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แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด     หนา้  ๑ 

ค าน า 
    
     กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและ
กลุ่มจังแบบบูรณาการ พ.ศ. 2561 มาตรา 19 วรรคสาม ก าหนดให้เมื่อแผนพัฒนาจังหวัดได้รับความเห็นชอบ
จากคณะรัฐมนตรีและประกาศใช้แล้วการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการ
ด าเนินการของจังหวัดและหน่วยงานของภาครัฐที่เกี่ยวข้องต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าว 
ประกอบกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2560 ข้อ 7 
ก าหนดให้แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาคมีระยะเวล าห้าปี ดังนั้นเพ่ือให้
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน ซึ่งเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 
2564) มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจ าปีกลุ่มจังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
และงบประมาณในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชน จึงอาศัยอ านาจ
ตามข้อ 5 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งก าหนดระยะเวลาแผนพัฒนา
ท้องถิ่นเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 - 2565) และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติ 
   บัดนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน ได้ด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 
2561 - 2564) เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นน าไปสู่
การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสนจะใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 
2565) เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจาก
เงินสะสม และในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป 
             
 
 
            องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน   
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     สารบญั  
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 ค าน า           1 
 สารบัญ           2 
 สว่นที ่1   สภาพทัว่ไปและขอ้มลูพื้นฐาน      3 
   1. ด้านกายภาพ         3 
   2. ด้านการเมือง/การปกครอง      4 
   3. ประชากร         5 
    4. สภาพสังคม         5 
   5. ระบบบริการพื้นฐาน        6 
    6. ระบบเศรษฐกิจ        7 
    7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม       7 
    8. ทรัพยากรธรรมชาติ        8 
 สว่นที ่2  ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น     9 

๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค        9 
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     - บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ 01)     42 
     - รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ 02)    44 
     - รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ 02/1)    110 
    ส าหรับ โครงการที่เกิดศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     - บัญชีครุภัณฑ ์(แบบ ผ 03)      116 
 สว่นที ่4  การตดิตามและประเมนิผล       125 
     4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง   125 
    ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
    4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ      129 
    4.3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น       133 
    4.4 ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต    138 
  
 
 
 
   



 

 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด     หนา้  ๓ 

ส่วนที่  ๑ 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 
1. ด้านกายภาพ 
    1.1 ที่ตั้ง  
   ประวัติดั้งเดิมต าบลนี้มีหนองน้ าขนาดใหญ่อยู่แห่งหนึ่ง มีต้นโสนขึ้นเป็นจ านวนมาก ชาวบ้านจึง
เรียกว่า "หนองโสน" และเมื่อมีการแบ่งเขตปกครองออกเป็นต าบล ชาวบ้านจึงเรียกชื่อหนองน้ าแห่งนี้เป็นชื่อ
ต าบลว่า "ต าบลหนองโสน" ตั้งแต่นั้นมา จวบจนปัจจุบัน ต าบลหนองโสน ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอ าเภอเมืองตราด 
ห่างจากอ าเภอประมาณ 6 กิโลเมตร 
  ทิศเหนือ จรด ต าบลวังกระแจะ อ าเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 
  ทิศใต ้  จรด ต าบลห้วงน้ าขาว อ าเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 
      และต าบลน้ าเชี่ยว อ าเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด 
           ทิศตะวันออก จรด ต าบลหนองเสม็ด อ าเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 
  ทิศตะวันตก จรด ต าบลน้ าเชี่ยว อ าเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด 

    1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
   พ้ืนที่หมู่ ๔ หมู่ ๕ หมู่ ๖ และหมู่ ๗ ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขา/เนินเขา เหมาะแก่การปลูก
ยางพารา ผลไมบ้างส่วนเป็นที่ราบเหมาะกับการท านา 
    พ้ืนที่ หมู่ ๑ หมู่ ๒ หมู่ ๓ และหมู่ ๘ เป็นที่ราบส่วนใหญ่เหมาะแก่การท านา มีการปลูกผลไม้ 
สวนยางพารา และบางส่วนเป็นป่าชายเลนติดต่อทะเลเหมาะแก่การประกอบอาชีพประมงพ้ืนบ้าน 

  1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
    สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปอากาศค่อนขางรอน อุณหภูมิเฉลี่ยอยูระหวาง 30.87 - 34.68 
องศาเซลเซียส ในป 2559 อุณหภูมิสูงสุด ท่ี 35.10 องศาเซลเซียสต่ าสุด 18.20 องศาเซลเซียส มีฝนตกตลอด
ทั้งปี 196 วัน ปริมาณน้ าฝนวัดได 5,733.8 มิลลิเมตร (ข้อมูลจากรายงานสถิติจังหวัด พ.ศ. 2560 จังหวัด
ตราด) 
  1.4 เนื้อที่ ต าบลหนองโสนมีพ้ืนที่รวม 27,977 ไร่ คิดเป็น 44.76 ตารางกิโลเมตร โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 

จ านวนพืน้ที ่ไร่/ตร.กม. หมู ่1 หมู ่๒ หมู ่๓ หมู ่4 หมู ่5  หมู ่6 หมู ่7 หมู ่8 หมายเหต ุ
(ทีส่าธารณะ/ 
ทีป่า่สงวน ) 

พื้นที่ทัง้หมด 950 1,447 5,606 1,800 1,500 8,500 3,000 1,150 รวม  27,977  
ไร่ 

=44.76ตร.กม. 
-ทีส่าธารณะ(ทุง่

หญา้) ม.2      
มี 3 ไร ่

-ทีส่าธารณะ 

ท านา 
ท าสวน 
ท าไร่ / ที่อยู่อาศัย 

106 
282 
560 

995 
350 
98 

2,500 
78 
500 

300 
500 
700 

300 
350 
790 

150 
7,850 
500 

52 
2,540 
303 

150 
500 
497 

รวมพืน้ทีเ่พาะปลกู/ที่
อยู ่

948 1,443 3,078 1,500 1,440 8,500 2,895 650 



 

 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด     หนา้  ๔ 

เลี้ยงกุ้ง 
เลี้ยงปลา 
อ่ืน ๆ 

- 
- 
- 

- 
2 
- 

500 
8 
- 

20 
- 
- 

- 
10 
- 

- 
- 
- 

- 
50 
- 

- 
3 
- 

(ด าเนนิการปลกู
ปา่ชายเลนฯ) 

ม.3 มี 538 ไร ่
-ทีป่า่เลนฯ 

ม.3 มี 2,000 
ไร่ 

-ทีส่าธารณะไม้
ยนืตน้ 

ม.2 มี 533 ไร ่
-ทีป่า่สงวน 

ม. 6 มี 950 ไร่ 

รวมพืน้ทีเ่ลี้ยงสัตวน์้ า - 2 508.50 20 10 - 50 3 
เลี้ยงเป็ด,ไก่ 2 2 - 4 - - 55 - 
รวมพืน้ทีเ่ลีย้งสัตว ์ 2 2 - 4 - - 55 - 

ที่ว่างเปล่า - - - 276 - - - -  
ที่สนามบิน 50 - - - - - - -  

   

2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
  2.1 เขตการปกครอง 
    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน ประกอบด้วยหมู่บ้าน 8 หมู่บ้าน  
หมูท่ี ่         บา้น       รายชื่อผูน้ าชมุชน           ต าแหน่ง            สมาชกิ อบต. 
  1 
 

หนองโสนบน 
 

นายอนุรักษ์ เอกสินชล 
 

ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน 
 

นายสมคิด เฟ่ืองเกษม 
นายชัยพัฒน์ มนต์ประสิทธิ์ 

  2 
 

หนองโสน 
 

นายศิรา สมบัติบูรณ์ 
 

ผู้ใหญ่บ้าน 
 

นางวันทนีย์ ประกอบความดี 
นางสาวอัญชลี นามวงศ์ 

  3 
 

พรงล าบิด 
 

นายกรกฎ ถาวรกิจ 
 

ผู้ใหญ่บ้าน 
 

นายทรงวัฒน์ แซ่ลี้ 
นายไพโรจน์ ถาวรกิจ 

  4 
 

สระบัว 
 

นายชนก เพิ่มญาติ 
 

ผู้ใหญ่บ้าน 
 

นายมนูญ ก้องสนั่น 
นายสุดชัย ศรีกุล 

  5 
 

หนองโพรง 
 

นายสุวิทย์ กสิกฤษ์ 
 

ผู้ใหญ่บ้าน 
 

นางอุไร ประถมวงษ์ 
นายบัญชา พูลเกษม 

  6 
 

หินโค่ง 
 

นายวัฒนา อานามวงษ์ 
 

ผู้ใหญ่บ้าน 
 

นายมณฑล พาทีทิน 
นายแสวง สังข์วรณ์ 

  7 
 

ปลายคลองน้ าเชี่ยว 
 

นายธนวัฒน์ ถนอมจิต 
 

ผู้ใหญ่บ้าน 
 

นายประมุข ถนอมจิต 
นายสุรเชษฐ์ พูลเกษม 

  8 พรงจาก นางไพรัตน์ จรภิภพ ผู้ใหญ่บ้าน 
 

นายอังคาร ฉิมพาลี 
นายสถิต ราชนุเคราะห์ 

 
 2.2 การเลือกตั้ง 
    การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นครั้งสุดท้ายที่ผ่านมา เมื่อวันที่  6 กันยายน 
2556 หน่วยเลือกตั้งมี 8 หน่วย ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 3,878 คน 



 

 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด     หนา้  ๕ 

 
  เขต 
เลือกตั้ง 

  จ านวน 
  ผู้มีสิทธิ 
  เลือกตั้ง 

การใชส้ิทธลิงคะแนนเลอืกตั้ง  
    หมายเหต ุ      ผู้มาใช้สิทธิ       บัตรเสีย บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน 

 จ านวน  ร้อยละ จ านวน ร้อยละ   จ านวน   ร้อยละ 
นายกฯ 3,988 3,212 80.54  128  3.20     87    2.18  
   1    656  526  80.18    13  1.98      7    1.06  
   2    475  342  72.00    7  2.04      7    1.47  
   3    723  575  79.52   16  2.21      5    0.69  
   4    565  423  74.86    5  0.88      2    0.35  
   5    321  280  87.22    3 35.71       -      -  
   6    630  532  84.44    9  1.69       6    0.95  
   7    228  206  90.35     -     -       -      -  
   8    379  318  83.90     7  1.84       2    0.52  
 รวม   3,977 3,202 80.51   60  1.50      29    0.90  

 
3. ประชากร 
  3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร ต าบลหนองโสนมีความหนาแน่นเฉลี่ยประชากร 116.06 คน/
ตารางกิโลเมตร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 หมู่บา้น 
                   จ านวน 

            รวม   จ านวนครวัเรือน         ชาย          หญงิ 
    1 410 445 855 293 
    2 289 323 612 305 
    3 464 484 948 337 
    4 358 405 763 271 
    5 191 211 402 148 
    6 412 416 828 332 
    7 148 142 290 94 
    8 239 255 494 207 

รวม 2,511 2,681 5,192 1,987 

  ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2562 

4. สภาพสังคม 
  4.1 การศึกษา  

   โรงเรียนประถมศึกษา     2 แห่ง   
   - โรงเรียนวัดไทรทอง  จ านวนนักเรียน  214 คน 

- โรงเรียนบ้านปากคลองน้ าเชี่ยว จ านวนนักเรียน  42 คน  
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ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน    1 แห่ง 
   สถานที่อ่านหนังสือประจ าหมู่บ้าน / ห้องสมุดประชาชน 7 แห่ง 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนประถม (อนุบาล 3 ขวบ) (37 คน) 1 แห่ง 

  4.2 สาธารณสุข 
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล    1 แห่ง   
  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ า      ร้อยละ 100 

   4.3 สถาบนัและองค์กรศาสนา    
  วัด       4  แห่ง   

  4.4 ความปลอดภยัในชวีติและทรัพยส์นิ 
  สถานีต าบล/ต ารวจชุมชน     1  แห่ง 

สถานีดับเพลิง(รถดับเพลิงของ อบต. 1 คัน)   1 แห่ง 
  4.5 อื่น ๆ 

หอกระจายข่าว      9 แห่ง 
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร   1 แห่ง 
กลุ่มออมทรัพย์/สัจจะออมทรัพย์    7 แห่ง 
กลุ่มกองทุนหมุนเวียนฯ     8 แห่ง 

5. ระบบบริการพื้นฐาน 
  5.1 การคมนาคมขนส่ง 

   ถนนคอนกรีต      20 สาย 
ถนนลาดยาง      4 สาย  
ถนนลูกรัง      25      สาย 

  5.2 การไฟฟ้า  
   ร้อยละ 100 
  5.3 การประปา  
   ร้อยละ 100 
  5.4 การโทรคมนาคม 
    ปัจจุบันในพ้ืนที่ต าบลหนองโสนไม่มีโทรศัพท์สาธารณะ เนื่องจากประชาชนได้นิยมใช้โทรศัพท์ส่วน
บุคคลแทน ซึ่งสามารถติดต่อสื่อสารได้รวดเร็ว และสามารถใช้ระบบอินเตอร์เน็ตได้ เช่น  โทรศัพท์มือถือ  ส าหรับ
สถานที่ราชการยังคงใช้ระบบโทรศัพท์พ้ืนฐานในการติดต่อสื่อสาร   
  5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน ไม่มีไปรษณีย์ แต่มีบริการไปรษณีย์จากไปรษณีย์ประจ าอ าเภอ  
ซึ่งมีจ านวน 1 แห่งให้บริการ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ในวันจันทร์ – เสาร์ (วันเสาร์ครึ่งวัน)  หยุดวันอาทิตย์ 
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6. ระบบเศรษฐกิจ 
  6.1 การเกษตร 
   ในเขตต าบลหนองโสน พ้ืนที่หมู่ 1,2,3,8 จะมีลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบ ประชาชนส่วน 
จะท าการเกษตร ประกอบไปด้วย การท านา ปลูกผลไม้ สวนยางพารา และพ้ืนที่หมู่ 4,5,6,7 จะมีลักษณะภูมิ
ประเทศเป็นพ้ืนที่ราบเชิงเขา เนินเขา ประชาชนส่วนใหญ่จะท าการเกษตร ประกอบไปด้วย การปลูกผลไม้ สวน
ยางพารา เป็นต้น 
  6.2 การประมง  
    พ้ืนที่ หมู่ 3 บ้านพรงล าบิด ต าบลหนองโสน จะมีลักษณะภูมิประเทศบางส่วนจะเป็นป่าชาย
เลนติดต่อทะเล ซ่ึงประชาชนในพื้นท่ีจะมีการประกอบอาชีพประมงพ้ืนบ้าน และการแปรรูปอาหารทะเล 
  6.3 การปศุสัตว์ (ไม่มี) 
  6.4 การบริการ  
   พ้ืนที่ต าบลหนองโสน มีผู้ประกอบการซึ่งให้บริการรีสอร์ท/โฮมสเตย์ จ านวน 2 แห่ง 
  6.5 การท่องเที่ยว  
   ต าบลหนองโสนจะมีพ้ืนที่บางส่วนติดทะเล ซึ่งบริเวณดังกล่าวนั้นจะเป็นพ้ืนที่ป่าชายเลน เป็น
แหล่งท่องเที่ยวหลักของต าบล โดยนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาส่วนใหญ่จะมาชมป่าชายเลน เดินชมนกนานาชนิด 
และให้อาหารเหยี่ยวแดง รวมไปถึงรับประทานอาหารร้าน ซึ่งเป็นร้านขึ้นชื่อของจังหวัดตราด เป็นต้น 
  6.6 อุตสาหกรรม (ไม่มี) 
  6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ  

  การรวมกลุ่มของประชาชน จ านวนกลุ่มทุกประเภท 18 กลุ่ม 
  แยกประเภทกลุ่ม 
  -  กลุ่มอาชีพ      9 กลุ่ม 

-  กลุ่มออมทรัพย์     7      กลุ่ม 
-  กลุ่มอ่ืน ๆ (ระบ)ุ     1 กลุ่ม 

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
  7.1 การนับถือศาสนา 
    ประชาชนส่วนใหญ่ในต าบลหนองโสนนับถือศาสนาพุทธ และมีวัดในพ้ืนที่ทั้งหมด 4 วัด 
ประกอบด้วย  
   - วัดไทรทอง 
   - วัดสระบัว 
   - วัดหนองโสน 
   - วัดเขาน้อย 
  7.2 ประเพณีและงานประจ าปี 

-  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่   ประมาณเดือน มกราคม 
-  ประเพณีก่อพระทราย (วันสงกรานต์)  ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีท าบุญส่งทุ่ง   ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีวันเข้าพรรษา  ออกพรรษา ประมาณเดือน  กรกฎาคม /ตุลาคม   
-  ประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดือน พฤศจิกายน 
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-  ประเพณีท าขวัญข้าว     ประมาณเดือน   ธันวาคม 
-  ประเพณี “กินข้าว วิ่งว่าว เฝ้าทุ่ง”  ประมาณเดือน   ธันวาคม 

  7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
   การท าร้านม้าเมรุลอย ซึ่งร้านม้าเมรุลอย คือ การตกแต่งที่ตั้งโลงศพ ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึง
การไว้อาลัยการให้เกียรติ สะท้อนสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมและบารมีของผู้ตาย โดยแสดงออกมาทาง
จ านวนชั้นของร้านม้า เมรุลอย รวมถึงลวดลายที่ใช้ประดับตกแต่ง เช่น หากเป็นบุคคลส าคัญ ร้านม้า เมรุลอย จะ
มีจ านวนชั้นที่มาก และมีการตกแต่งด้วยลวดลายที่สื่อถึงตัวตนของผู้ตายด้วย หากแต่เป็นสามัญชนทั่วไป ร้านม้า 
ก็จะท าให้มีจ านวนชั้นที่ลดหลั่นกันลงมา ส าหรับการท าร้านม้าชาวหนองโสนให้ความส าคัญกับงานประเภทนี้มา
เป็นระยะเวลายาวนาน เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความสมัครสมาน สามัคคี รักใคร่ ปรองดอง กลมเกลียว 
เกิดการมีส่วนร่วม เพราะการท าร้านม้า เมรุลอย ต้องใช้แรงงานจ านวนมาก เพ่ือนบ้านและคนในท้องถิ่นจะต้อง
สละเวลามาร่วมแรงร่วมใจกันท าเหนือสิ่งอ่ืนใด ซึ่งในท าการร้านม้า เมรุลอย มีผลลัพธ์คือ การได้ร่วมสืบ
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม นับเป็นอีกหนึ่งมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ของเมืองตราด 
  7.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
   - ขนมหนวาน ประกอบด้วย ขนมปลากริม, ครองแครงมะพร้าวอ่อน, ขนมหม้อแกง,  
   - สินค้าแปรรูป ประกอบด้วย ขนมข้าวตัง, ผลไม้กวน, ตะลิงปลิงแช่อิ่ม 

8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
  8.1 น้ า 

  - แหลง่น้ าธรรมชาติ 
  คลอง, ล าน้ า, ล าห้วย     3 แห่ง  

บึง, หนอง, อ่ืน ๆ      1  แห่ง 
        - แหล่งน้ าทีส่ร้างขึน้ 

  บ่อน้ าตื้น       50 แห่ง 
  บ่อบาดาลโยก      23 แห่ง 

ฝาย       5 แห่ง 
สระน้ า       24 แห่ง 
คลองส่งน้ าชลประทาน     1 แห่ง 
ประปาหมู่บ้าน      3 แห่ง 
ประปาภูมิภาค       8     แห่ง 

  8.2 ป่าไม้ (ไม่มี) 
  8.3 ภูเขา (ไม่มี) 
  8.4 ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   มีป่าไม้ชายเลนที่อุดมสมบูรณ์จ านวน ประมาณ  3,000  ไร่     
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ส่วนที ่ 2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
  ๑.๑  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 
   โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ
เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆให้
สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามที่ก าหนด
ในกฎหมายว่าด้วยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยก าหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 
เพ่ือรับผิดชอบในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิธีการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติ ในการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้งก าหนดมาตรการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนด าเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

เพ่ือให้เป็นไปตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติการจัดท า ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ รวม ๖ คณะอัน
ประกอบด้วย คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือ
รับผิดชอบในการด าเนินการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก า หนด 
ตลอดจนได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติตามท่ีกฎหมายก าหนดแล้ว 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทย
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์“ประเทศ
ไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
ภายในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 

สถานการณ ์แนวโนม้ วสิยัทัศน ์และเปา้หมายในการพฒันาประเทศ   
๑. บทน า 

การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับ     
ท่ี ๑ เป็นต้นมาได้ส่งผลให้ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ  ทั้งในด้านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้รับการ
ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลาง  ในด้านสังคมที่มีการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนส่งผลให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากการเป็นประเทศยากจน  และในด้าน
สิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบในความหลากหลายเชิงนิเวศ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความ
ท้าทายต่อการพัฒนาที่ส าคัญ อาทิ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี ๒๕๖๐ ที่ร้อยละ ๓.๙ ถือว่าอยู่ใน
ระดับต่ ากว่าศักยภาพ เมื่อเทียบกับร้อยละ ๖.๐ ต่อปีในช่วงเวลาเกือบ ๖ ทศวรรษที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุ
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หลักจากการชะลอตัวของการลงทุนภายในประเทศและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟ้ืนตัวได้เต็มที่
โครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่ยังไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพภาคบริการและ
ภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตในระดับต่ า ขาดการน าเทคโนโลยีเข้ามาเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต 
ประกอบกับแรงงานไทยยังมีปัญหาเรื่องคุณภาพและสมรรถนะที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ 

นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัยยังคงเป็นปัจจัยท้า
ทายส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ แม้ว่าการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข 
โครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคมอื่น ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพ่ิมมากขึ้น        
แต่ยังคงมีปัญหาเรื่องคุณภาพการให้บริการที่มีมาตรฐานแตกต่างกันระหว่างพ้ืนที่ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุ
หลักที่ท าให้ประเทศไทยยังคงมีปัญหาความเหลื่อมล้ าในหลายมิติ ขณะที่ปัญหาด้านความยากจนยังคงเป็น
ประเด็นท้าทายในการยกระดับการพัฒนาประเทศให้ประชาชนมีรายได้สูงขึ้นและแกป้ญัหาความเหลือ่มล้ า
อย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันการวางกลยุทธ์ระยะยาวในการฟื้นฟู การใช ้และการรักษาทรัพยากรอย่างบูรณา
การเพ่ือการพัฒนาประเทศที่ผ่านมายังขาดความชัดเจน ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศยังมีปัญหาการใช้อย่างสิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว 

ทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าวข้างต้นมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ การพัฒนาประเทศขาดความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อความต้องการ
และปัญหาของประชาชน ขณะที่ความมั่นคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ต้องเสริมสร้างให้เกิด
ความเข้มแข็ง ลดความขัดแย้งทางความคิดและอุดมการณ์ที่มีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้ า  ความไม่
เสมอภาค การขาดความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม และปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมือง
ตลอดจนส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิดความรักและความสามัคคี 

ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนประชากรวัย
แรงงานและวัยเด็กที่ลดลงและประชากรสูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยเสี่ยงส าคัญที่จะท าให้
การพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ มีความท้าทายมากขึ้น ทั้งในส่วนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของ
ประเทศในการจัดสวัสดิการเพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่เพ่ิมสูงขึ้น การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ ความมั่นคงทางสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนซึ่งจะเป็นประเด็นท้าทายต่อ
การขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว 

๒. ปจัจยัและแนวโนม้ที่คาดวา่จะสง่ผลต่อการพฒันาประเทศ 
แม้ว่าประเทศไทยจะมีต าแหน่งที่ตั้งที่สามารถเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงในภูมิภาค

และเป็นประตูสู่เอเชีย แต่การที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพ่ือนบ้านหลายประเทศ ท าให้ปัญหาด้านเขตแดนกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านยังคงเป็นความท้าทายด้านความมั่นคงในอนาคต  นอกจากนี้ ประเทศไทยยังคงต้องให้
ความส าคัญกับปัญหาด้านความมั่นคงอ่ืน ๆ ที่มีความซับซ้อน ละเอียดอ่อน และมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติ ที่
อาจเป็นประเด็นท้าทายต่อการสร้างบรรยากาศความไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชนและระหว่างประชาชนกับ
ประชาชน ซึ่งรวมถึงการสร้างความสามัคคีของคนในชาติที่จะน าไปสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม
ประชากรไทยที่มีแนวคิดและความเชื่อที่แตกต่างกันอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ การขยายอิทธิพลและการเพ่ิมบทบาท
ของประเทศมหาอ านาจ ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบหลายขั้วอ านาจ หรือเกิดการย้ายขั้วอ านาจ
ทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต  ขณะที่องค์กรที่ไม่ใช่รัฐ 
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อาทิ องค์การระหว่างประเทศ และบรรษัทข้ามชาติ จะมีบทบาทมากขึ้นในการก าหนดกฎ ระเบียบ ทิศทาง
ความสัมพันธ์และมาตรฐานสากลต่างๆ ทั้งในด้านความมั่นคง และเศรษฐกิจ รวมทั้งการรวมกลุ่มเศรษฐกิจและ
การเปิดเสรีในภูมิภาคที่น าไปสู่ความเชื่อมโยงในทุกระบบ อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านอาชญากรรมข้ามชาติและ
เศรษฐกิจนอกระบบ รวมทั้งปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย ์และการลักลอบเข้าเมือง 

ในทางกลับกัน ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจะก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่างพลิกผัน  อาทิ เทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ หุ่นยนต์และโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรม
สมัยใหม ่และเทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่งตัวอย่างแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเหล่านี้ คาดว่าจะ
เป็นปัจจัยสนับสนุนหลักท่ีช่วยท าให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะกลับมาขยายตัวได้เข้มแข็งขึ้น 
แนวโน้มส าคัญที่จ าเป็นต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด อาทิการรวมกลุ่มทางการค้าและการลงทุนที่จะมีความ
หลากหลายเพ่ิมมากขึ้น การแข่งขันที่คาดว่าจะรุนแรงขึ้นในการเพ่ิมผลิตภาพและสร้างความหลากหลายของ
สินค้าและบริการที่ตอบโจทย์รูปแบบชีวิตใหม่ๆ 

นอกจากนั้น ประเทศไทยคาดว่าจะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี  
๒๕๗๔ จะก่อให้เกิดโอกาสใหม่ๆ ในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุที่จะมีสัดส่วน
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการคาดการณ์ว่าครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลาย
มากขึ้นประชากรในประเทศไทยจะมีช่วงอายุที่แตกต่างกันและจะมีกลุ่มคนช่วงอายุใหม่ๆ  เพ่ิมขึ้น ซึ่งจะ
ส่งผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การเตรียมความพร้อมของประชากรให้มีคุณภาพและ
การน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการผลิตและการบริการของประเทศจะเป็นความท้าทายส าคัญใน
ระยะต่อไป 
   ในขณะเดียวกัน โครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมสูงวัย  อาจท าให้เกิดความ
ต้องการแรงงานต่างชาติเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือทดแทนจ านวนแรงงานไทยที่ลดลง ซึ่งปัจจัยด้านการเปิดเสรีใน
ภูมิภาคและความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในภูมิภาคจะท าให้การเคลื่อนย้ายแรงงาน
และการย้ายถิ่นมีความสะดวกมากขึ้น และเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายประชากรเขา้ออก
ประเทศเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรที่มีศักยภาพซึ่งมีแนวโน้มในการเคลื่อนย้ายไปเรียนหรือ
ท างานในทั่วทุกมุมโลกสูงขึ้น ทั้งนี้ การย้ายถิ่นส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดี
ขึ้น จึงอาจจะเป็นไปได้ที่ประเทศไทยจะยังคงเป็นประเทศผู้รับของประชากรจากประเทศเพื่อนบ้านขณะที่
ประชากรไทยโดยเฉพาะแรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจในการย้ายถิ่นไปยังประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่
ดีกว่า อาจท าให้การแย่งชิงแรงงานมีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งจะยิ่งท าให้เกิดความเสี่ยงต่อการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย 
   นอกจากนี้ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดว่าจะมีความ
รุนแรงมากขึ้นทั้งในเชิงความผันผวน ความถี่ และขอบเขตที่กว้างขวางมากขึ้น ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อ
ชีวิตและทรัพย์สิน ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธ์ต่อเนื่อง
กับความมั่นคงด้านอาหารและน้ า ขณะที่ระบบนิเวศต่างๆ มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง และมีความเป็นไปได้
ค่อนข้างสูงในการสูญเสียความสามารถในการรองรับความต้องการของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อย่างไรก็ดี ระดับความรุนแรงของผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและความเสื่อม
โทรมของระบบนิเวศต่าง ๆ ดังกล่าวที่แต่ละประเทศจะต้องเผชิญจะมีความแตกต่างกัน  ท าให้การเป็น



 

 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด     หนา้  ๑๒ 

สังคมสีเขียวการรักษาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการจะได้รับ
ความส าคัญและความสนใจจากนานาประเทศรวมทั้งประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้น  พลังงานทดแทนและ
พลังงานทางเลือกรวมถึงการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงานและอาหารมีแนวโน้มที่จะมีความส าคัญ
เพิ่มมากขึ้นกฎระเบียบและข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมจะมีความเข้มข้นและเข้มงวดขึ้น โดยกรอบการพัฒนา
ตามข้อตกลงระหว่างประเทศต่างๆ ที่ส าคัญ เช่น เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และบันทึกความตกลงปารีส
จะได้รับการน าไปปฏิบัติอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น 
   แนวโน้มเหล่านี้จะก่อให้เกิดความท้าทายต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติ ทั้งใน
ส่วนของการจ้างงานและอาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหม่ๆ ความมั่นคงของประเทศอันเกิดจากภัย
คุกคามและความเสี่ยงด้านอื่นๆ ที่ซับซ้อนขึ้น อาชญากรรมไซเบอร์ รูปแบบการก่อสงครามที่ใช้เทคโนโลยี 
เป็นเครื่องมือ การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ เทคโนโลยี
และสินค้าและบริการ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รวดเร็วและคาดการณ์ได้ยากการ
เกิดขึ้นของโรคระบาด และโรคอุบัติใหม่ที่จะส่งผลให้การเฝ้าระวังด้านการสาธารณสุขในประเทศมี
ความส าคัญมากขึ้น อาจน าไปสู่ปัญหาความเหลื่อมล้ าที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นได้ หากไม่มีมาตรการที่มี
ประสิทธิภาพในการป้องกันและรองรับผลกระทบต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงการเตรียมความ
พร้อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผันที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการเข้าถึงเทคโนโลยี โครงสร้างพ้ืนฐาน และองค์ความรู้สมัยใหม่มีระดับความ
แตกต่างกันระหว่างกลุ่มประชากรต่างๆ โดยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกล่าวจะ
ส่งผลต่อทั้งการจ้างงานและอาชีพที่จะมีรูปแบบและลักษณะงานที่เปลี่ยนไป  มีความต้องการแรงงานที่มี
สมรรถนะสูงเพ่ิมมากขึ้น หลายอาชีพอาจหายไปจากตลาดงานในปัจจุบันและบางอาชีพจะถูกทดแทนด้วย
ระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะอาชีพที่ต้องการทักษะระดับต่ า ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความมั่นคงและคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนที่ปรับตัวไม่ทันหรือขาดความรู้และทักษะที่ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปกระแสโลกา
ภิวัตน์ที่จะท าให้เกิดการพัฒนาขยายความเป็นเมือง  วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการ
เปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่อาจจะมีความแปรปรวนมากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจัยทั้งหมดดังกล่าวจะสง่ผลให้
ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ าของประเทศมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 
   จากปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศใน
มิติต่างๆข้างต้น เห็นได้ว่าบริบทและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน้มที่จะ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีพลวัตสูง และมีความซับซ้อนหลากหลายมิติ ซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนา
ประเทศอย่างมาก ดังนั้น การพัฒนาประเทศจึงจ าเป็นต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติและ
ทุกด้านการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง มีความร่วมมือในลักษณะประชารัฐจากภาคส่วนต่างๆ  ในรูปแบบของ
หุ้นส่วนการพัฒนาที่เป็นการด าเนินงานอย่างบูรณาการ เนื่องจากทุกมิติการพัฒนามีความเกี่ยวข้องซึ่งกัน
และกัน โดยประเทศไทยจ าเป็นต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ  มีความรู้ สมรรถนะ และทักษะที่
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ สามารถรู้เท่าทันและปรับตัวให้สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข 
มีอาชีพที่มั่นคง สร้างรายได้ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และกติกาใหม่ๆ และมาตรฐานที่สูงขึ้น 
โดยเฉพาะในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งจ าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบและปัจจัยส่งเสริมต่าง  
ๆ ที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกัน ทั้งในส่วนของระบบการเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะฝีมือที่สอดคล้องกัน



 

 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด     หนา้  ๑๓ 

กับการพัฒนาของคนในแต่ละช่วงวัย ระบบบริการสาธารณะ โครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งการให้ความส าคัญ
กับการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถยกระดับเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมก้าวทันโลก จากการต่อยอดการพัฒนาบนพ้ืนฐานนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ส่งผลให้เกิดการสร้าง
ห่วงโซ่มูลค่าทางเศรษฐกิจในทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรและภาคบริการ กระจายผลประโยชน์จาก
การพัฒนา ลดปัญหาความเหลื่อมล้ า และน าไปสู่การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วน 
   นอกจากนี้ ประเทศไทยต้องให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลความมั่นคงด้าน
พลังงานและอาหาร การรักษาไว้ซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศ การส่งเสริมการด าเนินชีวิตและธุรกิจ และ
การพัฒนาและขยายความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่องที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  พร้อมกับการมี
ข้อก าหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พ้ืนที่ที่ชัดเจน  ขณะที่การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ กฎหมาย ระบบภาษีต้องมีกลยุทธ์การพัฒนาที่สามารถอ านวยความ
สะดวกและส่งเสริมให้ประเทศมีศักยภาพการแข่งขันที่สูงขึ้น และสามารถใช้จุดแข็งในเรื่องต าแหน่งที่ตั้ง
ทางภูมิศาสตร์ของประเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศมากขึ้น  รวมทั้งให้ความส าคัญของการ
รวมกลุ่มความร่วมมือกับนานาประเทศในระดับภูมิภาคและระดับโลก เพื่อกระชับและสร้างสัมพันธไมตรี 
เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทูต ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างพลังทางเศรษฐกิจและรักษาความมั่นคงของ
ประเทศ โดยจ าเป็นต้องสร้างความพร้อมในการที่จะยกระดับมาตรฐานและมีการปฏิบัติให้เป็นไปตาม
ระเบียบกติกาสากลในด้านต่างๆ ขณะเดียวกันประเทศไทยจ าเป็นต้องเร่งให้มีการปฏิรูประบบราชการและ
การเมืองเพ่ือให้เกิดการบริหารราชการที่ดีและมีเสถียรภาพทางการเมือง มีการส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่น
สถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจเพื่อให้เกิดความรักความสามัคคี และลดความขัดแย้งภายในประเทศ โดยที่
นโยบายการพัฒนาต่างๆ จ าเป็นต้องค านึงถึงความสอดคล้องกับโครงสร้างและลักษณะพฤติกรรมของ
ประชากรที่อาจจะมีความแตกต่างจากปัจจุบันมากขึ้น 
   ดังนั้น ภายใต้เงื่อนไขโครงสร้างประชากร โครงสร้างเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพ
ภูมิอากาศสิ่งแวดล้อม และปัจจัยการพัฒนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ประเทศไทยจ าเป็นต้องมีการวาง
แผนการพัฒนาที่รอบคอบและครอบคลุม อย่างไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลา
ในการด าเนินงานเพื่อให้เกิดการปรับตัวซึ่งจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาให้ประเทศเจริญก้าวหน้าไปในอนาคตจึงจ าเป็นต้องก าหนดวิสัยทัศน์ในระยะยาวที่
ต้องบรรลุ พร้อมทั้งแนวยุทธศาสตร์หลักในด้านต่างๆ เพ่ือเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่าง
บูรณาการบนพ้ืนฐานประชารัฐเพื่อยกระดับจุดแข็งและจุดเด่นของประเทศ และปรับปรุงแกไ้ขจดุออ่นและ
จุดด้อยต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ โดยยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นเป้าหมายใหญ่ในการขับเคลื่อนประเทศ  และ
ถ่ายทอดไปสู่แผนในระดับอื่น ๆ เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจและพ้ืนที่ ซึ่งรวมถึง
พ้ืนที่พิเศษต่างๆ อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพ่ือให้การพัฒนา
ประเทศสามารถด าเนินการได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และ ยั่งยืน 

๓. วสิยัทัศนป์ระเทศไทย 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบต่อ
ผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การด ารงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของ



 

 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด     หนา้  ๑๔ 

ชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทาง
สังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็น
ธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทาง
พลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม
ระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล 
และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความ
มั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบ
การเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความ
ปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น 
ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีการออมส าหรับวัยเกษียณ 
ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

ความมั่งคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมี
ความยั่งยืนจนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับ
ผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากข้ึน และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิตตาม
มาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความ
เข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆทั้งในตลาดโลกและตลาด
ภายในประเทศเพ่ือให้สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งอนาคตเพ่ือให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่ส าคัญใน
เวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย  เป็นจุดส าคัญ
ของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลัง
ในการพัฒนา นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุน
ทางปัญญาทุนทางการเงิน  ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร  ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิต
ของประชาชนให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษาและ
การฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน  ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อ
สิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและ
สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม 
รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน  และทุก
ภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ 
และยั่งยืน 



 

 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด     หนา้  ๑๕ 

โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมัน่คง ประชาชนมคีวามสขุ
เศรษฐกจิพฒันาอยา่งต่อเนื่อง สงัคมเปน็ธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยัง่ยนื” โดยยกระดับศักยภาพของ
ประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชน
เพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประกอบด้วย 

๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
๕ ) ความหลากหลายทางชีวภาพ  คุณภาพสิ่ งแวดล้อม  และความยั่ งยืนของ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 

๔. ประเดน็ยุทธศาสตรช์าติ 
๔.๑ ยทุธศาสตรช์าตดิา้นความมัน่คง 

(๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
(๒)การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
(๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อ

ความมั่นคงของชาติ 
(๔) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ  

รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 
(๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 

๔.๒ ยทุธศาสตรช์าตดิา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขัน 
(๑) การเกษตรสร้างมูลค่า 
(๒) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
(๓) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
๔.๔ โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
(๕) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 

๔.๓ ยทุธศาสตรช์าตดิา้นการพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพทรัพยากรมนษุย์ 
(๑) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
(๓) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
(๔) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
(๕) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
(๖) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย ์
(๗) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนา

ประเทศ 



 

 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด     หนา้  ๑๖ 

๔.๔ ยทุธศาสตรช์าตดิา้นการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม 
(๑) การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
(๒) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
(๓) การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
(๔) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเอง

และการจัดการตนเอง 
๔.๕ ยทุธศาสตรช์าตดิา้นการสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ปน็มติรกับสิง่แวดล้อม 

(๑) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
(๒) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
(๓) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
(๔) พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้น

ความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
(๕) พัฒนาความม่ันคงน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๖) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ 

 
๔.๖ ยทุธศาสตรช์าตดิา้นการปรบัสมดลุและพฒันาระบบการบรหิารจดัการภาครฐั 

(๑) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และ
ให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 

(๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและ
เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 

(๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุก
ภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 

(๔) ภาครัฐมีความทันสมัย 
(๕) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส า นึก

มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
(๖) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๗) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จ าเป็น 
(๘) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดย

เสมอภาค 

  ๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
    แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได้จัดท าขึ้นใน
ช่วงเวลาของการปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดกันมาก
ขึ้น โดยได้น้อมนาหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่องจาก
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙–๑๑ เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง เกิด
ภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน 
  ในการจัดท าแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ครั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดท าบนพ้ืนฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซึ่งเป็นแผน



 

 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด     หนา้  ๑๗ 

หลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น 
ได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน  ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และ
ระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพ่ือร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์และ ทิศทางการ
พัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดทารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพ่ือมุ่งสู่ “ความมัน่คง มั่งค่ัง และยั่งยืน” 
  การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่ส าคัญในการเชื่อมต่อ
กับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้ก าหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการส าคัญท่ีต้องด าเนินการให้เห็น
ผลเป็นรูปธรรมในช่วง ๕ ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบ
เศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม  ขณะเดียวกัน 
ยังได้ก าหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน เพ่ือก ากับให้การพัฒนาเป็นไปอย่าง
มีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ น าไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของสังคมไทย 

๑. ภาพรวมการพฒันาในชว่งแผนพฒันาฯ ฉบับที ่๑๒ 
๑.๑ หลักการ 
๑.๒ จุดเปลี่ยนส าคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ ๑๒ 
๑.๓ ประเด็นการพัฒนาหลักที่ส าคัญในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 

๒. การประเมนิสภาพแวดลอ้มการพฒันาประเทศ  
๒.๑ สถานการณ์และแนวโน้มภายนอก  
๒.๒ สถานการณ์และแนวโน้มภายใน  

๓. วตัถปุระสงค์และเปา้หมายการพฒันาในชว่งแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่๑๒  
๓.๑. วัตถุประสงค์  

   ๓.๒. เป้าหมายรวม  
๔. ยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศ  

ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๒ มีทั้งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร์ โดยมี ๖ ยุทธศาสตร์
ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และอีก ๔ ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้  

๔.๑ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
๔.๒ ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  

   ๔.๓ ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
๔.๔ ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
๔.๕ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่ง

คั่งและยั่งยืน  
๔.๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 

และธรรมาภิบาลในสังคมไทย  
๔.๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  
๔.๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
๔.๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
๔.๑๐ ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา  
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๕. การขบัเคลื่อนแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่๑๒ สู่การปฏบิัต ิ 
๕.๑ หลักการ  
๕.๒ แนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  

    ๕.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๒ 

  ๑.๓  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
  1. แผนพัฒนาภาคตะวันออก (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ฉบับทบทวน 
   แนวคิดและทิศทางการพัฒนา ภาคตะวันออกมีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศเนื่องจากเป็นพ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมหลัก ( Industrial heartland) และเป็นที่ตั้งของท่าเรือน้ า
ลึกและท่าอากาศยานนานาชาติเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลก นอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่ในแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้
ของอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง (Southern Economic Corridor และ Southern Coastal Economic Corridor ) ที่
เชื่อมโยงเมียนมาไทย-กัมพูชา-เวียดนาม ซึ่งเป็นเส้นทางลัดโลจิสติกส์ (Land bridge) เชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียน
กับโลกตะวันตกและโลกตะวันออก นอกจากนี้ ภาคตะวันออกยังเป็นแหล่งผลิตอาหารส าคัญของประเทศ ได้แก่ 
สุกร กุ้ง ไก่ ข้าว และผลไม้ รวมถึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับนานาชาติ เนื่องจากมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดม
สมบูรณ์ ดังนั้น การพัฒนาภาคตะวันออกระยะต่อไป จะต้องพัฒนาต่อยอดฐานเศรษฐกิจที่มีอยู่ของพ้ืนที่ระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์และการค้า บริการ 
ควบคู่ไปกับการใช้ศักยภาพความอุดมสมบูรณ์ของดินและน้ าและความพร้อมของสถาบันการศึกษาวิจัย ยกระดับ
สินค้าการเกษตรและบริการให้มีมูลค่าสูง เพ่ือให้ภาคตะวันออกเป็นพ้ืนที่ยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศให้หลุดพ้นกับดกั “ประเทศรายได้ปานกลาง” 
   เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการพัฒนาภาคตะวันออกจะมุ่งพัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจชั้น
น าของอาเซียน โดยรักษาฐานเศรษฐกิจเดิมที่มีอยู่ให้เติบโตอย่างยั่งยืน และสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันและสนับสนุนให้ประเทศเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ โดยเน้นการพัฒนาพ้ืนที่ที่มี
ศักยภาพสูง ได้แก่ พ้ืนที่ฐานการผลิตและบริการ เมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาค และพ้ืนที่เศรษฐกิจ
ชายแดน 
   วัตถุประสงค์ 
   1) เพ่ือกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงมากข้ึน 
   ๒) เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ให้สนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและการ
พัฒนาในพื้นที่อย่างยั่งยืน 
   ๓) เพ่ือพัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่มในสังคม โดยมีความ
ปลอดภัย การจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองมีมาตรฐาน บริการสาธารณะมีคุณภาพ และมีระบบขนส่งสาธารณะในเขต
เมืองอย่างทั่วถึง 
   ๔) เพ่ือฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสร้างความสมดุลของระบบนิเวศ 
   เป้าหมาย  
   ๑) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออกขยายตัวเพิ่มข้ึน 
   ๒) สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ของภาคตะวันออก
ลดลง 
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   ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  

ตวัชีว้ดั ค่าฐาน ค่าเปา้หมาย 
2562 2563 2564 2565 2562 - 2565 

อัตราการขยายตัว
ของมูลค่า
ผลิตภณัฑ์ภาค
ตะวันออก  

1,647,422 ลบ.  
(มูลค่า CVMปี 
2559)  

อัตราการ
ขยายตัว  
ไม่น้อยกว่า ร้อย
ละ 6.5  

อัตราการ
ขยายตัว  
ไม่น้อยกว่า ร้อย
ละ 6.5  

อัตราการ
ขยายตัว  
ไม่น้อยกว่า ร้อย
ละ 6.5  

อัตราการ
ขยายตัว  
ไม่น้อยกว่า ร้อย
ละ 6.5  

อัตราการขยายตัว
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 6.5  

สัมประสิทธ์ิความ
ไม่เสมอภาค (Gini 
Coefficient) ใน
การกระจายรายได้
ภาคตะวันออก  

0.397  
(ปี 2560)  

สัมประสิทธ์ิ
ความไมเ่สมอ
ภาคน้อยกว่า 
0.397  

สัมประสิทธ์ิ
ความไมเ่สมอ
ภาคน้อยกว่า 
0.397  

สัมประสิทธ์ิ
ความไมเ่สมอ
ภาคน้อยกวา่ 
0.397  

สัมประสิทธ์ิ
ความไมเ่สมอ
ภาคน้อยกว่า 
0.397  

สัมประสิทธ์ิความไม่
เสมอภาคน้อยกว่า 
0.397  

 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
    ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้เป็นเขตเศรษฐกจิพเิศษทีม่คีวาม
ทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียน 
    แนวทางการพัฒนา 
    1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่ง และต่อยอดโครงสร้างพ้ืนฐานทุก
ระบบให้เชื่อมโยงเข้าสู่พื้นที่เศรษฐกิจ เพ่ือให้เอ้ือประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและเมืองในอนาคต ได้แก่ 
สนามบินอู่ตะเภา รถไฟความเร็วสูงเชื่อม ๓ สนามบิน ท่าเรือแหลมฉบังระยะ ๓ ท่าเรือมาบตาพุตระยะ ๓ ท่าเรือ
สัตหีบ รถไฟทางคู่เชื่อม ๓ ท่าเรือ และทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ช่วงพัทยา มาบตาพุด รวมทั้ง พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค ได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ภายในพ้ืนที่ และพ้ืนที่โดยรอบ เพ่ือรองรับความต้องการลงทุน 
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ และกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องจากการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกได้อย่าง
เพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
    2. ส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ เพ่ือให้เกิดการลงทุนของ
ภาคเอกชนในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก เช่น จัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ ประชาสัมพันธ์ และชักจูงนักลงทุนที่มีศักยภาพและ
เหมาะสม เป็นต้น 
    3. พัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย และเทคโนโลยีเพ่ือผลิตก าลังคนให้ตรงกับ
ความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมาย และก่อให้เกิดการวิจัย สร้างนวัตกรรม และการพัฒนาเทคโนโลยีในการ
ต่อยอดและขับเคลื่อนการพัฒนาในพ้ืนที่ อย่ างยั่ งยืน  อาทิ  EEC of Digital Park (EECd) และ EEC of 
Innovation (EECi) 
    4. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลนานาชาติในจังหวัดชลบุรี-ระยอง ให้เป็นฐานการ
กระจายรายได้และการสร้างงานให้แก่ชุมชน 
    5. พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองส าคัญของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ เอ้ือต่อการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีสมดุล  
     ฉะเชิงเทรา : พัฒนาเป็นเมืองที่อยู่อาศัยชั้นดีที่ทันสมัย รองรับการขยายตัวของ
กรุงเทพฯ และการพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 



 

 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด     หนา้  ๒๐ 

    พัทยา : พัฒนาเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ สุขภาพ และนันทนาการ ศูนย์ประชุมและ
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติชั้นน าของอาเซียน และศูนย์การให้บริการด้านการแพทย์ระดับนานาชาติ  (Medical 
Tourism) 
    อู่ตะเภา : พัฒนาเป็นศูนย์ธุรกิจการบินและโลจิสติกส์อาเซียน 
    ระยอง : พัฒนาเป็นเมืองแห่งการศึกษาและวิทยาศาสตร์ เมืองนานาชาติที่มีธุรกิจ
ทันสมัย 
   ยุทธศาสตร์ที่  ๒ พัฒนาภาคตะวันออกให้ เป็นแหล่งผลิตอาหารที่มีคุณภาพและได้
มาตรฐานสากล 
 
    แนวทางการพัฒนา 
    1. พัฒนาการผลิตและการค้าผลไม้ภาคตะวันออก ให้เป็นศูนย์ผลไม้เมืองร้อนแห่ง
เอเชียโดยปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตควบคู่ไปกับการรักษาคุณภาพสินค้า ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตการบรรจุหีบ
ห่อ การแปรรูป และการจัดจ้าหน่าย 
    2. ส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ ได้แก่ สุกรและไก่ในจังหวัดชลบุรีและฉะเชิงเทราให้
ผลผลิตมีคุณภาพและได้มาตรฐานความปลอดภัย สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและสายพันธุ์ที่
เหมาะสม รวมทั้งปรับปรุงระบบการบริหารจัดการตลาดให้มีประสิทธิภาพ 
    3. พัฒนาพ้ืนที่ที่มีศักยภาพด้านประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าบริเวณชายฝั่งอ่าวไทย
ได้แก่ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ให้คงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรชายฝั่งทะเลอย่างยั่งยืนต่อไปโดย
เร่งรัดการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และการจัดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อมให้เป็นระบบเหมาะสม 
ควบคู่ไปกับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เช่น การส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการและวิธีการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเพ่ีอเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิม การส่งเสริมและพัฒนาการประมงพ้ืนบ้าน 
รวมทั้งการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจการประมง เป็นต้น 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว 
    แนวทางการพัฒนา 
    1. พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลในจังหวัดจันทบุรี และตราด โดยค านึงถึง
ความยั่งยืนของแหล่งท่องเที่ยวและการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
สาธารณูปโภค และสิ่งอานวยความสะดวกให้ได้มาตรฐาน และเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่และชุมชนในพ้ืนที่ 
    2. ฟ้ืนฟูและปรับปรุงการพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัดนครนายก ฉะเชิงเทรา 
ปราจีนบุรี จันทบุรี ระยองและตราด ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม เชิงนิเวศ
และอนุรักษ์ เชิงเกษตร เชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวโดยชุมชน แหล่งท่องเที่ยวเพ่ือนันทนาการ และท่องเที่ยวเมือง
เก่า โดยฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว พร้อมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาเส้นทาง สิ่งอ านวยความสะดวก กิจกรรมการ
ท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานสากล 
    3. ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์การท่องเที่ยวในจังหวัดปราจีนบุรีและสระแก้ว ให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวอารยะธรรมขอม โดยฟ้ืนฟูบูรณะโบราณสถานและสินทรัพย์ทางวัฒนธรรม รวมทั้งปรับปรุงและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและควบคุมการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป  



 

 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด     หนา้  ๒๑ 

    ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนให้เป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศ
เพื่อนบ้านให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน 
     แนวทางการพัฒนา 
    1. พัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ให้เป็น
ประตูและศูนย์กลางทางการค้า การท่องเที่ยว และการลงทุน เชื่อมโยงกับประเทศกัมพูชาและเวียดนามโดยจัด
ระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสม พัฒนาเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่งให้มีประสิทธิภาพและอ านวย
ความสะดวกบริเวณจุดผ่านแดน 
    2. พัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนหาดเล็ก อ าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
ให้เป็นศูนย์กลางธุรกิจการค้าชายแดนและการท่องเที่ยว เชื่อมโยงกับจังหวัดเกาะกง กัมพูชา โดยจัดระเบียบการ
ใช้ประโยชน์ที่ดิน ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมและระบบ Logistics รวมถึงยกระดับมาตรฐานการให้บริการและ
อ านวยความสะดวกบริเวณจุดผ่านแดน 
    3. พัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดนบ้านแหลมและบ้านผักกาด อ าเภอโป่งน้ าร้อน 
จังหวัดจันทบุรี ให้เป็นศูนย์กลางการค้าชายแดนเชื่อมโยงกับจังหวัดพระตะบองและไพลินของกัมพูชา โดย
ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริการพ้ืนฐานเพ่ืออ านวยความสะดวกในการลงทุน ตลอดจนพัฒนาจุดตรวจชายแดน
เพ่ือให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและจัดระบบการบริหารจัดการมลพิษให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
     แนวทางการพัฒนา 
    1. บริหารจัดการน้ าเพ่ือบรรเทาภาวะฝนแล้งและน้ าท่วมจันทบุรีและตราดโดย
ปรับปรุงและบ ารุงรักษาแหล่งน้ าเดิม จัดสรรน้ า และพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ิมเติม รองรับความต้องการใช้น้ าที่เพ่ิมขึ้น
จากการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและชุมชนได้อย่างพอเพียงและมีเสถียรภาพ รวมทั้งส่งเสริมการท า
แหล่งเก็บกักน้ าขนาดเล็กกระจายในพ้ืนที่การเกษตรเพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 
    2. ฟ้ืนฟูป่าต้นน้ าให้เกิดความสมดุลต่อระบบนิเวศ โดยปลูกป่าเพ่ิมเติม และเพ่ิม
มาตรการเฝ้าระวังติดตามการบุกรุกป่า โดยสนับสนุนสิทธิและบทบาทของชุมชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการพ้ืนที่ป่าของชุมชนไม่ให้เสื่อมโทรมลง 
     3. คุ้มครองและฟ้ืนฟูป่าชายเลน ปะการัง หญ้าทะเล และป้องการกัดเซาะชายฝั่ง
โดยเฉพาะจังหวัดที่มีพ้ืนที่กัดเซาะรุนแรง ได้แก่ จันทบุรีและฉะเชิงเทรา โดยการก าหนดพ้ืนที่ และหลักเกณฑ์การ
ใช้ประโยชน์ ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น หรือข้อตกลงร่วมกันของภาคีพัฒนา ในการจัดการ
ฟ้ืนฟูป่าชายเลน การเฝ้าระวังการลักลอบจับสัตว์น้ า การคุ้มครองปะการัง หญ้าทะเล พ้ืนที่จับสัตว์น้ าพ้ืนที่
เพาะเลี้ยง และการท าประมงชายฝั่ง เพ่ือป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง และไม่ให้ทรัพยากรชายฝั่งเสื่อมโทรมลงไป
อีก 
    4. ด าเนินการตามมาตรการจัดการมลพิษทางอากาศ ได้แก่ สารอินทรีย์ระเหยง่ายและ
ฝุ่นละอองขนาดเล็กในจังหวัดระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา โดยก าหนดมาตรการควบคุม และมาตรการจูงใจใน
การป้องกัน และควบคุมการปล่อยมลพิษทางอากาศในเขตชุมชน และเขตอุตสาหกรรมให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
เพ่ือให้ชุมชน และอุตสาหกรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเกื้อกูลกันและสันติสุข 
    5. ปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชน ในจังหวัดที่เป็น
ศูนย์กลางการค้า การท่องเที่ยว และพ้ืนที่ อุตสาหกรรม รวมทั้งการจัดการน้ าทิ้งจากครัวเรือนและโรงงานให้



 

 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด     หนา้  ๒๒ 

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน เพ่ือควบคุมและบรรเทาปัญหาน้ าเสีย โดยเฉพาะ ในบริเวณแม่น้ าสายหลักที่อยู่ใน
เกณฑ์เสื่อมโทรมอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ แม่น้ าระยองตอนบน ตอนล่าง และแม่น้ าพังราดตอนบน 
    6. พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการรวบรวม ขนย้าย และการก าจัดขยะจังหวัดชลบุรี
และระยองให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน โดยใช้มาตรการคัดแยกขยะและบริหารการจัดเก็บตามประเภทการคัดแยก
ขยะให้เป็นระบบ ส่วนของเสียอันตรายที่มีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ บริเวณพ้ืนที่อุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี 
และระยอง สนับสนุนให้ภาคเอกชนที่มีศักยภาพเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและการลงทุน 
ก าจดัให้เป็นระบบและได้มาตรฐานการก าจัด 
   2. แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 (จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว) 
(พ.ศ. 2562 - 2564) 
   เป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 
    - การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม 
   - อุตสาหกรรม อัญมณี และเศรษฐกิจฐานรากก้าวหน้า 

- แหล่งผลิตอาหาร สินค้าเกษตร และผลไม้คุณภาพปลอดภัย 
- เมืองสมุนไพรแห่งเอเชีย 

  - การค้าชายแดน เชื่อมโยง EEC และประเทศเพ่ือนบ้าน 
   ตัวชี้วัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด 
    เป้าหมายการพัฒนาที่ 1 : การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม 

ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น 
    ตัวชี้วัด : จ านวนนักท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน 
   เป้าหมายการพัฒนาที่ 2 : อุตสาหกรรม อัญมณี และเศรษฐกิจฐานรากก้าวหน้า 
    ตัวชี้วัด : จ านวนโรงงานอุตสาหกรรมได้รับการพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
    ตัวชี้วัด : มูลค่าของอุตสาหกรรมอัญมณีของกลุ่มจังหวัดเพ่ิมข้ึน 
    ตัวชี้วัด : ผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับการยกระดับให้มีมาตรฐานของทางราชการ 
   เป้าหมายการพัฒนาที่ 3 : แหล่งผลิตอาหาร สินค้าเกษตร และผลไม้คุณภาพปลอดภัย 
    ตัวชี้วัด : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรกลุ่มจังหวัดเพ่ิมข้ึน 
    ตัวชี้วัด : มูลค่าการจ าหน่ายสินค้าเกษตรเป้าหมายของกลุ่มจังหวัดเพ่ิมข้ึน 
   เป้าหมายการพัฒนาที่ 4 : เมืองสมุนไพรแห่งเอเชีย 
    ตัวชี้วัด : มูลค่าการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพิ่มขึ้น 
    ตัวชี้วัด : จ านวนชนิดการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยเพิ่มขึ้น 
   เป้าหมายการพัฒนาที่ 5 : การค้าชายแดน เชื่อมโยง EEC และประเทศเพ่ือนบ้าน 
    ตัวชี้วัด : มูลค่าการค้าผ่านด่านศุลกากรชายแดนของกลุ่มจังหวัดเพ่ิมข้ึน 
   ประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 มีประเด็น
การพัฒนาประกอบไปด้วยทั้งหมด 5 ประเด็นการพัฒนา ดังนี้ 
    ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานเพ่ือ
สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สุขภาพ และวัฒนธรรม 
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    ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : เพ่ิมขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรม อัญมณี การค้า การ
ลงทุน การค้าชายแดนเชื่อมโยง EEC และประเทศเพ่ือนบ้าน 
    ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป การตลาด สินค้า
เกษตร และผลไม้คุณภาพปลอดภัย และสมุนไพรไทยอย่างครบวงจร 
    ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนา และปกป้อง ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม เพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน 
    ประเด็นการพัฒนาที่ 5 : พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคม การบริหารจัดการ ยกระดับ
คุณภาพชีวิตให้มีความม่ันคงปลอดภัย 
   3. แผนพัฒนาจังหวัดตราด (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน ประจ าปีงบประมาณ        
พ.ศ.2563 
   เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดตราด  
     จังหวัดก าหนดเป้าหมายการพัฒนาพ้ืนที่ภายในปี พ.ศ. 2565 เพ่ือไปให้ถึงสภาพที่ว่า 
“ตราดเมืองมั่งคั่ง ชุมชนมั่นคง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน” โดยนิยามเป้าหมายดังกล่าว ดังนี้ 
    ตราดเมืองมั่งคั่ง หมายถึง การเติบโตทางเศรษฐกิจจากการพัฒนาเมืองตราดให้เป็น
พ้ืนที่เศรษฐกิจการค้าชายแดน การท่องเที่ยวใหม่ และการเกษตรที่เติบโตอย่างมีเสถียรภาพเพ่ิมมากขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยด้านการท่องเที่ยวเน้นการยกระดับจังหวัดให้เป็นเมืองท่องเที่ยวพรีเมี่ยม
ระดับมาตรฐานโลก โดดเด่นด้านการท่องเที่ยวในระดับประเทศ และนานาชาติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม           
7 Green Tourism ที่รู้จักทั้งระดับประเทศและระดับโลก 

- Green Heart   : หัวใจสีเขียว ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว    
มีทัศนคติความรู้สึกนึกคิด การรับรู้และตระหนักถึงคุณค่าของ
สิ่งแวดล้อมและภัยคุกคามจากภาวะโลกร้อนที่มีต่อการท่องเที่ยว 
พร้อมมีการปฏิบัติเพ่ือป้องกันรักษาและฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับ
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ด้วยความรู้ความเข้าใจ และ
วิธีการที่ถูกต้องและเหมาะสม 

- Green Logistic : รูปแบบการเดินทางสีเขียว วิธีการเดินทางและรูปแบบการ  
ให้บริการในระบบการคมนาคมหรือการขนส่งทางการท่องเที่ยวจาก
แหล่งพ านัก/อาศัยไปยังแหล่ง ท่องเที่ยว ที่เน้นการประหยัดพลังงาน 
การใช้พลังงานทดแทน การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและช่วย
รักษาสิ่งแวดล้อม 

- Green Attraction : แหล่งท่องเที่ยวสีเขียว แหล่งท่องเที่ยวที่มีการบริหาร จัดการ 
ตามกรอบนโยบายและการด าเนินงานในทิศทางของการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ความระมัดระวังหรือมีปณิธาน 
(Commitment) อย่างชัดเจนในการปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมและ
ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างถูกวิธี 

- Green Activity : กิจกรรมสีเขียว กิจกรรมท่องเที่ยวที่มีความสอดคล้อง กลมกลืน
กับคุณค่าของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว เป็น
กิจกรรมที่ให้ความเพลิดเพลิน หรือสนุกสนาน ให้โอกาสในการ
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เรียนรู้และเพ่ิมพูนประสบการณ์แก่นักท่องเที่ยว โดยส่งผลกระทบต่อ
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด 

- Green Community : ชุมชนสีเขียว แหล่งท่องเที่ยวชุมชนทั้งในเมืองและชนบท ที่มี
การบริหารจัดการการท่องเที่ยวในทิศทางที่ยั่งยืน พร้อมมีการ
ด าเนินงานที่เน้นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการด ารง
ไว้ซึ่งวัฒนธรรมและวิถีชีวิตอันเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน 

- Green Service : การบริการสีเขียว รูปแบบการให้บริการของธุรกิจท่องเที่ยวแขนง
ต่างๆ ที่สร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวด้วยมาตรฐานคุณภาพที่
ดีควบคู่ไปกับการมีปณิธานและการด าเนินการรักษาสิ่งแวดล้อม 
พร้อมช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการให้บริการต่างๆ 

- Green Plus   : ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การแสดงออกของบุคคล  
กลุ่มบุคคลและองค์กรในการสนับสนุนแรงกาย หรือสติปัญญาหรือ
บริจาคทุนทรัพย์ เพ่ือร่วมมือด าเนินการในการปกป้องรักษาและ
ฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว หรือกิจกรรมที่ช่วยลดภัย
คุกคามอันเกิดจากภาวะโลกร้อน 

    พร้อมทั้งการสร้างสรรค์นวัตกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพส าหรับผู้สูงอายุการสร้างสรรค์บริการทางการแพทย์ที่มีมูลค่าสูงเพ่ือการท่องเที่ยวทั้งการตรวจสุขภาพ 
การบริการการแพทย์แผนไทยและสปา การพัฒนาการแพทย์อาเซียน และระหว่างประเทศ และการสร้าง
กิจกรรมการท่องเที่ยว เพ่ือสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับการสร้าง       อัตลักษณ์ 
ผลิตภัณฑ์จากชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายเชิงพ้ืนที่จากทุกภาคส่วน เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวของ
ชุมชนที่เข้มแข็งการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับกีฬา การเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดอาเซียนและที่ส าคัญ
ยังเน้นการเสริมสร้างความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในพ้ืนที่ชายแดนและพ้ืนที่ท่องเที่ยวนานาชาติ และ
พ้ืนที่เสี่ยง ให้มีระบบการเฝ้าระวังได้ตลอด 24 ชั่วโมงหนุนเสริมความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวและนักลงทุน 
    ด้านการค้าชายแดน มุ่งส่งเสริมการพัฒนาการค้า และการลงทุนในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ ให้เติบโตและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมบรรยากาศการลงทุน การพัฒนาบริการรัฐที่สะดวก 
ทันสมัยการพัฒนาด่านการค้าชายแดนที่มีมาตรฐานสากลและนอกจากนั้นยังมุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
การคมนาคมขนส่ง และโลจิสติกส์ ทั้งทางน้ า ทางบก ทางอากาศและราง เพ่ือเป็นประตูการค้าบริการการ
ท่องเที่ยวและการลงทุน เชื่อมโยง AEC EEC SEC และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือกระจายความเจริญและ
สร้างโอกาสแก่ชุมชน เชื่อมโยงระหว่างชุมชนและเส้นทางหลักการสร้างระบบสาธารณูปโภค และโครงสร้าง
พ้ืนฐาน รองรับการขยายตัวของเมืองเศรษฐกิจพิเศษและการพัฒนาเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart city) รองรับการ
เป็นประตูการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวอาเซียน SEC และพัฒนาพ้ืนที่ชายแดนให้เติบโตเป็นเมืองระดับ
มาตรฐาน มีจุดผ่านแดนแบบครบวงจร (One Stop Service) บูรณาการระหว่างประเทศและให้ความส าคัญกับ
การเตรียมความพร้อมแรงงานคุณภาพรองรับเมืองเศรษฐกิจพิเศษและการบริการที่มีมูลค่าสูง แรงงานมีทักษะสูง 
เช่น ทักษะด้านภาษา และเทคโนโลยี 
     ด้านเศรษฐกิจฐานการเกษตร เน้นการพัฒนาผลผลิตสินค้าเกษตร ผลไม้เมืองร้อน 
(มังคุดอินทรีย์, ทุเรียนเกรดพรีเมี่ยม) ที่มีคุณภาพระดับเอเซีย มุ่งเน้นการสร้างระบบการผลิตแบบครบวงจร
นวัตกรรมการเกษตรที่แข่งขันได้ ควบคุมคุณภาพในรูปแบบเกษตรแปลงใหญ่ และมีมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เพ่ือ
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การส่งออกการสร้างโอกาสทางการเกษตรเพื่อการส่งออก เน้นการพัฒนาสินค้าประมง (กุ้งขาว โดยระบบส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ให้ได้คุณภาพมาตรฐาน GAP เพ่ือการส่งออกและสร้างโอกาสทางการตลาดแก่
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรให้มีแหล่งรวบรวมผลผลิตกลางในระดับชุมชน ที่เชื่อมโยงกับแหล่งรวมรวมผลผลิตกลาง
กับจังหวัดที่พัฒนาเป็นคลังรวบรวมผลไม้ สินค้าประมงที่มีมาตรฐาน เน้นการจัดการระดับสากลผ่านระบบ
สหกรณ์ และเครือข่ายประชารัฐพร้อมทั้งการพัฒนาจังหวัดให้เป็นเมืองอาหารที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ( 
FoodInnopolis ) สร้างสรรค์เทคโนโลยี นวัตกรรมมาใช้เพ่ือช่วยลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมมูลค่าให้สินค้าเกษตร
และการบริหารจัดการการเกษตรของจังหวัด พร้อมทั้งการสร้างความม่ันคงทางอาหาร 
การผลิตข้าว และพืชผักคุณภาพเพ่ือการบริโภคในจังหวัด 
    ชุมชนมั่นคง หมายถึง จังหวัดตราดมุ่งเน้นการพัฒนาสู่เมืองแห่งคุณค่าของชีวิตที่สันติ
สุข ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข มีความมั่นคงทางสังคมอย่างทั่วถึงมีดัชนีความสุขไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 85 ในทุกหมู่บ้านเน้นการระดมพลังภาคีทุกภาคส่วนพัฒนาสู่ต้นแบบเมืองสุขภาวะ เพ่ือประชาชนพ่ึงพา
ตนเองทางสุขภาพได้โดยพัฒนาระบบทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ และเป็นเลิศ พัฒนานวัตกรรมระบบการ
สาธารณสุขในพ้ืนที่พิเศษ การสาธารณสุขชายแดน การสาธารณสุขทางทะเลเพื่อสร้างสรรค์เศรษฐกิจเพิ่มค่า 
    การเตรียมพร้อมประชาชน สังคมตราด รับการเปลี่ยนแปลง ระดมพลังภาคีจากทุก
ภาคส่วนในการพัฒนาการศึกษาให้เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้โดยเตรียมประชาชน เยาวชนให้มีทักษะสากลยอมรับ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะการเตรียมเยาวชนให้มีทักษะการคิด มี
การเรียนรู้ตลอดชีวิตและการมีจิตส านึกวัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วย
ด้วยมิติทางวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และยกระดับชุมชนให้เป็นชุมชนคุณธรรม พลัง “บวร” บูรณาการ 
“บ้าน วัด โรงเรียน” เพ่ือรวมพลังสร้างสรรค์สังคมตราดให้อยู่เย็นเป็นสุขอย่างยั่งยืนและการสร้างชุมชนเข้มแข็ง
โดยการสร้างเศรษฐกิจชุมชนบนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเน้นการเสริมความเข้มแข็งของสถาบัน
ครอบครัวในการบ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็งคนตราดไม่ทอดทิ้งกัน (ภาคีร่วมสร้างครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง 
คนตราดไมท่อดทิ้งใครไว้ข้างหลัง) 
    การพัฒนาการจัดการความมั่นคงในพ้ืนที่ด่านชายแดน พัฒนาขีดความสามารถของ
การบริหารจัดการพัฒนาบุคลากร พัฒนาประชาชน พร้อมพัฒนาการจัดระบบการตรวจบุคคล และยานพาหนะ 
โดยให้มีรูปแบบเป็นสากล (บุคคลและยานพาหนะที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรจะต้องผ่านการตรวจสอบ
เอกสารการเดินทางของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง และเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง จากนั้นเจ้าหน้าที่ศุลกากรจะ
ตรวจสิ่งของและยานพาหนะในอ านาจของศุลกากรที่เกี่ยวข้อง ทั้ง 2 กรณี จะมีการพัฒนาน าเอาเครื่อ งมือ
เทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น เครื่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ เครื่องตรวจจับอาวุธ ยาเสพติด 
เครื่องเอกซเรย์ในการคัดกรองบุคคลและยานพาหนะที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเพ่ือป้องกันการเข้ามาก่อ
เหตุร้ายหรือกระท าผิดในราชอาณาจักร เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวและนักลงทุนต่างชาติที่จะเข้า
มาลงทุนในราชอาณาจักร) และสร้างสรรค์ระบบการบริหารจัดการภัย และความเสี่ยงทางความมั่นคงทุกประเภท 
ที่เกิดจากการเจริญเติบโตของเมืองในการเป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ และการเปิด AEC พร้อมการเตรียมความ
พร้อม ความมั่นคงเน้นความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เช่น ชุด Body suit (ชุดเก็บกู้ระเบิด) และระบบ
เชื่อมโยงกล้อง CCTV ทั้งจังหวัด และพัฒนากิจกรรมระหว่างประเทศเพ่ือเชื่อมโยงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
ประเทศ ความร่วมมือในกลุ่มประเทศอาเซียน (AEC) 
    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน หมายถึง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้
มีความอุดมสมบูรณ์ใช้อย่างสมดุล มุ่งสร้างให้มีพ้ืนที่ต้นแบบนิเวศน์ที่ยั่งยืน จังหวัดตราดเน้นการพัฒนา ผ่าน
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การบูรณาการความร่วมมือกับภาคีทุกภาคส่วนอย่างเข้มแข็งในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในระบบ
นิเวศน์ทางทะเล นิเวศป่าเขา นิเวศชายฝั่งให้มีความอุดมสมบูรณ์ พ้ืนที่ธรรมชาติของจังหวัด โดยเฉพาะป่าชาย
เลน เน้นการอนุรักษ์เชิงป้องกัน และการใช้ประโยชน์อย่างมีคุณค่า หนุนเสริมการพัฒนาการเกษตร การ
ท่องเที่ยว 
    การจัดการขยะ น้ าเสียในชุมชนเมือง แหล่งท่องเที่ยว และในชุมชน โดยการให้
ความส าคัญกับการจัดการที่เข้าถึง และน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส่งเสริมการจัดการระบบนิเวศธรรมชาติใน
ชุมชน เพ่ือเป็นหลักประกันที่ยั่งยืนของการพัฒนาทั้งความม่ันคงทางอาหาร และการรักษาไว้ซึ่งวิถีชีวิตเมืองตราด 
จังหวัดตราดให้ความส าคัญกับการมีแหล่งพลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก เพ่ือการพ่ึงตนเอง 
   ตัวชี้วัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 
    1) เศรษฐกิจของจังหวัดตราดเติบโตอย่างมีเสถียรภาพเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

2) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น มีความสุข มีความม่ันคงทางสังคมอย่างทั่วถึง 
3) ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ ใช้ประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน 

   ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด 
       1) การพัฒนาความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยว การเกษตรครบวงจร 
การบริการและการค้าชายแดนเชื่อมโยงกับอาเซียนและนานาชาติ ที่เติบโตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    2) การเสริมสร้างความม่ันคง ความสงบเรียบร้อย และชุมชนเข้มแข็ง ด้วยหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
    3) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีความอุดมสมบูรณ์ และ
ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
    วัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา ของแต่ละประเด็นการพัฒนา 
    ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยว 
การเกษตรครบวงจร การบริการและการค้าชายแดนเชื่อมโยงกับอาเซียนและนานาชาติ ที่เติบโตเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
    วัตถุประสงค์ เพ่ือให้เศรษฐกิจของจังหวัดตราดเติบโตอย่างมีเสถียรภาพเพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง 
    เป้าหมาย 
    1) จังหวัดตราดมีรายได้จากการท่องเที่ยวที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวเข้มแข็งมีคุณภาพ ประชาชนมีงานอาชีพ เศรษฐกิจฐานการท่องเที่ยว และการบริการมั่นคง 
    2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมเฉลี่ยจากภาคการเกษตรเติบโตอย่างต่อเนื่อง อุตสาหกรรม
การเกษตรเติบโตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เกษตรกร สถาบันเกษตรกรเข้มแข็ง ผลผลิตทางการเกษตรมีมูลค่า มี
คุณภาพสูงในระดับส่งออก 
    3) ปริมาณการค้าชายแดนเติบโตอย่างต่อเนื่อง ผู้ประกอบการค้าของจังหวัดเข้มแข็ง 
ระบบการบริหารจัดการพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนมีมาตรฐานสากล 
    4) การคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ มีความปลอดภัย เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ รองรับ
การเติบโตของเมืองเศรษฐกิจพิเศษและการเชื่อมโยงนานาชาติ 
    ตัวชี้วัด 
    1) ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายได้รวมจากการท่องเที่ยวของจังหวัด (9%) 
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    2) ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจ านวนนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือน (7%) 
        3) ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของการจ้างงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (10%) 
    4) ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตร (5%) 
    5) จ านวนแปลง/ฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP (50 แห่ง) 
    6) ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของปริมาณผลผลิตการเกษตร (2%) 
    7) ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลค่าการจ าหน่ายสินค้า OTOP (5%) 
    8) ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลค่าการค้าชายแดน (10%) 
    9) จ านวน SMEs ที่ได้รับการต่อยอดจากฐานเกษตรกรรม (5 แห่ง) 
    10) ร้อยละของจ านวนสหกรณ์ที่ได้รับการแนะน าส่งเสริมและพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน (3%) 
    11) จ านวนเส้นทางที่ได้รับการพัฒนาเพ่ือความปลอดภัยเชื่อมโยงการท่องเที่ยว 
การค้าชายแดน และรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพ่ิมข้ึน (2 เส้นทาง) 
    แนวทางการพัฒนา 
    1) พัฒนาขีดความสามารถผู้ประกอบการ และผู้ให้บริการในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ 
    2) ยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงสุขภาพ เชิงเกษตร และการ
ท่องเที่ยวชุมชน ให้เข้มแข็งมีมาตรฐานและเอกลักษณ์จังหวัด 
    3) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว รองรับการ
พัฒนาการท่องเที่ยวสู่นานาชาติ 
    4) เสริมสร้างศักยภาพชุมชน ร่วมพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนให้ประชาชนมีงานอาชีพ 
และกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นและชุมชน 
    5) เสริมสร้างภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเพ่ือรักษาตลาดการ
ท่องเที่ยวเดิมและสร้างตลาดการท่องเที่ยวใหม่ 
    6) สร้างคุณค่า มูลค่าเพ่ิมจากฐานการเกษตรก้าวหน้าแบบครบวงจรในปศุสัตว์ สัตว์น้ า 
ผลผลิตไม้ผลและพืชเศรษฐกิจ พัฒนาผลผลิตเกษตรคุณภาพสู่อุตสาหกรรมการเกษตรเติบโตอย่างเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
    7) เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการที่มีศักยภาพ ทั้ง
ฐานบริการเดิมและฐานบริการใหม่ เพ่ือส่งเสริมให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตได้อย่างเข้มแข็ง 
    8) พัฒนาทีมผู้ประกอบการค้า นักธุรกิจหน้าใหม่ของจังหวัดให้เข้มแข็งแข่งขันได้ 
    9) พัฒนาระบบการบริหารจัดการพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนให้มีมาตรฐานสากล 
    10) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ ให้มีความปลอดภัย 
รองรับการท่องเที่ยวและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และการเติบโตของพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ 
     ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การเสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย และชุมชน
เข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น มีความสุข มีความมั่นคงทางสังคม
อย่างทั่วถึง 
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    เป้าหมาย 
    1) ชุมชนหมู่บ้านเข้มแข็งมีขีดความสามารถในการพ่ึงตนเอง เศรษฐกิจชุมชนเติบโต
จากภูมิปัญญาและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    2) ประชาชนมีศักยภาพทางความรู้ มีคุณธรรม ครอบครัวอบอุ่น วัฒนธรรมเข้มแข็ง มี
สุขภาพดี อยู่อาศัยในพื้นท่ีที่เอ้ือต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
    3) จังหวัดมีความปลอดภัย ความมั่นคงภายในเข้มแข็ง มีความสงบเรียบร้อยตลอด
แนวชายแดนและชายฝั่งทะเล และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพ่ือนบ้านและนานาชาติ 
    4) ระบบการบริหาร ระบบบริการของรัฐ มีคุณภาพ ทันสมัย มีธรรมาภิบาล รองรับ
การพัฒนาจังหวัดและการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
    ตัวชี้วัด 
    1) จ านวนของหมู่บ้านที่ได้รับการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2 
แห่ง) 
    2) จ านวนปีที่ได้รับการศึกษาต่อในระบบโรงเรียนหรือเทียบเท่าของประชากรกลุ่มอายุ 
15 - 59 ปี (9 ปี) 
    3) จ านวนของ อปท.ที่มีการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ า และไม่ทิ้งใคร
ไว้ข้างหลัง (42 แห่ง) 
    4) ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของระดับคะแนนเฉลี่ยของผลการสอบ ONET มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า
ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ (3%) 
    5) ร้อยละท่ีลดลงของการเจ็บป่วยในโรคส าคัญ 5 ล าดับแรกของจังหวัด (1%) 
    6) อัตราการลดลงของปัญหาอาชญากรรมทุกประเภท (6%) 
    7) จ านวนผู้ติดยาเสพติดต่อประชากร ไม่เกิน 3 คนต่อประชากร 1,000 คน 
    8) ระดับความส าเร็จในการด าเนินการตามแผนงานด้านความมั่นคง (5) 
    9) จ านวนการจัดกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือกับนานาชาติ อย่าง
น้อย 5 ครั้ง/ป ี
    10) ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี (100%) 
    11) ร้อยละของค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการของรัฐ (80%) 
    แนวทางการพัฒนา 
    1) เสริมสร้างความยั่งยืนของเศรษฐกิจชุมชนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และการจัดการผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาแบบครบวงจร 
    2) เสริมสร้างวิถีชีวิตชุมชนเข้มแข็ง ครอบครัวอบอุ่นบนฐานคุณธรรม วัฒนธรรม และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    3) พัฒนคุณภาพคน เสริมสร้างขีดความสามารถประชาชนตลอดช่วงวัยด้วยความรู้
และการพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
    4) สร้างเมืองสุขภาพเข้มแข็งเป็นชุมชนสุขภาวะที่ยั่งยืนด้วยระบบนิเวศสุขภาพ-การ
พ่ึงตนเองทางสุขภาพ 
    5) เสริมสร้างคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ า ด้วยคุณภาพการบริการภาครัฐและ
ระบบสวัสดิการชุมชนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 
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    6) พัฒนาจังหวัดเป็นเมืองปลอดภัย สันติสุข สงบเรียบร้อย โดยการมีส่วนร่วมเชิง
บูรณาการอย่างเข้มแข็ง 
    7) เสริมสร้างความมั่นคงระหว่างประเทศตลอดแนวชายแดนและชายฝั่งทะเล ด้วย
กลไกการมีส่วนร่วมและความทันสมัยของเทคโนโลยี 
    8) พัฒนาระบบการบริหาร ระบบบริการภาครัฐ ให้มีคุณภาพและมีธรรมาภิบาล 
รองรับการเติบโตของเมือง พ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ และการท่องเที่ยวนานาชาติ 
    ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มี
ความอุดมสมบูรณ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
    วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ ใช้ประโยชน์อย่างสมดุล
และยั่งยืน 
    เป้าหมาย 
    1) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความอุดมสมบูรณ์ พื้นที่สีเขียว พื้นที่ป่า เพ่ิม
มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และประสบความส าเร็จสามารถบริหารจัดการเกิดประโยชน์แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน 
    2) จังหวัดมีความม่ันคงทางพลังงาน สามารถพ่ึงตนเองทางพลังงานได้มากข้ึน 
    3) ปัญหาสิ่งแวดล้อม ขยะน้ าเสีย ภัยธรรมชาติ การบุกรุกท าลายทรัพยากรธรรมชาติ
ลดลงทุกพ้ืนที่ 
    ตัวชี้วัด 
    1) ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจ านวนพื้นที่ป่าชายเลน (5%) 
    2) ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของพ้ืนที่ป่าไม้ (5%) 
     3) จ านวนที่เพ่ิมข้ึนของที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเล (5 แห่ง) 
    4) จ านวนที่เพ่ิมข้ึนของแหล่งการบริหารจัดการแหล่งน้ า (5 แห่ง) 
    5) จ านวนแหล่งพลังงานทดแทนพลังงานทางเลือกของจังหวัด (5 แห่ง) 
    6) ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของการจัดการอบรมชุมชนรักษาสิ่งแวดล้อมแก้ปัญหาบุกรุก
ท าลายป่า (5%) 
    7) ร้อยละการลดลงของปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการถูกต้องตามหลัก
วิชาการ (25%) 
    8) ร้อยละของจ านวนระบบก าจัดมูลฝอยที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ (20%) 
    9) ร้อยละของการน ามูลฝอยชุมชนไปใช้ประโยชน์มากขึ้น (5%) 
    แนวทางการพัฒนา 
    1) พัฒนานิเวศเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    2) เพ่ิมความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศทะเล 
นิเวศป่าบกนิเวศป่าชายเลน 
    3) พัฒนาการบริหารจัดการน้ าเพ่ือให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน 
    4) เสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงาน และส่งเสริมการผลิตอุตสาหกรรมสีเขียว 
    5) เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการภัยทางธรรมชาติ ขยะ น้ าเสีย ภัยสิ่งแวดล้อม เพ่ือ
รองรับภาวะโลกร้อนและการคุ้มครองประชาชน 
 



 

 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด     หนา้  ๓๐ 

2. ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน 
  2.1 วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น 
  “คมนาคมสะดวก สิ่งแวดล้อมสดใส ใส่ใจสุขภาพชุมชน มุ่งสู่การบริการเป็นเลิศ คู่สังคมไทย” 

  2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอยู่ดีมีสุข 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และรักษ์สิ่งแวดล้อม 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
   ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี 

 2.3 เป้าหมายประสงค์ 
  1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารจัดการให้มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
และโครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้มาตรฐานและเพียงพอ 
        ๒) เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพพลานามัยที่ดี ได้รับบริการสาธารณะอย่าง
ทั่วถึง 
        ๓) เพ่ือให้ประชาชนมีความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
            ๔) เพ่ือให้ประชาชนมีงานท ามีรายได้เพ่ิมข้ึน 
        ๕) เพ่ือให้สังคม ชุมชนเข้มแข็ง มีสภาวะแวดล้อมที่ดี ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
        ๖) เพ่ือปลูกจิตส านึกการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
        ๗) เพ่ือการบริหารในระบบบูรณาการและการท างานเน้นความโปร่งใส 

  2.4 ตัวชีวัด 
   ๑) พัฒนาเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึงและได้มาตรฐาน 

           2) ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
       3) ส่งเสริมให้ประชาชนออกก าลังกายและรักษ์สุขภาพ 

          4) มุ่งเน้นการให้บริการประชาชนอย่างเท่าเทียมกันและสะดวก รวดเร็ว 
            5) ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  2.5 ค่าเปา้หมาย 
   1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้
มาตรฐานและเพียงพอ 
        ๒) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพพลานามัยที่ดี ได้รับบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง 
        ๓) ประชาชนมีความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
            ๔) ประชาชนมีงานท ามีรายได้เพ่ิมข้ึน 
        ๕) สังคม ชุมชนเข้มแข็ง  มีสภาวะแวดล้อมที่ดี  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
        ๖) ปลูกจิตส านึกการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
        ๗) การบริหารในระบบบูรณาการและการท างานเน้นความโปร่งใส 
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  2.6 กลยุทธ์ 
    ด้านการบริหารจัดการองค์กร 
        1) ก ากับให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ต้องเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล และสนับสนุน
ปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล 
       2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดท าแผนพัฒนา ในการตรวจสอบการบริหาร
งบประมาณ ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน กิจกรรมโครงการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
       ด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคมและความสงบเรียบร้อย 
       ส่งเสริม สนับสนุน ให้ประชาชน ชุมชน มีการสร้างชุมชนเข้มแข็ง พ่ึงตนเองและห่างไกลจากสิ่ง
เสพติด อบรมให้ความรู้ในการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สนับสนุนกิจกรรมกลุ่มอาสาสมัคร
ประชาชน 
        ด้านเศรษฐกิจชุมชนและคุณภาพชีวิต 
        พัฒนาอาชีพ,ฝึกอบรมและส่งเสริมสนับสนุนอาชีพเสริม ให้แก่ประชาชน เพ่ือการพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชน 
       ด้านโครงการพื้นฐาน 
       1) ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาเส้นทางคมนาคม ระหว่างหมู่บ้าน ต าบล 
       2) ด าเนินการขอขยายเขตบริการไฟฟ้าให้มีใช้ทุกครัวเรือน และให้มีไฟฟ้าสาธารณะเพียงพอ 
       ด้านแหล่งน้ า และสาธารณูปโภค 
         1) ก่อสร้าง ปรับปรุง ขุดลอก และพัฒนา แหล่งน้ า เพ่ือการอุปโภค – บริโภค รวมถึงเพ่ือ
การเกษตรให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
        2) ส่งเสริม พัฒนา ให้มีระบบสาธารณูปโภคให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน 
       ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 
       1) สนับสนุน ส่งเสริม การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        2) สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
       ด้านการส่งเสริมการสาธารณสุข 
       1) สนับสนุนส่งเสริมการให้บริการสาธารณสุข การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อต่าง ๆ 
       2) สนับสนุน ส่งเสริม การออกก าลังกาย การกีฬา เพ่ือสร้างสุขภาพให้แข็งแรง 
       3) สนับสนุน ส่งเสริม ให้มีตลาดซื้อขายสินค้าอุปโภค – บริโภค  และการเกษตรให้ถูก
สุขลักษณะ 
       ด้านการศึกษา  การศาสนา  และวัฒนธรรม 
       1) สนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนาให้ประชาชน เยาวชน เด็กด้อยโอกาส ได้รับการศึกษาอย่าง
ทั่วถึง 
       2) สนับสนุน ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  3) ส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา 
 
 



 

 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด     หนา้  ๓๒ 

  2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอยู่ดีมีสุข 
     1) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการบริการทางสังคม การสังคมสงเคราะห์ คุณภาพชีวิตเด็ก 
สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการ 
   2) ส่งเสริมและสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนให้มีสุขภาพ แข็งแรง และได้รับ
บริการทางสาธารณสุขอย่างทั่วถึง 
  3) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการการศึกษาและการกีฬาให้มีประสิทธิภาพ 
  ๔) ส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันศาสนา และการธ ารงรักษาไว้ซึ่งประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม 
รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และรักษ์สิ่งแวดล้อม 
        1) พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวให้มีศักยภาพ 
  2) ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรม การฝึกอาชีพ และสร้างรายได้ การกระจายสินค้าทาง
การเกษตร กลุ่มเกษตรกรและประชาชน 
   3) รณรงค์ให้ประชาชนและกลุ่มเกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
   ๔) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  
    1) เสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานท้องถิ่น 
   2) ส่งเสริมกระบวนการเลือกตั้ง การออกเสียงมติ และการแสดงความคิดเห็นตามระบอบ
ประชาธิปไตย 
   3) ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด และการแก้ไขปัญหาที่บั่นทอนความ
มั่นคงของชุมชน เพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อย 
  ๔) ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยต่างๆ 
  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
        1) ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ให้มีมาตรฐานและทั่วถึง 
   2) พัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ าสาธารณะ เพ่ือใช้ในการอุปโภค-บริโภค และการเกษตร 
   3) พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค – สาธารณูปการ ให้ทั่วถึงและเพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน 
   ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี 
        1) พัฒนาระบบเทคโนโลยี และระบบสารสนเทศขององค์กร และเพ่ิมช่องทางการรับรู้ข่าวสาร
ขององค์กร 
   2) พัฒนาระบบการบริหารจัดการขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ ประหยัด โปร่งใส และเป็น
ธรรม 
   3) จัดหาและพัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ภายในส านักงานและสถานที่ปฏิบัติงานให้
เพียงพอ 
 



 

 

 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด                                                                        หนา้  ๓๓ 

 2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 

ยทุธศาสตรช์าต ิ 
20 ป ี

            
 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 

 
 

 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 

 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน 

 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและ

เท่าเทียมกันทางสังคม 

 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชวีิตที่

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการภาครัฐ 
            

 

 

 
ยทุธศาสตรก์ลุม่

จงัหวดั 
ภาคตะวนัออก 2 

(จันทบุรี ตราด นครนายก 
ปราจีนบุรี สระแก้ว)  

(พ.ศ. 2562 - 2564) 

  
ประเดน็การพฒันาที ่1  

ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว
ให้ได้มาตรฐานเพื่อสนับสนุนการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สุขภาพ และ

วัฒนธรรม 

   
ประเดน็การพฒันาที ่2   

เพิ่มขีดความสามารถดา้น
อุตสาหกรรม อญัมณี การค้า การ
ลงทุน การค้าชายแดนเชื่อมโยง 
EEC และประเทศเพื่อนบ้าน 

   
ประเดน็การพฒันาที ่3  

 พัฒนาประสิทธภิาพการผลิต 
การแปรรูป การตลาด สินค้า
เกษตร และผลไม้คุณภาพ

ปลอดภัย และสมุนไพรไทยอย่าง
ครบวงจร 

   
ประเดน็การพฒันาที ่4  

อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา และ
ปกป้อง ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอยา่งมีส่วนร่วม เพือ่
ประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมอย่างยั่งยืน 

   
ประเดน็การพฒันาที ่5  

 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคม 
การบริหารจัดการ ยกระดับ
คุณภาพชีวิตให้มีความมั่นคง

ปลอดภัย 

 

 

 
ยทุธศาสตรก์ารพฒันา 

จงัหวดัตราด 

  
ประเดน็การพฒันาที ่1  

การพัฒนาความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจจากฐานการท่องเท่ียว 
การเกษตรครบวงจร การบริการและการค้าชายแดนเชื่อมโยงกับ

อาเซียนและนานาชาติ ที่เติบโตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

  
ประเดน็การพฒันาที ่2 

 การเสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย และชุมชนเข้มแข็ง
ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

  
ประเดน็การพฒันาที ่3  

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความ
อุดมสมบูรณ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยนื 

 

 

 

ยทุธศาสตรก์ารพฒันา
ของ อปท. 

ในจังหวดัตราด 
(พ.ศ.2561 - 2564) 

 ยทุธศาสตรท์ี ่1 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 ยทุธศาสตรท์ี ่2 
ด้านส่งเสริมคุณภาพ

ชีวิต 

 ยทุธศาสตรท์ี ่3 
ด้านการจัดระเบยีบ

ชุมชน/สังคม และการ
รักษาความสงบ

เรียบร้อย 

 ยทุธศาสตรท์ี ่4 
ด้านการวางแผน  

การส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรม  

และการท่องเท่ียว 

 ยทุธศาสตรท์ี ่5 
ด้านการบริหารจัดการ

และการอนุรกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

สิ่งแวดล้อม 

 ยทุธศาสตรท์ี ่6 
ด้านการศึกษา การกีฬา 

ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม  

จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 ยทุธศาสตรท์ี ่7 
ด้านการบริหารจัดการที่

ดีและการบริการ
สาธารณะ 

 

 



 

 

 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด                                                                        หนา้  ๓๔ 

 

ยทุธศาสตรก์ารพฒันา
ของ อปท. 

ในจังหวดัตราด 
(พ.ศ.2561 - 2564) 

 ยทุธศาสตรท์ี ่1 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 ยทุธศาสตรท์ี ่2 
ด้านส่งเสริมคุณภาพ

ชีวิต 

 ยทุธศาสตรท์ี ่3 
ด้านการจัดระเบยีบ

ชุมชน/สังคม และการ
รักษาความสงบ

เรียบร้อย 

 ยทุธศาสตรท์ี ่4 
ด้านการวางแผน  

การส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรม  

และการท่องเท่ียว 

 ยทุธศาสตรท์ี ่5 
ด้านการบริหารจัดการ

และการอนุรกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

สิ่งแวดล้อม 

 ยทุธศาสตรท์ี ่6 
ด้านการศึกษา การกีฬา 

ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม  

จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 ยทุธศาสตรท์ี ่7 
ด้านการบริหารจัดการที่

ดีและการบริการ
สาธารณะ 

 

 

ยทุธศาสตรก์ารพฒันา 
อบต. หนองโสน 

(พ.ศ.2561-2564) 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคมอยู่ดีมีสุข 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ และรักษ์

สิ่งแวดล้อม 

  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชน 

  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

  ยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการที่ดี 

 

 

แผนงาน 
 แผนงานงบกลาง  แผนงานการศึกษา  แผนงานสาธารณสุข  แผนงานการศาสนา 

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

 

 แผนงานสร้างความเข็ม
แข็ง 

ของชุมชน 

 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

 

 

 
 
 
 
 

 
แนวทางการพฒันา 

 
 
 
 
 

 

     1) ส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัดการบริการทางสังคม การสังคม
สงเคราะห์  คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี 
คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการ 
     2) ส่งเสริมและสนับสนุนการ
เสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนให้
มีสุขภาพ แข็งแรง และได้รับบริการ
ทางสาธารณสุขอย่างทั่วถึง 
     3) ส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัดการการศึกษาและการกีฬาให้มี
ประสิทธิภาพ 
     ๔ )  ส่ ง เ ส ริ ม แ ละ สนั บสนุ น
สถาบันศาสนา และการธ ารงรักษา
ไว้ ซ่ึงประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม 
รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น 

       1) พัฒนาและปรับปรุ งแหล่ ง
ท่องเที่ยวให้มีศักยภาพ 
     2) ส่ง เสริมและสนับสนุนการ
ฝึกอบรม การฝึกอาชีพ และสร้าง
ร า ย ไ ด้  ก า ร ก ร ะ จ า ย สิ น ค้ า ท า ง
ก า ร เ กษตร  ก ลุ่ ม เ ก ษต รก รแ ละ
ประชาชน 
     3) รณรงค์ให้ประชาชนและกลุ่ม
เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจและ
ปฏิบัติตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
     ๔) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มกีาร
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตและ
สิ่งแวดลอ้ม 

       1) เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ภาคประชาชน ให้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการบริหารงานท้องถิ่น 
     2) ส่งเสริมกระบวนการเลือกตั้ง 
การออกเสียงมติ และการแสดง
ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ต า ม ร ะ บ อ บ
ประชาธิปไตย 
     3) ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด และ
การแก้ไขปัญหาที่บ่ันทอนความั่นคง
ของชุมชน เพื่อรักษาความสงบ
เรียบร้อย 
     ๔) ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย
ต่างๆ 

       1)ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม
ถนน สะพาน ให้มีมาตรฐานและ
ทั่วถึง 
     2) พัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ า
สาธารณะ เพื่อใช้ในการอุปโภค-
บริโภค และการเกษตร 
     3) พัฒนาและปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภค – สาธารณูปการ ให้
ทั่วถึง และเพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน 

       1) พัฒนาระบบเทคโนโลยี และ
ระบบสารสนเทศขององค์กร และ
เพิ่ม ช่องทางการรับรู้ข่าวสารของ
องค์กร 
     2) พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ 
ประหยัด  โปร่งใส และเป็นธรรม 
     3) จัดหาและพัฒนาอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ภายในส านักงาน
และสถานที่ปฏิบัติงานให้เพียงพอ 
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ยทุธศาสตรก์ารพฒันา 
อบต. หนองโสน 

(พ.ศ.2561 - 2565)  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคมอยู่ดีมีสุข 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ และรักษ์

สิ่งแวดล้อม 

  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชน 

  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

  ยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการที่ดี 

 

 
 
 

จดุมุง่หมาย/ผลผลติ 

 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีระบบ
สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการและ
โครงสร้างพื้นฐานที่ได้
มาตรฐานและเพียงพอ 

 ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี มีสุขภาพ

พลานามัยที่ด ีได้รับ
บริการสาธารณะอยา่ง

ทั่วถึง 

 ประชาชนมีความมั่นคง 
ความปลอดภยัในชีวิต

และทรัพย์สิน 

 ประชาชนมีงานท ามี
รายได้เพิ่มขึ้น 

 สังคม ชุมชนเข้มแข็ง  มี
สภาวะแวดล้อมที่ด ี 
ประชาชนมีคุณภาพ

ชีวิตที่ด ี

 ปลูกจิตส านึกการ
อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 

 การบริหารในระบบ
บูรณาการและการ

ท างานเน้นความโปร่งใส 

 
        

 

       

 

 
 
 

โครงการ/กจิกรรม 

      -โครงการปรับปรุง
ต่อเติมศูนย์เรียนรู้บ้าน
ปากคลองฯแผนชุมชน
หมู่ 3 
     -โครงการก่อสร้าง
สะพาน คสล.ชมวิถีชีวิต
ป่า (แผนชุมชนหมู่ 3) 
     -โครงการปรับปรุง
ศูนย์ เรียนรู้ เศรษฐกิจ
พอเพียง 
     -ก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยสระอ้ายประแสร์ 
แผนชุมชนหมู่ 7 

     -ก่อสร้างถนน คสล.
ซอยร่วมใจพัฒนา แผน
ชุมชนหมู่ 4 

ฯลฯ 
 

      -โครงการรณรงค์
ป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

(แผน1-8) 
    - โ ค ร ง ก า ร ป้ อ ง กั น
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 

(แผน1-8) 

    -โครงการจัดการระบบ
บริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
(แผน1-8) 

     -ส่ ง เสริมการ เล่ น
และแข่งขันกีฬา 
     -โครงการส่งเสริม
สุขภาพผู้สูอายุและผู้
พิการ (แผน1-8) 
     -โครงการรณรงค์
ป้องกันโรคและแก้ไข
ปัญหาโรคเอดส์(แผน1-
8)        ฯลฯ 

      -โครงการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 
(แผนชุมชน หมู่ ๑-๘) 
     - โ ค ร งก า รจั ด จุ ด
บริการลดอุบัติเหตุช่วง
เทศกาล 
     -โครงการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยต่างๆ 

ฯลฯ 

      -โครงการส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพต าบล
หนองโสน 
(แผนหมู่ ๑-๘) 
     -โครงการส่งเสริม
พัฒนา ศักยภาพสตรี  
(แผน1-8) 
     - โครงการต่อเติม
หลังคาศูนย์ โอทอป 
     -โครงการส่งเสริม
เกษตรทฤษฏีใหม่หรือ
เศรษฐกิจพอเพียงต าบล
หนองโสน 
(แผนชุมชนหมู่1-8) 
     -โครงการส่งเสริม
ก า ร ป ลู ก ผั ก ป ล อ ด
สารพิษ (แผนชุมชน 1-
8)         ฯลฯ 

      - โ ค ร ง ก า ร ส ร้ า ง
หลักประกันด้านราย
ได้แก่ผู้สูงอายุ (แผน1-
8) 
     -โครงการสนับสนุน
การเสริมสร้างสวัสดิการ
ท า ง สั ง ค ม ใ ห้ แ ก่ ค น
พิการฯ(แผน 1-8) 
     -โครงการจ่ายเบี้ย
ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
(แผน1-8). 
     -โครงการส่งเสริม
และพัฒนา ศักยภาพ
ผู้สูงอายุ 
(แผน1-8) 
      

ฯลฯ 
 
 

      -โครงการจัดงานวัน
ส าคัญชองชาติ 
     -โครงการจัดงานวัน
แม่แห่งชาติ 
     -โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     -โครงการสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์และ
วันผู้สูงอายุแห่งชาติ 
     -โครงการจัดขบวน
บุปผาชาติเข้าร่วมงาน
วันตราดร าลึก 
     -โครงการสืบสาน
ประเพณีลอยกระทง 
     -โครงการสืบสาน
ประเพณีวันเข้าพรรษา 

ฯลฯ 

      -โครงการส่งเสริม
การประชุมประชาคม
หมู่บ้าน แผนหมู่ 1-8 
     -โครงการรณรงค์/
ส่งเสริม/สนับสนุนการ
เลือกตั้งต่างๆและการ
ก ร ะ ท า ต่ า ง ๆ ซ่ึ ง
แ ส ด ง อ อ ก ถึ ง มี
ประชาธิปไตย 
     -โครงการส่งเสริม/
พัฒนาความรู้ เพื่อ ให้
พนักงานและสมาชิกมี
ความรู้ เหมาะแก่การ
ปฏิบัติหน้าที่ 
     - โ ค ร งก า รจั ดท า
แผนที่ภาษี 

ฯลฯ 
 

 



 

 

 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด      หนา้  ๓๖ 

3. การวเิคราะห์เพื่อพฒันาทอ้งถิน่ 
  บทวเิคราะห ์
  การวเิคราะหส์ภาวะแวดลอ้มและศกัยภาพ (SWOT Analysis) 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสนได้น าเครื่องมือทางการบริหาร SWOT Analysis มาใช้เพ่ือค้นหา
ศักยภาพในการบริหารจัดการพ้ืนที่ด้วยการวิเคราะห์หาจุดอ่อน จุดแข็ง อุปสรรค และโอกาสในการพัฒนา เริ่ม
จากวิเคราะห์ภาพรวมขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน ซึ่งพ้ืนที่ต าบลจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนโดยใช้ถนน 
ตราด – แหลมงอบเป็นเกณฑ์แบ่ง ส่วนที่ 1 (ส่วนบนของต าบล) ประกอบไปด้วยหมู่ 1 หมู่ 2 (บางส่วน) หมู่ 4 
หมู่ 5 หมู่ 6 หมู่ 7 พ้ืนที่ส่วนใหญ่จะมีลักษณะภูมิประเทศ ที่ราบ/เนินเขา ซึ่งเหมาะแก่การท าสวนผลไม้ ปลูก
ยางพารา ส่วนที่ 2 (ส่วนล่างของต าบล) ประกอบไปด้วยหมู่ 2 หมู่ 3 และหมู่ 8 พื้นที่ส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็น
ที่ราบ และบางส่วนติดต่อกับป่าชายเลน ซึ่งเหมาะแก่การท านา และประกอบอาชีพประมงพ้ืนบ้าน    
  จดุแข็ง (Strength) 
  1. เป็นแหล่งผลิตอาหารทะเล และผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ 
  2. มีลักษณะภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศที่ดี ดินด า น้ าชุ่ม ฝนแปด แดดสี่ ซึ่งเอ้ือต่อการท าการเกษตร
เป็นอย่างด ี
  3. เป็นเมืองชายทะเลที่มีความอุดมสมบูรณ์มีศักยภาพในด้านการค้า การท่องเที่ยว การลงทุน และการ
ประมง 
  4. มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและทางทะเลที่สวยงามอุดมสมบูรณ์ และมีความโดดเด่น 
  5. สภาพสังคม ชุมชนมีความสงบ ประชาชนมีวิถีชีวิตเรียบง่าย ชุมชนมีการร่วมกลุ่มที่เข้มแข็ง และเกิด
ทุนสังคมท่ีเข้มแข็ง เช่น กลุ่มชุมชนเข้มแข็ง กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนต่างๆ 
  จดุอ่อน (Weaknesses) 
  1. เป็นจังหวัดชายแดนที่มีพ้ืนที่ติดชายฝั่งทะเลส่งผลให้เกิดปัญหาแรงงานต่างด้าวและประชากรแฝงเข้า
มาประกอบอาชีพจ านวนมาก และอาจเสี่ยงต่อการเป็นเส้นทางท่ีใช้ล าเลียงยาเสพติด ท าให้เกิดปัญหาเด็กและ
เยาวชนมั่วสุมและมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม 
  2. ปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่ป่าไม้ ป่าชายเลนซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากราษฎรที่ต้องการพ้ืนที่ท ากิน และท่ีอยู่
อาศัย 
  3. ในภาคเกษตรยังขาดระบบการบริหารจัดการน้ าเพ่ือรองรับพื้นที่ทางการเกษตร และขาดการบริหาร 
จัดการสินค้าทางการเกษตรอย่างเป็นระบบ 
  4. คุณภาพของเส้นทางการจราจรยังเป็นอุปสรรคต่อการขนส่งทั้งทางการเกษตรและการท่องเที่ยว 
  5. ภาคประชาชนยังขาดความตระหนักรู้ในสิทธิและหน้าที่ของตนเอง 
  6. ภาคสังคมยังขาดจิตส านึกในการช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติ รวมไปถึงยังขาดความรู้ในเรื่อง
การบริหารจัดการขยะในครัวเรือน 
  โอกาส (Opportunities) 
  1.  กระแสเปลี่ ยนแปลงของโลก โดยเฉพาะกระแสของ LOHAS (Lifestyles of Health and 
Sustainability)คือ การด ารงชีวิตด้วยวิถีแห่งสุขภาพที่ดีกับนิเวศวิทยาอย่างยั่งยืน และนโยบาย รัฐบาลสนับสนุน
และส่งเสริมการท่องเที่ยว 
  2. ทิศทางการพัฒนาประเทศมุ่งเน้นการเสริมสร้างนวัตกรรมเพ่ิมคุณค่า และมูลค่า จึงเป็นโอกาสในการ 
พัฒนาผลผลิตทางการเกษตรของต าบล 
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  3. การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเพ่ือนบ้าน ท าให้โอกาสในการเชื่อมโยงการค้าชายแดนขยายตัว 
  4. รัฐบาลมีนโยบายในการพัฒนาพ้ืนที่บริเวณชายแดนที่เชื่อมต่อกับประเทศเพ่ือนบ้านในภูมิภาค
อาเซียน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการค้าและการลงทุน และเตรียมพร้อมรองรับการเปิด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยจังหวัดตราดเป็น 1ใน 5 พ้ืนที่ชายแดนที่มีศักยภาพเหมาะสมในการจัดตั้งเป็น
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรกของไทย 
  5. กฎหมายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนโดยมีพ้ืนที่เป็นตัวตั้ง และประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
  6. การเติบโตของสังคมดิจิทัลและการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศที่ประชาชน ผู้ประกอบการ สามารถ
ใช้ประโยชน์ในการสื่อสาร การตลาด การประชาสัมพันธ์ได้อย่างกว้างขวาง 
  7. นโยบายการทวงคืนผืนป่าของรัฐบาลมีความเข้มขัน ท าให้เป็นโอกาสในการส่งเสริมการอนุรักษ์และ
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติของต าบล 
  อุปสรรค (Treats) 
  1. ความผันผวนของราคาผลผลิตทางการเกษตร และต้นทุนการเกษตรที่สูงขึ้น 
  2. ภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศตกต่ า ท าให้สถาบันการเงินเข้มงวดในการปล่อยกู้ 
  3. ทิศทางแนวโน้มของปัจจัยภายนอกที่มีความรุนแรงขึ้น ซึ่งเกิดจากปัญหาสภาพแวดล้อม ปัญหาสังคม 
และภาวะเศรษฐกิจในพ้ืนที่เป็นตัวผลักดัน 
  4. ความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม ภาวะโลกร้อนท าให้สถิติภัยธรรมชาติในจังหวัดตราด เริ่มมีความ 
รุนแรงขึ้น 
  5. นโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับระบบแรงงานต่างด้าวไม่มีความชัดเจน ท าให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหา 
แรงงานต่างด้าวได้อย่างยั่งยืน 
  6. ปัญหาความรุนแรงทางสังคมของเยาวชน และการบริโภคการสื่อสารจากโซเชียลมีเดียที่ไม่เหมาะสม 
 
  การวเิคราะหท์ิศทางยทุธศาสตร์ 
    ทิศทางเชงิรุก (SO Strategy) 
   เกษตรกรรม - สร้างเอกลักษณ์สินค้าเกษตร เป็นผลผลิตคุณภาพปลอดภัย และการพัฒนา 
อุตสาหกรรมการเกษตรก้าวหน้าแบบครบวงจรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงเพ่ิมมูลค่าในสินค้าการเกษตร 
   สังคม – ส่งเสริม/พัฒนา ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ใช้ชีวิตที่ดีบนฐานปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
   ความมั่นคง – สร้างระบบการใช้ประโยชน์การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และพัฒนา
ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน เพ่ือความปลอดภัยของประชาชน 
   ทิศทางเชงิแก้ไข (WO Matrix) 
   ท่องเที่ยว/ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม – ส่งเสริมกิจกรรมร่วมกับชุมชนในการแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อมและขยะที่เป็นปัญหาเร่งด่วน ร่วมไปถึงปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
   เกษตรกรรม – แก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรราคาตกต่ า โดยการร่วมกลุ่มเพ่ือให้มีอ านาจในการ
ต่อรองราคา รวมไปถึงการลดต้นทุนในการท าการเกษตร โดยการลดการใช้สารเคมี เน้นปุ๋ยชีวภาพเข้ามาทดแทน 
   สังคม - ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็ก เยาวชน และผู้ปกครองให้เข้าสู่กระบวนการทางครอบครัว
มากขึ้นโดยให้สถาบันการศึกษาจัดการเรียนรู้ร่วมกันในครอบครัว การรับมือกับสังคมผู้สูงอายุ และปัญหา



 

 

 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด      หนา้  ๓๘ 

ทางด้านสุขภาพ และการพัฒนาประชาชนสู่พลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน และพลเมืองโลกและการจัดการ
ระเบียบทางสังคมเพ่ือการรักษาสิ่งที่ดีงาม 
   ทิศทางเชงิปอ้งกนั (ST Strategy) 
   เกษตรกรรม - ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรให้ตรงกับความต้องการของตลาด การผลิตตาม
ค าสั่งซื้อ และการสร้างตลาดใหม่ที่มีก าลังซื้อ 
   สังคม - การสร้างภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งให้กับเด็กและเยาวชน เพ่ือรองรับกับสภาพเปลี่ยนแปลง 
โดยเริ่มจากสถาบันครอบครัว และการน าวิถีที่ดีงามของสังคมตราด ร่วมเฝ้าระวังภัยคุกคามทางสังคมที่จะเข้ามา
ในชุมชน ด้วยกลไกที่เข้มแข็งของชุมชน 
   ความมั่นคง - สร้างกระบวนการบูรณาการร่วมในทุกระดับ ในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ท้ังแรงยา 
เสพติด ภัยก่อการร้าย 
   ทิศทางเชงิรับ (WT Strategy) 
   เกษตรกรรม – การรับมือกับการล้นตลาดของผลผลิตไม้ผล จัดท ากิจกรรมส่งเสริมการตลาด
ระยะสั้น เพ่ือรับมือสินค้าเกษตรที่มีจ านวนมากในช่วงฤดูกาล 
   สังคม - เร่งรัดการปราบปรามการกระท าผิดที่มีผลกระทบต่อสังคม รวมถึงกิจกรรมที่มี
ประโยชน์กับเด็กและสังคม โดยเฉพาะการจัดการในพ้ืนที่เสี่ยง 
   ความมั่นคง - เร่งรัดกระบวนการป้องปรามทุกระดับในการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด      หนา้  ๓๙ 

ส่วนที ่ 3 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

 
1. ยทุธศาสตร์การพฒันาและแผนงาน 

ที ่ ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน หนว่ยงาน
รบัผดิชอบหลัก 

หนว่ยงาน
สนบัสนนุ 

1 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสังคม
อยู่ดีมีสุข 

พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สังคม 

งบกลาง ส านักปลัดฯ  
องค์การบริหาร

ส่วนต าบล
หนองโสน 

พัฒนา ส่งเสริม และ
สนับสนุนการศึกษา 

การศึกษา กองการศึกษาฯ 

พัฒนา ส่งเสริม และ
สนับสนุนสาธารณสุข 

สาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ 

การส่งเสริมวัฒนธรรม
ประเพณีของท้องถิ่น ฯ
และการจัดงานประจ าปี
ของจังหวัด 

การศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ  

กองการศึกษาฯ 

การพัฒนา ส่งเสริม และ
เพ่ิมศักยภาพผู้สูงอายุ/ผู้
พิการ/และผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม 

สร้างความเข็มแข็ง
ของชุมชน 

ส านักปลัดฯ/  
กองสาธารณสุขฯ 

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจ  การท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ  และรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
การพัฒนาอาชีพ และ
การปฏิบัติตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

สร้างความเข็มแข็ง
ของชุมชน 

ส านักปลัดฯ 

3 ยุทธศาสตร์การ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนและส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

ด้านการส่งเสริม
ประชาธิปไตย 

บริหารงานทั่วไป ส านักปลัดฯ 

ป้องกันและลดปัญหา
อาชญากรรม/ป้องกัน
และลดปัญหายาเสพติด/
ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการแก้ไขปัญหา
ของชุมชน 

บริหารงานทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 

การเพ่ิมศักยภาพการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
และบรรเทาความ
เดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัย 

บริหารงานทั่วไป ส านักปลัดฯ 



 

 

 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด      หนา้  ๔๐ 

 

ต่างๆ 
4 ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
การก่อสร้าง ปรับปรุง 
ซ่อมแซม โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

เคหะและชุมชน กองช่าง 

5 ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการที่ดี 

การบริหารจัดการใน
องค์กร 

บริหารงานทั่วไป ส านักปลัดฯ/กอง
คลัง/กองช่าง/กอง
การศึกษาฯ/กอง

สาธารณสุขฯ 



 

 

 
       แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด                                                                                     หนา้ ๔๑ 

 

 
 
 
 

บญัชสีรปุโครงการพัฒนาและรายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565)  

องคก์ารบริหารสว่นต าบลหนองโสน อ าเภอเมอืงตราด จังหวัดตราด 
***************************** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
       แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด                                                                                     หนา้ ๔๒ 

 

บัญชสีรปุโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน อ าเภอเมืองตราด จังหวดัตราด 

 
 
 

 
ยทุธศาสตร ์

ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 รวม 5 ป ี
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1)ยทุธศาสตรก์ารพฒันาคณุภาพ
ชีวติและสงัคมอยูด่มีสีขุ 
  1.1 แผนงานงบกลาง  
  1.2 แผนงานการศึกษา 
  1.3 แผนงานสาธารณสุข 
  1.4 แ ผ น ง า น ก า ร ศ า ส น า 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 
  1.5 แผนงานสร้างความเข็ม
แข็งของชุมชน 

 
 

3 
4 
4 

12 
 

4 

 
 

8,993,600 
2,625,950 
182,000 
298,000 

 
190,000 

 
 

3 
4 
4 

12 
 

4 

 
 

8,993,600 
2,625,950 
250,000 
298,000 

 
190,000 

 
 

3 
4 
4 

13 
 

4 

 
 

8,993,600 
2,625,950 
250,000 
598,000 

 
240,000 

 

 
 

3 
4 
4 

12 
 

4 

 
 

8,993,600 
2,625,950 
250,000 
298,000 

 
240,000 

 
 

3 
4 
4 

12 
 

4 

 
 

8,993,600 
2,625,950 
250,000 
298,000 

 
240,000 

 
 

15 
20 
20 
61 

 
20 

 

 
 

44,968,000 
13,129,750 
1,182,000 
1,790,000 

 
1,100,000 

 
รวม 27 12,289,550 27 12,357,550 28 12,707,550 27 12,407,550 27 12,407,550 136 62,169,750 

2)ยทุธศาสตรก์ารพฒันา
เศรษฐกจิ  การทอ่งเทีย่วเชงินเิวศ  
และรกัษส์ิง่แวดลอ้ม 
  2.1 แผนงานสร้างความเข็ม
แข็งของชุมชน 

 
 
 

11 

 
 
 

1,060,000 

 
 
 

7 

 
 
 

300,000 

 
 
 

8 

 
 
 

400,000 

 
 
 

8 

 
 
 

400,000 

 
 
 

8 

 
 
 

400,000 

 
 
 

42 

 
 
 

2560,000 

รวม 11 1,060,000 7 300,000 8 400,000 8 400,000 8 400,000 42 2560,000 

แบบ ผ. 01 



 

 

 
       แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด                                                                                     หนา้ ๔๓ 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
ยทุธศาสตร ์

ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 รวม 5 ป ี
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

3) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนและ
ส่ ง เ ส ริ ม ก า รมี ส่ ว น ร่ ว มของ
ประชาชน 
  3.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 

110,000 

 
 
 
 

4 

 
 
 
 

710,000 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 

110,000 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 

110,000 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 

110,000 

 
 
 
 

16 

 
 
 
 

1,150,000 
รวม 3 110,000 4 710,000 3 110,000 3 110,000 3 110,000 16 1,150,000 

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
  4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 

35 

 
 

12,105,200 

 
 

37 

 
 

13,009,700 

 
 

39 

 
 

17,370,220 

 
 

28 

 
 

17,612,750 

 
 

2 

 
 

1,576,000 

 
 

141 

 
 

61,673,870 
รวม 35 12,105,200 37 13,009,700 39 17,370,220 28 17,612,750 2 1,576,000 141 61,673,870 

5) ยทุธศาสตรก์ารบรหิารจดัการ
ทีด่ ี
  5.1 แผนงานบรหิารงานท่ัวไป 

 
 

4 

 
 

378,000 

 
 

5 

 
 

478,000 

 
 

5 

 
 

478,000 

 
 

5 

 
 

498,000 

 
 

3 

 
 

178,000 

 
 

22 

 
 

2,010,000 
รวม 4 378,000 5 478,000 5 478,000 5 498,000 3 178,000 22 2,010,000 

รวมทั้งสิน้ 80 25,942,750 80 26,855,250 83 31,065,770 71 31,028,300 43 14,671,550 357 129,563,620 

แบบ ผ. 01 



 

 

 
       แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด                                                                                     หนา้ ๔๔ 

 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5)  

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน อ าเภอเมืองตราด จังหวดัตราด 
ก.ยุทธศาสตรจ์งัหวดัตราดที ่2 การเสริมสรา้งความมัน่คง ความสงบเรยีบร้อย และชมุชนเขม้แข็ง ดว้ยหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อปท. ในเขตจงัหวดัตราด ที ่2 ดา้นงานสง่เสรมิคณุภาพชวีติ 
     ๑.  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาคณุภาพชวีติและสงัคมอยู่ดมีสีุข 

๑.๑ แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
ผลผลติของ
โครงการ 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(Kpi) 

ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ

หลกั 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการสร้าง
หลักประกันด้าน
รายได้แก่
ผู้สูงอาย ุ

เพื่อส่งเสริมให้ผู้
อายุมีรายได ้

ผู้สูงอายุทุกคน
ในต าบล 

8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 ผู้สูงอายุมี
รายได้พอยัง
ชีพ 

ผู้สูงอายุมี
คุณภาพชีวิตดี
ขึ้น 

ส านักปลดั 

2 โครงการ
สนับสนุนการ
เสรมิสร้าง
สวัสดิการทาง
สังคมให้แก่คน
พิการฯ 

เพื่อส่งเสริม
สวัสดิการให้คน
พิการฯ 
 

ผู้พิการทุกคน
ในต าบล 

 
 

921,600 
 

921,600 
 

921,600 
 

921,600 
 

921,600 
 

ผู้พิการมี
รายได้
เพียงพอใน
การยังชีพ 

ผู้พิการมี
คุณภาพชีวิตดี
ขึ้น 
 

ส านักปลดั 
 

 

 
 
 
 

แบบ ผ. 02 



 

 

 
       แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด                                                                                     หนา้ ๔๕ 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
ผลผลติของ
โครงการ 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(Kpi) 

ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ

หลกั 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการจ่าย
เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส ์

เพื่อส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
ผู้ป่วยฯ 
 

ผู้ป่วยตดิเช้ือ
ทุกคนในต าบล 

72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 ผู้ป่วยมรีายได ้
เพียงพอ 

ผู้ป่วยฯมี
คุณภาพชีวิตดี
ขึ้น 
 

ส านักปลดั 

รวม 3 โครงการ  8,993,600 8,993,600 8,993,600 8,993,600 8,993,600    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 



 

 

 
       แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด                                                                                     หนา้ ๔๖ 

 

๑.2 แผนงานการศึกษา 
ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 

ผลผลติของ
โครงการ 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(Kpi) 

ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ

หลกั 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ศึกษานอก
สถานท่ี 

เด็กได้รับการ
พัฒนาความรู ้
 

ปีละ 1 ครั้ง 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

เด็กนักเรยีนมี
พัฒนาการ 
 

เด็กนักเรยีนมี
พัฒนาการ
และการศึกษา 
ดีขึ้น 

กองการศึกษา 

2 จัดซื้ออาหาร
เสรมินม 

 

เพื่อการ
เจริญเติบโตที่
สมวัย 

 

โรงเรียน/เด็ก
นักเรียนใน
สังกัด 
 

1,549,950 
 

1,549,950 
 

1,549,950 
 

1,549,950 
 

1,549,950 
 

เด็กได้รับ
อาหาร
ครบถ้วน 
 

เด็กมี
พัฒนาการ
และ
เจริญเติบโต
สมวัย 

กองการศึกษา 

3 การศึกษาเรยีนรู้
ภาษาต่าง 
ประเทศ 

เพื่อให้เด็กมี
ความรู้ด้านภาษา
ต่าง 
ประเทศ 

เด็กนักเรยีนใน
สังกัด 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 เด็กและ
เยาวชนไดร้ับ
การพัฒนา 

เด็กมีความรู้
ด้านภาษาตา่ง 
ประเทศ 

กองการศึกษา 

 
4 

อดุหนนุ 
โครงกาอุดหนุน
การศึกษาให้แก่
โรงเรียน (อาหา
กลางวัน) 

 
เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็ก
ได้รับสารอาหาร
ครบถ้วน 

 
โรงเรียนทั้ง 2 
แห่ง 

 
1,036,000 

 
1,036,000 

 
1,036,000 

 
1,036,000 

 
1,036,000 

 
เด็กมสีุขภาพดี
ตามเกณฑ ์

 
เด็กมสีุขภาพ
แข็งแรงผ่าน
เกณฑ ์

 
กองการศึกษา 

รวม 4 โครงการ  2,625,950 2,625,950 2,625,950 2,625,950 2,625,950    
 

แบบ ผ. 02 



 

 

 
       แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด                                                                                     หนา้ ๔๗ 

 

๑.3 แผนงานสาธารณสขุ 
ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 

ผลผลติของ
โครงการ 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(Kpi) 

ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ

หลกั 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการรณรงค์
ป้องกันและ
ควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

เพื่อป้องกันและ
ควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

 

อย่างน้อยปีละ 
2 ครั้ง 

 

10๐,๐๐๐ 
 

10๐,๐๐๐ 
 

10๐,๐๐๐ 
 

10๐,๐๐๐ 
 

10๐,๐๐๐ 
 

ลดความเสีย่ง
ในการเกิดโรค
กับประชาชน 
 

สามารถป้อง
การแพร่
ระบาดของ
โรคได ้

กอง
สาธารณสุข 

2 โครงการป้องกัน
ควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า 

เพื่อควบคุมและ
ป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า 
 

 

ปีละ ๑ ครั้ง 
 

5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

ลดความเสีย่ง
ในการเกิดโรค
กับประชาชน 
 

สามารถป้อง
การแพร่
ระบาดของ
โรคได ้

กอง
สาธารณสุข 

3 โครงการจดัการ
ระบบบริการ
การแพทย์
ฉุกเฉิน 

เพื่อส่งเสริมการ
บริการการแพทย์
ฉุกเฉินให้มี
ประสิทธิภาพ 

 

จ านวน ๑ 
ศูนย์ 

 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

ลดอัตราการ
เสียชีวิตจาก
การเจ็บป่วย
ฉุกเฉิน 

ประชาชน
ได้รับการ
ช่วยเหลือได้
ทันท่วงทีกรณี
เจ็บป่วย
ฉุกเฉิน 

กอง
สาธารณสุข 

   
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 



 

 

 
       แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด                                                                                     หนา้ ๔๘ 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
ผลผลติของ
โครงการ 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(Kpi) 

ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ

หลกั 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
4 

อดุหนนุ 
โครงการ
สนับสนุน
กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ อบต.
หนองโสน 

 
เพื่อเพิ่มศักยภาพ
กองทุนฯ 

 
ปีละ 1 ครั้ง 

 
12,000 

 
80,000 

 
80,000 

 
80,000 

 
80,000 

 
กองทุนฯได้รับ
การประเมิน
ร้อยละ 70 
ขึ้นไป 

 
ประชาชน
ได้รับการ
บริการดา้น
สาธารณสุข
อย่างทั่วถึง 

 
กอง

สาธารณสุข 

รวม 4 โครงการ  182,000 250,000 250,000 250,000 250,000    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 



 

 

 
       แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด                                                                                     หนา้ ๔๙ 

 

1.4 แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนนัทนาการ  
ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 

ผลผลติของ
โครงการ 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(Kpi) 

ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ

หลกั 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการจดังาน
วันแม่แห่งชาติ 

เพื่อส่งเสริม
วัฒนธรรม
ประเพณีของ
ท้องถิ่น ฯและการ
จัดงานประจ าปี
ของจังหวัด 

ปีละ ๑ ครั้ง 
 

15,๐๐๐ 
 

15,๐๐๐ 
 

15,๐๐๐ 
 

15,๐๐๐ 
 

15,๐๐๐ 
 

ลดปัญหาการ
เบี่ยงเบนทาง
ศาสนา 
วัฒนธรรม 
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

สามารถด ารง
ไว้ซึ่งประเพณี
ท้องถิ่น 
 

กองการศึกษา 

2 โครงการสืบสาน
วัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

เพื่อส่งเสริม
วัฒนธรรม
ประเพณีของ
ท้องถิ่น ฯและการ
จัดงานประจ าปี
ของจังหวัด 

ปีละ ๑ ครั้ง 
 

5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

ลดปัญหาการ
เบี่ยงเบนทาง
ศาสนา 
วัฒนธรรม 
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

สามารถด ารง
ไว้ซึ่งประเพณี
ท้องถิ่น 
 

กองการศึกษา 

3 โครงการจดั
ขบวนบุปผาชาติ
เข้าร่วมงานวัน
ตราดร าลึก 

เพื่อส่งเสริม
วัฒนธรรม
ประเพณีของ
ท้องถิ่น ฯและการ
จัดงานประจ าปี
ของจังหวัด 

ปีละ ๑ ครั้ง 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

ลดปัญหาการ
เบี่ยงเบนทาง
ศาสนา 
วัฒนธรรม 
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

สามารถด ารง
ไว้ซึ่งประเพณี
ท้องถิ่น 
 

กองการศึกษา 

  
 
 

 

แบบ ผ. 02 



 

 

 
       แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด                                                                                     หนา้ ๕๐ 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
ผลผลติของ
โครงการ 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(Kpi) 

ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ

หลกั 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการสืบสาน
ประเพณีลอย
กระทง 
 

เพื่อส่งเสริม
วัฒนธรรม
ประเพณีของ
ท้องถิ่น ฯและการ
จัดงานประจ าปี
ของจังหวัด 

ปีละ ๑ ครั้ง 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

ลดปัญหาการ
เบี่ยงเบนทาง
ศาสนา 
วัฒนธรรม 
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

สามารถด ารง
ไว้ซึ่งประเพณี
ท้องถิ่น 
 

กองการศึกษา 

5 โครงการสืบสาน
ประเพณีวัน
เข้าพรรษา 
 

เพื่อส่งเสริม
วัฒนธรรม
ประเพณีของ
ท้องถิ่น ฯและการ
จัดงานประจ าปี
ของจังหวัด 

ปีละ ๑ ครั้ง 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

ลดปัญหาการ
เบี่ยงเบนทาง
ศาสนา 
วัฒนธรรม 
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

สามารถด ารง
ไว้ซึ่งประเพณี
ท้องถิ่น 
 

กองการศึกษา 

6 ส่งเสริมการเล่น
และแข่งขันกีฬา 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง 
 

ปีละ ๑ ครั้ง 
 

80,000 
 

80,000 
 

80,000 
 

80,000 
 

80,000 
 

ประชาชนมี
สุขภาพ
แข็งแรง 

สามารถสรา้ง
สังคมสุขภาพ
ดี 

กองการศึกษา 

7 โครงการร้อย
ดวงใจสานใยรัก
ผู้สูงอาย ุ

เพื่อส่งเสริม
วัฒนธรรม
ประเพณีของ
ท้องถิ่น ฯและการ
จัดงานประจ าปี
ของจังหวัด 

ปีละ ๑ ครั้ง 
 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ลดปัญหาการ
เบี่ยงเบนทาง
ศาสนา 
วัฒนธรรม 
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

สามารถด ารง
ไว้ซึ่งประเพณี
ท้องถิ่น 
 

กองการศึกษา 

 

แบบ ผ. 02 



 

 

 
       แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด                                                                                     หนา้ ๕๑ 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
ผลผลติของ
โครงการ 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(Kpi) 

ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ

หลกั 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการ“เด็กไทย
สดใส ใส่ใจเรียนรู ้

เพื่อเพ่ิมศักยภาพ
ให้แก่เด็ก 

ปีละ ๑ ครั้ง 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

เด็กได้รับการ
พัฒนา 

ศักยภาพของ
เด็ก/เยาวชน
ได้รับการ
พัฒนา 

กองการศึกษา 

 
9 

อดุหนนุ 
อุดหนุนการ
จัดการแข่งขัน
กีฬาเยาวชน
แห่งชาติ  
ครั้งท่ี 36  
(พ.ศ.2563)  
 

 
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีส่วน
ร่วมในการเป็น
เจ้าภาพในการ
แข่งขันกีฬา
ระดับชาต ิ

 
อุดหนุนเป็นค่า

ด าเนินการ
จัดการแข่งขัน
กีฬาเยาวชน
แห่งชาติ ครั้ง
ที่ 36 (พ.ศ. 

2562) 

 
- 

 
- 

 
300,000 

 
- 

 
- 

 
กิจการที่เป็น
สาธารณ 
ประโยชน์
ได้รับ
สนับสนุน 

 
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีส่วน
ร่วมในการ
เป็นเจ้าภาพ
ในการแข่งขัน
กีฬาระดับชาต ิ

 
สนง.การกีฬา
แห่งประเทศ
ไทยจังหวัด

ตราด 

10 อุดหนุนการจัด
งาน “วันระก า
หวาน ผลไม้และ
ของดีเมือง
ตราด” 
 

เพื่อส่งเสริม
วัฒนธรรม
ประเพณีของ
ท้องถิ่น และการ
จัดงานประจ าปี
ของจังหวัด 

อุดหนุนการ
จัดงาน
ประจ าปีของ
จังหวัด ปีละ 
1 ครั้ง 

11,000 
 

11,000 
 

11,000 
 

11,000 11,000 กิจการที่เป็น
การส่งเสริม
วัฒนธรรม
ประเพณีของ
ท้องถิ่น และ
การจัดงาน
ประจ าปีของ
จังหวัดไดร้ับ
สนับสนุน 

สามารถ
ส่งเสริม
วัฒนธรรม
ประเพณีของ
ท้องถิ่น และ
การจัดงาน
ประจ าปีของ
จังหวัด  

สนง.เกษตร
และสหกรณ์
จังหวัดตราด 

 

แบบ ผ. 02 



 

 

 
       แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด                                                                                     หนา้ ๕๒ 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
ผลผลติของ
โครงการ 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(Kpi) 

ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ

หลกั 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 อุดหนุนการจัด
งาน 
“วันวีรกรรม
ทหารเรือไทยใน
ยุทธนาวีท่ีเกาะ
ช้าง” 
 

เพื่อส่งเสริม
วัฒนธรรม
ประเพณีของ
ท้องถิ่น และการ
จัดงานประจ าปี
ของจังหวัด 

อุดหนุนการ
จัดงาน

ประจ าปีของ
จังหวัด ปีละ 

1 ครั้ง 

11,000 
 

11,000 
 

11,000 
 

11,000 11,000 
 

กิจการที่เป็น
การส่งเสริม
วัฒนธรรม

ประเพณีของ
ท้องถิ่น และ
การจัดงาน

ประจ าปีของ
จังหวัดไดร้ับ
สนับสนุน 

สามารถ
ส่งเสริม
วัฒนธรรม
ประเพณีของ
ท้องถิ่น และ
การจัดงาน
ประจ าปีของ
จังหวัด ได้
อย่างยั่งยืน 

ที่ท าการ
ปกครอง

จังหวัดตราด 

12 อุดหนุนการจัด
งาน โครงการจัด
งานปีใหม่ – 
กาชาด 
 

เพื่อส่งเสริม
วัฒนธรรม
ประเพณีของ
ท้องถิ่น และการ
จัดงานประจ าปี
ของจังหวัด 

อุดหนุนการ
จัดงาน

ประจ าปีของ
จังหวัด ปีละ 

1 ครั้ง 

11,000 
 

11,000 
 

11,000 
 

11,000 11,000 วัฒนธรรม
ประเพณีของ
ท้องถิ่น และ
การจัดงาน

ประจ าปีของ
จังหวัดไดร้ับ
สนับสนุน 

สามารถ
ส่งเสริม
วัฒนธรรม
ประเพณีของ
ท้องถิ่น และ
การจัดงาน
ประจ าปีของ
จังหวัด ได้
อย่างยั่งยืน 

เทศบาลเมือง
ตราด 

 
 
 
 

 

แบบ ผ. 02 



 

 

 
       แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด                                                                                     หนา้ ๕๓ 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
ผลผลติของ
โครงการ 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(Kpi) 

ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ

หลกั 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 โครงการสืบสาน
วัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
 

เพื่อส่งเสริม
วัฒนธรรม
ประเพณีของ
ท้องถิ่น และการ
จัดงานประจ าปี
ของจังหวัด 

ปีละ  1 ครั้ง 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 
 

50,000 
 

50,000 
 

ลดปัญหาการ
เบี่ยงเบนทาง
ศาสนา
วัฒนธรรมภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น 

สามารถด ารง
ไว้ซึ่งประเพณี
ท้องถิ่น 

กองการศึกษา 
 

รวม 13 โครงการ  298,000 298,000 598,000 298,000 298,000    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 



 

 

 
       แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด                                                                                     หนา้ ๕๔ 

 

 1.5 แผนงานสรา้งความเข็มแข็งของชุมชน 
ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 

ผลผลติของ
โครงการ 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(Kpi) 

ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ

หลกั 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริม
และพัฒนา
ศักยภาพ
ผู้สูงอาย ุ
 

เพื่อเพ่ิมศักยภาพ
ให้กับผู้สูงวัยใน
การดูแลสุขภาพ
ตนเองและ
ผู้สูงอายุด้วยกัน 

ปีละ ๑ ครั้ง 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑5๐,๐๐๐ 
 

๑5๐,๐๐๐ 
 

๑5๐,๐๐๐ 
 

ผู้สูงอายุมี
คุณภาพชีวิตดี
ขึ้น 
 

ผู้สูงอายไุด้รับ
การส่งเสริม
สุขภาพ
สามารถใช้
ชีวิตประจ า 
วันได้อย่าง
ปกติสุข 

ส านักปลดั 
 

2 โครงการส่งเสริม
และพัฒนา
คุณภาพชีวิตคน
พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม 

เพื่อเพ่ิมศักยภาพ
ให้กับผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาสใน
การดูแลสุขภาพ
ตนเอง 
 

ปีละ ๑ ครั้ง 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

ผู้ด้อยโอกาส
และผู้พิการ
ได้รับการ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต 
 

ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส
ได้รับการดูแล
อย่างทั่วถึง 

ส านักปลดั 
 

3 โครงการส่งเสริม
สุขภาพผูสู้อายุ
และผู้พิการ 

เพื่อเพ่ิมศักยภาพ
ศักยภาพผูสู้งอายุ 
ผู้พิการและผูดู้แล
ในการดูแล
สุขภาพ 

ปีละ 1 ครั้ง 
 

5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

กลุ่มเป้า 
หมายมีความรู้
เพิ่มขึ้นและ
สามารถใช้
ชีวิตได้อย่าง
ปกติสุข 

กลุ่มเป้าหมาย
มีคุณภาพชีวิต
ดีขึ้น 
 

กอง
สาธารณสุข 

 
 
 

แบบ ผ. 02 



 

 

 
       แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด                                                                                     หนา้ ๕๕ 

 

 
ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 

ผลผลติของ
โครงการ 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(Kpi) 

ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ

หลกั 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการรณรงค์
ป้องกันโรคและ
แก้ไขปัญหาโรค
เอดส ์

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมี
ความรู้และ
ป้องกันและ
ควบคุมโรคเอดส ์

ปีละ 1 ครั้ง 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จ านวนผู้ตดิ
เชื้อเอดส์ลดลง 
 

ประชาชนมี
ความรู้เพิ่มขึ้น 
 

กอง
สาธารณสุข 

รวม 4 โครงการ  190,000 190,000 240,000 240,000 240,000    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 



 

 

 
       แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด                                                                                     หนา้ ๕๖ 

 

ก.ยุทธศาสตรจ์งัหวดัตราดที ่1  การพฒันาความมัง่คั่งทางเศรษฐกจิจากฐานการทอ่งเทีย่ว การเกษตรครบวงจร การบริการและการคา้ชายแดนเชือ่มโยงกบัอาเซยีนฯ 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อปท. ในเขตจงัหวดัตราดที ่4 ดา้นการวางแผน การสง่เสรมิการลงทนุ พาณชิกรรมและการท่องเทีย่ว 
     2.  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกจิ  การท่องเทีย่วเชงินเิวศ  และรกัษส์ิง่แวดลอ้ม 

2.๑ แผนงานสรา้งความเข็มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
ผลผลติของ
โครงการ 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(Kpi) 

ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ

หลกั 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการจดัท า 
สื่อประชาสัม 
พันธ์การท่อง 
เที่ยวเชิงนิเวศ 

เพื่อเผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสาร 
 

จัดท าสื่อ
ประชาสมัพันธ์
แบบต่างๆ 

 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

สถานท่ี
ท่องเที่ยว
ได้รับการ
เผยแพร ่
 

แหล่ง
ท่องเที่ยวของ
ต าบลได้รบั
การรู้จักอย่าง
แพร่หลาย 

ส านักปลดั 

2 โครงการ
ปรับปรุงต่อเติม
ศูนย์เรียนรู้บ้าน
ปากคลองฯ 
(แผนชุมชน 
หมู่ 3) 
 

เพื่อให้ศูนย์เรียนรู้
มีสภาพทีส่ามารถ
ใช้งานได้ตามปกต ิ
 

จ านวน 1 
หลัง 

200,000 
 

- - - - ศูนย์เรียนรู้ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนมี
การรวมกลุ่ม
ท ากิจกรรม
เพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

ส านักปลดั 

3 โครงการ
ก่อสร้างสะพาน 
คสล.ชมวิถีชีวิต
ป่า (แผนชุมชน
หมู่ 3) 

เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

จ านวน 1 
แห่ง 

500,000 - - - - จ านวนสะพาน
เพิ่มขึ้น 

แหล่ง
ท่องเที่ยว
ได้รับการ
พัฒนา 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. 02 



 

 

 
       แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด                                                                                     หนา้ ๕๗ 

 

 
ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 

ผลผลติของ
โครงการ 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(Kpi) 

ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ

หลกั 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการส่งเสริม
และพัฒนา
อาชีพต าบล
หนองโสน 

เพื่อส่งเสริมและ
เพิ่มรายได้ให้
ประชาชน 
 

ปีละ 1 ครั้ง ๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนมี
คุณภาพ 
ชีวิตดีขึ้น 
 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่
ดีมีรายได้
เพิ่มขึ้น 
 

ส านักปลดั 
 

5 โครงการส่งเสริม
พัฒนาศักยภาพ
เด็กและเยาวชน 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
และเยาวชนมี
บทบาทในสังคม
เพิ่มขึ้น 

ปีละ 1 ครั้ง 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

เด็กและ
เยาวชนมี

บทบาทมาก
ขึ้น 

เด็กและ
เยาวชนไดร้ับ
การพัฒนา
ศักยภาพฯ 

 

ส านักปลดั 
 

6 โครงการส่งเสริม
เกษตรทฤษฏี
ใหม ่ตามหลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง ต าบล
หนองโสน 

เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมให้
ประชาชน
ประหยดัค่าใช้จ่าย
และลดการใช้
สารเคมีและใช้
ชีวิตแบบพอเพียง 

ปีละ 1 ครั้ง 
 

5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 
 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตดี
ขึ้นมีรายได้ที่
มั่นคง 
 

ส านักปลดั 
 

 
 

 
 

แบบ ผ. 02 



 

 

 
       แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด                                                                                     หนา้ ๕๘ 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
ผลผลติของ
โครงการ 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(Kpi) 

ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ

หลกั 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการส่งเสริม
การปลูกผัก
ปลอดสารพิษ 

ลดการใช้สารเคมี
ในการเกษตร 

ปีละ 1 ครั้ง 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตดี
ขึ้น 
 

ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น 
ลดรายจ่าย
สุขภาพดีขึ้น 

ส านักปลดั 
 

8 โครงการ
ปรับปรุงศูนย์
เรียนรูเ้ศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรูเ้กี่ยวกับ
การเกษตรทฤษฏี
ใหม ่

จ านวน 1 
แห่ง 

 

30,000 - - - - มีแหล่งเรียนรู้
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
แหล่งเรียนรู้
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 
 

9 โครงการส่งเสริม
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

เพื่อรักษาสมดุล
ทางธรรมชาต ิ
 

ปีละ ๑ ครั้ง 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ประชาชนมี
จิตส านึก
เพิ่มขึ้น 
 

ลดภาวะโลก
ร้อนมี
ทรัพยากรใช้
อย่างยั่งยืน 
 

กอง
สาธารณสุข 

 

10 โครงการส่งเสริม
การประหยัด
พลังงานไฟฟ้า
และและการใช้
พลังงานทดแทน 

เพื่อให้ประชาชน
รู้จักวิธีการลดการ
ใช้พลังไฟฟ้าและ
ใช้พลังงาน
ทดแทน 

ประชาชน
จ านวน 40 
คน 

 

30,000 - - - - ตระหนักถึง
การใช้
พลังงานไฟฟ้า
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สามรถลดการ
ใช้พลังงานได้
และผูเ้ข้ารับ
การอบรมมี
ความรู้มากขึ้น 

ส านักปลดั 
 

 
 

แบบ ผ. 02 



 

 

 
       แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด                                                                                     หนา้ ๕๙ 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
ผลผลติของ
โครงการ 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(Kpi) 

ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ

หลกั 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 โครงการส่งเสริม
พัฒนาศักยภาพ
สตร ี

เพื่อส่งเสริมให้
สตรมีีบทบาทใน
สังคมเพิ่มขึ้น 
 

จ านวน ๔๐ 
คน 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 สตรมีีบทบาท
เพิ่มขึ้น 
 

สตรไีดร้ับการ
พัฒนา
ศักยภาพเป็น
ผู้น าด้านต่างๆ
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 
 

12 โครงการส่งเสริม
การคัดแยกขยะ
ที่ต้นทาง 
 

เพื่อการบริหาร
จัดการขยะที่
ยั่งยืน 

ปีละ 1 ครั้ง - - 100,000 100,000 100,000 ปริมาณขยะ
ลดลง 

ปริมาณขยะใน
ชุมชนลดลง 
และไม่
สิ้นเปลือง
งบประมาณใน
การก าจัดขยะ 

กองสาธารสุข
ฯ 

รวม 12 โครงการ  1,060,000 300,000 400,000 400,000 400,000    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 



 

 

 
       แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด                                                                                     หนา้ ๖๐ 

 

ก.ยุทธศาสตรจ์งัหวดัตราดที ่2 การเสริมสรา้งความมัน่คง ความสงบเรยีบร้อย และชมุชนเขม้แข็งดว้ยหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อปท. ในเขตจงัหวดัตราด ที ่3 ดา้นการจัดระเบยีบชุมชน/สงัคมและการรกัษาความสงบ 
     3.  ยทุธศาสตรก์ารเสรมิสรา้งความเข้มแขง็ของชมุชนและสง่เสรมิการมสีว่นรว่มของประชาชน 

3.๑ แผนงานบรหิารงานทัว่ไป 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
ผลผลติของ
โครงการ 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(Kpi) 

ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ

หลกั 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการ
รณรงค์/
ส่งเสริม/
สนับสนุนการ
เลือกตั้งต่างๆ
และการกระท า
ต่างๆซึ่ง
แสดงออกถึงมี
ประชาธิปไตย 

เพื่อส่งเสริมการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 

อย่างน้อย 
ปีละ ๑ ครั้ง 

 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนมี
ความรู้ในการ
ปกครอง
ระบอบ
ประชาธิปไตย
มากขึ้น 

 

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจถึงการ
ปกครอง
ระบอบ
ประชาธิปไตย
และรูจ้ักรักษา
สิทธิหน้าท่ี
ของตนมากขึ้น
และการ
เลือกตั้งต่างๆ 
เป็นไปอย่าง
โปร่งใส 

ส านักปลดั 
 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 



 

 

 
       แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด                                                                                     หนา้ ๖๑ 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
ผลผลติของ
โครงการ 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(Kpi) 

ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ

หลกั 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการรณรงค์
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติด 

-เพื่อป้องกันและ
ลดปัญหา
อาชญากรรม 
-เพื่อป้องกันและ
ลดปัญหายาเสพ
ติด 
-เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหาของ
ชุมชน 

เด็ก เยาวชน 
และประชาชน
ในต าบล 

 

5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

ลดการแพร่
ระบาดสาร
เสพติด 

 

ประชาชนใน
ต าบลมคีวาม
ปลอดภัยด้าน
ชีวิตและ
ทรัพย์สินมาก
ขึ้นและ
เยาวชน
ห่างไกลยาเสพ
ติด 

กอง
สาธารณสุข 

 

3 โครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหต ุ
ทางถนนในช่วง
เทศกาลต่างๆ 
 

เพื่อเป็นการเพิ่ม
ศักยภาพการ
ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยัต่างๆ 

สมาชิก  
อปพร. 
จ านวน ๓๐คน 
 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตดี
ขึ้น 

ประชาชน
ได้รับการ
ช่วยเหลือได้
ทันท่วงที 

ส านักปลดั 

4 โครงการซ่อมบ า 
รุงปรับปรุง
รถบรรทุกน้ า
เอนกประสงค์ 

เพื่อให้รถบรรทุก
น้ าเอนกประสงค์
พร้อมใช้งาน 

รถบรรทุกน้ า
เอนกประสงค์ 

- 600,000 - - - รถบรรทุกน้ า
เอนก 
ประสงคไ์ด้
มาตรฐาน 

รถบรรทุกน้ า
เอนก 
ประสงค์พร้อม
ใช้งานอยู่เสมอ 

ส านักปลดั 

รวม 4 โครงการ  110,000 710,000 110,000 110,000 110,000    

 

แบบ ผ. 02 



 

 

 
       แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด                                                                                     หนา้ ๖๒ 

 

ก.ยุทธศาสตรจ์งัหวดัตราดที ่1  การพฒันาความมัง่คั่งทางเศรษฐกจิจากฐานการทอ่งเทีย่ว การเกษตรครบวงจร การบริการและการคา้ชายแดนเชือ่มโยงกบัอาเซยีนฯ 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.ในเขตจงัหวดัตราด ที ่1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 
     4.  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 

4.๑ แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
ผลผลติของ
โครงการ 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(Kpi) 

ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ

หลกั 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ก่อสร้าง คสล. 
ซอยรักสงบ  
หมู่ 1 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

กว้าง 4 เมตร
ยาว189 เมตร 

 

400,000 
 

- - - - จ านวนถนนท่ี
ได้มาตรฐาน
ปลอดภัย 

ถนนที่ได้
มาตรฐาน 
ปลอดภัย 
สะดวกส าหรบั
การสญัจรไป
มา 

กองช่าง 

2 ก่อสร้าง คสล.
ซอยแผ้วอ าพันธ์ 
หมู่ 1 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

กว้าง 4 เมตร
ยาว163 เมตร 

 

400,000 
 

** หมายเหต ุ** 
ด าเนินการแลว้ 

ตามขอ้บญัญตั ิฯ
2561 

- - - - จ านวนถนนท่ี
ได้มาตรฐาน
ปลอดภัย 

ถนนที่ได้
มาตรฐาน 
ปลอดภัย 
สะดวกส าหรบั
การสญัจรไป
มา 

กองช่าง 

3 ขุดลอกสระ
สาธารณะ 
หมู่ 1  

เพื่อการเกษตร 
และเก็บกักใช้
การเกษตร 

จ านวน 1 บ่อ 
 

20,000 
 

- - - - สระสามารถ
เก็บกักน้ าได้
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ า
ใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ. 02 



 

 

 
       แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด                                                                                     หนา้ ๖๓ 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
ผลผลติของ
โครงการ 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(Kpi) 

ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ

หลกั 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 ก่อสร้าง ถนน 
คสล. ซอยบญุ
วาที 1 หมู่ 1 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

กว้าง 3 เมตร 
ยาว 90 เมตร 

- 
 

203,400 
 
 
 

** หมายเหต ุ** 
อยูใ่นขอ้บญัญตั ิฯ

2562 

- - - จ านวนถนนท่ี
ได้มาตรฐาน
ปลอดภัย 

ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกปลอด 
ภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

5 ก่อสร้างถนน 
คสล ซอยบญุ
วาที 2 หมู่ 1 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 60 เมตร 

- 135,600 
 
 
 

** หมายเหต ุ** 
อยูใ่นขอ้บญัญตั ิฯ

2562 

- - - จ านวนถนนท่ี
ได้มาตรฐาน
ปลอดภัย 

ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกปลอด 
ภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

6 วางท่อระบาย
น้ าข้ามถนน
บริเวณ อู่ช่างคม 
หมู่ 1 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังและรอ
การระบาย 

ท่อขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 
60 ซม. 
จ านวน 7 ท่อน 

- 13,200 
 
 

** หมายเหต ุ** 
อยูใ่นขอ้บญัญตั ิฯ

2562 

- - - การระบายน้ า
มีประสิทธิ 
ภาพมากขึ้น 

สามารถแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วม
ขังรอการ
ระบาย อย่าง
มีประ 
สิทธิภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ. 02 



 

 

 
       แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด                                                                                     หนา้ ๖๔ 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
ผลผลติของ
โครงการ 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(Kpi) 

ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ

หลกั 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 ก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยสินธุ
นาคิน 1 หมู่ 1 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 35 เมตร 

- 
 

79,100 
 
 
 

** หมายเหต ุ** 
อยูใ่นขอ้บญัญตั ิฯ

2562 

- - - จ านวนถนนท่ี
ได้มาตรฐาน
ปลอดภัย 

ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกปลอด 
ภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

8 ขยายถนน คสล. 
ซอยเฉลิมเกียรติ 
(หัวหนองเดิม) 
หมู่ 1 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

ขยายข้างละ 
50 ซม. 
ระยะทาง 
1,662 เมตร 

- - - 1,022,130 - จ านวนถนนท่ี
ได้มาตรฐาน
ปลอดภัย 

ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกปลอด 
ภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

9 ขยายถนน คสล. 
ซอยเฉลิมชัย  
(หมู่ 1) 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

ขยายข้างละ 
50 ซม. 
ระยะทาง 771 
เมตร 

- 474,200 - - - จ านวนถนนท่ี
ได้มาตรฐาน
ปลอดภัย 

ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกปลอด 
ภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

 
 

 

แบบ ผ. 02 



 

 

 
       แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด                                                                                     หนา้ ๖๕ 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
ผลผลติของ
โครงการ 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(Kpi) 

ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ

หลกั 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 ขยายถนน คสล. 
ซอยเฉลิมชนม์  
(หมู่ 1) 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

ขยายข้างละ 
50 ซม. 
ระยะทาง 
1,095 เมตร 

- 
 

673,500 - - - จ านวนถนนท่ี
ได้มาตรฐาน
ปลอดภัย 

ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกปลอด 
ภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

11 ปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน 
คสล. ซอยเฉลมิ
ชัย และเฉลมิ
ชนม์ หมู่ 1 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

จ านวน 1 สาย 170,000 
 
 

** หมายเหต ุ** 
ด าเนินการแลว้ 

ตามขอ้บญัญตั ิฯ
2561 

200,000 200,000 - - จ านวนถนนท่ี
ได้มาตรฐาน
ปลอดภัย 

ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกปลอด 
ภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

12 ปรับปรุงท่อ
ระบายน้ า 
ซอยวัดเขาน้อย
ช่วงบ้านนาย 
ธีระ หมู่ 1 
 

เพื่อระบายน้ าและ
ป้องกันน้ าท่วมขัง 

ท่อขนาด 60 
เซนติเมตร 

- - - 40,000 - การระบายน้ า
มีประสิทธิ 
ภาพ 

การระบายน้ า
มีประสิทธิ 
ภาพและ
ป้องกันน้ า
ท่วมขงั 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ. 02 



 

 

 
       แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด                                                                                     หนา้ ๖๖ 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
ผลผลติของ
โครงการ 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(Kpi) 

ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ

หลกั 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 ก่อสร้างก าแพง
กันดิน ซอยบ้าน
นาติ๊ก หมู่ 1 

เพื่อป้องกันดิน
ทรุดตัวและ
ป้องกันถนนช ารุด 

ยาว 133 
เมตร 

สูง 1.70 เมตร 

- 
 

- 733,000 - - ป้องกันถนน
ทรุดตัวได ้

สามารถ
ป้องกันถนน
ทรุดตัวได ้

กองช่าง 

14 ก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยทาง
ควายเก่า (ทาง
เกวียน) นาง
ทับทิม หมู่ 1 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 86 เมตร 

- - - 199,520 - จ านวนถนนท่ี
ได้มาตรฐาน
ปลอดภัย 

ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกปลอด 
ภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

15 ก่อสร้างถนน 
คสล.ซอยมิ่ง
ขวัญ หมู่ 2 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 235เมตร 

 

470,000 
 
 

** หมายเหต ุ** 
ด าเนินการแลว้ 

ตามขอ้บญัญตั ิฯ
2561 

- - - - จ านวนถนนท่ี
ได้มาตรฐาน
ปลอดภัย 

ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกปลอด 
ภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

 
 

 
 

แบบ ผ. 02 



 

 

 
       แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด                                                                                     หนา้ ๖๗ 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
ผลผลติของ
โครงการ 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(Kpi) 

ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ

หลกั 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 ปรับปรุงถนน
ลูกรังซอยแหลม
ตอง 1 (ลุงเพิก)  
หมู่ 2 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

กว้าง 3 เมตร 
ยาว 85 เมตร 

 

18,000 
 
 

** หมายเหต ุ** 
ด าเนินการแลว้ 

ตามขอ้บญัญตั ิฯ
2561 

- - - - จ านวนถนนท่ี
ได้มาตรฐาน
ปลอดภัย 

ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกปลอด 
ภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

17 ก่อสร้างถนน 
คสล.ซอยแหลม
ตอง 3 
(บ้านนายบัว) 
หมู่ 2 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 50 เมตร 
 

- 115,000 
 
 
 

** หมายเหต ุ** 
อยูใ่นขอ้บญัญตั ิฯ

2562 

- - - จ านวนถนนท่ี
ได้มาตรฐาน
ปลอดภัย 

ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกปลอด 
ภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

18 ก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยหลวง
เทพ หมู่ 2 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 100 
เมตร 

- - 220,000 - - จ านวนถนนท่ี
ได้มาตรฐาน
ปลอดภัย 

ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกปลอด 
ภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ. 02 



 

 

 
       แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด                                                                                     หนา้ ๖๘ 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
ผลผลติของ
โครงการ 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(Kpi) 

ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ

หลกั 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

19 ก่อสร้างราง
ระบายน้ า ซอย
ชากแขก หมู่ 2 
 

เพื่อป้องกันน้ า
ท่วมและระบาย 

จ านวน 1 แห่ง 
 

- 50,000 
 

- - - การระบายน้ า
มีประ 
สิทธิภาพ 
 

ป้องกันน้ า
ท่วมขังและ
ระบายมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

20 ก่อสร้าง ถนน 
คสล. ซอยมิ่ง
ขวัญ (ส่วนต่อ)
หมู่ 2 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 16.5 
เมตร 

- 37,300 
 
 
 

** หมายเหต ุ** 
อยูใ่นขอ้บญัญตั ิฯ

2562 

- - - จ านวนถนนท่ี
ได้มาตรฐาน
ปลอดภัย 

ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกปลอด 
ภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

21 ก่อสร้างถนน 
คสล ซอยบา้น
นายเผชิญ ถวิล 
หมู่ 2 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 89 เมตร 

- 204,000 
 
 
 

** หมายเหต ุ** 
อยูใ่นขอ้บญัญตั ิฯ

2562 

- - - จ านวนถนนท่ี
ได้มาตรฐาน
ปลอดภัย 

ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกปลอด 
ภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

 
 

 
 

แบบ ผ. 02 



 

 

 
       แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด                                                                                     หนา้ ๖๙ 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
ผลผลติของ
โครงการ 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(Kpi) 

ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ

หลกั 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

22 ลงดิน ซอยพูล
เกษม หมู่ 2 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

ปริมาณดินไม่
น้อยกว่า 
1,600 ลบ.ม 

- - 170,000 - - จ านวนถนนท่ี
ได้มาตรฐาน
ปลอดภัย 

ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกปลอด 
ภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

23 ก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยพลู
เกษม หมู่ 2 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 207 
เมตร 
(828 ตร.ม.) 

- - - 480,240 - จ านวนถนนท่ี
ได้มาตรฐาน
ปลอดภัย 

ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกปลอด 
ภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

24 ก่อสร้างถนน 
คสล ซอย มิ่ง
ขวัญ 2  
หมู่ 2 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 180 

เมตร 

- - 417,600 - - จ านวนถนนท่ี
ได้มาตรฐาน
ปลอดภัย 

ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกปลอด 
ภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ. 02 



 

 

 
       แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด                                                                                     หนา้ ๗๐ 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
ผลผลติของ
โครงการ 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(Kpi) 

ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ

หลกั 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

25 ก่อสร้างถนน 
คสล.ซอยท่า
ใหญ่  หมู่ 3 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

กว้าง 3 เมตร  
ยาว 230 
เมตร 

 

421,000 
 
 

** หมายเหต ุ** 
ด าเนินการแลว้ 

ตามขอ้บญัญตั ิฯ
2561 

- - - - จ านวนถนนท่ี
ได้มาตรฐาน
ปลอดภัย 

ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกปลอด 
ภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

26 ขยายถนน คสล. 
สายปากคลอง 
หมู่ 3 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

กว้าง 1 เมตร 
ยาว 1,361 
เมตร 

1,190,000 
 
 

** หมายเหต ุ** 
ด าเนินการแลว้ 

ตามขอ้บญัญตั ิฯ
2561 

- - - - จ านวนถนนท่ี
ได้มาตรฐาน
ปลอดภัย 

ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกปลอด 
ภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

27 ปรับปรุงถนนดิน
ลูกรัง ซอยพรง
ล าบิด 4 หมู่ 3 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

ปริมาณดินไม่
น้อยกว่า 150 
ลบ.ม. 

 

21,200 
 

- - - - จ านวนถนนท่ี
ได้มาตรฐาน
ปลอดภัย 

ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกปลอด 
ภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ. 02 



 

 

 
       แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด                                                                                     หนา้ ๗๑ 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
ผลผลติของ
โครงการ 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(Kpi) 

ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ

หลกั 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

28 ก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยพรง
ล าบิด6 หมู่ 3 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

กว้าง 3 เมตร 
ยาว 400 
เมตร 

 

- 660,000 
 
 
 

** หมายเหต ุ** 
อยูใ่นขอ้บญัญตั ิฯ

2562 

- - - จ านวนถนนท่ี
ได้มาตรฐาน
ปลอดภัย 

ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกปลอด 
ภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

29 ปรับปรุง
ซ่อมแซมทาง
เท้า คลองหัก 
หมู่ 3 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการ
สัญจรให้กับ
ประชาชน 

ระยะทาง 100 
เมตร 

- - 50,000 - - ทางเท้า
มาตรฐาน
ปลอดภัย 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกปลอด 
ภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

30 ก่อสร้างถนน 
คสล ซอย พรง
ล าบิด 4 
หมู่ 3 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

กว้าง 3 เมตร 
ยาว 97 เมตร 

- - 168,780 - - จ านวนถนนท่ี
ได้มาตรฐาน
ปลอดภัย 

ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกปลอด 
ภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

 
 
 

 

แบบ ผ. 02 



 

 

 
       แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด                                                                                     หนา้ ๗๒ 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
ผลผลติของ
โครงการ 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(Kpi) 

ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ

หลกั 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

31 ก่อสร้างถนน 
คสล.ซอยร่วมใจ
พัฒนา  
หมู่ 4 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

กว้าง 3 เมตร  
ยาว 61 
เมตร 

 

101,000 
 
 

** หมายเหต ุ** 
ด าเนินการแลว้ 

ตามขอ้บญัญตั ิฯ
2561 

- 
 

- - - จ านวนถนนท่ี
ได้มาตรฐาน
ปลอดภัย 

ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกปลอด 
ภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

32 ก่อสร้างถนน 
คสล.ซอยสดุใจ 
หมู่ 4 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

กว้าง3.5 เมตร 
ยาว 109เมตร 
และ กว้าง 3 
เมตร ยาว 45
เมตร 

487,400 
 
 

** หมายเหต ุ** 
ด าเนินการแลว้ 

ตามขอ้บญัญตั ิฯ
2561 

- - - - จ านวนถนนท่ี
ได้มาตรฐาน
ปลอดภัย 

ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกปลอด 
ภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

33 ปรับปรุงถนนดิน
ซอยเทิดพระ 
เกียรติ หมู่ 4 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว300 เมตร 

 

50,000 
 
 

** หมายเหต ุ** 
ด าเนินการแลว้ 

ตามขอ้บญัญตั ิฯ
2561 

- - - - จ านวนถนนท่ี
ได้มาตรฐาน
ปลอดภัย 

ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกปลอด 
ภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ. 02 



 

 

 
       แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด                                                                                     หนา้ ๗๓ 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
ผลผลติของ
โครงการ 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(Kpi) 

ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ

หลกั 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

34 ปรับปรุงถนนดิน
ซอยเทิดพระ 
เกียรติ 2 หมู่ 4 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 200 
เมตร 

12,000 - - - - จ านวนถนนท่ี
ได้มาตรฐาน
ปลอดภัย 

ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกปลอด 
ภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

35 ก่อสร้างถนน 
คสล.ซอยหลัง
ศาลเจ้าปู่หมอ  
หมู่ 4 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,774 
เมตร 

- 3,902,800 
 
 
 

** หมายเหต ุ** 
อยูใ่นขอ้บญัญตั ิฯ

2562 

- - - จ านวนถนนท่ี
ได้มาตรฐาน
ปลอดภัย 

ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกปลอด 
ภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

36 ปรับปรุงถนนดิน 
ซอยเทิดพระ 
เกียรติ 1 หมู่ 4 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

ปริมาณดินไม่
น้อยกว่า 120 
ลบ.ม. 

- 12,000 - - - จ านวนถนนท่ี
ได้มาตรฐาน
ปลอดภัย 

ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกปลอด 
ภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

 
 

 

แบบ ผ. 02 



 

 

 
       แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด                                                                                     หนา้ ๗๔ 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
ผลผลติของ
โครงการ 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(Kpi) 

ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ

หลกั 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

37 ปรับปรุงถนนดิน 
ซอยริมคลองวง 
หมู่ 4 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

ปริมาณดินไม่
น้อยกว่า 
1,800 ลบ.ม. 

- 180,000 
 
 
 

** หมายเหต ุ** 
อยูใ่นขอ้บญัญตั ิฯ

2562 

- - - จ านวนถนนท่ี
ได้มาตรฐาน
ปลอดภัย 

ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกปลอด 
ภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

38 ปรับปรุงถนนดิน 
ซอยเทิดพระ 
เกียรติ 2 หมู่ 4 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

ปริมาณดินไม่
น้อยกว่า 600 

ลบ.ม. 

- 60,000 - - - จ านวนถนนท่ี
ได้มาตรฐาน
ปลอดภัย 

ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกปลอด 
ภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

39 ก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยเทิด 
พระเกียรติ 3 
หมู่ 4 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

กว้าง 3 เมตร 
ยาว 160 
เมตร. 

- 271,200 
 
 
 

** หมายเหต ุ** 
อยูใ่นขอ้บญัญตั ิฯ

2562 

- - - จ านวนถนนท่ี
ได้มาตรฐาน
ปลอดภัย 

ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกปลอด 
ภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

 
 

 

แบบ ผ. 02 



 

 

 
       แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด                                                                                     หนา้ ๗๕ 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
ผลผลติของ
โครงการ 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(Kpi) 

ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ

หลกั 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

40 ก่อสร้างถนนดิน
ลูกรัง ซอยบ้าน
ยายหง่า (พร้อม
วางท่อ) หมู่ 4 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

ปริมาณดินไม่
น้อยกว่า 120 
ลบ.ม. 

- 12,000 
 
 
 

** หมายเหต ุ** 
อยูใ่นขอ้บญัญตั ิฯ

2562 

- - - จ านวนถนนท่ี
ได้มาตรฐาน
ปลอดภัย 

ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกปลอด 
ภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

41 ก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยสุดใจ 
หมู่ 4 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

กว้าง 3 เมตร 
ยาว 100 
เมตร 
(300 ตร.ม.) 

- - 174,000 - - จ านวนถนนท่ี
ได้มาตรฐาน
ปลอดภัย 

ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกปลอด 
ภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

42 ก่อสร้างถนน 
คสล. ซอย
สมบูรณ์ทรัพย ์
หมู่ 4 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

กว้าง 3 เมตร 
ยาว 85 เมตร 
(255 ตร.ม.) 

- - 147,900 - - จ านวนถนนท่ี
ได้มาตรฐาน
ปลอดภัย 

ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกปลอด 
ภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ. 02 



 

 

 
       แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด                                                                                     หนา้ ๗๖ 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
ผลผลติของ
โครงการ 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(Kpi) 

ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ

หลกั 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

43 ปรับปรุง/
ซ่อมแซมถนน
ดิน ซอยเทิด 
พระเกียรติ 4 
หมู่ 4 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

ปริมาณดินไม่
น้อยกว่า 
1,200 ลบ.ม. 

- - - 120,000 - จ านวนถนนท่ี
ได้มาตรฐาน
ปลอดภัย 

ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกปลอด 
ภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

44 ปรับปรุง/
ซ่อมแซมถนน
ดิน ซอยผู ้
พิพากษา หมู่ 4 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

ปริมาณดินไม่
น้อยกว่า 300 

ลบ.ม. 

- - - 30,000 - จ านวนถนนท่ี
ได้มาตรฐาน
ปลอดภัย 

ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกปลอด 
ภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

45 ก่อสร้างถนน 
คสล.ซอย
เทิดพระเกยีรติ 
3 หมู่ 4 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

กว้าง 3 เมตร 
ยาว 125 
เมตร 

- - 217,500 - - จ านวนถนนท่ี
ได้มาตรฐาน
ปลอดภัย 

ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกปลอด 
ภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ. 02 



 

 

 
       แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด                                                                                     หนา้ ๗๗ 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
ผลผลติของ
โครงการ 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(Kpi) 

ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ

หลกั 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

46 ก่อสร้างถนน 
คสล.ซอยดอน
ตาราม  
หมู่ 4 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

กว้าง 4 เมตร  
ยาว 486 
เมตร 

- - 1,000,000 - - จ านวนถนนท่ี
ได้มาตรฐาน
ปลอดภัย 

ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกปลอด 
ภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

47 ปรับปรุงถนนดิน 
ซอยเทิด 
พระเกียรติ 4 
หมู่ 4 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

ปริมาณดินไม่
น้อยกว่า 
1,100 ลบ.ม. 

- - - 110,000 - จ านวนถนนท่ี
ได้มาตรฐาน
ปลอดภัย 

ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกปลอด 
ภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

48 ขยายถนน คสล. 
ซอยศาลเจ้าปู่
หมอ 
(หมู่ 4) 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

รายละเอียด 
ขยายข้างละ 
50 ซม. 
ระยะ 1,774 
เมตร 

- - - 1,311,840 - จ านวนถนนท่ี
ได้มาตรฐาน
ปลอดภัย 

ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกปลอด 
ภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

 
 

 

แบบ ผ. 02 



 

 

 
       แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด                                                                                     หนา้ ๗๘ 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
ผลผลติของ
โครงการ 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(Kpi) 

ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ

หลกั 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

49 ก่อสร้างถนน 
คสล.ซอยเพื่อน
รัก 5 หมู่ 5 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 87 เมตร 
 

174,000 
 

- - - - จ านวนถนนท่ี
ได้มาตรฐาน
ปลอดภัย 

ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกปลอด 
ภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

50 ก่อสร้างถนน 
คสล.ซอยศาลา
ท่ากรวด หมู่ 5 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 188 
เมตร 
 

376,000 
 
 

** หมายเหต ุ** 
ด าเนินการแลว้ 

ตามขอ้บญัญตั ิฯ
2561 

- - - - จ านวนถนนท่ี
ได้มาตรฐาน
ปลอดภัย 

ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกปลอด 
ภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

51 ก่อสร้างถนน 
คสล.ซอยเพื่อน
รัก 1 หมู่ 5 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 149 
เมตร 

 

298,000 
 

- - - - จ านวนถนนท่ี
ได้มาตรฐาน
ปลอดภัย 

ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกปลอด 
ภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

 
 

 

แบบ ผ. 02 



 

 

 
       แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด                                                                                     หนา้ ๗๙ 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
ผลผลติของ
โครงการ 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(Kpi) 

ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ

หลกั 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

52 ก่อสร้างถนน 
คสล.ซอยบ้าน
นายไหล หมู่ 5 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 187 
เมตร 

 

374,000 
 

- - - - จ านวนถนนท่ี
ได้มาตรฐาน
ปลอดภัย 

ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกปลอด 
ภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

53 ก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยเพื่อน
รัก 6 หมู่ 5 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 265 
เมตร 

 

583,000 
 
 

** หมายเหต ุ** 
ด าเนินการแลว้ 

ตามขอ้บญัญตั ิฯ
2561 

- - - - จ านวนถนนท่ี
ได้มาตรฐาน
ปลอดภัย 

ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกปลอด 
ภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

54 ก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยบา้น
นายไหล หมู่ 5 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 240 
เมตร 

- 528,000 
 
 
 

** หมายเหต ุ** 
อยูใ่นขอ้บญัญตั ิฯ

2562 

- - - จ านวนถนนท่ี
ได้มาตรฐาน
ปลอดภัย 

ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกปลอด 
ภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

 
 

 

แบบ ผ. 02 



 

 

 
       แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด                                                                                     หนา้ ๘๐ 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
ผลผลติของ
โครงการ 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(Kpi) 

ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ

หลกั 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

55 ก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยเพื่อน
รัก 7 หมู่ 5 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 386 
เมตร 

 

- 849,000 
 
 
 

** หมายเหต ุ** 
อยูใ่นขอ้บญัญตั ิฯ

2562 

- - - จ านวนถนนท่ี
ได้มาตรฐาน
ปลอดภัย 

ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกปลอด 
ภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

56 ขุดลอกสระน้ า
สาธารณะ(บ้าน
หมอเปี๊ยก)  
หมู่ 5 
 

เพื่อการเกษตร 
และเก็บกักใช้
การเกษตร 

จ านวน 1 บ่อ 
 

20,000 
 

- - - - สระสามารถ
เก็บกักน้ าได้
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ า
ใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

57 ขุดลอกสระน้ า
สาธารณะ(บ้าน
ก๋งเจอ)  
หมู่ 5 
 

เพื่อการเกษตร 
และเก็บกักใช้
การเกษตร 

จ านวน 1 บ่อ 
 

20,000 
 

- - - - สระสามารถ
เก็บกักน้ าได้
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ า
ใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 



 

 

 
       แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด                                                                                     หนา้ ๘๑ 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
ผลผลติของ
โครงการ 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(Kpi) 

ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ

หลกั 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

58 ขยายถนน คสล. 
สายสระบัว – 
ปลายคลอง  
หมู่ 5 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

ข้างละ 0.50 
เมตร 
ยาว 476 
เมตร 

 

- - 340,000 - - จ านวนถนนท่ี
ได้มาตรฐาน
ปลอดภัย 

ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกปลอด 
ภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

59 ก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยเพื่อน
รัก 7 หมู่ 5 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 360 
เมตร 
(1,440 ตร.ม.) 
 

- - 835,200 - - จ านวนถนนท่ี
ได้มาตรฐาน
ปลอดภัย 

ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกปลอด 
ภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

60 จัดท าป้ายชื่อ 
ถนน/ซอย  
หมู่ 5 

เพื่อความชัดเจน
ของถนนและซอย
ต่างๆ 

จ านวน  
10 ป้าย 

- - 35,000 - - มีความชัดเจน
ของเส้นทาง 

ลดความ
สับสนในการ
ค้นหาเส้นทาง 
และเพิ่มความ
ชัดเจนของ
เส้นทาง 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ. 02 



 

 

 
       แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด                                                                                     หนา้ ๘๒ 

 

 
ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 

ผลผลติของ
โครงการ 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(Kpi) 

ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ

หลกั 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

61 ก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยโชคดี 
หมู่ 5 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

กว้าง 3 เมตร 
ยาว 110 
เมตร 
(330 ตร.ม.) 

- - 185,000 - - จ านวนถนนท่ี
ได้มาตรฐาน
ปลอดภัย 

ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกปลอด 
ภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

62 ก่อสร้างถนน 
คสล. ซอย
สามัคคี หมู่ 5 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 55 เมตร 
(220 ตร.ม.) 

- - - 127,600 - จ านวนถนนท่ี
ได้มาตรฐาน
ปลอดภัย 

ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกปลอด 
ภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

63 ก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยบา้น
นายโจ หมู่ 5 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 180 
เมตร 
(720 ตร.ม.) 

- - - 417,600 - จ านวนถนนท่ี
ได้มาตรฐาน
ปลอดภัย 

ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกปลอด 
ภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. 02 



 

 

 
       แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด                                                                                     หนา้ ๘๓ 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
ผลผลติของ
โครงการ 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(Kpi) 

ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ

หลกั 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

64 ก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยสุข
สะหงาด  
หมู่ 5 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 110 
เมตร 
(440 ตร.ม.) 

- - - 255,200 - จ านวนถนนท่ี
ได้มาตรฐาน
ปลอดภัย 

ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกปลอด 
ภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

65 ปรับปรุง/
ซ่อมแซม ถนน
ดินคลองปลาย
นา หมู่ 5 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

ปริมาณดินไม่
น้อยกว่า 420 

ลบ.ม. 

- - - 42,000 - จ านวนถนนท่ี
ได้มาตรฐาน
ปลอดภัย 

ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกปลอด 
ภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

66 ปรับปรุง/
ซ่อมแซม ถนน
ดินริมคลอง 
หมู่ 5 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

ปริมาณดินไม่
น้อยกว่า 
2,700 ลบ.ม. 

- - - 270,000 - จ านวนถนนท่ี
ได้มาตรฐาน
ปลอดภัย 

ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกปลอด 
ภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ. 02 



 

 

 
       แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด                                                                                     หนา้ ๘๔ 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
ผลผลติของ
โครงการ 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(Kpi) 

ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ

หลกั 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

67 ก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยสระ
สาธารณะ หมู่ 5 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 225 
เมตร 

- - - 522,000 - จ านวนถนนท่ี
ได้มาตรฐาน
ปลอดภัย 

ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกปลอด 
ภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

68 ลงดิน ซอยบ้าน
ยายเหลียว 
หมู่ 5 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

ปริมาณดินไม่
น้อยกว่า 
1,000 ลบ.ม. 

- - - 100,000 - จ านวนถนนท่ี
ได้มาตรฐาน
ปลอดภัย 

ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกปลอด 
ภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

69 ก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยสาย
ทอง หมู่ 5 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 187 

เมตร 

- - 433,840 - - จ านวนถนนท่ี
ได้มาตรฐาน
ปลอดภัย 

ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกปลอด 
ภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ. 02 



 

 

 
       แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด                                                                                     หนา้ ๘๕ 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
ผลผลติของ
โครงการ 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(Kpi) 

ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ

หลกั 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

70 รางระบายน้ า 
คสล.บา้นหัว
ชาก หมู่ 6 
 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขัง รอการ
ระบาย 

จ านวน 1 แห่ง 
 

100,000 
 

- - - - รางระบายน้ า
ใช้งานได้อย่าง
มีประสิทธิ 
ภาพ 

สามารถแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วม
ขังรอการ
ระบาย อย่าง
มีประ 
สิทธิภาพ 

กองช่าง 

71 ก่อสร้างถนน 
คสล.ซอยเขาวัง
ปลา หมู่ 6 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 500 
เมตร 

 

1,000,000 
 
 

** หมายเหต ุ** 
ด าเนินการแลว้ 

ตามขอ้บญัญตั ิฯ
2561 

- - - - จ านวนถนนท่ี
ได้มาตรฐาน
ปลอดภัย 

ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกปลอด 
ภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

72 รางระบายน้ า 
คสล.ซอยเนิน
ขวาง หมู่ 6 
 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขัง รอการ
ระบาย 

ระยะทางยาว  
300 เมตร 

- 200,000 
 
 

** หมายเหต ุ** 
อยูใ่นขอ้บญัญตั ิฯ

2562 

- - - รางระบายน้ า
ใช้งานได้อย่าง
มี
ประสิทธิภาพ 

สามารถแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วม
ขังรอการ
ระบาย อย่าง
มีประ 
สิทธิภาพ 

กองช่าง 

 
 
 

 

แบบ ผ. 02 



 

 

 
       แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด                                                                                     หนา้ ๘๖ 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
ผลผลติของ
โครงการ 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(Kpi) 

ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ

หลกั 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

73 ก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล.
บ้านหัวชาก   
หมู่ 6 
 

เพื่อป้องกันน้ า
ท่วมขังและการ
ระบายน้ ามี
ประสิทธิภาพ 
 

จ านวน 1 แห่ง 
 

100,000 
** หมายเหต ุ** 
ด าเนินการแลว้ 

ตามขอ้บญัญตั ิฯ
2561 

- - - - การระบายน้ า
มีประ 
สิทธิภาพ 
 

ป้องกันน้ า
ท่วมขังและ
ระบายน้ ามี
ประสิทธิ 
ภาพ 

กองช่าง 

74 ก่อสร้างถนน 
คสล ซอยบา้น 
นางหนุน  
หมู่ 6 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 200 

เมตร 

- 452,000 
 
 
 

** หมายเหต ุ** 
อยูใ่นขอ้บญัญตั ิฯ

2562 

- - - จ านวนถนนท่ี
ได้มาตรฐาน
ปลอดภัย 

ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกปลอด 
ภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

75 วางท่อ คสล. 
พร้อมบ่อพัก 
(บริเวณบ้าน
นายอุมาน 
สวัสดิภ์ูมิ)  
หมู่ 6 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขัง รอการ
ระบาย 

เส้นผา่น
ศูนย์กลาง  
1 เมตร พร้อม
บ่อพัก 1 บ่อ 

- 114,000 
 
 

** หมายเหต ุ** 
อยูใ่นขอ้บญัญตั ิฯ

2562 

- - - การระบายน้ า
มีประ 
สิทธิภาพ 
 

ป้องกันน้ า
ท่วมขังและ
ระบายน้ ามี
ประสิทธิ 
ภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 



 

 

 
       แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด                                                                                     หนา้ ๘๗ 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
ผลผลติของ
โครงการ 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(Kpi) 

ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ

หลกั 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

76 ก่อสร้างฝายกั้น
น้ า คสล. คลอง
หนองน้ าหวาน 
หมู่ 6 

เพื่อช่วยกักเก็บน้ า
ไวแ้ละช่วยลด
ความรุนแรงและ
อัตราเร่งของ
กระแสน้ าในล า
ธาร 

10 เมตร 
ผนังสูง 3 เมตร 
(ฝาย มข. 27) 

- - - 636,000 - ฝายกั้นน้ าท่ีได้
มาตรฐาน 

ช่วยกักเก็บน้ า
ไวใ้ช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 

77 ก่อสร้างถนน 
คสล.ซอยนา
ตาแม (มาดี 2) 
หมู่ 6 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

กว้าง 4 เมตร  
ยาว 500 
เมตร 

- - - 1,160,000 - จ านวนถนนท่ี
ได้มาตรฐาน
ปลอดภัย 

ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกปลอด 
ภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

78 ปรับปรุงถนนดิน 
ซอยนาตาซูด๊ 
หมู่ 6 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

ปริมาณดินไม่
น้อยกว่า 300 
ลบ.ม. 

- - - 30,000 - จ านวนถนนท่ี
ได้มาตรฐาน
ปลอดภัย 

ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกปลอด 
ภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ. 02 



 

 

 
       แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด                                                                                     หนา้ ๘๘ 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
ผลผลติของ
โครงการ 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(Kpi) 

ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ

หลกั 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

79 ก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยสระ
อ้ายประแสร์ 
หมู่ 7 
 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

กว้าง 3 เมตร  
ยาว 63 เมตร 

 

105,000 
 
 

** หมายเหต ุ** 
ด าเนินการแลว้ 

ตามขอ้บญัญตั ิฯ
2561 

- - - - จ านวนถนนท่ี
ได้มาตรฐาน
ปลอดภัย 

ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกปลอด 
ภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

80 ก่อสร้างถนน 
คสล.ซอย
สะพานยาย
เสียว หมู่ 7 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

กว้าง 3.5 
เมตร 
ยาว 80 เมตร 
 

140,000 
 
 

** หมายเหต ุ** 
ด าเนินการแลว้ 

ตามขอ้บญัญตั ิฯ
2561 

- - - - จ านวนถนนท่ี
ได้มาตรฐาน
ปลอดภัย 

ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกปลอด 
ภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

81 ก่อสร้างถนน 
คสล.ซอยเขา
ดิน-หัวชาก  
หมู่ 7 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

กว้าง 3 เมตร 
ยาว 940 

เมตร 

120,000 
(กว้าง 3 เมตร
ยาว 70 เมตร) 

** หมายเหต ุ** 
ด าเนินการแลว้ 

ตามขอ้บญัญตั ิฯ
2561 

200,000 
(กว้าง 3 เมตร
ยาว 120เมตร) 
** หมายเหต ุ** 

อยูใ่นขอ้บญัญตั ิฯ
2562 

1,157,100 
(กว้าง 3 เมตร
ยาว 665เมตร) 

- - จ านวนถนนท่ี
ได้มาตรฐาน
ปลอดภัย 

ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกปลอด 
ภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ. 02 



 

 

 
       แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด                                                                                     หนา้ ๘๙ 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
ผลผลติของ
โครงการ 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(Kpi) 

ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ

หลกั 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

82 ก่อสร้างถนน 
คสล. สายปลาย
คลอง-วังกระทะ 
หมู่ 7 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว  58 เมตร 

169,000 
 
 

** หมายเหต ุ** 
ด าเนินการแลว้ 

ตามขอ้บญัญตั ิฯ
2561 

- - - - จ านวนถนนท่ี
ได้มาตรฐาน
ปลอดภัย 

ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกปลอด 
ภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

83 ก่อสร้างถนน 
คสล.ซอยบ้าน
นายสัมฤทธ์ิ 
หมู่ 7 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

กว้าง 3 เมตร
ยาว 33 เมตร 

 

60,000 
 
 

** หมายเหต ุ** 
ด าเนินการแลว้ 

ตามขอ้บญัญตั ิฯ
2561 

- - - - จ านวนถนนท่ี
ได้มาตรฐาน
ปลอดภัย 

ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกปลอด 
ภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

84 ปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลง
หินคลุก ซอยเขา
วังปลา หมู่ 7 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

ปริมาณหินไม่
น้อยกว่า 30 

ลบ.ม. 

22,900 
 
 

** หมายเหต ุ** 
ด าเนินการแลว้ 

ตามขอ้บญัญตั ิฯ
2561 

- - - - จ านวนถนนท่ี
ได้มาตรฐาน
ปลอดภัย 

ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกปลอด 
ภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

 
 

 

แบบ ผ. 02 



 

 

 
       แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด                                                                                     หนา้ ๙๐ 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
ผลผลติของ
โครงการ 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(Kpi) 

ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ

หลกั 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

85 ก่อสร้างถนน 
คสล.ซอยห้วงน้ า
ขาว หมู่ 7 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

จ านวน 1 สาย 
 

- 300,000 
 

- - - จ านวนถนนท่ี
ได้มาตรฐาน
ปลอดภัย 

ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกปลอด 
ภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

86 ก่อสร้างถนน 
คสล. ซอย
ประชา หมู่ 7 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

จ านวน 1 สาย - 180,000 
 

** หมายเหต ุ** 
อยูใ่นขอ้บญัญตั ิฯ

2562 

- - - จ านวนถนนท่ี
ได้มาตรฐาน
ปลอดภัย 

ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 
สะดวกปลอด 
ภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

87 วางท่อส่งน้ า
คลองน้ าเชี่ยว – 
ลงสระปลาย
คลองใน  
หมู่ 7 

เพื่อการเกษตร
และประปา
หมู่บ้าน 

จ านวน 1 แห่ง - 320,000 
 

** หมายเหต ุ** 
อยูใ่นขอ้บญัญตั ิฯ

2562 

- - - น้ าเพียงพอต่อ
การเกษตร 

น้ าเพียงพอต่อ
การเกษตร
และประปา
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

88 ปรับปรุงต่อเติม
ศูนย์พัฒนา
อาชีพและ
ส่งเสริมสุขภาพ 
หมู่ 7 

เพื่อศูนย์พัฒนา
อาชีพและส่งเสริม
สุขภาพมีความ
สมบูรณ์พร้อมใช้
งาน 

จ านวน 1 แห่ง - 200,000 
 

** หมายเหต ุ** 
อยูใ่นขอ้บญัญตั ิฯ

2562 

- - - ศูนย์พัฒนา
อาชีพและ
ส่งเสริม
สุขภาพมี
มาตรฐาน 

ศูนย์พัฒนา
อาชีพและ
ส่งเสริมฯมี
ความสมบรูณ์
พร้อมใช้งาน 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. 02 



 

 

 
       แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด                                                                                     หนา้ ๙๑ 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
ผลผลติของ
โครงการ 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(Kpi) 

ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ

หลกั 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

89 ก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยข้าง
บ้านทักษิณ 
หมู่ 7 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กว้าง 3 เมตร 
ยาว 70 เมตร 

- - 121,800 - - จ านวนถนนท่ี
ได้มาตรฐาน
ปลอดภัย 

ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกปลอด 
ภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

90 ก่อสร้างถนน 
คสล. ซอย
สะพานชากดา 
หมู่ 7 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 16 เมตร 

- - - 37,120 - จ านวนถนนท่ี
ได้มาตรฐาน
ปลอดภัย 

ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกปลอด 
ภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

91 ก่อสร้างถนน 
คสล.ซอยวังกลม  
หมู่ 7 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

จ านวน 1 สาย - - - 300,000 - จ านวนถนนท่ี
ได้มาตรฐาน
ปลอดภัย 

ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกปลอด 
ภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ. 02 



 

 

 
       แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด                                                                                     หนา้ ๙๒ 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
ผลผลติของ
โครงการ 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(Kpi) 

ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ

หลกั 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

92 ก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยวัง
ชะอม หมู่ 7 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

จ านวน 1 สาย - - - 300,000 - จ านวนถนนท่ี
ได้มาตรฐาน
ปลอดภัย 

ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกปลอด 
ภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

93 วางท่อส่งน้ า
คลองน้ าเชี่ยว-
สระอ้าย 
ประแสร์ หมู่ 7 

เพื่อการเกษตร 
และประปา
หมู่บ้าน 
 

จ านวน 1 แห่ง 
 

- - 320,000 - - สามารถเก็บ
กักน้ าได้
เพิม่ขึ้น 

ประชาชนมีน้ า
ใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

94 จัดท าป้ายชื่อ 
ถนน/ซอย  
หมู่ 7 

เพื่อความชัดเจน
ของถนนและซอย
ต่างๆ 

จ านวน 10 
ป้าย 

  35,000   มีความชัดเจน
ของเส้นทาง 

ลดความ
สับสนในการ
ค้นหาเส้นทาง 
และเพิ่มความ
ชัดเจนของ
เส้นทาง 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 



 

 

 
       แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด                                                                                     หนา้ ๙๓ 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
ผลผลติของ
โครงการ 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(Kpi) 

ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ

หลกั 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

95 วางท่อน้ าดิบ
จากอ่างเก็บน้ า
เขาระก าหรือท่อ
กรมชลประทาน 
หมู่ 7 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความเป็นอยู่ท่ีดี
ขึ้น 

ท่อเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 6 
นิ้ว 
ระยะทาง 
1,000 เมตร 

- - - 360,000 - แก้ปัญหาภัย
แล้งได้อย่าง
ยั่งยืน 

ประชาชนมี
ความเป็นอยู่ท่ี
ดีขึ้นและแกไ้ข
ปัญหาภัยแล้ง
ได้อย่างยั่งยืน 

กองช่าง 

96 ก่อสร้างถนน 
คสล.ซอยห้วงน้ า
ขาว-เขาวังปลา 
หมู่ 7 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 
 

 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว  1,250 
เมตร 

1,200,000 
(ยาว 600ม.) 

 

- - 1,508,000 
(ยาว650ม.) 

 

- จ านวนถนนท่ี
ได้มาตรฐาน
ปลอดภัย 

ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกปลอด 
ภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

97 ซ่อมแซม
ปรับปรุงซอย
ประชาอุทิศ-
ซอย อนามัย 
หมู่ 8 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 1,300 
เมตร 

 

3,055,000 
 
 

** หมายเหต ุ** 
ด าเนินการแลว้ 

ตามขอ้บญัญตั ิฯ
2561 

- - - - จ านวนถนนท่ี
ได้มาตรฐาน
ปลอดภัย 

ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกปลอด 
ภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ. 02 



 

 

 
       แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด                                                                                     หนา้ ๙๔ 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
ผลผลติของ
โครงการ 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(Kpi) 

ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ

หลกั 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

98 ก่อสร้างถนน 
คสล.ซอยพงษ์
เพชร  หมู่ 8 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

กว้าง 3 เมตร
ยาว 114 
เมตร 

๒๐๕,000 
 
 

** หมายเหต ุ** 
ด าเนินการแลว้ 

ตามขอ้บญัญตั ิฯ
2561 

- - - - จ านวนถนนท่ี
ได้มาตรฐาน
ปลอดภัย 

ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกปลอด 
ภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

99 ปรับปรุงถนนดิน
ลูกรังซอยก้น
กอก หมู่ 8 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

ปริมาณดิน
ลูกรังไม่น้อย
กว่า 1,200 
ลบ.ม. 

 

22,700 
 

- - - - จ านวนถนนท่ี
ได้มาตรฐาน
ปลอดภัย 

ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกปลอด 
ภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

100 เท คสล. ทับ
หน้าถนนเดิม
พร้อมวางท่อ
ระบายน้ า  
จากถนน
ชลประทาน – 
สามแยกบ้าน  
ส.อบต.สถิตย์ 
ซอยประชาอุทิศ 
หมู่ 8 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 290 

เมตร 
หนา 0.15 

เมตร 
 

- 819,000 
 
 
 
 
 
 

** หมายเหต ุ** 
อยูใ่นขอ้บญัญตั ิฯ

2562 

- - - จ านวนถนนท่ี
ได้มาตรฐาน
ปลอดภัย 

ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกปลอด 
ภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 



 

 

 
       แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด                                                                                     หนา้ ๙๕ 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
ผลผลติของ
โครงการ 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(Kpi) 

ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ

หลกั 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

101 ก่อสร้างก าแพง
กันดิน ตลาด
ริมน้ า – บริเวณ
บ้านนาย
ประสาท หมู่ 8 

เพื่อป้องกันการ
ทรุดตัวของหน้า
ดินและถนน 

ยาว 260 
เมตร 
สูง 1.50 เมตร 

- - 1,457,500 - - ป้องกันการ
ทรุดตัวของ
หน้าดินได ้

สามารถ
ป้องกันการ
ทรุดตัวของ
หน้าดินและ
ถนน 

กองช่าง 

102 ก่อสร้างถนน/ลง
ดิน ซอยจินดา
อุทิศ 2 หมู่ 8 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาใน
เวลากลางคืน 

ปริมาณดินไม่
น้อยกว่า 500 

ลบ.ม. 

- - 50,000 - - จ านวนถนนท่ี
ได้มาตรฐาน
ปลอดภัย 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยใน
การสญัจรไป
มาในเวลา
กลางคืน 

กองช่าง 

103 ก่อสร้างถนน/ลง
ดิน ซอยก้นกอก 
หมู่ 8 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ปริมาณดินไม่
น้อยกว่า 

1,100 ลบ.ม. 

- - - - 110,000 จ านวนถนนท่ี
ได้มาตรฐาน
ปลอดภัย 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยใน
การสญัจรไป
มาในเวลา
กลางคืน 

กองช่าง 

 
 
 
 

 

แบบ ผ. 02 



 

 

 
       แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด                                                                                     หนา้ ๙๖ 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
ผลผลติของ
โครงการ 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(Kpi) 

ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ

หลกั 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

104 ปรับปรุง 
ซ่อมแซม เสริม
ผิวแอสฟัลท์
คอนกรีต ซอย
อนามัย – 
ประชาอุทิศ 
หมู่ 8 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 733 

(3,665 ตร.ม.) 

- - - - 1,466,000 จ านวนถนนท่ี
ได้มาตรฐาน
ปลอดภัย 

ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกปลอด 
ภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

105 ก่อสร้างราง
ระบายน้ า 
พร้อมฝาปดิ 
ซอยอนามัย  
หมู่ 8 

เพื่อระบายน้ าและ
ป้องกันน้ าท่วมขัง 

ขนาดกว้าง 50 
ซม. 
ลึก 50 ซม. 
ยาว 320เมตร 

- - 768,000 - - การระบายน้ า
มีประ 
สิทธิภาพ 

การระบายน้ า
มี
ประสิทธิภาพ
และป้องกันน้ า
ท่วมขงั 

กองช่าง 

106 ก่อสร้างราง
ระบายน้ า 
พร้อมฝาปดิ 
ซอยประชาอุทิศ 
(หมู่ 8) 

เพื่อระบายน้ าและ
ป้องกันน้ าท่วมขัง 

กว้าง 0.50 
เมตร 
ลึก 0.50 เมตร 
ยาว150 เมตร 

- - 240,000 - - การระบายน้ า
มีประ 
สิทธิภาพ 

การระบายน้ า
มี
ประสิทธิภาพ
และป้องกันน้ า
ท่วมขงั 

กองช่าง 

107 ก่อสร้างราง
ระบายน้ า 
พร้อมฝาปดิ 
ซอยราษฎรอุทิศ 
(หมู่ 8) 

เพื่อระบายน้ าและ
ป้องกันน้ าท่วมขัง 

กว้าง 0.50 
เมตร 
ลึก 0.50 เมตร 
ยาว350 เมตร 

- - 840,000 - - การระบายน้ า
มี
ประสิทธิภาพ 

การระบายน้ า
มี
ประสิทธิภาพ
และป้องกันน้ า
ท่วมขงั 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. 02 



 

 

 
       แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด                                                                                     หนา้ ๙๗ 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
ผลผลติของ
โครงการ 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(Kpi) 

ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ

หลกั 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

108 เท คสล. ทับ
หน้าถนนเดิม  
จากถนน
ชลประทาน – 
สามแยกบ้าน  
ส.อบต.สถิตย์ 
ซอยประชาอุทิศ 
หมู่ 8 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว100 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร 

 

- - 
 
 
 
 
 
 
 

290,000 - - จ านวนถนนท่ี
ได้มาตรฐาน
ปลอดภัย 

ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกปลอด 
ภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

109 ปรับปรุง/ต่อเตมิ 
ศาลาเอนก 
ประสงค์  
(อบต.หนอง
โสน) 

เพื่อปรับปรุง
อาคาร/สถานท่ี 
รองรับการ
ประชุม/
ประชาคม/
กิจกรรมของ 
อบต. 

ปรับปรุง/ต่อ
เติม จ านวน 1 
หลัง 

- 400,000 400,000 - - ศาลาเอนก 
ประสงคไ์ด้
มาตรฐาน 

มีสถานท่ี
รองรับการจดั
ประชุม 
ประชาคม 
และกิจกรรม
ของ อบต. 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผ. 02 



 

 

 
       แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด                                                                                     หนา้ ๙๘ 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
ผลผลติของ
โครงการ 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(Kpi) 

ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ

หลกั 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
110 

อดุหนนุการไฟฟา้  
ขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ า 3 เฟส 
ซอยเฉลิมชาติ 
หมู่ 1 
 

 
ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 
 

 
ระยะทาง 324 
เมตร 

 

 
- 

 
102,000 

 

 
- 

 
- 

 
- 

 
ประชาชนมีไฟ
ใช้อย่างทั่วถึง
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 
 

 
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 

 

 
สนง.ไฟฟ้า  

จ.ตราด/สนง.
การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค  
จ.ตราด 

111 ขยายไฟฟ้าส่อง
สว่างสาธารณะ 
ซอยเฉลิมชาติ 
หมู่ 1 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาใน
เวลากลางคืน 

ระยะทาง 435 
เมตร 

- - - 91,500 - จ านวนถนนท่ี
มีไฟฟ้าส่อง
สว่าง 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยใน
การสญัจรไป
มาในเวลา
กลางคืน 

สนง.ไฟฟ้า  
จ.ตราด/สนง.
การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค  
จ.ตราด 

112 ขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ า  
ซอยร่วมใจ 
(บ้านนายติ๊ก) 
หมู่ 1 

เพื่อใช้ส าหรับสูบ
น้ าแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน
ของประชาชน 

ระยะทาง 500 
เมตร 

- 90,000 
 
 

** หมายเหต ุ** 
อยูใ่นขอ้บญัญตั ิฯ

2562 

- - - ประชาชนมีไฟ
ใช้อย่างทั่วถึง
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 
 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 
 

สนง.ไฟฟ้า  
จ.ตราด/สนง.
การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค  
จ.ตราด 

 
 
 
 

แบบ ผ. 02 



 

 

 
       แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด                                                                                     หนา้ ๙๙ 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
ผลผลติของ
โครงการ 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(Kpi) 

ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ

หลกั 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

113 ขยายไฟฟ้าส่อง
สว่างสาธารณะ 
ซอยเฉลิม
ศรัทธา หมู่ 1 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาใน
เวลากลางคืน 

ระยะทาง 452 
เมตร 

- - 95,000 - - จ านวนถนนท่ี
มีไฟฟ้าส่อง
สว่าง 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยใน
การสญัจรไป
มาในเวลา
กลางคืน 

สนง.ไฟฟ้า  
จ.ตราด/สนง.
การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค  
จ.ตราด 

114 ขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ าพร้อม
สายดับซอยหลัง
โชคชัย หมู่ 2 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

จ านวน 1 สาย 
 

100,000 
 

- - - - ประชาชนมีไฟ
ใช้อย่างทั่วถึง
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 
 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 
 

สนง.ไฟฟ้า  
จ.ตราด/สนง.
การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค  
จ.ตราด 

115 ขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ า พร้อม
ไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะ ซอย
แหลมตอง  
หมู่ 2 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ระยะทาง 220 
เมตร 

- 128,700 
 
 

** หมายเหต ุ** 
อยูใ่นขอ้บญัญตั ิฯ

2562 

- - - ประชาชนมีไฟ
ใช้อย่างทั่วถึง
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 
 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 
 

สนง.ไฟฟ้า  
จ.ตราด/สนง.
การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค  
จ.ตราด 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 



 

 

 
       แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด                                                                                     หนา้ ๑๐๐ 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
ผลผลติของ
โครงการ 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(Kpi) 

ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ

หลกั 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

116 ขยายไฟฟ้าส่อง
สว่างสาธารณะ 
ซอยมิ่งขวัญ 
(หลังหมู่บ้าน
โชคชัย) 
หมู่ 2 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาใน
เวลากลางคืน 

ระยะทาง 370 
เมตร 

- - 80,000 - - จ านวนถนนท่ี
มีไฟฟ้าส่อง
สว่าง 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยใน
การสญัจรไป
มาในเวลา
กลางคืน 

สนง.ไฟฟ้า  
จ.ตราด/สนง.
การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค  
จ.ตราด 

117 ขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ า พรงล า
บิด-คลองแตง 
(เข้าแยกพรงล า
บิด 7) หมู่ 3 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ระยะทาง 
1,700 เมตร 

- - 850,000 - - ประชาชนมีไฟ
ใช้อย่างทั่วถึง
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 
 

สนง.ไฟฟ้า  
จ.ตราด/สนง.
การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค  
จ.ตราด 

118 ขยายเขตไฟฟ้า
ส่องสว่าง
สาธารณะ ซอย
พรงล าบิด 3 
หมู่ 3 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาใน
เวลากลางคืน 

ระยะทาง 220 
เมตร 

- - 47,000 - - จ านวนถนนท่ี
มีไฟฟ้าส่อง
สว่าง 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยใน
การสญัจรไป
มาในเวลา
กลางคืน 

สนง.ไฟฟ้า  
จ.ตราด/สนง.
การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค  
จ.ตราด 

119 ขยายไฟฟ้าส่อง
สว่างสาธารณะ 
ซอยร่วมใจ
พัฒนา หมู่ 4 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
ด าเนินชีวิต 

ระยะ 175 
เมตร 

- - 28,000 - - จ านวนถนนท่ี
มีไฟฟ้าส่อง
สว่าง 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยใน
การสญัจรไป
มาในเวลา
กลางคืน 

สนง.ไฟฟ้า  
จ.ตราด/สนง.
การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค  
จ.ตราด 

แบบ ผ. 02 



 

 

 
       แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด                                                                                     หนา้ ๑๐๑ 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
ผลผลติของ
โครงการ 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(Kpi) 

ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ

หลกั 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

120 ขยายไฟฟ้าส่อง
สว่างสาธารณะ 
ซอยเพื่อนรัก 5 
หมู่ 5 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาใน
เวลากลางคืน 

ระยะทาง 230 
เมตร 

- 49,000 
 
 

** หมายเหต ุ** 
อยูใ่นขอ้บญัญตั ิฯ

2562 

- - - จ านวนถนนท่ี
มีไฟฟ้าส่อง
สว่าง 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยใน
การสญัจรไป
มาในเวลา
กลางคืน 

สนง.ไฟฟ้า  
จ.ตราด/สนง.
การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค  
จ.ตราด 

121 ขยายไฟฟ้าส่อง
สว่างสาธารณะ 
ซอยเพื่อนรัก 2 
หมู่ 5 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาใน
เวลากลางคืน 

ระยะทาง 450 
เมตร 

- 95,000 
 
 

** หมายเหต ุ** 
อยูใ่นขอ้บญัญตั ิฯ

2562 

- - - จ านวนถนนท่ี
มีไฟฟ้าส่อง
สว่าง 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยใน
การสญัจรไป
มาในเวลา
กลางคืน 

สนง.ไฟฟ้า  
จ.ตราด/สนง.
การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค  
จ.ตราด 

122 ขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ า ซอยมาดี  
หมู่ 6 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
ด าเนินชีวิต 

ระยะทาง 700 
เมตร 

- - 350,000 - - ประชาชนมีไฟ
ใช้อย่างทั่วถึง
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 

 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 
 

สนง.ไฟฟ้า  
จ.ตราด/สนง.
การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค  
จ.ตราด 

 
 
 
 

 

แบบ ผ. 02 



 

 

 
       แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด                                                                                     หนา้ ๑๐๒ 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
ผลผลติของ
โครงการ 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(Kpi) 

ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ

หลกั 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

123 ขยายเขต
ไฟฟ้าแรงสูง/
แรงต่ า ถนนเนิน
กระท้อน-หนอง
ปรือ หมู่ 6 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
ด าเนินชีวิต 

ระยะทาง 
3,000 เมตร 

- - 1,500,000 - - ประชาชนมีไฟ
ใช้อย่างทั่วถึง
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 
 

สนง.ไฟฟ้า  
จ.ตราด/สนง.
การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค  
จ.ตราด 

124 ขยายไฟฟ้าส่อง
สว่างสาธารณะ 
ซอยมาดี  
หมู่ 6 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
ด าเนินชีวิต 

ระยะทาง 
1,000 เมตร 

- - - 160,000 - จ านวนถนนท่ี
มีไฟฟ้าส่อง
สว่าง 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยใน
การสญัจรไป
มาในเวลา
กลางคืน 

สนง.ไฟฟ้า  
จ.ตราด/สนง.
การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค  
จ.ตราด 

125 ขยายเขต
ไฟฟ้าแรงสูง/
แรงต่ า ซอย
เสมด็แดง 
หมู่ 6 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
ด าเนินชีวิต 

ระยะทาง 
3,800 เมตร 

- - - 5,700,000 - ประชาชนมีไฟ
ใช้อย่างทั่วถึง
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 
 

สนง.ไฟฟ้า  
จ.ตราด/สนง.
การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค  
จ.ตราด 

126 ขยายเขต
ไฟฟ้าแรงสูง /
แรงต่ า ซอยเขา
วังปลา  
หมู่ 6 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
ด าเนินชีวิต 

ระยะทาง 
1,500 เมตร 

   2,250,000  ประชาชนมีไฟ
ใช้อย่างทั่วถึง
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 
 

สนง.ไฟฟ้า  
จ.ตราด/สนง.
การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค  
จ.ตราด 

 
 

แบบ ผ. 02 



 

 

 
       แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด                                                                                     หนา้ ๑๐๓ 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
ผลผลติของ
โครงการ 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(Kpi) 

ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ

หลกั 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

127 ขยายไฟฟ้าส่อง
สว่างสาธารณะ 
ซอยธวัชอุทิศ  
หมู่ 6 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
ด าเนินชีวิต 

ระยะทาง 195 
เมตร 

- - - 32,000 - จ านวนถนนท่ี
มีไฟฟ้าส่อง
สว่าง 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยใน
การสญัจรไป
มาในเวลา
กลางคืน 

สนง.ไฟฟ้า  
จ.ตราด/สนง.
การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค  
จ.ตราด 

128 ขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ าสายหัว
ชาก – สะพาน
วังกระเต็น  
หมู่ 6 

เพื่อใช้ไฟฟ้า
ส าหรับการเกษตร 

ระยะทาง  
2,300 เมตร 

- - 1,518,000 - - ประชาชนมีไฟ
ใช้อย่างทั่วถึง
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 
 

สนง.ไฟฟ้า  
จ.ตราด/สนง.
การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค  
จ.ตราด 

129 ขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ า พร้อม
ไฟฟ้าส่องสว่าง 
ซอยวัดหนอง
โสน – ปลาย
คลอง  
หมู่ 6,7  

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
ด าเนินชีวิต 

หมู่ 6 
(ระยะ325 เมตร) 

หมู่ 7 
(ระยะ565 เมตร) 
 
รวมระยะทาง 
890 เมตร 

- - 588,000 - - ประชาชนมีไฟ
ใช้อย่างทั่วถึง
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 
 

สนง.ไฟฟ้า  
จ.ตราด/สนง.
การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค  
จ.ตราด 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 



 

 

 
       แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด                                                                                     หนา้ ๑๐๔ 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
ผลผลติของ
โครงการ 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(Kpi) 

ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ

หลกั 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

130 ขยายเขต
ไฟฟ้าแรงสูง/
เปลี่ยนหม้อ
แปลง หมู่ 7  

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

จ านวน 1 สาย 
 

100,000 
 

- - - - ประชาชนมีไฟ
ใช้อย่างทั่วถึง
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 
 

สนง.ไฟฟ้า  
จ.ตราด/สนง.
การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค  
จ.ตราด 

131 ขยายเขต
ไฟฟ้าแรงสูง/ต่ า 
สายปลายคลอง
วังกระทะ 
หมู่ 7 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ระยะทาง 
2,700 เมตร 

- - 1,100,000 - - ประชาชนมีไฟ
ใช้อย่างทั่วถึง
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 
 

สนง.ไฟฟ้า  
จ.ตราด/สนง.
การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค  
จ.ตราด 

132 ขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ า จาก 
บ้าน ส.อบต. 
สถิตย์ – ถนน
ชลประทาน 
หมู่ 8 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ระยะทาง 350 
เมตร 

- - 132,000 - - ประชาชนมีไฟ
ใช้อย่างทั่วถึง
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 
 

สนง.ไฟฟ้า  
จ.ตราด/สนง.
การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค  
จ.ตราด 

133 ขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ า ซอย
ศาลาท่ากรวด 

เพื่อใช้ส าหรับสูบ
น้ าแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน
ของประชาชน 

ระยะทาง 170 
เมตร 

- 64,000 - - - แก้ปัญหาได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สามารถ
บรรเทาความ
เดือดร้อน 
ของประชาชน
ได้ทันต่อสถาน 
การณ ์

สนง.ไฟฟ้า  
จ.ตราด/สนง.
การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค  
จ.ตราด 

 

แบบ ผ. 02 



 

 

 
       แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด                                                                                     หนา้ ๑๐๕ 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
ผลผลติของ
โครงการ 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(Kpi) 

ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ

หลกั 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
134 

อดุหนนุการประปา 
ขยายเขตประปา 
ซอยพรงทะเล – 
คลองนา 
หมู่ 3 

 
เพื่อส่งเสริมชีวิต
ความเป็นอยู่ของ
ประชาชน 

 
ระยะทาง 550 

เมตร 

 
- 

 
300,000 

 
- 

 
- 

 
- 

 
ประชาชนมี
น้ าประปาใช้
เพียงพอ 

 
ประชาชนมี
ความเป็นอยู่ท่ี
ดีขึ้น 

 
สนง.การ

ประปาส่วน
ภูมิภาค  
จ.ตราด 

135 ขยายเขตประปา 
ซอยเฉลิมเกียรติ 
หมู่ 1 

เพื่อส่งเสริมชีวิต
ความเป็นอยู่ของ
ประชาชน 

ระยะทาง 150 
เมตร 

ท่อขนาด 2 น้ิว 

- - 75,000 - - ประชาชนมี
น้ าประปาใช้
เพียงพอ 

ประชาชนมี
ความเป็นอยู่ท่ี
ดีขึ้น 

สนง.การ
ประปาส่วน

ภูมิภาค  
จ.ตราด 

รวม 135 โครงการ  12,105,200 13,009,700 17,370,220 17,612,750 1,576,000    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผ. 02 



 

 

 
       แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด                                                                                     หนา้ ๑๐๖ 

 

ก.ยุทธศาสตรจ์งัหวดัตราดที ่2 การเสริมสรา้งความมัน่คง ความสงบเรยีบร้อย และชมุชนเขม้แข็งดว้ยหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.ในเขตจงัหวดัตราด ที ่7 ดา้นการบรหิารจดัการทีด่แีละการบริการสาธารณะ 
     5.  ยทุธศาสตรก์ารบรหิารจดัการทีด่ี 

5.๑ แผนงานบรหิารงานทัว่ไป 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
ผลผลติของ
โครงการ 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(Kpi) 

ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ

หลกั 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการ
ปรับปรุงป้าย
ประชาสมัพันธ์
ขบวนการ
ให้บริการ
ประชาชน 

เพื่อส่งเสริมการ
ให้บริการ
ประชาชนเป็นไป
อย่างรวดเร็ว 
 

-จัดท าแผนภมูิ
การให้บริการ 
-จัดท าแผ่น
ประกาศ
ขบวนการ
ให้บริการ 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

อบต.มี
สามารถ
ให้บริการ
ประชาชนได้
สะดวกรวดเร็ว
ขึ้น 

ประชาชน
ได้รับความพึง

พอใจ 
 

ส านักปลดั 
 

2 โครงการจดัท า
แผนที่ภาษ ี

เพื่อให้การจัดเก็บ
ภาษีเป็นไปอย่าง
รวดเร็วและเป็น
ธรรม 

 200,000 200,000 200,000 220,000 

 

- อบต.มีรายได้
เพิ่มขึ้น 

ประชาชน
ได้รับความพึง
พอใจในการ
ช าระภาษ ี

กองคลัง 

3 ปรับปรุงอาคาร
และส านักงาน 
 

เพื่อปรับปรุง
อาคารสถานท่ีให้
เหมาะแก่การ
ปฏิบัติงาน 

จ านวน 3 ครั้ง 
 

- 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

- ส านักงานได้
มาตรฐาน 

สามารถ
ให้บริการ
ประชาชนได้
อย่างมีประ 
สิทธิภาพ 

ส านักปลดั 

 

แบบ ผ. 02 



 

 

 
       แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด                                                                                     หนา้ ๑๐๗ 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
ผลผลติของ
โครงการ 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(Kpi) 

ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ

หลกั 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการ
ส่งเสริม/พัฒนา
ความรู้เพื่อให้
พนักงานและ
สมาชิกม ี
ความรู้เหมาะแก่
การปฏิบัติ
หน้าท่ี 

เพื่อเพ่ิมศักยภาพ
ให้แก่พนักงาน/
สมาชิก/ผู้บริหาร 
 

พนักงาน/
ผู้บริหาร/
สมาชิกสภาฯ 
 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 บุคคลกรไดร้ับ
การพัฒนา
ศักยภาพ
เพิ่มขึ้น 

 

องค์กรได้รับ
การพัฒนาให้
มีศักยภาพ
มากขึ้น 

 

ส านักปลดั 

 
ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 

ผลผลติของ
โครงการ 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(Kpi) 

ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ

หลกั 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
5 

อดุหนนุ 
อุดหนุนศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร
อ าเภอเมือง
ตราด 

 
เพื่อส่งเสริมการ
เข้าถึงข้อมูล
ข่าวสาร 

 
มีศักยภาพ
เพิ่มขึ้น 

 
8,000 

 
8,000 

 
8,000 

 
8,000 

 
8,000 

 
ศูนย์ข้อมูล
ได้รับพัฒนา
ศักยภาพ
เพิ่มขึ้น 

 
องค์กรได้รับ
การพัฒนาให้
มีศักยภาพ
มากขึ้น 

 
ท้องถิ่นอ าเภอ

เมืองตราด 

รวม 5 โครงการ  378,000 478,000 478,000 498,000 178,000    

 
 
 

 

แบบ ผ. 02 



 

 

 
       แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด                                                                                     หนา้ ๑๐๘ 

 

 
 
 
 

บญัชสีรปุโครงการพัฒนาและรายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565)  

ส าหรบั โครงการทีเ่กิดศกัยภาพขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่  
องคก์ารบริหารสว่นต าบลหนองโสน อ าเภอเมอืงตราด จังหวัดตราด 

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



 

 

 
       แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด                                                                                     หนา้ ๑๐๙ 

 

บัญชสีรปุโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) 

ส าหรับ โครงการทีเ่กิดศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน อ าเภอเมืองตราด จังหวดัตราด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ยทุธศาสตร ์

ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 รวม 5 ป ี
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1) ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้น
โครงสรา้งพืน้ฐาน 
  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 

1 

 
 

1,320,000 

 
 

5 

 
 

36,980,000 

 
 

3 

 
 

5,651,600 

 
 

3 

 
 

14,087,000 

 
 

3 

 
 

8,773,000 

 
 

15 

 
 

66,811,600 
รวม 1 1,320,000 5 36,980,000 3 5,651,600 3 14,087,000 3 8,773,000 15 66,811,600 

รวมทัง้สิน้ 1 1,320,000 5 36,980,000 3 5,651,600 3 14,087,000 3 8,773,000 15 66,811,600 

แบบ ผ. 01 



 

 

 
       แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด                                                                                     หนา้ ๑๑๐ 

 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) 

ส าหรับ โครงการทีเ่กิดศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน อ าเภอเมืองตราด จังหวดัตราด 

ก.ยุทธศาสตรจ์งัหวดัตราดที ่1  การพฒันาความมัง่คั่งทางเศรษฐกจิจากฐานการทอ่งเทีย่ว การเกษตรครบวงจร การบริการและการคา้ชายแดนเชื่อมโยงกบัอาเซยีนฯ 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.ในเขตจงัหวดัตราด ที ่1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 
     1.  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 

1.๑ แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
ผลผลติของ
โครงการ 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(Kpi) 

ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ

หลกั 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
1 

ประสาน อบจ. 
ก่อสร้างถนน 
คสล.ซอยสระ
เสมด็แดง-คลอง
หนึ่ง  
หมู่6 
 

 
เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
 

 
ระยะทางกว้าง
ไม่น้อยกว่า 4 
เมตร และยาว
ไม่น้อยกว่า 
2,400 เมตร 
(รายละเอียด
ตามแบบท่ี 
อบจ.ก าหนด) 

 
1,320,000 

 

 
1,320,000 

 

 
1,320,000 

 

 
1,320,000 

 

 
1,320,000 

 

 
ถนนในต าบลมี
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 
 

 
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตดี
ขึ้น 
 

 
อบจ.ตราด 

 

 
 

 
 
 

แบบ ผ. 02/1 



 

 

 
       แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด                                                                                     หนา้ ๑๑๑ 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
ผลผลติของ
โครงการ 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(Kpi) 

ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ

หลกั 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 ก่อสร้างสะพาน 
คสล.  
(สะพานจันทร์) 
หมู่ 2 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กว้าง 6 เมตร 
ยาว 12 เมตร 
(รายละเอียด
ตามแบบ 
อบจ.) 

- 1,200,000 - - - จ านวนสะพาน
ที่ได้มาตรฐาน 

สะพานท่ีได้
มาตรฐาน
ปลอดภัย
สะดวกส าหรบั
การสญัจรไป
มา 

อบจ.ตราด 
 

3 ก่อสร้างถนน 
คสล.ซอยพรง
ทะเล 1  
หมู่ 3 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,005 

เมตร 

- - 2,331,600 -  จ านวนถนนได้
มาตรฐาน 

ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 
ปลอดภัย 
สะดวกส าหรบั
การสญัจรไป
มา 

อบจ.ตราด/
อบต.หนอง

โสน 

4 ก่อสร้างประตู
ระบายน้ า  
คลองหนอง
เสมด็ หมู่ที่ 1 
ต าบลหนองโสน 

เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังรอการ
ระบาย ให้มีความ
ยั่งยืน 

ประตรูะบายน้ า 
คสล. ขนาด
กว้าง 2 เมตร 
ยาว 8 เมตร 
(การเปิด – ปิด
ประตรูะบายน้ า 
เป็นแบบมือ
หมุน) 
(รายละเอยีดตาม
แบบ อบจ. 
ก าหนด)    

- - 2,000,000 - - การบริหาร
จัดการน้ าท่ีมี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

ป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังรอ
การระบาย ให้
มีความยั่งยืน 

อบจ.ตราด 
 

  

แบบ ผ. 02/1 



 

 

 
       แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด                                                                                     หนา้ ๑๑๒ 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
ผลผลติของ
โครงการ 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(Kpi) 

ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ

หลกั 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 ก่อสร้างถนน 
คสล. ถนนสระ
เสมด็แดง 
(หนองโสน) – 
คลอง 1 (วัง
กระแจะ) 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 2,960 

(11,840 ตร.
ม.) 

- - - 6,867,000 - จ านวนถนนได้
มาตรฐาน 

ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 
ปลอดภัย 
สะดวกส าหรบั
การสญัจรไป
มา 

อบจ.ตราด 
 

6 ปรับปรุง 
ซ่อมแซม เสริม
ผิวแอสฟัลท์
คอนกรีต ซอย
หนองน้ าหวาน  
หมู่ 6 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กว้าง 6 เมตร 
ยาว 2,140 

เมตร 

- - - - 5,140,000 จ านวนถนนได้
มาตรฐาน 

ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 
ปลอดภัย 
สะดวกส าหรบั
การสญัจรไป
มา 

อบจ.ตราด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02/1 



 

 

 
       แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด                                                                                     หนา้ ๑๑๓ 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
ผลผลติของ
โครงการ 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(Kpi) 

ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ

หลกั 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
7 

ประสานจงัหวดั 
ซ่อมสร้างถนน
สายเฉลิมวังชัย 
หมู่ 1 
 

 
ประชาชนมีถนนที่
ได้มาตรฐาน 
ปลอดภัย ใช้
ส าหรับสัญจรไป
มา 

 
กว้าง 5 เมตร 
ยาว 670 
เมตร 

 

 
- 

 
2,230,000 

 

 
- 

 
- 

 
- 

 
จ านวนถนนท่ี
ได้มาตรฐาน 

 
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 
ปลอดภัย 
สะดวกส าหรบั
การสญัจรไป
มา 

 
กองช่าง 

8 ซ่อมสร้างถนน
ซอยเฉลิมชัย-
เฉลิมชนม ์
 

ประชาชนมีถนนที่
ได้มาตร 
ฐาน ปลอดภัย ใช้
ส าหรับสัญจรไป
มา 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,866
เมตร 

 

- - - - 2,313,000 จ านวนถนนท่ี
ได้มาตรฐาน 

ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 
ปลอดภัย 
สะดวกส าหรบั
การสญัจรไป
มา 

กองช่าง 

9 โครงการวางท่อ
น้ าดิบจากอ่าง
เก็บน้ าเขาระก า 
 

เพื่อแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนน้ า
อย่างยั่งยืน 

วางท่อส่งน้ า
เข้าหมู่บ้าน หมู่ 
6,5,4 
ตามล าดับ 
(แบบตามกรม
ชลประทาน) 

- 30,000,000 - - - มีน้ าเพียงพอ
ต่อการเกษตร 

มีน้ าใช้
เพียงพอต่อ
การเกษตรใน
ฤดูแล้ง 

กองช่าง 

  

แบบ ผ. 02/1 



 

 

 
       แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด                                                                                     หนา้ ๑๑๔ 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
ผลผลติของ
โครงการ 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(Kpi) 

ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ

หลกั 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 ปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน 
คสล.ซอยเฉลิม
วังชัย (หมู่ 1) 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 670 

- 2,230,000 - 
 

- - จ านวนถนนท่ี
ได้มาตรฐาน
ปลอดภัย 

ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การสญัจรไป
มา 

กองช่าง 

11 ปรับปรุง 
ซ่อมแซม เสริม
ผิวแอสฟัลท์
คอนกรีต  
สายปากคลอง  
(หมู่ที่ 3) 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ระยะทาง 
3,021 เมตร 

(14,750 
ตร.ม) 

- - - 5,900,000 - จ านวนถนนท่ี
ได้มาตรฐาน
ปลอดภัย 

ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การสญัจรไป
มา 

กองช่าง 

รวม 11 โครงการ  1,320,000 36,980,000 5,651,600 14,087,000 8,773,000    
 
 
 

 
 
 

แบบ ผ. 02/1 



 

 

 
       แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด                                                                                     หนา้ ๑๑๕ 

 

 
 
 
 

บญัชคีรุภณัฑ ์
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) 

องคก์ารบริหารสว่นต าบลหนองโสน อ าเภอเมอืงตราด จังหวัดตราด 
***************************** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
       แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด                                                                                     หนา้ ๑๑๖ 

 

บญัชคีรภุัณฑ์ 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) 

องคก์ารบริหารสว่นต าบลหนองโสน อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เปา้หมาย 
(ผลผลติของครภุณัฑ)์ 

งบประมาณ หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 บริหารงานคลัง ครุภณัฑ ์ ส านักงาน ตู้เก็บเอกสาร 2 บาน 2 ตู ้
 

11,000 - - - - กองคลัง 

2 บริหารงานท่ัวไป 
 

ครุภณัฑ ์ ส านักงาน เก้าอี้ส านักงาน 2 ตัว 7,000 - - - - ส านักปลดั 

3 บริหารงานท่ัวไป 
 

ครุภณัฑ ์ ส านักงาน ตู้เก็บเอกสาร 2 บาน 3 ตู ้ 16,500 - - - - ส านักปลดั 

4 เคหะและชุมชน ครุภณัฑ ์ ส านักงาน ตู้เก็บเอกสาร 2 บาน 1 ตู ้
 

5,500 - - - - กองช่าง 

5 สาธารณสุข ครุภณัฑ ์ ส านักงาน ตู้เก็บเอกสาร 2 บาน ตู ้ 5,500 - - - - กอง
สาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 03 



 

 

 
       แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด                                                                                     หนา้ ๑๑๗ 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เปา้หมาย 
(ผลผลติของครภุณัฑ)์ 

งบประมาณ หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 บริหารงานท่ัวไป 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับ
ประมวลผล แบบท่ี 2  
(รายละเอียดตามเกณฑร์าคากลาง
และคณุลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์) จ านวน 1 เครื่อง 

- 30,000 - - - ส านักปลดั 

7 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค  
จ านวน 1 เครื่อง 
(รายละเอียดตามเกณฑร์าคากลาง
และคณุลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์) 

- 30,000 - - - ส านักปลดั 

8 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด 
LED ขาวด า 
จ านวน 2 เครื่อง 
(รายละเอียดตามบญัชีมาตรฐาน
ครุภณัฑ์ส านักงบฯหรือด าเนินการ
สืบราคาฯ) 

- 7,000 - - - ส านักปลดั 

9 บริหารงานท่ัวไป 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่องส ารองไฟฟ้า จ านวน 2 เครือ่ง 
(รายละเอียดตามเกณฑร์าคากลาง
และคณุลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์) 

- 6,000 - - - ส านักปลดั 

 
 

 

แบบ ผ. 03 



 

 

 
       แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด                                                                                     หนา้ ๑๑๘ 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เปา้หมาย 
(ผลผลติของครภุณัฑ)์ 

งบประมาณ หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 บริหารงานท่ัวไป 
 

ครุภณัฑ ์
 

ส านักงาน 
 

ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 
จ านวน 2 ตู ้
(รายละเอียดตามบญัชีราคา
มาตรฐานครุภณัฑ์ ส านักงบฯ ) 

- 11,000 
 

- - - ส านักปลดั 

11 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ส านักงาน เครื่องถ่ายเอกสาร ความเร็วไม่น้อย
กว่า 40 แผ่นต่อนาที 
จ านวน 1 เครื่อง 
(รายละเอียดตามบญัชีราคา
มาตรฐานครุภณัฑ์ ส านักงบฯ ) 

- 180,000 - - - ส านักปลดั 

12 บริหารงานท่ัวไป 
 

ครุภณัฑ ์
 

ไฟฟ้าและวิทย ุ เครื่องบันทึกเสียง จ านวน 1 เครือ่ง 
(เป็นรายการนอกมาตรฐาน สืบคน้
ราคาตามท้องตลาด) 

- 5,000 - - - ส านักปลดั 

13 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ โฆษณาและการ
เผยแพร ่

กล้องถ่ายภาพระบบดิจติอล (แบบ 
DSLR)ความละเอียดภาพไม่ต่ ากวา่ 
20 ล้านพิกเซล (พร้อมอุปกรณ์) 
จ านวน 1 เครื่อง 
(เป็นรายการนอกมาตรฐาน สืบคน้
ราคาตามท้องตลาด) 

- 25,000 - - - ส านักปลดั 

14 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ดับเพลิง ชุดผจญเพลิงภายในอาคาร พร้อม
อุปกรณ ์
จ านวน 2 ชุด 

- 110,000 - - - ส านักปลดั 

 
 

แบบ ผ. 03 



 

 

 
       แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด                                                                                     หนา้ ๑๑๙ 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เปา้หมาย 
(ผลผลติของครภุณัฑ)์ 

งบประมาณ หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแคบ๊ 
ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ 
จ านวน 1 คัน 
(รายละเอียดตามบญัชีราคา
มาตรฐานครุภณัฑ์ ส านักงบฯ ) 

- - 814,000 - - ส านักปลดั 

16 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  
จ านวน 1 เครื่อง 
(รายละเอียดตามเกณฑร์าคากลาง
และคณุลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์) 

  2,500   ส านักปลดัฯ 

17 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ส านักงาน เครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้นหรือ
ชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 
30,000 บีทีย ู
จ านวน 3 เครื่อง 
(รายละเอียดตามบญัชีราคา
มาตรฐานครุภณัฑ์ ส านักงบฯ ) 
*ติดตั้งห้องประชุมสภา* 

  120,600   ส านักปลดัฯ 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 03 



 

 

 
       แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด                                                                                     หนา้ ๑๒๐ 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เปา้หมาย 
(ผลผลติของครภุณัฑ)์ 

งบประมาณ หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

18 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ส านักงาน เครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้นหรือ
ชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 
30,000 บีทีย ู
จ านวน 5 เครื่อง 
(รายละเอียดตามบญัชีราคา
มาตรฐานครุภณัฑ์ ส านักงบฯ) 
*ติดตั้งอาคารเอนกประสงค์* 

- 201,000 201,000 - - ส านักปลดั 

19 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ส านักงาน เครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้นหรือ
ชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 
30,000 บีทียู จ านวน 2 เครื่อง 
(รายละเอียดตามบญัชีราคา
มาตรฐานครุภณัฑ์ ส านักงบฯ ) 

- 80,400 - - - กองคลัง 

20 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด 
LED ขาวด า 
จ านวน 1 เครื่อง 
(รายละเอียดตามเกณฑร์าคากลาง
และคณุลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์) 

- 3,000 - - - กองคลัง 

21 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์
 

ส านักงาน 
 

ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 
จ านวน 2 ตู ้
(รายละเอียดตามบญัชีราคา
มาตรฐานครุภณัฑ์ ส านักงบฯ) 

- - 11,000 - - กองคลัง 

 

แบบ ผ. 03 



 

 

 
       แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด                                                                                     หนา้ ๑๒๑ 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เปา้หมาย 
(ผลผลติของครภุณัฑ)์ 

งบประมาณ หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

22 เคหะและชุมชน ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่องส ารองไฟฟ้า จ านวน 1 เครือ่ง 
(รายละเอียดตามเกณฑร์าคากลาง
และคณุลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์) 

- 3,000 - - - กองช่าง 

23 เคหะและชุมชน ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด 
LED ขาวด า 
จ านวน 1 เครื่อง 
(รายละเอียดตามเกณฑร์าคากลาง
และคณุลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์) 

- 3,000 - - - กองช่าง 

24 เคหะและชุมชน ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับ
ประมวลผล แบบท่ี 2 (รายละเอียด
ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์)จ านวน 1 เครื่อง 

- 30,000 - - - กองช่าง 

25 เคหะและชุมชน ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 
ขับเคลื่อน 4 ล้อ 
จ านวน 1 คัน 
(รายละเอียดตามบญัชีราคา
มาตรฐานครุภณัฑ์ ส านักงบฯ ) 

- 957,000 - - - กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ. 03 



 

 

 
       แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด                                                                                     หนา้ ๑๒๒ 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เปา้หมาย 
(ผลผลติของครภุณัฑ)์ 

งบประมาณ หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

26 สาธารณสุข ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด 
LED ขาวด า 
จ านวน 1 เครื่อง 
(รายละเอียดตามเกณฑร์าคากลาง
และคณุลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์) 

- 3,000 - - - กอง
สาธารณสุข 

27 สาธารณสุข ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่องส ารองไฟฟ้า จ านวน 1 เครือ่ง 
ขนาด 800 VA 
(รายละเอียดตามเกณฑร์าคากลาง
และคณุลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์) 

- - 2,500 - - กอง
สาธารณสุข 

28 สาธารณสุข ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับ
ประมวลผล แบบท่ี 2  
(รายละเอียดตามเกณฑร์าคากลาง
และคณุลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์) จ านวน 1 เครื่อง 

- - 30,000 - - กอง
สาธารณสุข 

29 สาธารณสุข ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรบั
งานประมวลผล  
จ านวน 1 เครื่อง 
(รายละเอียดตามเกณฑร์าคากลาง
และคณุลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์) 

- - 22,000 
 

- - กอง
สาธารณสุข 

 

แบบ ผ. 03 



 

 

 
       แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด                                                                                     หนา้ ๑๒๓ 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เปา้หมาย 
(ผลผลติของครภุณัฑ)์ 

งบประมาณ หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

30 สาธารณสุข ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์การเกษตร เครื่องพ่นยา แบบใช้แรงดัน
ของเหลว ชนิดตั้งพื้น ขนาด 3.5 
แรงม้า จ านวน 1 เครื่อง 
(รายละเอียดตามบญัชีราคา
มาตรฐานครุภณัฑ์ ส านักงบฯ ) 

- - 17,000 - - กอง
สาธารณสุข 

31 การศึกษา ครุภณัฑ ์ ส านักงาน โต๊ะพร้อมเก้าอ้ี  
จ านวน 10 ชุด 

 40,000    กองการศึกษา 

 
ครภุณัฑบ์รกิารสาธารณะ เพือ่ประชาชนไดใ้ช/้รบัประโยชน ์(โดยตรง) 
 
32 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ การเกษตร เครื่องสูบน้ า 

เครื่องยนต์ดเีซล 4 สูบ  
4 จังหวะ 
2 ใบพัด 4 น้ิว 
(จ านวน 1 เครื่อง) 

- 320,000 - - - ส านักปลดั 

33 สาธารณสุข ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 
ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ ากว่า 
6,000 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์
สูงสุด ไม่ต่ ากว่า 170 กิโลวัตต์  
(แบบอัดท้าย) จ านวน 1 คัน 
(รายละเอียดตามบญัชีราคา
มาตรฐานครุภณัฑ์ ส านักงบฯ) 

- - 2,400,000 2,400,000 - กอง
สาธารณสุข 

 

แบบ ผ. 03 



 

 

 
       แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด                                                                                     หนา้ ๑๒๔ 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เปา้หมาย 
(ผลผลติของครภุณัฑ)์ 

งบประมาณ หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

34 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง เลื่อยยนต์ขนาดเล็ก จ านวน 1 
เครื่อง โดยมีราบละเอียดดังนี ้
- ขนาดบาร์โซ่ 12 น้ิว 
- เครื่อง 2 จังหวะ 
(เป็นรายการนอกมาตรฐานครภุัณฑ์
ฯ สืบค้นราคาตามท้องตลาด) 

- - 12,000 - - ส านักปลดัฯ 
(ป้องกันฯ) 

35 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader) ราคาเครือ่ง
ละ 700 บาท 
- ส านักปลัดฯ 2 เครื่อง 
- กองช่าง 1 เครื่อง 
- กองการศึกษาฯ 1 เครื่อง 
- กองสาธารณสุข 1 เครื่อง 
- กองคลัง 1 เครื่อง 
รวมทัง้หมด 6 เครือ่ง  
เปน็เงนิ 4,200 บาท 
(ราคาและคุณลักษณะของอุปกรณ์
อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ Smart 
Card Reader ให้เป็นไปตามราคา
กลางและคณุลักษณะพื้นฐาน
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์) 

- - 4,200 - - - ส านักปลัดฯ  
- กองช่าง   
- กองการ 
ศึกษาฯ 
- กองสา 
ธารณสุข 
- กองคลัง  

  รวม 45,500 2,044,400 3,636,800 2,400,000 -  
 

แบบ ผ. 03 



 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด    หนา้  ๑๒๕ 

ส่วนที ่ 4 
การตดิตามและประเมนิผล 

 
 4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
   ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของตนเอง โดยในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องด าเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งนี้ แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล  
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน ดังนั้น จึงต้องมีการก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคม
ท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นระดับจังหวัด ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ร่วมกันจัดท า ทบทวน หรือเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยน ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพ่ือให้สามารถบูรณาการ
กับแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะ
น าไปสู่การจัดท างบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้
เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   
   ดังนั้น องค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่น จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพ่ือน าไปสู่การ  
บูรณาการร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  
แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ไทยแลนด์ ๔.๐  
และในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) จะต้องมีการติดตามและติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์ เ พ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการให้
คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 
 
 
 
 
 



 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด    หนา้  ๑๒๖ 

แนวทางการพจิารณาการตดิตามและประเมนิผลยทุธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

ประเด็นการพจิารณา คะแนน 
๑.  ข้อมลูสภาพทัว่ไปและข้อมลูพืน้ฐานขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ๒๐ 
๒.  การวเิคราะหส์ภาวการณแ์ละศกัยภาพ ๒๐ 
๓.  ยทุธศาสตรป์ระกอบดว้ย ๖๐ 
     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 
     ๓.๔  วสิัยทัศน์ (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ ์ (๕) 
     ๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) 
     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 

แนวทางเบื้องตน้ในการให้คะแนนแนวทางการพจิารณาการติดตามและประเมินผลยทุธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

ประเด็นการพจิารณา รายละเอยีดหลกัเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได ้
๑. ข้อมลูสภาพทัว่ไป
และขอ้มลูพื้นฐานของ
องคก์รปกครองสว่น
ท้องถิน่ 

ควรประกอบดว้ยขอ้มลูดงันี้ 
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะ
ของแหล่งน้ า ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น 
เขตการปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
และช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(๒)  

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒)  

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒)  



 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด    หนา้  ๑๒๗ 

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้า
พ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒)  

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหาส าหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๓)  

๒. การวเิคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบดว้ยขอ้มลูดงันี้ 
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 
๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดข้ึนต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓)  

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

 (๓)  

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การ
ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่ม
ต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(๓)  

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓)  

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุด
แข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-
Therat (อุปสรรค) 

(๓)  

๓. ยทุธศาสตร ์ ควรประกอบดว้ยขอ้มลูดงันี้  สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ

๖๐ 
(๑๐) 
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๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 
 
๓.๔ วิสัยทัศน ์
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ ์
 
 
 
๓.๖ เป้าประสงค์ของ
แต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
 
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
๓.๙ ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐  
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ 
Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐ 

(๑๐)  

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕)  

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ 
หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุ
วิสัยทัศน์นั้น 

(๕)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(๕)  

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(๕)  

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
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4.2 การตดิตามและประเมนิผลโครงการ 
   ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จะต้องมีการติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
จะต้องด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย รายละเอียดแนวทางการ
พิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒  
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ดังนี้     

แนวทางการพจิารณาการตดิตามและประเมนิผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

ประเด็นการพจิารณา คะแนน 
๑.  การสรปุสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ 
๒.  การประเมนิผลการน าแผนพฒันาท้องถิ่นสีป่ไีปปฏบิตัใินเชงิปรมิาณ ๑๐ 
๓.  การประเมนิผลการน าแผนพฒันาท้องถิ่นสีป่ไีปปฏบิตัใินเชงิคุณภาพ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตรก์ารพจิารณา ๑๐ 
๕.  โครงการพฒันา  ประกอบดว้ย ๖๐ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 
     ๕.๒  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 
     ๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (๕) 
     ๕.๔  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 
     ๕.๕  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
            สังคมแห่งชาติ 

(๕) 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  (๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) 
     ๕.๘  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง  
            ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
     ๕.๑๑  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ (๕) 
     ๕.๑๒  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 
 
 
 



 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด    หนา้  ๑๓๐ 

แนวทางเบื้องตน้ในการให้คะแนนแนวทางการพจิารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

ประเด็น 
การพจิารณา 

รายละเอยีดหลกัเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได ้
๑. การสรปุ
สถานการณ์การพฒันา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

๑๐  

๒. การประเมนิผลการ
น าแผนพฒันาทอ้งถิน่สี่
ปีไปปฏบิัตใินเชงิ
ปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ 
เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่งเอง
ว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริง
ตามท่ีได้ก าหนดไว้เท่าไร จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวน
เท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

๑๐  

๓. การประเมนิผลการ
น าแผนพฒันาทอ้งถิน่สี่
ปีไปปฏบิัตใินเชงิ
คุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
น าเอาเทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ 
ที่ด าเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชน
หรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึ่งพอใจ
หรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือ
ลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์
หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการ
ปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค์  และเป้าหมายของ
แผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐  

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพฒันา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จน
น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีพ้ินที่ติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

๑๐  



 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด    หนา้  ๑๓๑ 

  

ประเด็น 
การพจิารณา 

รายละเอยีดหลกัเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได ้
๕. โครงการพฒันา 
๕.๑ ความชัดเจน
ของชื่อโครงการ 
 
 
๕.๒ ก าหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับ
โครงการ 
๕.๓ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้
ถูกต้อง 
๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี 
 
 
๕.๕ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบดว้ยขอ้มลูดงันี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน 
มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕)  

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบาย
ให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร 
ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้
บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(๕)  

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความม่ันคง (๒) การสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความ
เสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(๕)  

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 
๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลาง
พัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมาย
อนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการน าไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผล
สัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะ
ยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและ
การหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคน
ตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) 
การลดความเลื่อมล้ าทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและ
ความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม
อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ประสิทธิภาพ 

(๕)  



 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด    หนา้  ๑๓๒ 

ประเด็น 
การพจิารณา 

รายละเอยีดหลกัเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได ้
๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๗ โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
๕.๘ โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 
๕.๙ งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 
๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ
ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
ท าน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้า
เชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสขุ วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) ๕ 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือน
หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง
ออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการ
เชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นเป็น
ปัจจุบัน 

(๕) ๕ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น
โครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้
ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการ
พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(๕) ๕ 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ ๕ ประการในการ
จัดท าโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี
ประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) 
ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency) 

(๕) ๕ 

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ
โปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(๕) ๕ 

 
  



 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด    หนา้  ๑๓๓ 

ประเด็น 
การพจิารณา 

รายละเอยีดหลกัเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได ้

๕.๑๑ มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 
 
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

มีการก าหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) 
ที่  ส า ม า ร ถ วั ด ไ ด้  ( measurable)  ใ ช้ บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
ก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) 

(๕)  

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและ
ประเมินผลดับของความส าเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) 
เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่ง
บอกเวลาได้ 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
 
4.3 สรปุผลการพัฒนาท้องถิน่ 
   ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็เพ่ือ
ใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  
เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนอง
ความต้องการพัฒนาของประชาชน โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสม โดยจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นการสรุปผลในภารวมของท้องถิ่น เป็นการติดตามผลการน ายุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพอย่างไร ซึ่งสามารถวัดผลได้ทั้งเชิง
สถิติต่างๆ ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังนี้ 
 
แบบที ่ 1  แบบชว่ยก ากบัการจดัท าแผนพฒันาท้องถิน่ของท้องถิ่นโดยตนเอง 
ค าชี้แจง  :  แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยจะท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่นแล้ว 

        

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน   อ าเภอเมืองตราด   จังหวัดตราด 



 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด    หนา้  ๑๓๔ 

ประเดน็การประเมนิ 
ม ี

การด าเนนิงาน 
ไมม่ ี

การด าเนนิงาน 
สว่นที ่1 คณะกรรมการพฒันาทอ้งถิน่   
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี   
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี   
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี   
5. มีการประชุมคณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี   
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน 
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

  

สว่นที ่2 การจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่   
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจดัท าแผน   
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น ( SWOT ) เพื่อประเมินสภาพการพัฒนา
ท้องถิ่น 

  

10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น 

  

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจการพัฒนาท้องถิน่ที่สอดคลอ้งกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด กลุ่มจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด 

  

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน   
13. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน   
15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ทีส่อดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด กลุ่มจังหวัด    
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

  

16. มีการอนุมตัิและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   
17. มีการจดัท าบัญชีกลุม่โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี   
18. มีการก าหนดรูปแบบการตดิตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี   

 
แบบที ่2 แบบติดตามผลการด าเนนิงานขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

ค าชี้แจง  : แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีการก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงาน
ผลการด าเนินงาน ปีละไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง  
สว่นที ่1    ข้อมลูทัว่ไป 
1.๑ ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน อ าเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 
๑.2 รายงานผลการด าเนินงาน เดือน.......................................... 
สว่นที ่  2    ผลการด าเนนิงานตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีป่ ี 
จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

ยทุธศาสตร ์
ปทีี ่๑ (๒๕๖๑) ปทีี ่๒ (๒๕๖๒) ปทีี ่๓ (๒๕๖๓) ปทีี ่๔ (๒๕๖๔) ปทีี ่๔ (๒๕๖๔) 

จ า 
นวน 

งบประมาณ 
จ า 

นวน 
งบประมาณ 

จ า 
นวน 

งบประมาณ 
จ า 

นวน 
งบประมาณ 

จ า 
นวน 

งบประมาณ 

 ๑.           



 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด    หนา้  ๑๓๕ 

 ๒.           
 ๓.            
 ๔.            
 ๕.            

รวม           

 
ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปีงบประมาณ พ.ศ. .............................. 

ยทุธศาสตร ์ โครงการทัง้หมด อนมุตัิงบประมาณ ลงนามสญัญา เบกิจา่ย ด าเนินการ  
100 % 

จ านวน คิดเปน็ จ านวน คิดเปน็ จ านวน คิดเปน็ จ านวน คิดเปน็ จ านวน คิดเปน็ 
1.            

2.            
๓.            
๔.            
๕.            

รวม           

 
 
สว่นที ่ 3  ผลการด าเนนิงานตามโครงการที่ไดร้บัเงนิอดุหนนุเฉพาะกจิ 
โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี …..…….. (ระหว่างเดือนตุลาคม ............. – เดือนกันยายน ............) 
 

โครงการ 
ผลการด าเนนิงาน งบประมาณ 

ด าเนนิการ 
เสรจ็แลว้ 

อยูใ่นระหวา่ง
ด าเนนิการ 

ยงัไมไ่ด ้
ด าเนนิการ 

งบประมาณ 
ทีไ่ดร้บั 

งบประมาณ 
ทีเ่บกิจา่ยไป 

1.      
รวม   

 
แบบที ่3/1 แบบประเมนิผลการด าเนนิงานตามยทุธศาสตร์ 
ค าชี้แจง  :  แบบที่ 3 เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง ในเดือน
ธันวาคมทุกปี 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1.1  ชื่อองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน  อ าเภอเมืองตราด  จังหวัดตราด 
1.2  วัน/เดือน/ปีที่รายงาน   

สว่นที ่2 ยุทธศาสตร ์และโครงการในปี .......... 

ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 
 

ยทุธศาสตร ์
จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการที ่
ปรากฏอยูใ่นแผน 

จ านวนโครงการ 
ทีไ่ดป้ฏบิตั ิ

1.    
2.    



 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด    หนา้  ๑๓๖ 

3.   
4.    
5.    

รวม   
 

 
ยุทธศาสตร์ที ่ .............................................(ปีงบประมาณ...........) 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

หมายเหต ุ
ตัง้ไว ้ เบกิจา่ย ทีม่า 

1      
2      
3      
4      
5      

รวม     
 
แบบที ่ 3/2  แบบประเมนิความพึงพอใจต่อผลการด าเนนิงาน 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน ในภาพรวม ปีงบประมาณ …………… 
ค าชี้แจง :  แบบที่ 3/2 เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองโสนในภาพรวมโดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง ในเดือนธันวาคมของทุกปี 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1.1  เพศ  (1)     ชาย   (2)     หญิง 
1.2  อายุ  (1)     ต่ ากว่า  20  ปี    (2)     20 – 30  ปี  

(3)     31 – 40  ปี  (4)     41 – 50  ปี   
(5)     51 – 60  ปี  (6) มากกว่า 60 ปี 

1.3 การศึกษา  (1)     ประถมศึกษา  (2)     มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า  
(3) อนุปริญญา หรือเทียบเท่า (4)     ปริญญาตรี   
(5)     สูงกว่าปริญญาตรี  (6)     อ่ืน ๆ 

1.4 อาชีพหลัก  (1)     รับราชการ  (2)     เอกชน / รัฐวิสาหกิจ  
(3)     ค้าขาย ธุรกจิส่วนตัว (4)     รับจ้าง     
(5)     นักเรียนนักศึกษา  (6)     เกษตรกร 
(7)  อ่ืน ๆ (ระบ)ุ  ………………………………………………………. 

 
สว่นที ่  2    ความพงึพอใจตอ่การด าเนนิงานขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน 
ท่านที่มีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 
 

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไมพ่อใจ 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม    
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม    



 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด    หนา้  ๑๓๗ 

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ / กิจกรรม    
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ    
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม    
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
7. ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น    
8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน    
9. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม    

 
แบบที ่3/3 แบบประเมนิความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสนในภาพรวม 
(ด้านยุทธศาสตรก์ารพฒันา) 
สว่นที ่1 ข้อมลูทัว่ไป 
1.1  เพศ  (1) ชาย   (2)  หญิง   
1.2  อายุ  (1) ต่ ากว่า  20  ปี   (2)  20 – 30 ปี   
  (3)  31 – 40  ปี   (4) 41 – 50  ปี   
  (5)  51 – 60  ปี   (6)  มากกว่า  60  ปี    
1.3 การศึกษา  (1)ประถมศึกษา   (2)  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า   
  (3)  อนุปริญญา หรือเทียบเท่า (4) ปริญญาตรี                        
  (5)  สูงกว่าปริญญาตรี             (6)  อ่ืน ๆ 
1.4 อาชีพหลัก  (1) รับราชการ             (2)  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ               
  (3)  ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว  (4) รับจ้าง       
  (5)  นักเรียนนักศึกษา  (6)  เกษตรกร 

 (7) อ่ืน ๆ (ระบ)ุ ……………………………………………………………………. 
สว่นที ่ 2 ความพงึพอใจตอ่การด าเนนิงานขององค์การบรหิารสว่นต าบลหนองโสน 
2.1  หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาด้าน                  
(ยุทธศาสตร์.....................)  โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้คะแนนองค์กรส่วนปกครองท้องถิ่นของ ท่านเท่าใด 

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

( 10 คะแนน ) 
1) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กิจกรรม  
2) มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม  
3) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ / กิจกรรม  
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ  
5) การเปดิโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม  
6) การด าเนินเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8) ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม  

 
 
 
 



 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด    หนา้  ๑๓๘ 

4.4 ข้อเสนอแนะในการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิน่ในอนาคต 
  4.4.1 ผลกระทบน าไปสูอ่นาคต 
   1) ปัญหาสาธารภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันได้แก่ ภัยแล้ง วาตะภัย  
น้ าท่วม อัคคีภัย รวมไปถึงน้ าทะเลเข้าพ้ืนที่การเกษตรของประชาชน โดยเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชน
ในพ้ืนที่เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน แนวทางการแก้ไข คือพิจารณาวางแผนการด าเนินการป้องกัน  
ก่อนเกิดเหตุ ระหว่างเกิดเหตุ หลังเกิดเหตุ บรรจุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่างๆ จัดตั้ง
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือสามารถด าเนินการได้ทันท่วงที 
   2) ปัญหายาเสพติดในต าบล ในพ้ืนที่ยังไม่พบว่ามีการค้ายาเสพติด และยังไม่พบรายงานว่ามีผู้
ติดยาเสพติด แต่เพ่ือเป็นการป้องกันมีแนวทางการป้องกันโดยการลงพ้ืนที่ค้นหา บรรจุแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมการรับรู้โทษของยาเสพติดรวมไปถึงวิธีป้องกันภัยจากยาเสพติด ต่อเยาวชนและ
ประชาชนในพื้นท่ี 
   3) ปัญหาด้านถนน ในต าบลหนองโสนบางสายยังคงเป็นถนนดินลูกรัง รวมถึงมีการลงหินคลุก
ในบางเส้นทาง ประชาชนสัญจรไปมายังไม่สะดวก เนื่องด้วยเหตุผลด้านงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่มีอยู่อย่างจ ากัด และถนนบางเส้นทางมีความยาว เมื่อจะด าเนินการก่อสร้างถนนให้มีความคงทนถาวรจึง
ต้องใช้งบประมาณเป็นจ านวนมากซึ่งเกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลที่จะด าเนินการได้ แนวทางแก้ไข
คือ ต้องมีการบรรจุโครงการเข้าสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือจะได้น าไปประสานแผนของบประมาณจากหน่วยงาน
ภาครัฐอื่นตามอ านาจหน้าที่ 
   4) ผู้สูงอายุในต าบลมีจ านวนเพ่ิมขึ้น ตามแนวโน้มและสถานการณ์ในภาพรวมในทุกปีในต าบล
หนองโสนจะมีอัตราประชากรเข้าสู่วัยสูงอายุมากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับจ านวนเด็กแรกเกิด ดังนั้นเมื่อประชากร
เข้าสู่วัยสูงอายุจะมีสิ่งเข้ามาคุกคามทั้งทางร่างกายและจิตใจ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านสุขภาพ ปัญหาการด าเนิน
ชีวิต ความเครียด แนวทางแก้ไขเพ่ือให้ผู้สูงอายุมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมีก าลังใจในการด าเนินชีวิต 
จึงต้องมีโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ รวมไปถึงจัดกิจกรรมที่ท าให้ผู้สูงอายุได้มาพบปะพูดคุย 
แลกเปลี่ยนปัญหาซึ่งกันและกัน  
  4.4.2 ข้อสงัเกต ขอ้เสนอแนะ ผลจากการพฒันา 

  ๑) การจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ต้องพิจารณาใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็น
กรอบในการจัดท าและให้มีความสอดคล้องกัน 

       ๒) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการเงินการคลัง
ในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

       ๓) ควรมีการเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้
สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น 

       ๔) องค์การบริหารส่วนต าบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับ
ภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม ่

 
 



 
 

 
 

 

 


