 

 

 

 

 

 

3. ยุทธศาสตร์ดา้นการจัด

ระเบียบชุมชน/สังคมและการ

รักษาความสงบเรียบร้อย 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตยภาคพลเมอืง 

การพัฒนาศักยภาพผูน้ าชุมชนสนับสนุนการจัดท าระบบข้อมูล

ข่าวสารเพื่อการพัฒนาชุมชน ตลอดจนการสร้างเครือข่ายเพื่อ

การพัฒนาชุมชน ความเสมอภาคสิทธิเสรีภาพ 

2. พัฒนางานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยน า

ข้อมูลการเกิดสาธารณภัยในท้องถิ่นมาวิเคราะหห์าแนวทาง

ป้องกัน หรอืลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น 

3. ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน และด้านการ

รักษาความสงบเรียบร้อย 

ส านักปลัด 

กองสาธารณสุขฯ 

กองการศึกษา 

 



 
 

 

 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ แนวทำงกำรพัฒนำ 
หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ 

 

 

4. ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 

และอบายมุข 

 

4. ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนา

เศรษฐกิจ  การวางแผน การ

ส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม

และการท่องเที่ยว 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรม  การฝกึอาชีพ  และ

สร้างอาชีพให้แก่กลุ่มเกษตรกรและประชาชน 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการตลาดและการกระจายผลผลติ

ของเกษตรกร 

3. พัฒนาและส่งเสริมการค้า  การลงทุน  การค้าตามแนว

ชายแดนและภูมิภาคอินโดจีน 

4. พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวที่มอียู่เดิมให้มี

ศักยภาพและมีมาตรฐานและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแหล่ง

ใหม่ ๆ 

5. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์แหลง่ท่องเที่ยวของจังหวัด

ตราด 

6. ส่งเสริมและรณรงค์ใหป้ระชาชนมคีวามเข้าใจ และมีส่วน

ร่วมในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว 

ส านักปลัด 

กองสาธารณสุขฯ 

กองการศกึษา 

 

 

 

 

 

 

 

5. ยุทธศาสตร์ดา้นการบริหาร

จัดการและการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาต ิสิ่งแวดล้อม 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการและการสร้างองค์

ความรูใ้นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2. ส่งเสริมสนับสนุนการรณรงคใ์ห้ประชาชนมีจติส านึกหวง

แหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการควบคุม คุ้มครองและการ

บังคับใช้กฎหมายด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

4. ส่งเสริมและพืน้ฟูสภาพทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดล้อม และสนับสนุนใหก้ารท่องเที่ยวเป็นแบบเชงิ

นิเวศน์ 

5. จัดให้มีระบบการก าจัดขยะ ระบบบ าบัดน้ าเสีย และการ

แก้ไขปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม 

 

ส านักปลัด 

กองชา่ง 

กองสาธารณสุขฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ แนวทำงกำรพัฒนำ 
หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการศกึษา 

การกีฬา ศาสนา ศลิปะ 

วัฒนธรรม จารีตประเพณี และ

ภูมปิัญญาท้องถิ่น 

 

1. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา 

2. ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 

3. สร้างจิตส านึกให้เด็ก เยาวชน ประชาชนรักและหวงแหน

ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

4. อนุรักษ์และสง่เสริมศาสนาศลิปวัฒนธรรมอันดีงาม 

จารีตประเพณี ภูมปิัญญาท้องถิ่นและทรัพย์สินทางปัญญา 

ส านักปลัด 

กองสาธารณสุขฯ 

กองการศกึษา 

 

7. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร

จัดการที่ดีและการบริการ

สาธารณะ 

 

 

1. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของท้องถิ่น 

2. การเสริมสร้างธรรมมาภิบาลในองค์กรและชุมชน โดย

การส่งเสริมระบบคุณธรรม จริยธรรมจรรยาบรรณ สร้าง

จติส านึกและเพิ่มสมรรถนะให้แก่บุคลากรภาครัฐ ในการน า

นโยบายและกฎหมายไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. เสริมสร้างความเข้มแข็งโดยกระบวนการส่งเสริมการมี

ส่วนรว่มของทุกภาคส่วน ตามระบอบประชาธิปไตย ในการ

ร่วมรับรู้ ร่วมคดิ รว่มท า รว่มรับผดิชอบในกิจกรรมที่อาจมี

ผลกระทบต่อสทิธิเสรีภาพประชาชน 

4. จัดหา/ปรับปรุงวัสดุอุปกรณ์ สถานที่ รวมตลอดถึง

ครุภัณฑ ์ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานและพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีการสื่อสาร และระบบสารสนเทศ 

 

ส านักปลัด 

กองคลัง 

กองชา่ง 

กองสาธารณสุขฯ 

กองการศกึษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

บทที ่6 

กำรน ำแผนยทุธศำสตร์กำรพัฒนำเทศบำลต ำบลน้ ำเชี่ยว                                 

ไปสู่กำรปฏบิัติและกำรติดตำมประเมินผล 

6.1  องค์กรที่รับผิดชอบในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 

เทศบาลต าบลน้ าเชี่ยว ได้มคี าสั่งที่ 238 / 2555 ลงวันที่ 27  สิงหำคม 
2555 เรื่องแต่งตั งคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำลต้ำบลน ้ำเชี่ยว   ตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยกำรจัดท้ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548  ข้อ 28       จึงแต่งตั งคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำลต้ำบลน ้ำ
เชี่ยว ประกอบด้วย 

1. ปลัดเทศบำลต้ำบลน ้ำเชี่ยว หรือผู้ด้ำรงต้ำแหน่งแทน  กรรมกำร 
2. นำยยุทธนำ   โพธิ์เกษม  สมำชิกสภำ  กรรมกำร 
3. นำยสำยัน     แสงไทย  สมำชิกสภำ  กรรมกำร 
4. นำยวิชิต       สวนศิริ  สมำชิกสภำ  กรรมกำร                    
5. นำยภิญโญ    วัฒนชัย  ผู้แทนประชำคม  กรรมกำร 
6. นำยเกิน       ค้ำเพชร  ผู้แทนประชำคม  กรรมกำร 
7. หัวหน้ำสถำนีพัฒนำทรัพยำกรป่ำชำยเลนที่    กรรมกำร 
8. เกษตรอ้ำเภอแหลมงอบ     กรรมกำร 
9. นำยทองหล่อ   ทิณวรรณ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมกำร 
10.นำยจรัญ   ทิมทอง   ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมกำร 
11.นำยประสงค์   เดชกัลยำ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมกำร 
12.หัวหน้ำกองช่ำง      กรรมกำร 

 ให้คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น มีอ้ำนำจหน้ำที่ ดังนี  
(1)  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

(2)  ด าเนนิการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

(3)  รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาต่อ  ผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการ

พัฒนาท้องถิ่น และ   ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น

ทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ทั้งนี้ให้ติดประกาศโดย

เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

(4)  แตง่ตั้งคณะอนุกรรมการหรอืคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

เทศบาลต าบลน้ าเช่ียว  ได้มีค าสั่งเทศบาลต าบลน้ าเ ช่ียว  ที่  365/2555        

ลงวันที่  28  ธันวาคม  2555   เรื่อง  แต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตาม  



 

 

 

และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลน้ าเช่ียว  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการ

จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2548  ขอ้ 28  ประกอบด้วย  

1.นายภิญโญ    วัฒนชัย ผูท้รงคุณวฒุ ิ  ประธานกรรมการ                              

  2.นายเกนิ        ค าเพชร ผู้แทนประชำคม  เลขานุการ 

 

6.2 กำรก ำหนดวธิีกำรตดิตำมและประเมินผล 

  การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปีเป็นการประเมินว่า องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นมีการน าแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใด  และได้ผลเป็นอย่างไร  เพื่อวัด

ผลสัมฤทธิ์ของแผนพัฒนาสามปี  ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้เป็น

สมมุติฐานในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีฉบับต่อไป      ทั้งนี้การที่จะประเมินผลแผนพัฒนาสามปี

ในภาพรวมจ าเป็นต้องประเมินผลการปฏิบัติในแต่ละแนวทางการพัฒนา เพื่อน า ไปสู่การวัด

ความส าเร็จของแต่ละโครงการซึ่งจะแสดงให้เห็นว่าการพัฒนาเป็นไปในแนวทางใด           บรรลุ

วัตถุประสงค์ของการพัฒนาและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์หรือไม่  คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลน้ าเช่ียวได้ก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

โดยใช้แบบรายงานตามรูปแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด 

 

6.3 กำรก ำหนดห้วงเวลำในกำรติดตำมและประเมินผล 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะก าหนดห้วงเวลาใน

การติดตาม    และประเมินผลโครงการ  โดยค านึงถึงความเหมาะสมของแต่ละโครงการ  ซึ่ง

ประเมินผลโครงการในภาพรวม      อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  แล้วรายงานผลเสนอความเห็นซึ่งได้

จากการติดตามและประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นน าเสนอต่อสภาท้องถิ่น  

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน

ในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างนอ้ยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

 

   **************************************************** 

 

 

 

 

 

 


