
 

 

   
  

  
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
สำนักปลัด องค์การบรหิารส่วนตำบลหนองโสน 

อำเภอเมอืงตราด จังหวดัตราด    

 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
แก้ไข ครั้งท่ี 2/2566 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน 

อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 
 





 

ก 
 

คำนำ 
    
     ตามพระราชกฤษฎีกาว ่าด ้วยการบร ิหารงานจังหว ัดและกลุ ่มจ ัง หวัดแบบบูรณาการ  
พ.ศ. 2561 มาตรา 19 วรรคสาม กำหนดให้เมื่อแผนพัฒนาจังหวัดได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและ
ประกาศใช้แล้วการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการดำเนินการของจังหวัดและ
หน่วยงานของภาครัฐที ่เกี ่ยวข้องต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าว ประกอบกับระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2560 ข้อ 7 กำหนดให้แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาคมีระยะเวลาห้าปี  และตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ
บริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 มาตรา 69/1 พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 มาตรา 56 พระราชบัญญตัิ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 45/1  กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การ
จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) สามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม และงบประมาณในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดให้แก่ประชาชน จึงอาศัยอำนาจ
ตามข้อ 5 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ ่มเติม ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2566 - 2570) โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2566 - 2570) ประกาศใช้เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 และที่แก้ไข เพิ่มเติม จนถึงปัจจุบัน  
นั้น 
     ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565  
ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะ
หรือกิจกรรมสาธารณะ  เมื่อราชกิจจานุเบกษาประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13  
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำหมุดหมายในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 มาจัดทำ
รายละเอียดที ่มีความสอดคล้องเชื ่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนที่ 3 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
โดยเป็นอำนาจของผู ้บริหารท้องถิ ่นในการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 4 และข้อ 21 มาดำเนินการ
โดยอนุโลมและให้ใช้เป็นการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งราชกิจจานุเบกษาประกาศแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 นั้น  ดังนั้น องค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองโสนจึงจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั ้งที ่ 2/2566 เพื ่อให้
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสนมีข้อมูลที่ครบถ้วน มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 และใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม และการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ในการให้บริการสาธารณะ
และการพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) แก้ไข ครั้งที ่2/2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน  หน้า  ๑ 

ส่วนที่ ๑ 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 
1. ด้านกายภาพ 
   1.1 ที่ตั้ง  
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ 8 ตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด 
จังหวัดตราด โดยตำบลหนองโสนตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอเมืองตราด ห่างจากอำเภอเมืองประมาณ 6 กิโลเมตร 
โดยมีเขตพ้ืนที่ติดกับเขตใกล้เคียง ดังนี้ 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 
  ทิศใต ้  ติดต่อกับ ตำบลห้วงน้ำขาว อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 
       และตำบลน้ำเชี่ยว อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด 
           ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลน้ำเชี่ยว อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด 

  ความเป็นมาของตำบลหนองโสน ในอดีตจะเป็นพื้นที่ที่มีหนองน้ำขนาดใหญ่อยู่แห่งหนึ่ง และมีต้น
โสนอยู่ในรอบ ๆ พ้ืนที่ของหนองน้ำเป็นจำนวนมาก ชาวบ้านจึงเรียกบริเวณนั้น ว่า "หนองโสน" และเมื่อมีการแบ่ง
เขตปกครองออกเป็นตำบล ชาวบ้านจึงเรียกชื่อหนองน้ำแห่งนี้เป็นชื่อตำบลว่า "ตำบลหนองโสน" ตั้งแต่นั้นมาจวบ
จนปัจจุบัน   

    1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของจังหวัดตราดมีทั้งพื้นที่เป็นแผ่นดินและพื้นน้ำ ประกอบไปด้วย

เทือกเขาสูงอุดมสมบูรณ์ด้วยป่าเบญจพรรณและป่าดิบทางตะวันออก ส่วนทางใต้เป็นบริเวณหมู่เกาะต่าง ๆ สภาพ
ภูมิประเทศแบ่งออกเป็นที่ราบลุ่มน้ำ ได้แก่ บริเวณที่ราบตอนกลางและตะวันออกซึ่งเหมาะกับการทำนาข้าวและ
ปลูกผลไม้ ส่วนที่ราบภูบริเวณเขา ได้แก่ ที่ราบตอนบนและตอนกลางบริเวณนี้มีพื้นที่กว้างขวาง เหมาะแก่การทำ
สวนผลไม้ ปลูกยางพาราและปลูกสัปปะรด สำหรับที่สูงบริเวณภูเขา ได้แก่ บริเวณทางตอนกลางของอำเภอแหลม
งอบและเขตติดต่ออำเภอเขาสมิง นอกจากนี้ยังมีที่ราบชายฝั่งทะเลได้แก่บริเวณชายฝั่งตลอดแนว บริเวณพื้นที่นี้
เป็นป่าชายเลนอย่างหนาแน่นและยังเป็นสถานที่เลี้ยงสัตว์น้ำ     

   สำหรับสภาพภูมิประเทศของตำบลหนองโสน ประกอบด้วย พื้นที่ราบเชิงเขา/เนินเขา พื้นที่ราบ  
และพ้ืนที่ป่าชายเลน โดยสามารถแยกตามพ้ืนที่ ดังนี้ พ้ืนทีห่มู่ที ่๔ 5 6 และหมูท่ี ่๗ เป็นพื้นที่ราบเชิงเขา/เนินเขา 
เหมาะแก่การปลูกยางพารา ผลไม้ และพื้นที่บางส่วนเป็นที่ราบเหมาะกับการทำนา  พื้นที่หมู่ที่ ๑ ๒ ๓ และหมู่ที่ 
๘ เป็นที่ราบส่วนใหญ่เหมาะแก่การทำนา มีการปลูกผลไม้ สวนยางพารา และบางส่วนเป็นป่าชายเลนติดต่อทะเล
เหมาะแก่การประกอบอาชีพประมงพ้ืนบ้าน 

  1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
จังหวัดตราดอยู่ภายใต้อิทธิพลของมรสุมที่พัดเวียนประจำฤดู 2 ชนิด คือ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ

ที่ปกคลุมในช่วงฤดูหนาวตั้งแต่ประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งจะนำความเย็นมาสู่ พื้นที่ 
และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมในช่วงฤดูฝนประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม และเนื่องจาก
ลักษณะภูมิประทศที่มีชายฝั่งทะเลทำให้มีอากาศไม่หนาวเย็นมากนัก แต่จะได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียง
ใต้จากอ่าวไทยจึงทำให้มีฝนตกชุกตลอดทั้งปี  จังหวัดตราดเป็นจังหวัดที่อยู่ใกล้เขตชายฝั่งจึงได้รับอิทธิพลจากลม



 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) แก้ไข ครั้งที ่2/2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน  หน้า  ๒ 

ทะเล ทำให้อากาศไม่ร้อนจัดนักในฤดูร้อนและฤดูหนาวก็ไม่หนาวจัด อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปี 27.3 องศา
เซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 31.7 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 23.6 องศาเซลเซียส 
(ข้อมูลจากศูนย์ภูมิอากาศ กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา พ.ศ. 2563) 

   1.4 ฤดูกาล 
สภาพภูมิอากาศของพื้นที่จังหวัดตราด โดยพิจารณาตามลักษณะลมฟ้าอากาศของประเทศไทย 

สามารถแบ่งฤดูกาลของจังหวัดตราดออกเป็น 3 ฤดู ดังนี้ 
    ฤด ูหนาว เร ิ ่มต ั ้งแต ่กลางเด ือนตุลามคมถึงกลางเด ือนกุมภาพันธ ์ ซ ึ ่งเป ็น ช ่วงมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทย ซึ่งพัดพาเอามวลอากาศเย็นและแห้งจากประเทศจีนเข้ามาปกคลุมใน
ประเทศไทย แต่เนื่องจากจังหวัดตราดอยู่ในละติจูดที่ต่ำและมีพื้นที่ติดบริเวณชายฝั่งทะเลซึ่งได้รั บอิทธิพลจากลม
ทะเลทำให้อากาศไม่หนาวเย็นมากนัก 
    ฤดูร้อน เริ่มกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม เมื่อเปลี่ยนเข้าสูฤดูร้อนอากาศจะร้อน
ขึ้นแต่ได้รับกระแสลมจากทะเล ทำให้อากาศไม่ร้อนมากนัก 
    ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม เป็นระยะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้
พัดปกคลุมประเทศไทย ซึ่งจะนำพาความชื้นจากทะเลอันดามันพัดผ่านอ่าวไทยเข้าสู่ภาคตะวันออก ทำให้อากาศ
จะชุ่มชื้นและมีฝนตกชุกทั่วไป ซึ่งจังหวัดตราดเป็นจังหวัดที่มีฝนตกมากจังหวัดหนึ่งของไทย 

  1.5 เนื้อที ่ตำบลหนองโสนมีพ้ืนที่รวม 27,977 ไร่ คิดเป็น 44.76 ตารางกิโลเมตร โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 

จำนวนพื้นที่ ไร่/ตร.
กม. 

หมู่ 1 หมู่ ๒ หมู่ ๓ หมู่ 4 หมู่ 5  หมู่ 6 หมู่ 7 หมู่ 8 หมายเหตุ 
(ที่สาธารณะ/ 
ที่ป่าสงวน ) 

พื้นที่ทั้งหมด 950 1,447 5,606 1,800 1,500 8,500 3,000 1,150 รวม  27,977  
ไร่ 
= 44.76 ตร.กม. 
- ที่สาธารณะ(ทุ่ง
หญ้า) ม.2 ม ี3 
ไร่ 
- ที่สาธารณะ 
(ดำเนินการปลูก
ป่าชายเลนฯ) 
ม.3 มี 538 ไร ่
- ที่ปา่เลนฯ 
ม.3 มี 2,000 ไร ่
- ที่สาธารณะไม้
ยืนต้น 
ม.2 มี 533 ไร ่
- ที่ปา่สงวน 
ม. 6 มี 950 ไร ่

ทำนา 
ทำสวน 
ทำไร่ / 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 

รวมพื้นที่เพาะปลูก/ที่
อยู่ 

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

เลี้ยงกุ้ง 
เลี้ยงปลา 
อ่ืน ๆ 

- 
- 
- 

- 
2 
- 

500 
8 
- 

20 
- 
- 

- 
10 
- 

- 
- 
- 

- 
50 
- 

- 
3 
- 

รวมพื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ำ - 2 508.50 20 10 - 50 3 
เลี้ยงเป็ด,ไก่ 2 2 - 4 - - 55 - 
รวมพื้นที่เลี้ยงสัตว์ 2 2 - 4 - - 55 - 

ที่ว่างเปล่า - - - 276 - - - -  
ที่สนามบิน 50 - - - - - - -  
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2. ด้านการเมือง/การปกครอง 

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน ประกอบด้วย 

 

 

 
 
สมาชิกสภาองค์การส่วนตำบลหนองโสน ประกอบด้วย 

 
 
 
 

นายชัยพัฒน์  มนต์ประสิทธิ์ 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน 

นายวัฒนา  อานามวงษ์ 
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน 

นายสงอม  โตสติ 
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน 

นายบัญชา  พูลเกษม 
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน 

นายสุรเชษฐ์   พูลเกษม 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน หมู่ 7 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน 
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นายสถิตย์   ราชนุเคราะห์ 
สมาชิกสภา อบต. หนองโสน หมู่ 8 
รองประธานสภา อบต. หนองโสน 

นายสมศักดิ์  แสงกันภัย 
ปลัด อบต. หนองโสน  

เลขานุการสภา อบต. หนองโสน 

นายสมคิด  เฟ่ืองเกษม 
สมาชิกสภา อบต. หนองโสน หมู่ 1 

นางบังอร   เยียรยงค์ 
สมาชิกสภา อบต. หนองโสน หมู่ 2 

นายไพโรจน์   ถาวรกิจ 
สมาชิกสภา อบต. หนองโสน หมู่ 3 

นายมนูญ   ก้องสนั่น 
สมาชิกสภา อบต. หนองโสน หมู่ 4 

นายสัญชัย   พูลเกษม 
สมาชิกสภา อบต. หนองโสน หมู่ 5 

นายมณฑล   พาทีทิน 
สมาชิกสภา อบต. หนองโสน หมู่ 6 
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องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน ประกอบด้วยหมู่บ้าน 8 หมู่บ้าน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

หมู่ที่ บ้าน รายช่ือผู้นำชุมชน ตำแหน่ง 
  1 
 

หนองโสนบน 
 

นายอนุรักษ์ เอกสินชล 
 

กำนันตำบลหนองโสน 

  2 
 

หนองโสน 
 

นายศิรา สมบัติบูรณ์ 
 

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 
 

  3 
 

พรงลำบิด 
 

นายกรกฏ ถาวรกิจ 
 

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที ่3 
 

  4 
 

สระบัว นายชนก เพิ่มญาติ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที ่4 

  5 
 

หนองโพรง 
 

นายราเชนทร์  อานามวงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที ่5 
 

  6 
 

หนองโพรง (หินโค่ง) นายวิรัตน์  รัตนวงษ ์
 

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที ่6 
 

  7 
 

ปลายคลองน้ำเชี่ยว 
 

นายธนวัฒน์ ถนอมจิต 
 

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที ่7 
 

  8 พรงจาก นางไพรัตน์ จรภิภพ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที ่8 
 

3. ประชากร 
ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร ตำบลหนองโสนมีความหนาแน่นเฉลี่ยประชากร โดยสามารถแยก

ประชากรตามหมู่บ้าน รายละเอียดดังนี้ 

หมู่บ้าน 
จำนวน 

รวม   จำนวนครัวเรือน ชาย        หญิง 
หมู่ที่ 1 บ้านหนองโสนบน 404 434 838 309 
หมู่ที่ 2 บ้านหนองโสน 293 337 630 324 
หมู่ที่ 3 บ้านพรงลำบิด 478 503 981 350 
หมู่ที่ 4 บ้านสระบัว 365 398 763 280 
หมู่ที่ 5 บ้านหนองโพรง 188 213 401 158 
หมูที่ 6 บ้านหนองโพรง (หินโค่ง) 409 410 819 350 
หมู่ที่ 7 บ้านปลายคลองน้ำเชี่ยว 146 144 290 102 
หมู่ที่ 8 บ้านพรงจาก 226 257 483 213 

รวม 2,509 2,696 5,205 2,086 
(ข้อมูลจากระบบสถิติทางการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ณ เดือนมกราคม พ.ศ. 2566) 
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ตาราง แสดงจำนวนประชากรตามช่วงอายุ 

ข้อมูลการใช้สิทธิ์เลือกตั้งของประชาชนตำบลหนองโสน  
การใช้สิทธิ ์เลือกตั ้งของประชาชนตำบลหนองโสน ในการเลือกตั ้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

หนองโสน กรณีลาออก พ.ศ. 2565 ในวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  - จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง  4,161 คน 
  - จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มาแสดงตนรับบัตรเลือกตั้ง  3,070 คน  คิดเป็นร้อยละ 73.78 
  - จำนวนบัตรดี  2,947 บัตร  คิดเป็นร้อยละ 95.99  
  - จำนวนบัตรเสีย 67 บัตร  คิดเป็นร้อยละ 2.18  
  - จำนวนบัตรที่ไม่เลือกผู้สมัคร 56 บัตร  คิดเป็นร้อยละ 1.83 
  โดยสามารถแบ่งตามเขตการเลือกตั้ง ดังนี้ 

เขต
เลือกตั้ง 

ผู้มีสิทธิ์
เลือกตั้ง 

ผู้มาใช้สิทธิ์
เลือกตั้ง 

บัตรดี บัตรเสีย บัตรที่ไม่เลือก
ผู้สมัคร 

จำนวน จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

1 682 583 85.48 562 96.40 9 1.54 12 2.06 
2 492 290 58.94 268 92.41 10 3.45 12 4.14 
3 372 255 68.55 235 92.16 17 6.67 3 1.18 
4 379 286 75.46 272 95.10 11 3.85 3 1.05 
5 613 412 67.21 396 96.12 6 1.46 10 2.43 
6 330 254 76.97 249 98.03 1 0.39 4 1.57 
7 655 510 77.86 497 97.45 5 0.98 8 1.57 
8 240 193 80.42 188 97.41 3 1.55 2 1.04 
9 398 287 72.11 280 97.56 5 1.74 2 0.70 

(ข้อมูลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน วันท่ี 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2565) 
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4. สภาพสังคม 
  4.1 การศึกษา  

ในเขตพ้ืนที่ตำบลหนองโสน มีสถานศึกษา ดังนี้ 
1. โรงเรียนประถมศึกษา     จำนวน 1  แห่ง 

- โรงเรียนวัดไทรทอง      
2. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน    จำนวน 1  แห่ง 
3. สถานที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน / ห้องสมุดประชาชน จำนวน  7  แห่ง 
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนประถม   จำนวน 1  แห่ง 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน 
(ข้อมูลกองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน ณ เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565) 

  4.2 สาธารณสุข 
พ้ืนที่ตำบลหนองโสน มีสถานที่ให้บริการด้านสาธารณสุข ดังนี้ 

  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล    จำนวน 1  แห่ง   
  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ  ร้อยละ 100 

   4.3 สถาบันและองค์กรศาสนา    
ในเขตพ้ืนที่ตำบลหนองโสน มีศาสนาสถาน ดังนี้ 

  วัด       จำนวน 4  แห่ง   

  4.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  สถานีตำบล/ตำรวจชุมชน     จำนวน 1  แห่ง 

สถานีดับเพลิง (รถดับเพลิงของ อบต. 1 คัน)  จำนวน 1  แห่ง 

  4.5 อ่ืน ๆ 
หอกระจายข่าว      จำนวน 9  แห่ง 
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร   จำนวน 1  แห่ง 
กลุ่มออมทรัพย์/สัจจะออมทรัพย์    จำนวน 7  แห่ง 
กลุ่มกองทุนหมุนเวียนฯ     จำนวน 8  แห่ง 

5. ระบบบริการพื้นฐาน 
  5.1 การคมนาคมขนส่งและทางระบายน้ำ 

   ถนนคอนกรีต      จำนวน 103  สาย 
ถนนลาดยาง      จำนวน 8    สาย  
ถนนลูกรัง      จำนวน 64  สาย 
ทางระบายน้ำ ร่องน้ำ/ทางน้ำธรรมชาติ   จำนวน 59  สาย 
(ข้อมูลกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน พ.ศ. 2565) 

  5.2 การไฟฟ้า  
ประชาชนในพื้นท่ีตำบลหนองโสนมีไฟฟ้าใช้ในชีวิตประจำวัน ร้อยละ 100 
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5.3 การประปา 
ประชาชนในพื ้นที ่ตำบลหนองโสนมีน้ำประปาใช้ในการอุปโภค ร้อยละ 100 โดยแบ่งเป็น  

ประปาส่วนภูมิภาค ประปาหมู่บ้าน ดังนี้ 
- ประชาชนที่ใช้ประปาส่วนภูมิภาค ได้แก่ หมู ่ที ่ 1 หมู ่ที ่ 2 หมู ่ที ่ 3 (หมู ่ที ่ 4 บางส่วน)  

และหมู่ท่ี 8 
    - ประชาชนที่ใช้ประปาหมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5  หมู่ที่ 6 และหมู่ท่ี 7 

  5.4 การโทรคมนาคม 
ปัจจุบันในพื้นที่ตำบลหนองโสนไม่มีโทรศัพท์สาธารณะ เนื่องจากประชาชนได้นิยมใช้โทรศัพท์ส่วน

บุคคลแทน ซึ ่งสามารถติดต่อสื ่อสารได้รวดเร็ว และสามารถใช้ระบบอินเตอร์เน็ตได้ เช่น โทรศัพท์มือถือ  
โดยสำหรับสถานที่ราชการยังคงใช้ระบบโทรศัพท์พ้ืนฐานในการติดต่อสื่อสาร   

  5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
พ้ืนทีต่ำบลหนองโสน ไม่มีสำนักงานไปรษณีย์ตั้งอยู่ในพื้นที่ แต่มกีารให้บริการไปรษณีย์จากไปรษณีย์

ไทย สาขาตราด อำเภอเมืองตราด โดยเปิดให้บริการ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ในวันจันทร์ – เสาร์ (วันเสาร์เปิด
ให้บริการครึ่งวัน)  และขนส่งของเอกชน โดยให้บริการส่งพัสดุต่าง ๆ ครอบคลุมพ้ืนที่ตำบลหนองโสน 

6. ระบบเศรษฐกิจ 
  6.1 การเกษตร 

พื้นที่ตำบลหนองโสน มีลักษณะภูมิประเทศประกอบด้วย พ้ืนที่ราบ พื้นที่ราบเชิงเขา และเนินเขา 
โดยสามารถแบ่งพ้ืนที่ตามลักษณะภูมิศาสตร์ ดังนี้ 

ลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบ  ในพื้นที่หมู่ที่ 1 2 3 และหมู่ที ่ 8 โดยประชาชนส่วนใหญ่จะ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนา ทำสวนผลไม ้สวนยางพารา และทำประมง 

ลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบเชิงเขา เนินเขา ในพื้นที่หมู่ที่ 4 5 6 และหมู่ที่ 7 โดยประชาชน
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำสวนผลไม้ สวนยางพารา  
  6.2 การประมง  

พื ้นที่หมู่ที่ 3 บ้านพรงลำบิด ตำบลหนองโสน จะมีพื ้นที่บางส่วนเป็นป่าชายเลนติดต่อทะเล  
ซ่ึงประชาชนในพื้นท่ีจะมีการประกอบอาชีพประมงพ้ืนบ้าน และการแปรรูปอาหารทะเล 

  6.3 การปศุสัตว์ (ไม่มีการดำเนินการในพื้นที่) 

6.4 การบริการ  
ในเขตพื้นที่ตำบลหนองโสน มีผู้ประกอบการซึ่งให้บริการโรงแรม รีสอร์ท/โฮมสเตย์ จำนวน 4 แห่ง 

ได้แก่  
    1. บ้านทิวธาราโฮมสเตย์ 
        ตั้งอยู่เลขที่ 74/1 หมู่ 3 ตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด ตราด 23000 
    2. บิ๊กเฮ้าส์รีสอร์ท (Big House resort Trat) 
        ตั้งอยู่เลขที่ 11/1 หมู่ 8 ตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด ตราด 23000 
    3. บ้านโฮเทลเลียร์รีสอร์ท (Baan Hotelier Resort) 
        ตั้งอยู่เลขที่ 81/2 ซอยเฉลิมเกียรติ ตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด ตราด 23000 
    4. โรงแรมเจพีอาร์ 2 (JPR. 2 Hotel)   

    ตั้งอยู่เลขที่ 3148 ตำบล หนองโสน อำเภอเมืองตราด ตราด 23000 
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6.5 การท่องเที่ยว 
ในเขตพื้นที่ตำบลหนองโสนจะมีพื้นที่บางส่วนติดทะเล ซึ่งบริเวณดังกล่าวนั้นจะเป็นพื้นที่ป่าชายเลน 

เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักของตำบล โดยนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาส่วนใหญ่จะมาชมป่าชายเลน เดินชมนกนานา
ชนิด และให้อาหารเหยี่ยวแดง รวมไปถึงรับประทานอาหาร ซึ่งเป็นร้านขึ้นชื่อของจังหวัดตราด เป็นต้น 

6.6 อุตสาหกรรม (ไม่มีการดำเนินการในพื้นที่) 

6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
ในเขตพ้ืนที่ตำบลหนองโสน มีการรวมกลุ่มของประชาชน จำนวนกลุ่มทุกประเภท 18 กลุ่ม แยก

ประเภทกลุ่ม ดังนี้ 
  1.  กลุ่มอาชีพ     จำนวน 9  กลุ่ม 

2.  กลุ่มออมทรัพย์    จำนวน 7  กลุ่ม 
3.  กลุ่มอ่ืน ๆ (ระบ)ุ    จำนวน 1  กลุ่ม 

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
  7.1 การนับถือศาสนา 

ประชาชนส่วนใหญ่ในตำบลหนองโสนนับถือศาสนาพุทธ และมีว ัดในพื ้นที ่ท ั ้งหมด 4 วัด 
ประกอบด้วย  
   1. วัดไทรทอง 
   2. วัดสระบัว 
   3. วัดหนองโสน 
   4. วัดเขาน้อย 

7.2 ประเพณีและงานประจำปี 
ตำบลหนองโสน เป็นพื้นที่ที ่ประกอบด้วยทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ มีชีวิตความเป็นอยู่ที ่เรียบง่าย 

ซ่ึงอุปนิสัยดั้งเดิมของคนตราด เป็นคนใจดีมีเมตตากรุณา เข้มแข็ง อดทน โดยในพื้นท่ีตำบลหนองโสนมีการสืบสาน
วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีมีคุณค่า โดยประเพณีท่ีคนในท้องถิ่นยึดถือปฏิบัติ ดังนี้ 

-  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่   ประมาณเดือน มกราคม 
-  ประเพณีก่อพระทราย (วันสงกรานต์)  ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีทำบุญส่งทุ่ง   ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีวันเข้าพรรษา  ออกพรรษา ประมาณเดือน  กรกฎาคม /ตุลาคม   
-  ประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดือน พฤศจิกายน 
-  ประเพณีทำขวัญข้าว     ประมาณเดือน   ธันวาคม 
-  ประเพณ ี“วิ่งว่าว”   ประมาณเดือน   ธันวาคม 

7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
ภูมิปัญญาท้องถิ ่นของตำบลหนองโสน ประกอบด้วย การทำร้านม้าเมรุลอย ร้านม้าเมรุลอย  

คือ การตกแต่งที่ตั้งโลงศพ ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงการไว้อาลัยการให้เกียรติ สะท้อนสถานภาพทางเศรษฐกิจ
และสังคมและบารมีของผู้ตาย โดยแสดงออกมาทางจำนวนชั้นของร้านม้าเมรุลอย รวมถึงลวดลายที่ใช้ประดับ
ตกแต่ง เช่น หากเป็นบุคคลสำคัญ ร้านม้าเมรุลอย จะมีจำนวนชั้นที่มาก และมีการตกแต่งด้วยลวดลายที่สื่อถึง
ตัวตนของผู้ตายด้วย หากแต่เป็นสามัญชนทั่วไป ร้านม้า ก็จะทำให้มีจำนวนชั้นที่ลดหลั่นกันลงมา สำหรับการทำ
ร้านม้า ชาวหนองโสนให้ความสำคัญกับงานประเภทนี้มาเป็นระยะเวลายาวนาน เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิด
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ความสมัครสมาน สามัคคี รักใคร่ ปรองดอง กลมเกลียว เกิดการมีส่วนร่วม เพราะการทำร้านม้าเมรุลอย ต้องใช้
แรงงานจำนวนมาก เพื่อนบ้านและคนในท้องถิ่นจะต้องสละเวลามาร่วมแรงร่วมใจกันทำเหนื อสิ่งอื่นใด ซึ่งในทำ
การร้านม้าเมรุลอย มีผลลัพธ์คือ การได้ร่วมสืบขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็น
องค์ความรู้ที่มีคุณค่าและความดีงามที่จรรโลงชีวิตและวิถีชุมชนให้อยู่ร่วมกับธรรมชาติ และสภาวะแวดล้อมได้
อย่างกลมกลืนและสมดุล และเป็นการสร้างสรรค์ของกลุ่มคนในชุมชนบนพื้นฐานของวัฒนธรรม นับเป็นอีกหนึ่ง
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ของเมืองตราด 

7.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
ตำบลหนองโสน มีผลิตภัณฑ์ในชุมชน ดังนี้ 

   - ขนมหนวาน ประกอบด้วย ขนมปลากริม, ครองแครงมะพร้าวอ่อน, ขนมหม้อแกง ฯ 
   - สินค้าแปรรูป ประกอบด้วย ขนมข้าวตัง, ผลไม้กวน, ตะลิงปลิงแช่อิ่ม, อาหารทะเล ฯ 

8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
  8.1 น้ำ 

  - แหล่งน้ำธรรมชาติ 
  คลอง, ลำน้ำ, ลำห้วย     3 แห่ง  

        - แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น 
ฝาย       5 แห่ง 
สระน้ำ       18 แห่ง 
คลองส่งน้ำชลประทาน     1 แห่ง 

8.2 ป่าไม้  
ตำบลหนองโสน มีพื้นท่ีป่าชายเลนคงสภาพ ประมาณ 4,600 ไร่ 

8.3 ภูเขา (ไม่มีในพื้นที่) 

8.4 ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จังหวัดตราด มีเนื้อที่ป่าชายเลนตามมติ ครม. จำนวน 98,488.01 ไร่ เนื้อที่ป่าชายเลนคงสภาพ 

จำนวน 59,708.55 ไร่ โดยอยู่ในพื้นที่ 6 อำเภอ 25 ตำบล ได้แก่ อำเภอเกาะกูด อำเภอเกาะช้าง อำเภอเขา
สมิง อำเภอคลองใหญ่ อำเภอเมืองตราด และอำเภอแหลมงอบ โดยตำบลหนองโสน มีพื้นที่ ป่าชายเลนคงสภาพ 
ประมาณ 4,600 ไร่ 

ความหลายหลายของแมลงและนกในป่าชายเลนจังหวัดตราด 
ในพื้นที่ป่าชายเลน ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ และ ตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด 

จังหวัดตราด พบจำนวน 8 อันดับ 35 วงศ์ 58 ชนิด ได้แก่ 1) แมลงที่กินพืชเป็นอาหาร (Herbivore) เช่น ด้วง
หนวดยาว (Noseriustibialis), มวนจู้จี้ (Aethussp.1) และด้วงดีด (Elateridaesp.) เป็นต้น 2) แมลงที่กินสัตว์
เป็นอาหาร (Carnivor) เช่น แมลงสาบ (Blattellasp.), ด้วงดิน (Carabidaesp.) และด้วงเสือ (Cylinderasp.)  
เป็นต้น 3) แมลงที ่ช ่วยผสมเกสร (Pollinator) เช่น ผีเสื ้อลายเสือลาย (Barsinesp.), ผีเสื ้อพุ ่มไม้ธรรมดา 
(Hypolycaenaerylus) และผีเสื้อหางริ้วขาวใหญ่ (Neomyrinanivea) เป็นต้น 

 นกที่พบมี 7 อันดับ (Order) 16 วงศ์ (Family) 31 ชนิด (Species) นกที่พบมากที่สุดได้แก่ นกหัว
โตทรายเล็ก (Charadriusmongolus) นกยางเปีย (Egerttagarzetta) นกยางเขียว (Butoridesstriata) ตามลำดับ 
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ความหลากหลายของสัตว์น้ำเศรษฐกิจจังหวัดตราด 
บริเวณตำบลวังกระแจะตำบลห้วงน้ำขาว ตำบลหนองโสน ตำบลหนองเสม็ด ตำบลหนองคันทรง 

ตำบลเนินทราย ตำบลท่าพริก ตำบลตะกางและตำบลชำราก อำเภอเมืองตราดตำบลแหลมงอบ และตำบลน้ำเชี่ยว 
อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด พบสัตว์น้ำเศรษฐกิจทั้งหมด 8 วงศ์ 9 ชนิด จำแนกเป็น กลุ่มปลา (Chordata)  
5 วงศ์ 5 ชนิด และกลุ ่มก ุ ้ง/ป ู (Crustacean) 3 วงศ์ 4 ชนิด โดยวงศ์ท ี ่พบจำนวนชนิดมากที ่ส ุด คือ  
วงศ์ Penaeidae (วงศ์กุ้ง) พบ 2 ชนิด ได้แก่ กุ้งขาวและกุ้งกุลาดำ ส่วนวงศ์ที่เหลือ พบอย่างละ 1 ชนิด เช่น  
วงศ์ Mugilidae (วงศ์ปลากระบอก) ได้แก่ ปลากระบอก วงศ์ Megalopidae (วงศ์ปลาตาเหลือก) ได้แก่ ปลา
ตาเหลือก และวงศ์ Toxotidae (วงศ์ปลาเสือพ่นน้ำ) ได้แก่ ปลาเสือพ่นน้ำ เป็นต้น 

ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตพื้นป่าชายเลนจังหวัดตราด 
บริเวณตำบลวังกระแจะตำบลห้วงน้ำขาว ตำบลหนองโสน ตำบลหนองเสม็ด ตำบลหนองคันทรง 

ตำบลเนินทราย ตำบลท่าพริก ตำบลตะกางและตำบลชำราก อำเภอเมืองตราด ตำบลแหลมงอบ และตำบลน้ำ
เชี่ยว อำเภอแหลมงอบจังหวัดตราด พบทั้งหมด 5 วงศ์ (Family) 5 สกุล (Genus) 7 ชนิด (Specie) มีความ
หนาแน่นรวมเท่ากับ 16.50 ตัวต่อตารางเมตร ชนิดที่พบมากที่สุด คือ หอยกะทิ มีความหนาแน่นเท่ากับ 5.50 
ตัวต่อตารางเมตร รองลงมาคือ หอยหูปากม่วง มีความหนาแน่นเท่ากับ 4.00 ตัวต่อตารางเมตร นอกจากนี้ยังพบ
ชนิดอื่นๆเพิ่มเติม ได้แก่ หอยหูแมว ปูแสมก้ามส้ม หอยหูปากเหลือง หอยขี้นก และหอยเทียนเมื่อพิจารณาความ
หลากหลายของประชาคมสิ่งมีชีวิตพ้ืนป่าชายเลนบริเวณจังหวัดตราด พบว่ามีค่าดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพ 
(H’) เท่ากับ 1.78 ค่าดัชนีความชุกชุมของชนิดพันธุ์ (d) เท่ากับ 1.32 และค่าดัชนีความสม่ำเสอ (J’) เท่ากับ 
0.92 
(ข้อมูลจากสำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน) 
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ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
  ๑.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 

โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ กำหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็น
เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั ่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื ่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆให้
สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามที่กำหนด
ในกฎหมายว่าด้วยการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยกำหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อรับผิดชอบในการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติ กำหนดวิธีการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำร่ าง
ยุทธศาสตร์ชาติ ในการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้งกำหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ประชาชนทุกภาคส่วนดำเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

เพ่ือให้เป็นไปตามท่ีกำหนดในพระราชบัญญัติการจัดทำ ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั ้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ รวม ๖ คณะอันประกอบด้วย 
คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั ่นคง คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม คณะกรรมการ
จัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการจัดทำ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อรับผิดชอบในการดำเนินการ
จัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนด ตลอดจนได้จัดให้มีการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติตามท่ีกฎหมายกำหนดแล้ว 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์  “ประเทศไทยมี
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายใน
ช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 

สถานการณ์ แนวโน้ม วิสัยทัศน์ และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ   
๑. บทนำ 

การพัฒนาประเทศไทยนับตั ้งแต ่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑  
เป็นต้นมาได้ส่งผลให้ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้รับการยกระดับเป็น
ประเทศในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลาง ในด้านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ส่งผลให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากการเป็นประเทศยากจน และในด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบใน
ความหลากหลายเชิงนิเวศ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความท้าทายต่อการพัฒนาที่สำคัญ อาทิ อัตราการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี ๒๕๖๐ ที่ร้อยละ ๓.๙ ถือว่าอยู่ในระดับต่ำกว่าศักยภาพ เมื่อเทียบกับร้อยละ ๖.๐  
ต่อปีในช่วงเวลาเกือบ ๖ ทศวรรษที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของการลงทุนภายในประเทศและ
สถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟื้นตัวได้เต็มที่โครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่ยังไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมได้
อย่างเต็มประสิทธิภาพภาคบริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตในระดับต่ำ ขาดการนำเทคโนโลยีเข้ามาเพ่ิม
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ประสิทธิภาพในการผลิต ประกอบกับแรงงานไทยยังมีปัญหาเรื่องคุณภาพและสมรรถนะที่ไม่สอดคล้องกับความ
ต้องการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ 

นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัยยังคงเป็นปัจจัยท้าทายสำคัญ
ต่อการพัฒนาประเทศ แม้ว่าการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข โครงสร้างพื้นฐาน
ต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคมอื่น ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพิ่มมากขึ้น แต่ยังคงมีปัญหาเรื่องคุณภาพ
การให้บริการที่มีมาตรฐานแตกต่างกันระหว่างพื้นที่ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้ประเทศไทยยังคงมีปัญหา
ความเหลื่อมล้ำในหลายมิติ ขณะที่ปัญหาด้านความยากจนยังคงเป็นประเด็นท้าทายในการยกระดับการพัฒนา
ประเทศให้ประชาชนมีรายได้สูงขึ้นและแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำอย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันการวางกลยุทธ์ระยะยาว
ในการฟื้นฟู การใช้ และการรักษาทรัพยากรอย่างบูรณาการเพื่อการพัฒนาประเทศที่ผ่านมายังขาดความชัดเจน  
ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศยังมีปัญหาการใช้อย่างสิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมลงอย่าง
รวดเร็ว 

ทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าวข้างต้นมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  
การพัฒนาประเทศขาดความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อความต้องการและปัญหาของประชาชน 
ขณะที่ความมั่นคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ต้องเสริมสร้างให้เกิดความเข้มแข็ง  ลดความขัดแย้งทาง
ความคิดและอุดมการณ์ที่มีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้ำ ความไม่เสมอภาค การขาดความเชื่อมั่นในกระบวนการ
ยุติธรรม และปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวม
จิตใจให้เกิดความรักและความสามัคคี 

ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนประชากรวัยแรงงานและวัย
เด็กที่ลดลงและประชากรสูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่จะทำให้การพัฒนาประเทศใน
มิติต่าง ๆ มีความท้าทายมากขึ้น ทั้งในส่วนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศในการจัดสวัสดิการเพ่ือ
ดูแลผู้สูงอายุที่เพ่ิมสูงขึ้น การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ความมั่นคงทางสังคม 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนซึ่งจะเป็นประเด็นท้าทายต่อการขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็น
ประเทศพัฒนาแล้ว 

๒. ปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ 
แม้ว่าประเทศไทยจะมีตำแหน่งที่ตั้งที่สามารถเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงในภูมิภาคและ

เป็นประตูสู ่เอเชีย แต่การที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศ  ทำให้ปัญหาด้านเขตแดนกับ
ประเทศเพื ่อนบ้านยังคงเป็นความท้าทายด้านความมั ่นคงในอนาคต  นอกจากนี้ ประเทศไทยยังคงต้องให้
ความสำคัญกับปัญหาด้านความมั่นคงอื่น ๆ ที่มีความซับซ้อน ละเอียดอ่อน และมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติ ที่
อาจเป็นประเด็นท้าทายต่อการสร้างบรรยากาศความไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชนและระหว่างประชาชนกับ
ประชาชน ซึ่งรวมถึงการสร้างความสามัคคีของคนในชาติที่จะนำไปสู่ การแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม
ประชากรไทยที่มีแนวคิดและความเชื่อที่แตกต่างกันอย่างยั่งยืนนอกจากนี้  การขยายอิทธิพลและการเพิ่มบทบาท
ของประเทศมหาอำนาจ ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบหลายขั้วอำนาจ หรือเกิดการย้ายขั้วอำนาจทาง
เศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต  ขณะที่องค์กรที่ไม่ใช่รัฐ อาทิ 
องค์การระหว่างประเทศ และบรรษัทข้ามชาติ จะมีบทบาทมากข้ึนในการกำหนดกฎ ระเบียบ ทิศทางความสัมพันธ์
และมาตรฐานสากลต่างๆ ทั้งในด้านความมั่นคง และเศรษฐกิจ รวมทั้งการรวมกลุ่มเศรษฐกิจและการเปิดเสรีใน
ภูมิภาคที่นำไปสู่ความเชื่อมโยงในทุกระบบ อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านอาชญากรรมข้ามชาติและเศรษฐกิจนอก
ระบบ รวมทั้งปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย ์และการลักลอบเข้าเมือง 

ในทางกลับกัน ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจะก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่างพลิกผัน อาท ิเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ 
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อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ หุ่นยนต์และโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรมสมัยใหม่ และ
เทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่งตัวอย่างแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเหล่านี้  คาดว่าจะเป็นปัจจัย
สนับสนุนหลักที่ช่วยทำให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะกลับมาขยายตัวได้เข้มแข็งขึ้น  แนวโน้ม
สำคัญที่จำเป็นต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด อาทิการรวมกลุ่มทางการค้าและการลงทุนที่จะมีความหลากหลาย
เพ่ิมมากขึ้น การแข่งขันที่คาดว่าจะรุนแรงขึ้นในการเพ่ิมผลิตภาพและสร้างความหลากหลายของสินค้าและบริการ
ที่ตอบโจทย์รูปแบบชีวิตใหม่ๆ 

นอกจากนั้น ประเทศไทยคาดว่าจะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี  ๒๕๗๔ จะ
ก่อให้เกิดโอกาสใหม่ๆ ในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุที่จะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
รวมทั้งการคาดการณ์ว่าครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นประชากรในประเทศไทย
จะมีช่วงอายุที่แตกต่างกันและจะมีกลุ่มคนช่วงอายุใหม่ๆ เพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกต่าง
กัน ดังนั้น การเตรียมความพร้อมของประชากรให้มีคุณภาพและการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการผลิตและ
การบริการของประเทศจะเป็นความท้าทายสำคัญในระยะต่อไป 

ในขณะเดียวกัน โครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาจทำให้เกิดความต้องการแรงงาน
ต่างชาติเพิ่มมากขึ้นเพื่อทดแทนจำนวนแรงงานไทยที่ลดลง ซึ่งปัจจัยด้านการเปิดเสรีในภูมิภาคและความก้าวหน้า
ของการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในภูมิภาคจะทำให้การเคลื่อนย้ายแรงงานและการย้ายถิ่นมีความสะดวกมาก
ขึ้น และเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายประชากรเข้าออกประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่ม
ประชากรที่มีศักยภาพซึ่งมีแนวโน้มในการเคลื่อนย้ายไปเรียนหรือทำงานในทั่วทุกมุมโลกสูงขึ้น  ทั้งนี้ การย้ายถิ่น
ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น  จึงอาจจะเป็นไปได้ที่ประเทศไทยจะยังคงเป็น
ประเทศผู้รับของประชากรจากประเทศเพื่อนบ้านขณะที่ประชากรไทยโดยเฉพาะแรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจใน
การย้ายถิ่นไปยังประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่ดีกว่า อาจทำให้การแย่งชิงแรงงานมีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งจะยิ่ง
ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย 

นอกจากนี้ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดว่าจะมีความรุนแรงมากขึ้นทั้ง
ในเชิงความผันผวน ความถี ่และขอบเขตที่กว้างขวางมากขึ้น ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ระบบ
โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกับความมั่นคงด้านอาหารและน้ำ 
ขณะที่ระบบนิเวศต่างๆ มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงในการสูญเสียความสามารถใน
การรองรับความต้องการของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ดี ระดับความรุนแรงของผลกระทบอันเกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศต่าง ๆ ดังกล่าวที่แต่ละประเทศจะต้องเผชิญจะ
มีความแตกต่างกัน ทำให้การเป็นสังคมสีเขียวการรักษาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างบูรณาการจะได้รับความสำคัญและความสนใจจากนานาประเทศรวมทั้งประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น  พลังงาน
ทดแทนและพลังงานทางเลือกรวมถึงการสร้างสมดุลความมั ่นคงด้านพลังงานและอาหารมีแนวโน้มที ่จะมี
ความสำคัญเพิ่มมากขึ้นกฎระเบียบและข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมจะมีความเข้มข้นและเข้มงวดขึ้น  โดยกรอบการ
พัฒนาตามข้อตกลงระหว่างประเทศต่างๆ ที่สำคัญ เช่น เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และบันทึกความตกลงปารีส
จะได้รับการนำไปปฏิบัติอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น 

แนวโน้มเหล่านี้จะก่อให้เกิดความท้าทายต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติ ทั้งในส่วนของการ
จ้างงานและอาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหม่ๆ ความมั่นคงของประเทศอันเกิดจากภัยคุกคามและความเสี่ยง
ด้านอื่นๆ ที่ซับซ้อนขึ้น อาชญากรรมไซเบอร์ รูปแบบการก่อสงครามที่ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ การเคลื่อนย้าย
อย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ เทคโนโลยีและสินค้าและบริการ การปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รวดเร็วและคาดการณ์ได้ยากการเกิดขึ้นของโรคระบาด และโรคอุบัติใหม่ที่จะ
ส่งผลให้การเฝ้าระวังด้านการสาธารณสุขในประเทศมีความสำคัญมากขึ้น  อาจนำไปสู่ปัญหาความเหลื่อมล้ำที่ทวี
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ความรุนแรงมากขึ้นได้ หากไม่มีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและรองรับผลกระทบต่างๆ  ที่คาดว่าจะ
เกิดข้ึน ซึ่งรวมถึงการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผันที่จะ
เกิดข้ึนอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการเข้าถึงเทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐาน และองค์ความรู้สมัยใหม่มีระดับ
ความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มประชากรต่างๆ โดยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกล่าวจะส่งผล
ต่อทั้งการจ้างงานและอาชีพที่จะมีรูปแบบและลักษณะงานที่เปลี่ยนไป มีความต้องการแรงงานที่มีสมรรถนะสูงเพ่ิม
มากขึ้น หลายอาชีพอาจหายไปจากตลาดงานในปัจจุบันและบางอาชีพจะถูกทดแทนด้วยระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะ
อาชีพที่ต้องการทักษะระดับต่ำ ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ปรับตัวไม่ทัน
หรือขาดความรู้และทักษะที่ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปกระแสโลกาภิวัตน์ที่จะทำให้เกิดการพัฒนาขยายความ
เป็นเมือง วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่อาจจะมีความแปรปรวน
มากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจัยทั้งหมดดังกล่าวจะส่งผลให้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำของประเทศมีความซับซ้อน
มากยิ่งขึ้น 

จากปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆ
ข้างต้น เห็นได้ว่าบริบทและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว มีพลวัตสูง และมีความซับซ้อนหลากหลายมิติ ซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศอย่างมาก ดังนั้น 
การพัฒนาประเทศจึงจำเป็นต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกด้านการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง  มี
ความร่วมมือในลักษณะประชารัฐจากภาคส่วนต่างๆ ในรูปแบบของหุ้นส่วนการพัฒนาที่เป็นการดำเนินงานอย่าง
บูรณาการ เนื่องจากทุกมิติการพัฒนามีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน โดยประเทศไทยจำเป็นต้องมีทรัพยากรมนุษย์
ที่มีคุณภาพ มีความรู้ สมรรถนะ และทักษะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ สามารถรู้เท่าทันและปรับตัวให้
สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข มีอาชีพที่มั่นคง สร้างรายได้ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และ
กติกาใหม่ๆ และมาตรฐานที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งจำเป็นต้องมีการพัฒนา
ระบบและปัจจัยส่งเสริมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกัน ทั้งในส่วนของระบบการเรียนการสอน และการพัฒนา
ทักษะฝีมือที่สอดคล้องกันกับการพัฒนาของคนในแต่ละช่วงวัย ระบบบริการสาธารณะ โครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้ง
การให้ความสำคัญกับการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม  เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถยกระดับเป็นเจ้าของ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวทันโลก จากการต่อยอดการพัฒนาบนพื้นฐานนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ส่งผลให้เกิด
การสร้างห่วงโซ่มูลค่าทางเศรษฐกิจในทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรและภาคบริการ กระจายผลประโยชน์จาก
การพัฒนา ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ และนำไปสู่การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วน 

นอกจากนี้ ประเทศไทยต้องให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงานและ
อาหาร การรักษาไว้ซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศ การส่งเสริมการดำเนินชีวิตและธุรกิจ และการพัฒนาและขยาย
ความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่องที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกับการมีข้อกำหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์
ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พื้นที่ที่ชัดเจน  ขณะที่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์  กฎหมาย 
ระบบภาษีต้องมีกลยุทธ์การพัฒนาที่สามารถอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ประเทศมีศักยภาพการแข่งขันที่
สูงขึ้น และสามารถใช้จุดแข็งในเรื่องตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
มากขึ้น รวมทั้งให้ความสำคัญของการรวมกลุ่มความร่วมมือกับนานาประเทศในระดับภูมิภาคและระดับโลก  เพ่ือ
กระชับและสร้างสัมพันธไมตรี เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทูต ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างพลังทางเศรษฐกิจและ
รักษาความมั่นคงของประเทศ โดยจำเป็นต้องสร้างความพร้อมในการที่จะยกระดับมาตรฐานและมีการปฏิบัติให้
เป็นไปตามระเบียบกติกาสากลในด้านต่างๆ ขณะเดียวกันประเทศไทยจำเป็นต้องเร่งให้มีการปฏิรูประบบราชการ
และการเมืองเพ่ือให้เกิดการบริหารราชการที่ดีและมีเสถียรภาพทางการเมือง  มีการส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่น
สถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจเพ่ือให้เกิดความรักความสามัคคี และลดความขัดแย้งภายในประเทศ โดยที่นโยบาย
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การพัฒนาต่างๆ จำเป็นต้องคำนึงถึงความสอดคล้องกับโครงสร้างและลักษณะพฤติกรรมของประชากรที่อาจจะมี
ความแตกต่างจากปัจจุบันมากข้ึน 

ดังนั้น ภายใต้เงื่อนไขโครงสร้างประชากร โครงสร้างเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพภูมิอากาศ
สิ่งแวดล้อม และปัจจัยการพัฒนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ประเทศไทยจำเป็นต้องมีการวางแผนการพัฒนาที่
รอบคอบและครอบคลุม อย่างไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานเพื่อให้
เกิดการปรับตัวซึ่งจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างการขับเคลื่อนการพัฒนาให้ประเทศ
เจริญก้าวหน้าไปในอนาคตจึงจำเป็นต้องกำหนดวิสัยทัศน์ในระยะยาวที่ต้องบรรลุ พร้อมทั้งแนวยุทธศาสตร์หลักใน
ด้านต่างๆ เพื่อเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างบูรณาการบนพื้นฐานประชารัฐเพื่อยกระดับจุดแข็งและ
จุดเด่นของประเทศ และปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนและจุดด้อยต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ โดยยุทธศาสตร์ชาติจะเป็น
เป้าหมายใหญ่ในการขับเคลื่อนประเทศ และถ่ายทอดไปสู่แผนในระดับอื่น ๆ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติทั้งในระดับ
ยุทธศาสตร์ ภารกิจและพื้นที่ ซึ่งรวมถึงพื้นที่พิเศษต่างๆ อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออกเพ่ือให้การพัฒนาประเทศสามารถดำเนินการได้อย่างมั่นคง มั่งค่ัง และ ยั่งยืน 

๓. วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั ่ง ยั ่งยืน” เพื ่อสนองตอบต่อ
ผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก ่การมีเอกราช อธิปไตย การดำรงอยู่อย่างม่ันคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ
และประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคม
ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและ
ความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและ
อาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่าง
ประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคม
โลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

ความมั ่นคง หมายถึง การมีความมั ่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี ่ยนแปลงทั้ง
ภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และ
มีความม่ันคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคง
ในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  สถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองที่
มั่นคงเป็นกลไกที่นำไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล  สังคมมีความปรองดอง
และความสามัคคี สามารถผนึกกำลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชน
มีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการดำรงชีวิต มีการออมสำหรับวัยเกษียณ ความมั่นคง
ของอาหาร พลังงาน และน้ำ มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืน
จนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับผลประโยชน์
จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานของ
องค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง ขณะเดียวกัน
ต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพื่อให้สามารถสร้าง
รายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพื่อให้สอดรับ
กับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่สำคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจและการค้ากับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดสำคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง 
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การผลิต การค้า การลงทุน และการทำธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะ
สามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย ์ทุนทางปัญญาทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร 
ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษาและการฟ้ืนฟู
ฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมี
คุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบาย
ที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน  และทุกภาคส่วนในสังคม
ยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 

โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุขเศรษฐกิจ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศใน
หลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชน
และประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประกอบด้วย 

๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
๕ ) ความหลากหลายทางช ีวภาพ  ค ุณภาพส ิ ่ งแวดล ้อม  และความย ั ่ งย ืนของ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 

๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อให้ประเทศไทยสามารถยกระดับการพัฒนาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์และเป้าหมายของการ

พัฒนาประเทศ จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 6 ยุทธศาสตร์ โดยแต่ละยุทธศาสตร์มีเป้าหมายและ
ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

๔.๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
๒) การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามท่ีกระทบต่อความม่ันคง

ของชาติ 
๔) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กร

ภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 
๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 

๔.๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
๑) การเกษตรสร้างมูลค่า 
๒) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
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๓) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
๔) โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
๕) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 

๔.๓ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
๑) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
๓) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
๔) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
๕) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
๖) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

๗) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 

๔.๔ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
๑) การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
๒) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
๓) การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
๔) การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา  การพึ่งตนเองและการ

จัดการตนเอง 

๔.๕ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๑) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
๒) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
๓) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
๔) พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็น

เมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
๕) พัฒนาความม่ันคง น้ำ พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
๖) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือกำหนดอนาคตประเทศ 

๔.๖ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
๑) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่าง

สะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 
๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยง

การพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 
๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วน

ร่วมในการพัฒนาประเทศ 
๔) ภาครัฐมีความทันสมัย 
๕) บุคลากรภาคร ัฐเป ็นคนด ีและเก ่ง  ย ึดหล ักค ุณธรรม  จร ิยธรรม  มีจ ิตสำนึก 

มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
๖) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
๗) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จำเป็น 
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๘) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค 

  ๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) 
หลักการและแนวคิด  
ตามที่ประเทศไทยได ้ม ีการประกาศใช ้ร ัฐธรรมน ูญแห ่งราชอาณาจ ักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐  

เป็นต้นมา รูปแบบการจัดทำแผนเพื ่อวางกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศได้มีการปรับเปลี ่ยนไปอย่าง  
มีนัยสำคัญ โดยมาตรา ๖๕ ภายใต้หมวดแนวนโยบายแห่งรัฐ ได้กำหนดให้ รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็น
เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ และกรอบ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีให้สอดคล้องและบูรณาการกัน เพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายการ
พัฒนาประเทศที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ ทั ้งนี ้ การถ่ายทอดยุทธศาสตร์ชาติไปสู ่การปฏิบัติให้มีความ
สอดคล้องกันอย่างเป็นระบบนั้น แผนระดับที่ ๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นกรอบทิศทางการพัฒนา
ประเทศในภาพรวมที่ครอบคลุมการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาประเทศ ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม  
และสิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกัน ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยมี แผนระดับที่ ๒ เป็นกลไกสำคัญใน
การถ่ายทอดแนวทางการขับเคลื่อนประเทศในมิติต่าง ๆ ของยุทธศาสตร์ชาติ ไปสู่การปฏิบัติ ซึ ่งประกอบด้วย  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ทำหน้าที่ในการถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ของยุทธศาสตร์ชาติ
ลงสู่แผนระดับต่าง ๆ โดยคำนึงถึงประเด็นร่วมหรือประเด็นตัดข้ามระหว่างยุทธศาสตร์และการประสานเชื่อมโยง
เป้าหมายของแต่ละแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติให้มีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน  แผนการปฏิรูป
ประเทศ ทำหน้าที ่เป็นแผนที ่มุ ่งเน้นการปรับเปลี ่ยน แก้ไขปัญหา อุปสรรคเร่งด่วนเชิงโครงสร้าง กลไก  
หรือกฎระเบียบ เพื่อให้รากฐานการพัฒนาภายในประเทศมีความเหมาะสม เท่าทันกับบริบทการพัฒนาที่ประเทศ
ต้องการมุ่งเน้น ขณะที่ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ทำหน้าที่เป็นกรอบหรือทิศทางใน
การดำเนินการป้องกัน แจ้งเตือน แก้ไข หรือ ระงับยับยั ้งภัยคุกคามเพื ่อธำรงไว้ซึ ่งความมั ่นคงแห่งชาติ  
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทำหน้าที่เป็น แผนระบุทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาที่ประเทศควร
ให้ความสำคัญและมุ่งดำเนินการของยุทธศาสตร์ชาติ โดยคำนึงถึงพลวัตและเงื่อนไขการพัฒนาที่ประเทศเผชญิอยู่ 
เพื่อเป็นแนวทางให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องปรับจุดเน้นการดำเนินงานมุ่งสู่การเสริมสร้างความสามารถของประเทศให้
สอดรับ ปรับตัวเข้ากับเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงไป โดยระบุทิศทางการพัฒนาอย่างชัดเจน ส่งผลให้การพัฒนาประเทศ
ตั้งแต่ระดับทิศทาง โครงสร้าง นโยบาย ตลอดจนกลยุทธ์และกลไกในการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติมีความเชื่อมโยง
กันทุกระดับ และจะเป็นพลังในการนำพาประเทศไปสู่การบรรลุเป้าหมายระยะยาวอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ ประเด็นการ
พัฒนาที่สำคัญนอกเหนือจากที่ระบุในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จะยังคงได้รับการเน้นย้ำให้
ความสำคัญและขับเคลื่อนผ่านแผนระดับ ๒ อื่น ๆ ที่อยู่ในระนาบเดียวกัน โดยแผนระดับที่ ๒ ทั้ง ๔ แผน  
จะเป็นกลไกที่ช่วยถ่ายทอดแนวทางการขับเคลื่อนประเทศในมิติต่าง ๆ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติใน 
แผนระดับที่ ๓ ซึ่งเป็นแผนเชิงปฏิบัติที่ระบุการดำเนินงานภายใต้แผนงาน โครงการที่มีความชัดเจนตามภารกิจของ
หน่วยงานภาครัฐ เพื่อที่จะสนับสนุนให้แผนระดับที่ ๒ และยุทธศาสตร์ชาติให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้บนความ
สอดคล้องเชื่อมโยงกันของแผนทุกระดับ 
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ จึงได้ถูกจัดทำขึ้น ให้เป็นแผนที่มีความชัดเจนใน
การกำหนดทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาประเทศที่ต้องการมุ่งเน้น โดยเริ่มต้นจากการสังเคราะห์ วิเคราะห์
แนวโน้ม พร้อมทั ้งผลกระทบจากการเปลี ่ยนแปลงที ่อาจเกิดขึ ้นทั ้งภายในประเทศ ภูมิภาค และระดับโลก  
เพื่อประเมินความท้าทายและโอกาสในการพัฒนาประเทศภายใต้บริบทเงื่อนไขข้อจำกัดที่ประเทศไทยต้องเผชิญ 
อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยพิจารณาองค์ประกอบของการพัฒนาประเทศในมิติด้านต่าง ๆ  
ที่มีความเชื ่อมโยงหรือเป็นองค์ประกอบของประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ระบุไว้ในยุทธศาสตร์ชาติอย่างรอบด้าน  
ก่อนนำมาสู่การกำหนดจุดเน้นเชิงเป้าหมายที่ประเทศไทยต้องให้ความสำคัญและมุ่งเน้นดำเนินงานให้บรรลุผลใน
ระยะของแผนพัฒนาฯ เพื่อให้ประเทศพร้อมเติบโตอย่างยั่งยืนและสามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศ
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างสัมฤทธิ์ผล 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ เป็นกลไกที่สำคัญในการ
แปลงยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือให้การดำเนินงานของภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องสามารถสนับสนุนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติตามกรอบระยะเวลาที่คาดหวังไว้ได้ โดยพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ บัญญัติให้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ มีผลบังคับใช้ถึงวันที่ ๓๐ 
กันยายน ๒๕๖๕ ส่งผลให้กรอบระยะเวลา ๕ ปีของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ เริ่มต้น ณ 
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ครอบคลุมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นระยะ ๕ ปีที่สองของยุทธศาสตร์ชาติ 

ทั้งนี ้ การจัดทำแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่ ๑๓ อยู ่บนความตั ้งใจที ่จะให้แผนมีจุดเน้นและเป้าหมาย 
ของการพัฒนาที่เป็นรูปธรรม สามารถบ่งบอกทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจนที่ประเทศควรมุ่งไปในระยะ ๕ ปีถัดไป 
โดยเป็นผลที่เกิดจากกระบวนการสังเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้าน ทั้งสถานะของทุนในมิติต่าง ๆ บทเรียนของการ
พัฒนาที่ผ่านมา ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยและเงื่อนไขที่จะมีอิทธิพลต่อองคาพยพต่าง ๆ ของประเทศ 
รวมถึงการสนับสนุนให้ภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง
ตั้งแต่ในขั้นตอนการกำหนดกรอบทิศทางของแผนไปจนถึงการยกร่างแผน 

ในการกำหนดทิศทางของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ให้ประเทศสามารถก้าวข้ามความท้าทายต่าง ๆ 
เพื่อให้ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” ตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ชาติ ได้อาศัยหลักการและแนวคิด ๔ ประการ ดังนี้ 

๑. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยสืบสาน รักษา ต่อยอดการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ผ่านการกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศอย่างมีเหตุผล ความพอประมาณ ภูมิคุ ้มกัน  
บนฐานของความรู ้ ค ุณธรรม และความเพียร  โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับสถานการณ์และเง ื ่อนไข
ระดับประเทศและระดับโลกทั้งในปัจจุบันและอนาคตอันใกล้ และศักยภาพของทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคม 
และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อมของประเทศ ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความสมดุล 
ในมิติต่าง ๆ ทั้งความสมดุลระหว่างการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศกับความสามารถ  
ในการพึ่งตนเองได้อย่างมั ่นคง ความสมดุลของการกระจายโอกาสเพื ่อลดความเหลื ่อมล้ำระหว่างกลุ ่ม คน 
และพื้นที่ และความสมดุลทางธรรมชาติเพื่อให้คนอยู่ร่วมกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน 
รวมถึงการบริหารจัดการองคาพยพต่าง ๆ ของประเทศให้พร้อมรับกับความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง  
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ทั้งภายนอกและภายในประเทศ นอกจากนี้ ในการวางแผนและการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติต้องอาศัยองค์
ความรู้ทางวิชาการที่รอบด้านและพิจารณาด้วยความรอบคอบ ควบคู่กับการยึดถือผลประโยชน์ของประชาชน
ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง และมุ่งมั่นผลักดันให้การพัฒนาบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

๒. การสร้างความสามารถในการ “ล้มแล้ว ลุกไว” โดยมุ่งเน้นการพัฒนาใน ๓ ระดับ ประกอบด้วย 
๑) การพร้อมรับ หรือ ระดับ “อยู่รอด” ในการแก้ไขข้อจำกัดหรือจุดอ่อนที่มีอยู่ ซึ่งเป็นผลให้ประชาชนประสบ
ความยากลำบากในการดำรงชีวิต หรือทำให้ประเทศมีความเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกและภายใน 
รวมถึงการสร้างความพร้อมในทุกระดับในการรับมือกับสภาวะวิกฤติที่อาจเกิดขึ้น ให้สามารถฟ้ืนคืนสู่ภาวะปกติได้
อย่างรวดเร็ว  ๒) การปรับตัว หรือ ระดับ “พอเพียง” ในการปรับเปลี่ยนปัจจัยที่จำเป็นเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ในระดับครอบครัว ชุมชน พื้นที่ และประเทศ รวมถึงปรับทิศทาง
รูปแบบ และแนวทางการพัฒนาให้สอดรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ และ  ๓) การเปลี่ยนแปลงเพ่ือ
พร้อมเติบโตอย่างยั่งยืน หรือ ระดับ “ยั่งยืน” ในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในมิติต่าง ๆ  
เพื่อเสริมสร้างความสามารถของบุคคลและสังคมในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเพื่อสนับสนุนให้ประเทศ
สามารถเติบโตได้อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 

๓. เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั ่งย ืนของสหประชาชาติ โดยกำหนดทิศทางการพัฒนาที ่อยู่  
บนพื้นฐานของแนวคิด “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” มุ่งเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนทุกกลุ่ม ทั้งในมิติของ
การมีปัจจัยที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตขั้นพื้นฐานที่เพียงพอ การมีสภาพแวดล้อมที่ดี การมีปัจจัยสนับสนุนให้มี
สุขภาพที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ การมีโอกาสที่จะใช้ศักยภาพของตนในการสร้างความเป็นอยู่ที่ดี และ
การมุ่งส่งต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีไปยังคนรุ่นต่อไป 

๔. การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว โดยให้ความสำคัญกับ  
การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสมัยใหม่ และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม
ทางเศรษฐกิจ ควบคู่กับการรักษาความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรธรรมชาติ
และความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิต การให้บริการ และการบริโภคเพื่อลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

๑. วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา 
การกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

พลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน” ซึ่งหมายถึงการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่
ครอบคลุมตั้งแต่ระดับโครงสร้าง นโยบาย และกลไก เพ่ือมุ่งเสริมสร้างสังคมท่ีก้าวทันพลวัตของโลก และเก้ือหนุนให้
คนไทยมีโอกาสที่จะพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมกับการยกระดับกิจกรรมการผลิตและการให้บริการ
ให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ ่มที ่สูงขึ ้น โดยอยู ่บนพื้นฐานของความยั ่งยืนทางสิ ่งแวดล้อม เพื ่อให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ จึงได้กำหนดเป้าหมายหลักของการพัฒนาจำนวน ๕ ประการ ประกอบด้วย 

1.1 การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม มุ่งยกระดับ 
ขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการสำคัญ ผ่านการผลักดันส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมโดย
ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ ที ่ตอบโจทย์พัฒนาการของสังคมยุคใหม่ และเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่นและผู้ประกอบการรายย่อยกับห่วงโซ่มูลค่า
ของภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย รวมถึงพัฒนาระบบนิเวศท่ีส่งเสริมการค้าการลงทุนและนวัตกรรม 
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1.2 การพัฒนาคนสำหรับโลกยุคใหม่ มุ่งพัฒนาให้คนไทยมีทักษะและคุณลักษณะที่
เหมาะสมกับโลกยุคใหม่ ทั้งทักษะในด้านความรู้ ทักษะทางพฤติกรรม และคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดีของ
สังคม และเร่งรัดการเตรียมพร้อมกำลังคนให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และเอื้อต่อ  
การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู ่ภาคการผลิตและบริการเป้าหมายที่มีศักยภาพและผลิตภาพสูงขึ ้น รวมทั้ง  
ให้ความสำคัญกับการสร้างหลักประกันและความคุ้มครองทางสังคมที่สามารถส่งเสริมความมั่นคงในชีวิต 

1.3 การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม มุ่งลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและ
สังคม ทั้งในเชิงรายได้ พ้ืนที่ ความมั่งค่ัง และการแข่งขันของภาคธุรกิจ ด้วยการสนับสนุนช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง
และผู ้ด ้อยโอกาสให้มีโอกาสในการเลื ่อนสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม กระจายโอกาสทางเศร ษฐกิจ 
และจัดให้มีบริการสาธารณะที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมในทุกพ้ืนที่ พร้อมทั้งเพ่ิมโอกาสในการแข่งขันของ
ภาคธุรกิจให้เปิดกว้างและเป็นธรรม 

1.4 การเปลี่ยนผ่านการผลิตและบริโภคไปสู่ความยั่งยืน มุ่งลดการก่อมลพิษ ควบคู่ไปกับ 
การผลักดันให้เกิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับขีดความสามารถ 
ในการรองรับของระบบนิเวศ ตลอดจนลดปริมาณการปล่อยก๊าซเร ือนกระจกเพื ่อให้ประเทศไทยบรรลุ  
เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี ๒๕๙๓ และบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิ  
เป็นศูนย์ภายในปี ๒๖๐๘ 

1.5 การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและความ
เสี ่ยงภายใต้บริบทโลกใหม่ มุ่งสร้างความพร้อมในการรับมือและแสวงหาโอกาสจากการเป็นสังคมสูงวัย  
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยโรคระบาด และภัยคุกคามทางไซเบอร์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและกลไก
ทางสถาบันที่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล รวมทั้งปรับปรุงโครงสร้างและระบบการบริหารงานของภาครัฐให้
สามารถตอบสนองต่อการเปลี ่ยนแปลงของบริบททางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีได ้อย่างทันเวล า  
มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล 

โดยตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละเป้าหมายหลัก มีดังนี้ 

เป้าหมายหลัก ตัวช้ีวัด สถานะปัจจุบัน ค่าเป้าหมายในปี ๒๕๗๐ 
๑. การปรับโครงสร้าง

ภาคการผลิตและ
บริการสู่เศรษฐกิจ 
ฐานนวัตกรรม 

รายได้ประชาชาติต่อหัว ๗,๐๙๗ เหรียญสหรัฐต่อปี 
(๒๒๗,๐๐๐ บาท)  

ในปี ๒๕๖๔ 

๙,๓๐๐ เหรียญสหรัฐต่อปี 
(๓๐๐,๐๐๐ บาท) 

๒. การพัฒนาคน
สำหรับโลกยุคใหม่ 

ดัชนีความก้าวหน้าของคน 
(ประกอบดว้ยตัวชีว้ัดใน ๘ ด้าน ได้แก ่
สุขภาพ การศึกษา ชวีิตการงาน รายได้  

ที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม  
ชีวิตครอบครัวและชุมชน การคมนาคมและ 

การสื่อสาร และการมีส่วนร่วม) 

๐.๖๕๐๑ 
(ความก้าวหน้าของคนอยู่

ในระดับปานกลาง)  
ในปี ๒๕๖๓ 

๐.๗๒๐๙  
(ความก้าวหน้าของคน 

อยู่ในระดับสูง) 

๓. การมุ่งสู่สังคมแห่ง
โอกาสและความ 
เป็นธรรม 

ความแตกต่างของความเป็นอยู่ 
(รายจ่าย) ระหว่างกลุ่มประชากรที่

มีฐานะทางเศรษฐกิจสูงสุด 
ร้อยละ ๑๐ และต่ำสุดร้อยละ ๔๐  

๕.๖๘ เท่า 
ในปี ๒๕๖๓ 

ต่ำกว่า ๕ เท่า 
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เป้าหมายหลัก ตัวช้ีวัด สถานะปัจจุบัน ค่าเป้าหมายในปี ๒๕๗๐ 

๔. การเปลี่ยนผ่าน 
การผลิตและบริโภค
ไปสู่ความยั่งยืน 

ปริมาณการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจก 

ในปี ๒๕๖๒ 
การปล่อย 

ก๊าซเรือนกระจก 
ในภาคพลังงานและ
ขนส่ง ลดลงร้อยละ 
๑๗ เมื่อเทียบกับ
ปริมาณการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจก 

ในกรณีปกติ 

การปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจกโดยรวม 

(ครอบคลุม 
ภาคพลังงาน/คมนาคม
และขนส่ง/กระบวนการ

ทางอุตสาหกรรม/ 
การจัดการของเสีย) 

ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๒๐ เมื่อเทียบกับ

ปริมาณ 
การปล่อยก๊าซเรือน
กระจกในกรณีปกติ 

๕. การเสริมสร้าง 
ความสามารถของ
ประเทศในการ
รับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงและ
ความเสี่ยงภายใต้
บริบทโลกใหม่ 

ดัชนีรวมสะท้อนความสามารถในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง 
ประกอบด้วย ๔ ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ 

๑) ขีดความสามารถของ 
การปฏิบัติตามกฎอนามัย
ระหว่างประเทศและการเตรียม
ความพร้อมฉุกเฉินด้านสุขภาพ 

ร้อยละ ๘๕  
ในปี ๒๕๖๓ 

ร้อยละ ๙๐  
โดยสมรรถนะหลัก 
แต่ละด้านไม่ต่ำกว่า 

ร้อยละ ๘๐  
 

๒) อันดับความเสี่ยงด้านภูมิอากาศ  อันดับเฉลี่ย ๕ ปี  
(๒๕๕๘-๒๕๖๒)  
เท่ากับ ๓๖.๘ 

อันดับเฉลี่ย ๕ ปี  
(๒๕๖๖-๒๕๗๐)  
ไม่น้อยกว่า ๔๐1 

๓) อันดับความสามารถ 
ในการแข่งขันด้านดิจิทัล  

อันดับที่ ๓๘  
ในปี ๒๕๖๔ 

อันดับที่ ๓๐  
 

๔) อันดับประสิทธิภาพของรัฐบาล  อันดับที่ ๒๐ 
ในปี ๒๕๖๔ 

อันดับที่ ๑๕ 

ทั้งนี้ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละเป้าหมายหลัก เป็นตัวชี้วัดร่วมที่ต้องการอาศัยการดำเนินงานจาก
หลายหมุดหมายการพัฒนาประกอบกัน และใช้ในการวัดผลสัมฤทธิ์ของแผนในภาพรวม 

๒. หมุดหมายการพัฒนา 
เพื่อถ่ายทอดเป้าหมายหลักไปสู่ภาพของการขับเคลื่อนที่ชัดเจนในลักษณะของวาระการพัฒนาที่

เอ ื ้อให้เกิดการทำงานร่วมกันของหลายหน่วยงานและหลายภาคส่วนในการผลักดันการพัฒนาเรื ่องใด  
เรื่องหนึ่งให้เกิดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ จึงได้กำหนดหมุดหมายการพัฒนา จำนวน ๑๓ 
หมุดหมาย ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงสิ่งที่ประเทศไทยปรารถนาจะ “เป็น” หรือมุ่งหวังจะ “มี” เพื่อสะท้อนประเด็น

 
 



 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) แก้ไข ครั้งที ่2/2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน  หน้า  ๒๔ 

การพัฒนาที่มีลำดับความสำคัญสูงต่อการพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่าง
ยั่งยืน” โดยหมุดหมายทั้ง ๑๓ ประการ แบ่งออกได้เป็น ๔ มิติ ดังนี้ 

๒.๑ มิติภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย 
หมุดหมายที่ ๑  ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง 
หมุดหมายที่ ๒ ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน 
หมุดหมายที่ ๓ ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญของโลก 
หมุดหมายที่ ๔ ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง 
หมุดหมายที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่

สำคัญของภูมิภาค 
หมุดหมายที่ ๖ ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและ

อุตสาหกรรมดิจิทัลของอาเซียน 
๒.๒ มิติโอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม 

หมุดหมายที่ ๗ ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง 
และสามารถแข่งขันได้ 

หมุดหมายที่ ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่าง
ยั่งยืน 

หมุดหมายที่ ๙ ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครองทางสังคมที่
เพียงพอ เหมาะสม 

๒.๓ มิติความย่ังยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
หมุดหมายที่ ๑๐ ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ 
หมุดหมายที่ ๑๑ ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
๒.๔ มิติปัจจัยผลักดันการพลิกโฉมประเทศ 

หมุดหมายที่ ๑๒ ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การ
พัฒนาแห่งอนาคต 

หมุดหมายที่ ๑๓ ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน 

ความเชื่อมโยงระหว่างหมุดหมายการพัฒนากับเป้าหมายหลักแสดงไว้ในแผนภาพที่ 2.๑  
โดยหมุดหมายการพัฒนาที่กำหนดขึ้นเป็นประเด็นที่มีลักษณะเชิงบูรณาการที่ครอบคลุมการพัฒนาตั้งแต่ในระดับ
ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ และสามารถนำไปสู่ผลพัฒนาทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ไปพร้อม ๆ กัน ทำให้หมุดหมายแต่ละประการสามารถสนับสนุนเป้าหมายหลักได้มากกว่าหนึ่งข้อ นอกจากนี้  
การพัฒนาภายใต้แต่ละหมุดหมายไม่ได้แยกขาดจากกัน แต่มีการสนับสนุนหรือเอ้ือประโยชน์ซึ่งกันและกัน
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แผนภาพที่ 2.๑ ความเชื่อมโยงระหว่างหมุดหมายการพัฒนากับเป้าหมายหลัก 
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3. แผนกลยุทธ์รายหมุดหมาย  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ ได้กำหนดหมุดหมายการพัฒนา จำนวน ๑๓ 

หมุดหมาย โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
1) หมุดหมายที่ ๑ ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง 
หมุดหมายที่ ๑ ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง มีความ

เชื่อมโยงกับเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ทั้ง ๕ เป้าหมาย ได้แก่ เป้าหมายที่ ๑) การปรับโครงสร้าง
ภาคการผลิตและบริการสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม โดยยกระดับให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน และเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นและผู้ประกอบการรายย่อยสามารถเชื ่อมโยงกับห่วงโซ่มูลค่าของภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย 
เป้าหมายที่ ๒) การพัฒนาคนสำหรับโลกยุคใหม่ โดยสนับสนุนให้กำลังคนมีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการ
ของภาคการผลิตเป้าหมาย เป้าหมายที่ ๓) การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม โดยลดความเหลื่อมล้ำทั้ง
ในเชิงรายได้และความม่ันคง รวมถึงโอกาสในการแข่งขันของภาคธุรกิจ และให้กลุ่มเปราะบางและผู้ด้อยโอกาส 
มีโอกาสในการเลื่อนชั้นทางเศรษฐกิจและสังคมสูงข้ึน เป้าหมายที่ ๔) การเปลี่ยนผ่านการผลิตและบริโภคไปสู่ความ
ยั่งยืน โดยการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการผลิตและบริโภคอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับขีดความสามารถ
ในการรองรับของระบบนิเวศ และ เป้าหมายที่ ๕) การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงภายใต้บริบทโลกใหม่ โดยประเทศไทยมีความสามารถในการรับมือกับภัยคุกคามที่
สำคัญในอนาคต โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โรคระบาดร้ายแรงและโรคอุบัติใหม่ และภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์ 

เป้าหมายของหมุดหมายที่ ๑ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ จำนวน ๓ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้าน
การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ในเป้าหมาย (๑) ประเทศไทยเป็นประเทศพัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโต
อย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน และ (๒) ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น โดยมีแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นเกษตร ที่ให้ความสำคัญกับการยกระดับการผลิตให้เข้าสู่คุณภาพมาตรฐานความปลอดภัย 
การใช้ประโยชน์จากความโดดเด่นและเอกลักษณ์ของสินค้าเกษตร รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพในแต่ละ
พื้นที่เพื่อสร้างมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ในการผลิตและการ
จัดการฟาร์ม ๒) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ในเป้าหมายการสร้างความเป็นธรรม และลด
ความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ โดยมีแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นเศรษฐกิจฐานราก ที่ให้ความสำคัญกับ
การรวมกลุ่มในรูปแบบที่มีโครงสร้างกระจายรายได้ให้กับเศรษฐกิจและชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม และมีกลไก
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม และชุมชนท้องถิ่น
มาร่วมขับเคลื่อน พร้อมทั้งสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และ๓) ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในเป้าหมายการใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโตบนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้
สมดุลภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ โดยมีแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการเติบโตอย่าง
ยั่งยืน ที่ให้ความสำคัญกับการเติบโตที่เน้นหลักการใช้ประโยชน์ การอนุรักษ์ การรักษา ฟ้ืนฟูและสร้างใหม่ เพ่ือให้
มีฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินความพอดี ไม่ สร้างมลภาวะ
ต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ รวมถึงการผลิตและการบริโภคเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
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    1.1) เป้าหมาย ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมายของการพัฒนาระดับหมุดหมาย 

เป้าหมายท่ี ๑  มูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปสูงข้ึน 

ตัวช้ีวัดที่ ๑.๑  ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาเกษตรเติบโต ร้อยละ ๔.๕ ต่อปี 

ตัวช้ีวัดที่ ๑.๒ รายได้สุทธิต่อครัวเรือนเกษตรกร ไม่ต่ำกว่า ๕๓๗,๐๐๐ บาทต่อครัวเรือน เมื่อสิ้นสุดแผน 

ตัวช้ีวัดที่ ๑.๓ พื้นที่เกษตรอินทรีย์ เพิ่มขึ้นเป็น ๒.๐ ล้านไร่ และพื้นที่เกษตรที่ได้รับการรับรองตามหลักการปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดีเพ่ิมขึ้นเป็น ๒.๕ ล้านไร่ เมื่อสิ้นสุดแผน 

ตัวช้ีวัดที่ ๑.๔  พ้ืนที่เพาะปลูกพืชที่ไม่เหมาะสมลดลงร้อยละ ๑๐ เมื่อสิ้นสุดแผน 

เป้าหมายที่ ๒  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารจัดการ เพื่อคุณภาพ ความมั่นคงทางอาหาร 
และความยั่งยืนของภาคเกษตร 

ตัวช้ีวัดที่ ๒.๑  ภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตรวม เฉลี่ยร้อยละ ๑.๕ เมื่อสิ้นสุดแผน 

ตัวช้ีวัดที่ ๒.๒  มีตลาดกลางสินค้าเกษตรภูมิภาคในภาคเหนือ ๒ แห่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ แห่ง ภาคใต้ 
๒ แห่ง ภาคกลาง ๑ แห่ง และภาคตะวันออก ๑ แห่ง เมื่อสิ้นสุดแผน 

ตัวช้ีวัดที่ ๒.๓  น้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำทั้งประเทศมีปริมาณอย่างน้อย ๔๐,๐๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี เมื่อสิ้นสุดแผน 

ตัวช้ีวัดที่ ๒.๔  ระบบชลประทานมีประสิทธิภาพไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๕ เมื่อสิ้นสุดแผน 

ตัวช้ีวัดที่ ๒.๕ เกิดการใช้น้ำซ้ำในพ้ืนที่เกษตรนอกเขตชลประทาน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๒๐ ของพ้ืนที่ เมื่อสิ้นสุดแผน 

ตัวช้ีวัดที่ ๒.๖  มีพ้ืนที่ที่สามารถลดความเสี่ยงภัยน้ำท่วม-น้ำแล้ง และเกิดระบบจัดการน้ำชุมชน จำนวนไม่
น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตำบล เมื่อสิ้นสุดแผน 

เป้าหมายที่ ๓  การเพิ่มศักยภาพและบทบาทของผู้ประกอบการเกษตรในฐานะหุ้นส่วนเศรษฐกิจของห่วงโซ่
อุปทานที่ได้รับส่วนแบ่งประโยชน์อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม 

ตัวชี้วัดที่ ๓.๑  จำนวนสหกรณ์ภาคเกษตรในชั้นที่ ๑ ตามเกณฑ์การจัดระดับความเข้มแข็งสหกรณ์เพิ่มขึ้นอย่าง
น้อยร้อยละ ๑๘ เมื่อสิ้นสุดแผน 

ตัวชี้วัดที่ ๓.๒  จำนวนกลุ่มเกษตรกรในชั้นที่ ๑ ตามเกณฑ์การจัดระดับความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกรเพิ่มขึ้น อย่าง
น้อยร้อยละ ๖ เมื่อสิ้นสุดแผน 

ตัวชี้วัดที ่๓.๓  จำนวนวิสาหกิจชุมชนในระดับดี ตามเกณฑ์การจัดระดับความเข้มแข็งวิสาหกิจชุมชนเพิ่มขึ้น 
อย่างน้อยร้อยละ ๓๕ เมื่อสิ้นสุดแผน 

ตัวชี้วัดที่ ๓.๔  ผู้ประกอบการเกษตรเพ่ิมขึ้นปีละ ๔,๐๐๐ ราย
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2) หมุดหมายท่ี ๒ ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน 
  หมุดหมายที่ ๒ ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืนเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ที่มุ่งเน้นการสร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
รักษาการเป็นจุดหมายปลายทางท่ีสำคัญของการท่องเที่ยวระดับโลกที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกระดับ และเพ่ิมสัดส่วน
ของนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูง อีกทั้งยังเชื่อมโยงกับเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ใน ๔ เป้าหมาย 
ได้แก่ เป้าหมายที่ ๑) การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม โดยยกระดับให้ภาค
การท่องเที่ยวมีขีดความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้นและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการรายย่อยและชุมชนสามาร
เชื่อมโยงกับห่วงโซ่มูลค่าได้ เป้าหมายที่ ๒) การพัฒนาคนสำหรับโลกยุคใหม่ เป้าหมายที่ ๓) การมุ่งสู่สังคมแห่ง
โอกาสและความเป็นธรรม และ เป้าหมายที่ ๔) การเปลี่ยนผ่านการผลิตและบริโภคไปสู ่ความยั่งยืนโดยให้
ความสำคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

2.1) เป้าหมาย ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมายของการพัฒนาระดับหมุดหมาย 
เป้าหมายที่ ๑  การเปลี ่ยนการท่องเที ่ยวไทยเป็นการท่องเที ่ยวคุณภาพสูงที ่เชื ่อมโยงกับอุตสาหกรรม  

และบริการที่มีศักยภาพอ่ืน 
ตัวช้ีวัดที ่๑.๑ นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติมีค่าใช้จ่ายต่อวันเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อยละ ๑๐ ต่อปี 
ตัวช้ีวัดที่ ๑.๒  อันดับดัชนีการพัฒนาการเดินทางและการท่องเที่ยวดีขึ้น โดยมีอันดับรวมไม่เกินอันดับที่ ๒๕ 

ด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยไม่เกินอันด ับที ่ ๕๐ ด้านความ ยั ่งยืน  
ด้านส ิ ่งแวดล้อมไม่เก ินอันด ับที ่  ๕๐ ด ้านส ุขภาพและสุขอนามัยไม ่เก ินอันด ับท ี ่  ๕๐  
และด้านทรัพยากรทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ ไม่เกินอันดับที่ ๒๕ 

ตัวช้ีวัดที่ ๑.๓  ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ๐.๐๕ คะแนนต่อป ี
ตัวช้ีวัดที่ ๑.๔  จำนวนนักท่องเที่ยวกลุ่มเดินทางซ้ำ เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อยละ ๑๕ ต่อปี 
เป้าหมายที่ ๒ การปรับโครงสร้างการท่องเที่ยวให้พึ่งพานักท่องเที่ยวในประเทศและมีการกระจายโอกาส  

ทางเศรษฐกิจมากขึ้น 
ตัวช้ีวัดที่ ๒.๑  รายได้จากการท่องเที่ยวเมืองรองเฉลี่ยทุกเมืองเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ ต่อปี (ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ

เมืองรองทั้งหมด) 
ตัวช้ีวัดที่ ๒.๒  รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทย เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๑๐ ต่อปี   
ตัวช้ีวัดที่ ๒.๓  มีชุมชนที่เป็นวิสาหกิจเพ่ือสังคม เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยปีละ ๕๐ ชุมชน  
เป้าหมายที่ ๓  การท่องเที่ยวไทยต้องมีการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนในทุกมิติ 
ตัวช้ีวัดที่ ๓.๑  ผู้ประกอบการและแหล่งท่องเที่ยวได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๑๐ ต่อปี  
ตัวช้ีวัดที่ ๓.๒ ชุมชนท่องเที่ยวได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าปีละ ๕๐ ชุมชน 
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3) หมุดหมายท่ี ๓ ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญของโลก 
หมุดหมายที่ ๓ ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญของโลกเชื่อมโยงกับเป้าหมายหลัก

ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ใน ๓ เป้าหมาย ประกอบด้วย เป้าหมายที่ ๑) การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและ
บริการสู ่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม โดยการยกระดับให้ข ีดความสามารถในการแข่งขัน เศรษฐกิจท้องถิ่น  
และผู้ประกอบการรายย่อยสามารถเชื่อมโยงกับห่วงโซ่มูลค่า และประเทศไทยมีระบบนิเวศที่สนับสนุนการค้าการ
ลงทุนและการพัฒนานวัตกรรม เป้าหมายที่ ๒) การพัฒนาคนสำหรับโลกยุคใหม่ โดยมุ่งพัฒนาให้คนไทยมีทักษะ 
ที่จำเป็นสำหรับโลกยุคใหม่และมีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม สอดคล้ องกับความต้องการของ 
ภาคการผลิตเป้าหมาย และได้รับความคุ้มครองทางสังคมที่ส่งเสริมความมั่นคงในชีวิต และ เป้าหมายที่ ๔) 
การเปลี่ยนผ่านการผลิตและบริโภคไปสู่ความยั่งยืน โดยการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการผลิตและบริโภคอย่างมี
ประสิทธิภาพ ให้ความสำคัญกับการจัดการปัญหามลพิษสำคัญด้วยวิธีการที่ยั่งยืน รวมทั้งการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกของประเทศมีแนวโน้มลดลง ซึ่งเป้าหมายหลักทั้ง ๓ ประการของหมุดหมายที่ ๓ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ประเด็นอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตที่มุ่งเน้นผลักดัน  
การเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งระบบไปสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะ ส่งเสริมเทคโนโลยี  
และพัฒนาอุตสาหกรรมระบบกักเก็บพลังงาน ส่งเสริมการลงทุนที่เน้นการวิจัยและพัฒนาและการถ่ายทอด
เทคโนโลยี รวมทั้งสนับสนุนให้อุตสาหกรรมยานยนต์ได้รับมาตรฐานสากล 

หมุดหมายที่ ๓ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ที่มุ่งเน้น
การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตโดยในช่วงวัยแรงงาน มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพ ทักษะ และสมรรถนะ
แรงงานอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ทั้งนี้ หมุดหมายที่ ๓ ยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่มุ่งเน้นการส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่
ยั่งยืน และการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ โดยมุ่งเน้นการลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก และการสร้างสังคมคาร์บอนต่ำ 

3.1) เป้าหมาย ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของการพัฒนาระดับหมุดหมาย 
เป้าหมายที่ ๑ การสร้างอุปสงค์ของรถยนต์ไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ เพื่อการใช้ในประเทศและส่งออก 
ตัวช้ีวัดที่ ๑.๑  ปริมาณการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า (ยานยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ ซึ่งหมายถึงจำนวนจดทะเบียน

รถยนต์ใหม่ ประกอบด้วยรถยนต์ประเภทยานยนต์ไฟฟ้าพลังงานแบตเตอรี่ และยานยนต์ไฟฟ้า
เซลล์เชื้อเพลิง) จำนวน ๒๘๒,๒๔๐ คัน คิดเป็นร้อยละ ๒๖ ของยานยนต์ทั้งหมด ภายในปี ๒๕๗๐ 

ตัวช้ีวัดที่ ๑.๒  ปริมาณการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า (ยานยนต์ที ่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์) จำนวน ๓๘๐,๒๕๐ คัน  
คิดเป็นร้อยละ ๑๗ ของยานยนต์ทั้งหมด ภายในปี ๒๕๗๐ 

ตัวช้ีวัดที่ ๑.๓  ปริมาณรถยนต์ที่ได้ปรับเปลี่ยนเป็นยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ๔๐ ,๐๐๐ คัน 
ภายในปี ๒๕๗๐ 

ตัวช้ีวัดที่ ๑.๔  อัตราการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกยานยนต์ไฟฟ้าเพิ ่มขึ ้นร้อยละ ๕ ต่อปี หรืออัตรา  
การขยายตัวของมูลค่าส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้าของไทยเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๕ ต่อปี 

เป้าหมายที่ ๒ ผู้ประกอบการเดิมสามารถปรับตัวไปสู่การผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและมีการลงทุนเทคโนโลยี  
ยานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญภายในประเทศ 

ตัวช้ีวัดที่ ๒.๑  อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยเป็นฐานการผลิตอันดับ ๑ ในอาเซียน และอยู่อันดับ ๑ ใน ๑๐ ของโลก 
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ตัวช้ีวัดที่ ๒.๒  มูลค่าส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนรวมไม่น้อยกว่า ๑๓๐,๐๐๐ ล้านบาท 
ภายในปี ๒๕๗๐ 

ตัวช้ีวัดที่ ๒.๓  จำนวนผู ้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทานของยานยนต์ไฟฟ้าเพิ ่มขึ ้นไม่น้อยกว่า ๑๔ ราย  
และเกิดการลงทุนเทคโนโลยีสำคัญของยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยภายในปี ๒๕๗๐ 

ตัวช้ีวัดที่ ๒.๔  สัดส่วนจำนวนผู้ประกอบการเดิมที่สามารถปรับเปลี่ยนธุรกิจไปสู่ธุรกิจใหม่เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ 
ภายในปี ๒๕๗๐ 

ตัวช้ีวัดที่ ๒.๕  จำนวนแรงงานเดิมที่ได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงานด้านยานยนต์ไฟฟ้าและเข้ามาเป็นแรงงาน  
ในอุตสาหกรรมใหม่เพ่ิมข้ึน ๕,๐๐๐ คน ภายในปี ๒๕๗๐ 

เป้าหมายที ่๓ การสร้างความพร้อมของปัจจัยสนับสนุนอย่างเป็นระบบ 
ตัวช้ีวัดที่ ๓.๑  มูลค่าการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์เพิ่มข้ึน  

ร้อยละ ๒๐ ต่อปี 
ตัวช้ีวัดที่ ๓.๒  แรงงานที่ได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงานด้านยานยนต์ไฟฟ้ามีจำนวนไม่น้ อยกว่า ๓๐,๐๐๐ คน 

ภายในปี ๒๕๗๐ 
ตัวช้ีวัดที่ ๓.๓  จำนวนสถานีอัดประจุไฟฟ้าสาธารณะ/หัวจ่ายชาร์จเร็ว เพ่ิมข้ึน ๕,๐๐๐ หัวจ่าย ภายในปี ๒๕๗๐ 
ตัวช้ีวัดที่ ๓.๔  จำนวนมาตรฐานด้านคุณสมบัติและความปลอดภัยของชิ้นส่วนหลักทั้งหมดของยานยนต์ไฟฟ้า

เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า ๑๕ ฉบับต่อปี 
ตัวช้ีวัดที่ ๓.๕  มลพิษทางอากาศ (ฝ ุ ่นละอองที ่ม ีขนาดเล็กกว่า ๒ .๕ ไมครอน) และปริมาณการปล่อย 

ก๊าซเรือนกระจกในภาคคมนาคมขนส่งลดลงร้อยละ ๔ ต่อปี 
 



 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) แก้ไข ครั้งที ่2/2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน  หน้า  ๓๓ 

3.2) แผนที่กลยุทธ์ 
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4) หมุดหมายที่ ๔ ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง 
การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพสูงจะสอดรับกับเป้าหมายหลัก 

๔ ประการของแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่ ๑๓ ได้แก่ เป้าหมายที่ ๑) การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการ 
สู ่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม โดยการใช้นวัตกรรมในการผลิตสินค้าและจัดบริการทางการแพทย์และสุขภาพ 
เพื ่อสร ้างม ูลค่าเพิ ่มทางเศรษฐกิจ เป ้าหมายที ่  ๒) การพัฒนาคนสำหรับโลกยุคใหม่ท ี ่ม ีสมรรถนะสูง 
ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการยกระดับขีดความสามารถบริการทางการแพทย์  
และสุขภาพ เป้าหมายที่ ๓) การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม ในการลดผลกระทบต่อการเข้าถึงบริการ
ทางสาธารณสุขของคนไทย และ เป้าหมายที่ ๕) การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับการ
เปลี ่ยนแปลงและความเส ี ่ยงภายใต้บริบทโลกใหม่ ในการวางแนวทางการพัฒนาระบบบริหารจ ัดการ  
ภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพและระบบบริการสุขภาพ นอกจากนี้ ยังเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติที่สำคัญในด้าน 
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน ในประเด็นเป้าหมาย ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น  
ที่กำหนดอุตสาหกรรมการแพทย์แบบครบวงจรเป็นอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตที่อาศัยคว ามเชี่ยวชาญ
ด้านการแพทย์ของไทย สร้างอุตสาหกรรมเกี ่ยวเนื ่องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์  
การใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ใหม่ ๆ ยกระดับการให้บริการทางการแพทย์อย่างมีคุณภาพในระดับสากล รวมทั้ง
เชื ่อมโยงอุตสาหกรรมทางการแพทย์และบริการท่องเที ่ยวเพื ่อสุขภาพ และเชื ่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ  
ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ในประเด็นเป้าหมาย สร้างความเป็นธรรมและลด  
ความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ ที่มุ่งเน้นการสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข 

4.1) เป้าหมาย ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมายของการพัฒนาระดับหมุดหมาย 
เป้าหมายที่ ๑ ไทยมีศักยภาพในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากสินค้าและบริการสุขภาพ 
ตัวช้ีวัดที่ ๑.๑  สัดส่วนมูลค่าเพ่ิมสินค้าและบริการสุขภาพต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศอยู่ที่ร้อยละ ๑.๗ 
เป้าหมายที่ ๒  องค์ความรู้ด้านการแพทย์และสาธารณสุขมีศักยภาพ เอื้อต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มในสินค้า  

และบริการทางสุขภาพ 
ตัวช้ีวัดที่ ๒.๑  มูลค่าการนำเข้าครุภัณฑ์ทางการแพทย์ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ (๒๐,๐๐๐ ล้านบาท) เมื่อสิ้นสุดแผน 
เป้าหมายที่ ๓  ประชาชนไทยได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสุขภาพ 
ตัวช้ีวัดที่ ๓.๑  สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของครัวเรือนต่อค่าใช้จ่ายสุขภาพท้ังหมดไม่เกินร้อยละ ๑๒ 
เป้าหมายที ่๔  ระบบบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพมีความพร้อมรองรับภัยคุกคามสุขภาพ 
ตัวช้ีวัดที่ ๔.๑ การประเมินผลสมรรถนะหลักในการปฏิบัติตามกฎอนามัยระหว่างประเทศทุกตัวชี้วัดมีค่าไม่ต่ำกว่า ๔ 
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5) หมุดหมายท่ี ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของ
ภูมิภาค 

หมุดหมายที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของประเทศ  
มีความเชื ่อมโยงกับเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่ ๑๓ ได้แก่ เป้าหมายที่ ๑) การปรับโครงสร้าง  
ภาคการผลิตและบริการสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม เป้าหมายที่ ๒) การพัฒนาคนสำหรับโลกยุคใหม่ เป้าหมาย  
ที่ ๓) การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม และเป้าหมายที่ ๔) การเปลี่ยนผ่านการผลิตและบริโภคไปสู่
ความยั่งยืน โดยทำให้ประเทศไทยมีระบบนิเวศที่สนับสนุนการค้าการลงทุนสามารถเป็นฐานการค้าการลงทุน  
ที่สำคัญของภูมิภาค เพิ่มผลิตภาพและโอกาสของผู้ประกอบการไทยให้สามารถเชื่อมโยงกับห่วงโซ่มูลค่าระดับ
ภูมิภาคและระดับโลก และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งภาคการผลิตและบริการสำคัญ 
ซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ในยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านความมั่งคง ในมิติความร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศเพื่อนบ้าน ภูมิภาค โลก รวมถึงองค์กรภาครัฐ  
และที่มิใช่ภาครัฐ รวมทั้งยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ในมิติการพัฒนาอุตสาหกรรม
และบริการแห่งอนาคต การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมไทย เชื่อมโลก ที่มุ่งเน้นเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมและ
บริการโลจิสติกส์อย่างไร้รอยต่อ และการรักษาและเสริมเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค ที่มุ่งเน้นการเชื่อมโยง
การค้าการลงทุนของไทยกับต่างประเทศและขยายความร่วมมือทางการค้าการลงทุน และยุทธศาสตร์ชาติด้าน  
การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในมิติการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็น
มิตรต่อสภาพภูมิอากาศ ที่มุ่งเน้นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและสร้างสังคมคาร์บอนต่ำ 

ความเชื่อมโยงกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นสำคัญ ได้แก่ ๑) การต่างประเทศ 
ในการขยายความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจ การค้า การคมนาคม และทรัพยากรมนุษย์ ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุ
ภาคีกับนานาชาติโดยเฉพาะในกลุ่มอนุภูมิภาคและภูมิภาคเอเชีย ๒) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ที่ให้
ความสำคัญกับการพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไปสู่อุตสาหกรรมอนาคตที่เติบโตเป็นเสาหลัก
ของเศรษฐกิจไทยและการสร้างสภาพแวดล้อมที ่เอ ื ้ออำนวยต่อการพัฒนาของอุตสาหกรรมและบริการ  
๓) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล โดยมุ่งเน้นการขยายขีดความสามารถ พัฒนาคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ เพ่ือยกระดับผลิตภาพของภาคการผลิตและ
บริการ ลดต้นทุนการผลิตและบริการที่แข่งขันได้ในระดับสากล สนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาคและ
ภูมิภาคอย่างเป็นระบบ และ ๔) การเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ใช้ประโยชน์
และสร้างการเติบโตบนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการลงทุนที่ เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศใน
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐและภาคเอกชน 

  5.1) เป้าหมาย ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมายของการพัฒนาระดับหมุดหมาย  
เป้าหมายที่ ๑   ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนในภูมิภาค 
ตัวชี้วัดที่ ๑.๑   อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ (โดยสถาบันการจัดการนานาชาติ) มีอันดับดีขึ้น 
เป้าหมายที่ ๒  ไทยเป็นห่วงโซ่อุปทานของภูมิภาค 
ตัวชี้วัดที่ ๒.๑   ๑) มูลค่าการลงทุนรวมในประเทศขยายตัวเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖ ต่อปี หรือ ๒) สัดส่วน 

การลงทุนรวมต่อผลผลิตมวลรวมในประเทศเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๗ ต่อปี 
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ตัวชี้วัดที่ ๒.๒  ๑) มูลค่าการส่งออกสินค้าของไทยกับประเทศทั่วโลกขยายตัวเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗ ต่อปี  
หรือ ๒) สัดส่วนการเติบโตของปริมาณการส่งออกสินค้าของไทยต่อการเติบโตของปริมาณ  
การส่งออกสินค้าของโลกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๑.๕ ต่อปี 

เป้าหมายที่ ๓   ไทยเป็นประตูและทางเชื่อมโครงข่ายคมนาคมและโลจิสติกส์ของภูมิภาค 
ตัวชี้วัดที่ ๓.๑  ดัชนีวัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของประเทศไทยอยู่ในอันดับไม่ต่ำกว่าอันดับที่ ๒๕ 

หรือคะแนนไม่ต่ำกว่า ๓.๖๐ 
ตัวชี้วัดที่ ๓.๒ สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศน้อยกว่าร้อยละ ๑๑  
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6) หมุดหมายที่ ๖ ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและอุตสาหกรรม
ดิจิทัลของอาเซียน 

หมุดหมายที่ ๖ มุ่งตอบสนองต่อเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ จำนวน ๓ เป้าหมาย 
ได้แก่ เป้าหมายที่ ๑) การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม โดยการพัฒนาต่อยอด
ฐานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยในปัจจุบันให้เป็นอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะที่มุ่งเน้นการ
ผลิตชิ ้นส่วนประกอบที่สำคัญในห่วงโซ่อุปทานอาเซียน เป็นที ่ต้องการของตลาดในอนาคตและมีมูลค่าสูง  
รวมถึงการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมดิจิทัล เป้าหมายที่ ๒) การพัฒนาคนสำหรับโลกยุค
ใหม่ โดยการพัฒนากำลังคนที่มีทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมและบริการในอนาคต  
รวมถึงอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัลของประ เทศ และ เป้าหมายที่ ๕) 
การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงภายใต้บริบทโลกใหม่  
โดยการส่งเสริมการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ประโยชน์ในหลากหลายภาคส่วนและหลากหลายมิติ ซึ ่งมีความ
สอดคล้องกับเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ในมิติการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบ
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือภัยคุกคาม ควบคู่กับการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง
และความปลอดภัยทางไซเบอร์ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ในมิติการพัฒนา
อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตที่ให้ความสำคัญพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไปสู่
อุตสาหกรรมอนาคตที่เติบโตเป็นเสาหลักของเศรษฐกิจไทยและการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออำนวยต่อการพัฒนา
ของอุตสาหกรรมและบริการ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ ครอบคลุม เพียงพอและ
เข้าถึงได้ทั ้งในด้านพื้นที่และราคา และยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ในมิติการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ โดยเป็นการใช้ประโยชน์
จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการประกอบธุรกิจและดำเนินชีวิต เพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและสร้าง
สังคมคาร์บอนต่ำ 
    6.1) เป้าหมาย ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมายของการพัฒนาระดับหมุดหมาย 
เป้าหมายที่ ๑  เศรษฐกิจดิจิทัลภายในประเทศมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น 
ตัวช้ีวัดที่ ๑.๑ สัดส่วนมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้น 

เป็นร้อยละ ๓๐ ภายในปี ๒๕๗๐ 
ตัวช้ีวัดที่ ๑.๒  มีกระดานข้อมูลดิจิทัลของภาครัฐที ่สามารถติดตามจำนวนธุรกรรมงานบริการภาครัฐที่

ปรับเปลี ่ยนเป็นดิจิทัลได้ภายในปี ๒๕๖๖ และงานบริการภาคประชาชนของภาครัฐต้อง
ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลทั้งหมดภายในปี ๒๕๗๐ 

ตัวช้ีวัดที่ ๑.๓  มูลค่าของค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและพัฒนาด้านนวัตกรรมเพิ ่มขึ้นเป็นอย่างน้อยร้อยละ ๕  
ของปีฐาน ภายในปี ๒๕๗๐ 

ตัวช้ีวัดที่ ๑.๔ มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่สามารถเข้าถึงและพร้อมใช้แก่ประชาชนโดยครอบคลุมพื้นที่  
ทุกหมู่บ้าน พ้ืนที่ชุมชน และสถานที่ท่องเที่ยว 

เป้าหมายที่ ๒  การส่งออกของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะของประเทศเพิ่มขึ้น  
ตัวช้ีวัดที่ ๒.๑  สัดส่วนการส่งออกในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะของประเทศคิดเป็นร้อยละ ๖๐  

ของมูลค่าการส่งออกอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดภายในปี ๒๕๗๐ 
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ตัวช้ีวัดที่ ๒.๒  มีบุคลากรที่มีทักษะด้าน “ผู้บูรณาการระบบอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ” เพื่อรองรับการขยายตัว
ของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ รายภายในปี ๒๕๗๐ 

เป้าหมายที่ ๓  อุตสาหกรรมดิจิทัลและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะของประเทศมีความเข้มแข็งขึ้น 
ตัวช้ีวัดที่ ๓.๑ จำนวนผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีขนาดใหญ่ของโลกลงทุนในประเทศไทยอย่างน้อย ๓ ราย 

ภายในปี ๒๕๗๐ 
ตัวช้ีวัดที่ ๓.๒  จำนวนสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ๖ ,๐๐๐ แห่ง ในปี ๒๕๗๐ โดย ๑ ใน ๓  

เป็นผู้ประกอบการที่ย้ายมาจากต่างประเทศ 
ตัวช้ีวัดที่ ๓.๓ มีแรงงานที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางดิจิทัล (ระดับ ๔) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖ ของจำนวนประชากรไทย

ภายในปี ๒๕๗๐ 
ตัวช้ีวัดที่ ๓.๔ มีจุดเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลจราจรอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศที่ทำให้บริการดิจิทัลของ

ไทยสามารถแข่งขันได้ภายในปี ๒๕๗๐ 
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    7) หมุดหมายที่ ๗ ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถ
แข่งขันได ้

 แนวทางการพัฒนาตามหมุดหมายที่ ๗ ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง  
มีศักยภาพสูง และสามารถแข่งขันได้ ยังสอดคล้องกับเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ในเป้าหมายที่  
๑) การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม ในประเด็นภาคการผลิตและบริการสำคัญ
ได้รับการยกระดับให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้น เศรษฐกิจท้องถิ่นและผู้ประกอบการรายย่อยสามารถ
เชื ่อมโยงกับห่วงโซ่ม ูลค่า และไทยมีระบบนิเวศที ่สนับสนุนการค้าการลงทุนและการพัฒนานวัตกรรม  
ผ่านการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในแต่ละภาคธุรกิจของประเทศให้
สามารถแข่งขันได้ อีกทั้งเชื่อมโยงผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกับห่ วงโซ่มูลค่าโลก โดยมี
ระบบนิเวศในการประกอบธุรกิจที่เหมาะสมสำหรับผู้ประกอบการในแต่ละประเภทและสาขาธุรกิจ เป้าหมายที่  
๒) การพัฒนาคนสำหรับโลกยุคใหม่ ในประเด็นพัฒนาให้คนไทยมีทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับโลกยุคใหม่ 
ทั้งทักษะในด้านความรู้ ทักษะทางพฤติกรรม และคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม และเป้าหมายที่ ๓ ) 
การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม ในประเด็นการลดความเหลื่อมล้ำทั้งเชิงรายได้ ความมั่งค่ังและโอกาส
ในการแข่งขันของภาคธุรกิจ ผ่านการส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรมและเปิดกว้างสำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

การส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยให้เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง  
และสามารถแข่งขันได้ เป็นแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ โดยเฉพาะในยุทธศาสตร์ชาติด้าน
การสร้างความสามารถในการแข่งขันใน ๒ เป้าหมาย ได้แก่ ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโต
อย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน และประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น ในประเด็นการพัฒนา
เศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ ผ่านการสร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะยุคใหม่ที่มีทักษะและจิตวิญญาณ
ของการเป็นผู้ประกอบการที่มีความสามารถในการแข่งขันและมีอัตลักษณ์ชัดเจน สามารถปรับตัวและประยุกตใ์ช้
เครื่องมือและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมในการประกอบธุรกิจ และได้รับการส่งเสริมให้เข้าถึง
แหล่งเงินทุนและแหล่งเงินทุนทางเลือกด้วยการใช้ประโยชน์จากข้อมูลทั้ งด้านการเงินและที ่มิใช่การเงิน  
รวมทั้งสามารถเข้าถึงตลาดทั้งในและต่างประเทศทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์ ที่เหมาะสมตามศักยภาพของ
ผู้ประกอบการ โดยมีโอกาสเข้าถึงข้อมูลและได้รับการอำนวยความสะดวกและสนับสนุนให้สามารถเข้าถึงข้อมูล
ระบบคลังข้อมูลและความรู้กลางของภาครัฐอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง พร้อมทั้งยังสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ในเป้าหมายสังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุน
ต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต ในประเด็นการกระตุ้นให้ภาคธุรกิจมีการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล  
โดยคำนึงถึงต้นทุนทางสังคมและกระตุ้นให้เกิดการประกอบธุรกิจเพื่อสังคม รวมทั้งยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ใน ๒ เป้าหมาย ได้แก่ การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ  
และสังคม เพิ ่มโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นกำลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดั บ และการเพิ ่มขีด
ความสามารถของชุมชนท้องถิ ่นในการพัฒนา การพึ ่งตนเองและการจัดการตนเองเพื ่อสร้างสังคมคุณภาพ  
ในประเด็นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานรากเพื่อยกระดับเกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมในภาคการเกษตรอีกด้วย 
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7.1)  เป้าหมาย ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมายของการพัฒนาระดับหมุดหมาย 
เป้าหมายที่ ๑  วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเติบโตและแข่งขันได้ 
ตัวช้ีวัดที่ ๑.๑  สัดส่วนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานประกันสังคม (มาตรา ๓๓)  

ต่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรวม เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๒๐ สัดส่วนวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมที่จดทะเบียนนิติบุคคลต่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรวม เพิ่มขึ้นเป็น  
ร้อยละ ๔๐ สัดส่วนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมต่อวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมรวม เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๕ ในปี ๒๕๗๐ รวมทั้งสัดส่วนวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อมที่จดทะเบียนพาณิชย์ต่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรวม เพิ่มขึ้นเป็น  
ร้อยละ ๒๐ ในปี ๒๕๗๐ 

ตัวช้ีวัดที่ ๑.๒   มูลค่าการระดมทุนผ่านตลาดทุน ขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๒ ต่อปี และสัดส่วนการเข้าถึง
สินเชื่อของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อสินเชื่อรวม เพิ่มขึ้นเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 
ภายในปี ๒๕๗๐  

ตัวช้ีวัดที่ ๑.๓  อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านกฎระเบียบทางการค้า ไม่เกินอันดับที่ ๔๐ ในปี ๒๕๗๐  
มีการออกกฎหมายลำดับรองภายใต้พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. ๒๕๖๐  
จำนวนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๒ ฉบับต่อปี และมีสัดส่วนของจำนวนเรื่องร้องเรียนที่พิจารณาแล้วเสร็จ 
ต่อจำนวนเรื่องร้องเรียนรวม เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ ๘๐ - ๙๐ ต่อปี 

ตัวช้ีวัดที่ ๑.๔ ระบบฐานข้อมูลวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่รัฐบาลและผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมใช้ได้ เป็นปัจจุบันและท่ัวถึง 

เป้าหมายที่ ๒  วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีศักยภาพสูงในการดำเนินธุรกิจ สามารถยกระดับและปรับตัวเข้าสู่
การแข่งขันใหม่ 

ตัวชี้วัดที่ ๒.๑  สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ เพิ ่มขึ ้นเป็นร้อยละ ๔๐ และสัดส่วนมูลค่าการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อม ต่อการส่งออกท้ังประเทศ เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ ๒๐ ในปี ๒๕๗๐ 

ตัวช้ีวัดที่ ๒.๒ สัดส่วนมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  ต่อมูลค่าพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ จากปีฐาน (ปี ๒๕๖๕) 

ตัวช้ีวัดที่ ๒.๓  วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เป็นผู้ส่งออกรายใหม่ เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ รายต่อปี 
ตัวช้ีวัดที่ ๒.๔  ส่วนแบ่งตลาดภายในประเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพิ ่มขึ ้นเป็นร้อยละ ๒๕  

ในปี ๒๕๗๐  
ตัวช้ีวัดที่ ๒.๕  มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ของภาครัฐ ขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า  

ร้อยละ ๕ ต่อปี 
ตัวช้ีวัดที่ ๒.๖ มูลค่าการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า  

ร้อยละ ๑๐ ต่อปี 
เป้าหมายที่ ๓  วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถเข้าถึงและได้รับการส่งเสริมอย่างมีประสิทธิผล 

จากภาครัฐ 
ตัวชี้วัดที่ ๓.๑  จำนวนสตาร์ทอัพ ซีรีส์ซี ขึ้นไป เพ่ิมขึ้นเป็น ๒๐ ราย ในปี ๒๕๗๐ 
ตัวช้ีวัดที่ ๓.๒  จำนวนการจดทะเบียนวิสาหกิจเพ่ือสังคม เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕ ต่อปี 
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    7.2) แผนที่กลยุทธ์ 
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8) หมุดหมายท่ี ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างย่ังยืน 
หมุดหมายที่ ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน มีความ

เชื ่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ใน ๓ ด้านหลัก ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน ในเป้าหมาย ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ
และยั่งยืน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ในเป้าหมาย การกระจายศูนย์กลาง
ความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นกำลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ 
และการเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเองเพื่อสร้างสังคม
คุณภาพ และยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในเป้าหมาย การใช้
ประโยชน์และสร้างการเติบโตบนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุล ภายในขีดความสามารถของ
ระบบนิเวศ นอกจากนั้น แผนกลยุทธ์ของหมุดหมายที่ ๘ ยังสนับสนุน ๕ เป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
๑๓ ดังนี้ เป้าหมายที่ ๑) การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม โดยสร้างเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นและยกระดับผู้ประกอบการให้สามารถเชื่อมโยงกับห่วงโซ่มูลค่าของภาคการผลิตระดับประเทศ กระจาย
ผลประโยชน์สู่เศรษฐกิจฐานราก เป้าหมายที่ ๒) การพัฒนาคนสู่โลกยุคใหม่ โดยมุ่งเน้นการพัฒนากำลังคนให้มี
คุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและส่งเสริมความมั่นคงในชีวิตของประชาชนผ่านการพัฒนา
พื้นที่และเมือง เป้าหมายที่ ๓) การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม โดยมุ่งพัฒนาเมืองให้น่าอยู่และมี
คุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับประชาชนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง โดยคำนึงถึงภูมินิเวศ เป้าหมายที่ ๔) การเปลี่ยนผ่านการผลิต
และบริโภคไปสู่ความยั่งยืน โดยมุ่งเน้นให้เมืองใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ ลดการสร้างขยะและ
มลพิษ เพื่อสุขภาพอนามัยของประชาชนทุกกลุ่ม และเป้าหมายที่ ๕) การเสริมสร้างความสามารถของประเทศใน
การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงภายใต้บริบทโลกใหม่ โดยส่งเสริมให้เมืองยกระดับ สู่การเป็นเมือง
อัจฉริยะ เป็นการเปลี่ยนผ่านไปสู่ภาครัฐดิจิทัลในระดับท้องถิ่น รวมทั้งผลักดันให้เมืองเตรียมความพร้อมในการ
รับมือกับภัยพิบัติและมีความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบ 

8.1) เป้าหมาย ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของการพัฒนาระดับหมุดหมาย 
เป้าหมายที่ ๑ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคและการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษขยายตัวเพิ่มข้ึน 
ตัวช้ีวัดที่ ๑.๑  อัตราการเติบโตของรายได้ต่อประชากรในภาค เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าอัตราการเติบโตของรายได้  

ต่อประชากรของประเทศ 
ตัวช้ีวัดที่ ๑.๒  มูลค่าการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพ่ิมข้ึนตามเป้าหมายในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ประเด็นที่ ๙ เขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกมีมูลค่าการลงทุนรวม 
๕๐๐,๐๐๐ ล้านบาท พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้มีมูลค่าการลงทุนรวม ๑๐๐ ,๐๐๐ ล้านบาท 
และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนมีมูลค่าการลงทุนรวม ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท 

เป้าหมายที่ ๒  ความไม่เสมอภาคในการกระจายรายได้ของภาคลดลง 
ตัวช้ีวัดที่ ๒.๑  สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคในการกระจายรายได้ของภาค ต่ำกว่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค

ของประเทศ 
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ตัวช้ีวัดที่ ๒.๒  สัดส่วนผู้มีงานทำในแต่ละภาค เพิ่มสูงขึ้นกว่าสัดส่วนผู้มีงานทำของภาคในปี ๒๕๖๓ ยกเว้น
กรุงเทพมหานครมีสัดส่วนผู้มีงานทำไม่เกินร้อยละ ๑๓ ของจำนวนผู้มีงานทำทั้งหมด 

เป้าหมายที่ ๓ การพัฒนาเมืองให้มีความน่าอยู ่ อย่างยั ่งยืน มีความพร้อมในการรับมือและปรับตัว  
ต่อการเปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบ เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มมีคุณภาพชีวิตท่ีดีอย่างทั่วถึง  

ตัวช้ีวัดที ่๓.๑ เมืองอัจฉริยะมีจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่า ๑๐๕ พ้ืนที่ ภายในปี ๒๕๗๐  
ตัวช้ีวัดที ่๓.๒ เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนมีจำนวนมากขึ้น  
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  8.2) แผนที่กลยุทธ์ 
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    9) หมุดหมายที่ ๙ ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ 
เหมาะสม 
    หมุดหมายที่ ๙ มุ่งตอบสนองต่อเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ จำนวน ๒ เป้าหมาย 
ได้แก่ เป้าหมายที่ ๒) การพัฒนาคนสำหรับโลกยุคใหม่ ในด้านการสร้างหลักประกันและความคุ้มครองทางสังคม  
เพื ่อให้คนไทยมีความมั ่นคงในชีว ิต และเป้าหมายที ่ ๓) การมุ ่งส ู ่ส ังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม  
โดยการสนับสนุนให้กลุ ่มเปราะบางและผู้ด้อยโอกาสมีโอกาสในการเลื่อนชั้นทางเศรษฐกิจและสังคมสูงขึ้น 
นอกจากนี้ หมุดหมายที่ ๙ ยังมีความสอดคล้องกับเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติใน ๒ ด้าน ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ในประเด็นเป้าหมาย สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่ 
เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต และ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค  
ทางสังคมใน ๒ ประเด็นเป้าหมาย คือ สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ และกระจายศูนย์กลาง 
ความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือเพ่ิมโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นกำลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ 
    9.1) เป้าหมาย ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมายของการพัฒนาระดับหมุดหมาย 

เป้าหมายที่ ๑ ครัวเรือนที ่มีแนวโน้มกลายเป็นครัวเรือนยากจนข้ามรุ ่น มีโอกาสในการเลื ่อนสถานะ 
ทางเศรษฐกิจและสังคม จนสามารถหลุดพ้นจากความยากจนได้อย่างยั่งยืน 

ตัวช้ีวัดที่ ๑.๑  ทุกครัวเรือนที่ถูกคัดกรองว่ามีแนวโน้มกลายเป็นครัวเรือนยากจนข้ามรุ่นในปี ๒๕๖๕  สามารถ 
หลุดพ้นจากสถานะการมีแนวโน้มเป็นครัวเรือนยากจนข้ามรุ่นภายในปี ๒๕๗๐  

ตัวช้ีวัดที่ ๑.๒ อัตราการเข้าเรียนสุทธิแบบปรับของเด็กจากครัวเรือนยากจนข้ามรุ่นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐๐ และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๐ 

ตัวช้ีวัดที่ ๑.๓ เด็กจากครัวเร ือนยากจนข้ามรุ ่น เติบโตไปเป็นแรงงานที ่มีทักษะ หรือสำเร็จการศึกษา  
ในระดบัอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า เพ่ิมข้ึนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ 

ตัวช้ีวัดที่ ๑.๔ สัดส่วนของเด็กปฐมวัยในครัวเรือนยากจนข้ามรุ่น มีปัญหาพัฒนาการไม่เป็นไปตามเกณฑ์   
ลดลงร้อยละ ๒๐ 
เป้าหมายที่ ๒  คนทุกช่วงวัยได้รับความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต 

ตัวช้ีวัดที่ ๒.๑  ดัชนีรวมของความคุ ้มครองทางสังคมมีค่าไม่ต่ำกว่า ๑๐๐  โดยดัชนีรวมของความคุ ้มครอง 
ทางสังคมประกอบด้วย ๓ มิติ โดยมีตัวชี้วัดในแต่ละมิติ ดังนี้ 
๑) ความคุ้มครองทางสังคมสำหรับวัยเด็ก 

(๑) อัตราการเข้าถึงบริการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย (๐-๒ ปี) เพ่ิมข้ึนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ 
๒) ความคุ้มครองทางสังคมสำหรับวัยแรงงาน 

(๑) แรงงานที่อยู่ในระบบประกันสังคม มีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของกำลังแรงงานรวม 
(๒) จำนวนผู้ที่อยู่ในระบบการออมเพ่ือการเกษียณภาคสมัครใจที่ภาครัฐจ่ายสมทบ เพ่ิมขึ้น 

ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐๐ 
(๓) แรงงานที่อยู่ภายใต้การจ้างงานทุกประเภทได้รับความคุ้มครองโดยกฎหมายแรงงาน 

๓) ความคุ้มครองทางสังคมสำหรับผู้สูงวัย 
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(๑) สัดส่วนผู้สูงอายุที่ยากจนลดลง เหลือไม่เกินร้อยละ ๔สัดส่วนของผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิงที่เข้าถึงบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
เพ่ิมข้ึนเป็นไม่ต่ำว่าร้อยละ ๗๐ 
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  9.2) แผนที่กลยุทธ์ 
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    10) หมุดหมายที่ ๑๐ ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ 

หมุดหมายที่ ๑๐ มีความสอดคล้องกับเป้าหมายหลักของแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ ๑๓  จำนวน ๔ 
เป้าหมาย ได้แก่ เป้าหมายที่ ๑) การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม ที่มุ่ง
ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันให้สูงขึ้น ด้วยการใช้องค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
เป้าหมายที่ ๓) การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม เพื่อการสร้างโอกาสและการกระจายรายได้สู่ชุมชน 
เป้าหมายที่ ๔) การเปลี่ยนผ่านการผลิตและบริโภคไปสู่ความยั่งยืน โดยเน้นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการผลิต
และบริโภคอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศและเป้าหมายที่ 
๕) การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงภายใต้บริบทโลกใหม่ 
โดยเฉพาะประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) โดยสอดคล้องกับเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๓ ด้าน ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ในด้านการรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทาง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งทางบกและทางทะเล เพื่อให้มีความอุดมสมบูรณ์ และให้ผลประโยชน์ได้
อย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ในการอุตสาหกรรมและบริการแห่ง
อนาคต ขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคต สร้างระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการ
ที่เหมาะสม และสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอย่างยั่งยืน และยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและสร้างสังคมคาร์บอนต่ำ สนับสนุน
การลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนา และใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือลดมลพิษและ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

10.1) เป้าหมาย ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมายของการพัฒนาระดับหมุดหมาย 
เป้าหมายที่ ๑  การเพิ่มมูลค่าจากเศรษฐกิจหมุนเวียน และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ  
ตัวช้ีวัดที่ ๑.๑   มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศจากเศรษฐกิจหมุนเวียนเพิ ่มขึ ้น สามารถสนับสนุน 

การขยายตัวทางเศรษฐกิจได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑ ในปี ๒๕๗๐ 
ตัวช้ีวัดที่ ๑.๒  การบริโภควัสดุในประเทศมีปริมาณลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕ ในปี ๒๕๗๐ 
ตัวช้ีวัดที่ ๑.๓  ดัชนีการหมุนเวียนวัสดุสำหรับผลิตภัณฑ์เป้าหมาย (พลาสติก, วัสดุก่อสร้าง, เกษตร-อาหาร) 

เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ในปี ๒๕๗๐ 
เป้าหมายที่ ๒  การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน  
ตัวช้ีวัดที่ ๒.๑  คะแนนดัชนีสมรรถนะด้านสิ่งแวดล้อมดีขึ ้น ติดอันดับ ๑ ใน ๓ ของประเทศในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีคะแนนไม่น้อยกว่า ๕๕ คะแนน ในปี ๒๕๗๐ 
ตัวช้ีวัดที่ ๒.๒   พื้นที ่ป่าไม้เพิ ่มขึ ้น โดยเป็นป่าไม้ธรรมชาติ ร้อยละ ๓๓ และพื้นที ่ป่าเศรษฐกิจเพื ่อการใช้

ประโยชน์ ร้อยละ ๑๒ ของพ้ืนที่ประเทศ ภายในปี ๒๕๗๐ 
เป้าหมายที่ ๓  การสร้างสังคมคาร์บอนต่ำและย่ังยืน  
ตัวช้ีวัดที่ ๓.๑ สัดส่วนของการใช้พลังงานทดแทนต่อปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายเพ่ิมขึ้น มีสัดส่วนไม่น้อยกว่า

ร้อยละ ๒๔ ภายในปี ๒๕๗๐ 
ตัวช้ีวัดที่ ๓.๒ การนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่เพิ่มขึ้น โดยมีอัตราการนำขยะกลับมาใช้ใหม่ของประเทศ  

ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๔๐ ของปริมาณขยะท่ีนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ภายในปี ๒๕๗๐ 
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ตัวช้ีวัดที่ ๓.๓ ปริมาณขยะต่อหัวในปี ๒๕๗๐ ลดลงจากปี ๒๕๖๐ ร้อยละ ๑๐ 
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 10.2) แผนที่กลยุทธ์ 
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11) หมุดหมายที่ ๑๑ ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

หมุดหมายที่ ๑๑ เชื่อมโยงกับเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ จำนวน ๒ เป้าหมาย 
ได้แก่ เป้าหมายที่ ๔) การเปลี่ยนผ่านการผลิตและบริโภคไปสู่ความยั่งยืน และเป้าหมายที่ ๕) การเสริมสร้าง
ความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงภายใต้บริบทโลกใหม่  

ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ มีความสอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติใน ๓ ด้าน 
ได้แก่ ด้านที่ ๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ในเป้าหมายที่ ๒ บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ 
เพื่อบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ  
และเป้าหมายที่ ๓ กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความพร้อมในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง เพื่อให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบและ
ทุกระดับความรุนแรง ด้านที่ ๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ในเป้าหมายที่ ๑ 
ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน ในประเด็นอุตสาหกรรมความ
มั่นคงของประเทศ มีเนื้อหาด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการภัยพิบัติ ซึ่งรวมถึงระบบการ
เตือนภัย การเตรียมตัวรับมือภัยพิบัติ และการให้ความช่วยเหลือทั้งในระหว่างและหลังเกิดภัยพิบัติ และด้านที่  ๕ 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในเป้าหมายที่ ๓ ใช้ประโยชน์
และสร้างการเติบโตบนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ 
โดยสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ มุ่งเน้นลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
และสร้างสังคมคาร์บอนต่ำ ปรับปรุงการบริหารจัดการภัยพิบัติทั ้งระบบ และการสร้างขีดความสามารถของ
ประชาชนในการรับมือและปรับตัวเพ่ือลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พร้อมทั้งสนับสนุนการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
และดูแลภัยพิบัติจากน้ำทั้งระบบ โดยมีการจัดระบบการจัดการน้ำในภาวะวิกฤติ ให้สามารถลดสูญเสีย ความเสี่ยง 
จากภัยพิบัติที่เกิดจากน้ำตามหลักวิชาการให้อยู่ในขอบเขตที่ควบคุมที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการเพ่ิมความร่วมมือ
ในเรื่องการจัดการภัยพิบัติในภูมิภาคได้อย่างทั่วถึงและทันการณ์ 

11.1) เป้าหมาย ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมายของการพัฒนาระดับหมุดหมาย 
เป้าหมายที่ ๑ ความเสียหายและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศลดลง  
ตัวช้ีวัดที่ ๑.๑  จำนวนประชาชนที่เสียชีวิต สูญหาย และได้รับผลกระทบโดยตรงจากภัยธรรมชาติลดลง เมื่อเทียบกับ

ค่าเฉลี่ยในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ในแต่ละภัย 
ตัวช้ีวัดที่ ๑.๒  ความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากภัยธรรมชาติโดยตรงต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ  (รวมถึง

ความเสียหายที่เกิดกับโครงสร้างพื้นฐานและการหยุดชะงักของการบริการขั้นพื้นฐานที่สำคัญ) 
ลดลงเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  

ตัวช้ีวัดที่ ๑.๓  จำนวนพื้นที่และมูลค่าความเสียหายจากภัยธรรมชาติลดลงเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ ๑๒  
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เป้าหมายที่ ๒ ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศลดลง 
ตัวช้ีวัดที่ ๒.๑ มีแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับพื ้นที่ 

โดยเฉพาะพื้นที่สำคัญด้านต่างๆ หรือระดับจังหวัดอย่างครอบคลุม เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของ  
มิติทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ 

ตัวช้ีวัดที่ ๒.๒ การมีแผนจัดการป้องกันความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ในระดับพ้ืนที่ โดยเฉพาะพ้ืนที่สำคัญ  

ตัวช้ีวัดที่ ๒.๓ การเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพ (ครอบคลุมภัยสำคัญ สามารถเชื่อมโยงระดับพื้นที่ ระดับประเทศ 
และระดับโลก มีความแม่นยำ ทันต่อเวลา และสามารถเข้าถึงกลุ่มเปราะบางได้) 

เป้าหมายที่ ๓ สังคมไทยมีภูมิคุ้มกันจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
ตัวช้ีวัดที่ ๓.๑ ชุมชน ท้องถิ ่น อาสาสมัคร และเครือข่าย ที ่สามารถจัดการความเสี ่ยงจากภัยธรรมชาติ  

และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๘๐  ภายใน 
ปี ๒๕๗๐ และมีการจัดฝึกอบรมด้านการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติ  
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของประเทศ  

ตัวช้ีวัดที่ ๓.๒ ระดับความสำเร็จในการสร้างความตระหนักรู้ในระดับชุมชนและการมีส่วนร่วมในการส่งข้อมูล
จากพ้ืนที่เกิดภัยเข้าสู่ระบบเตือนภัยส่วนกลาง 

ตัวช้ีวัดที่ ๓.๓ องค์กรปกครองส ่วนท้องถิ ่นม ีองค์ความร ู ้  และมีแผนในการจ ัดการด้านภัยธรรมชาติ  
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ตัวช้ีวัดที่ ๓.๔ ประชาชนสามารถเข ้าถ ึงและใช ้ประโยชน์จากระบบประก ันภ ัยพ ืชผลทางการเกษตร  
และภัยธรรมชาติ 

ตัวช้ีวัดที่ ๓.๕ มีกองทุนเพ่ือสนับสนุนการป้องกันและลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ รวมถึงการศึกษาวิจัยและเป็นแหล่งเงินรับประกันภัยต่อ 
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    11.2)  แผนที่กลยุทธ์ 
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    12) หมุดหมายที่ ๑๒ ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การ
พัฒนาแห่งอนาคต 

หมุดหมายที่ ๑๒ ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่ง
อนาคต มุ่งตอบสนองเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ จำนวน ๒ เป้าหมาย ได้แก่ เป้าหมายที่ ๒)  
การพัฒนาคนสำหรับโลกยุคใหม่ โดยคนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ การพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง
สอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิตเป้าหมาย สามารถสร้างงานอนาคต และสร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ 
ที่มีความสามารถในการสร้างและใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้ง เป้าหมายที่ ๓) การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและ
ความเป็นธรรม ด้วยการส่งเสริมการเรียนรู ้ตลอดชีวิต ทั ้งการพัฒนาระบบนิเวศเพื ่อการเรียนรู ้ตลอดชีวิต  
และพัฒนาทางเลือกในการเข้าถึงการเรียนรู้สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเรียนในระบบการศึกษาปกติ  

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติใน ๓ ด้าน ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน ในประเด็นเป้าหมาย ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น  ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ในประเด็นเป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่งมีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิต
ในศตวรรษที่ ๒๑ และสังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื ้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต และ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ในประเด็นเป้าหมาย การสร้างความเป็นธรรม
และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ และการกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มโอกาสให้ทุก
ภาคส่วนเข้ามาเป็นกำลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ 

12.1) เป้าหมายและผลลัพธ์ของการพัฒนาระดับหมุดหมาย 
เป้าหมายที่ ๑  คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะที ่จำเป็นสำหรับ  

โลกยุคใหม่ มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุ้มกัน
ต่อการเปลี ่ยนแปลงอย่างพลิกโฉมฉับพลันของโลก สามารถดำรงชีวิตร่วมกันในสังคม  
ได้อย่างสงบสุข 

ตัวช้ีวัดที่ ๑.๑  ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัยเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๘๘ เมื่อสิ้นสุดแผน 
ตัวช้ีวัดที่ ๑.๒  ร้อยละของนักเร ียนที ่มีสมรรถนะจากการประเมินโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเร ียน

มาตรฐานสากลไม่ถึงระดับพื ้นฐานของทั ้ง ๓ วิชาในแต่ละกลุ ่มโรงเรียน ลดลงร้อยละ ๘  
เมื่อสิ้นสุดแผน 

ตัวช้ีวัดที่ ๑.๓  ทุนชีวิตเด็กและเยาวชนไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓ เมื่อสิ้นสุดแผน 
ตัวช้ีวัดที่ ๑.๔  จำนวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาบัณฑิตฐานสมรรถนะเพ่ิมเป็นร้อยละ ๓๐  
ตัวช้ีวัดที่ ๑.๕  ผลิตภาพแรงงานเพ่ิมข้ึนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๔ ต่อปี  
ตัวช้ีวัดที่ ๑.๖  จำนวนผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความยากจนหลายมิติลดลงร้อยละ ๒๐ ต่อปี  
เป้าหมายที่ ๒ กำลังคนมีสมรรถนะสูง สอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิตเป้าหมาย และสามารถ  
สร้างงานอนาคต   
ตัวช้ีวัดที่ ๒.๑  ดัชนีความสามารถในการแข่งขันของสภาเศรษฐกิจโลกด้านทักษะ คะแนนเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐ 

เมื่อสิ้นสุดแผน 
ตัวช้ีวัดที่ ๒.๒ การจัดอันดับในด้านบุคลากรผู้มีความสามารถของสถาบันการจัดการนานาชาติ มีคะแนนเพิ่มข้ึน 

ร้อยละ ๓ ต่อปี 
ตัวช้ีวัดที่ ๒.๓ จำนวนและมูลค่าของธุรกิจสตาร์ทอัพเพ่ิมข้ึน  
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เป้าหมายที่ ๓ ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
ตัวช้ีวัดที่ ๓.๑ การประเมินสมรรถนะผู ้ใหญ่ในระดับนานาชาติของคนไทยในทุกด้านไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย  

ของประเทศท่ีเข้ารับการประเมิน 
ตัวช้ีวัดที่ ๓.๒ กลุ่มประชากรอายุ ๑๕-๒๔ ปี ที่ไม่ได้เรียน ไม่ได้ทำงาน หรือไม่ได้ฝึกอบรม ไม่เกินร้อยละ ๕ เมื่อ

สิ้นสุดแผน 
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12.2) แผนที่กลยุทธ์ 
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 13) หมุดหมายที่ ๑๓ ไทยมีภาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน 

ภาครัฐจำเป็นต้องเร่งพัฒนาและปรับตัวเพื ่อลดช่องว่างของการปฏิบัติงานให้มีศักยภาพที่
เหมาะสมในฐานะที่เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศบนหลักการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่  
คือ การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการภาครัฐ โดยนำหลักการเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบราชการและการแสวงหา
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการที่มุ่งการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศ โดยมีประเด็นที่ต้องดำเนินการ  
เพ่ือรับมือกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงและเสริมสร้างความสามารถของภาครัฐ ประกอบด้วย ๑) พัฒนาการให้บริการ
ภาครัฐที ่ตอบโจทย์ สะดวก ประหยัด แก่ประชาชนและผู ้ประกอบการ โดยพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 
และเปิดโอกาสให้ภาคส่วนอื่นเข้ามามีส่วนร่วม ๒) ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐ  
ให้ยืดหยุ่น เชื่อมโยง เปิดกว้าง และมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอื ้อต่อการพัฒนาประเทศ  
๓) ปรับเปลี ่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัลที ่ใช้ข้อมูลในการบริหารจัดการเพื ่อการพัฒนาประเทศ และสร้าง 
ระบบบริหารจัดการ และ ๔) การสร้างระบบบริหารภาครัฐที่ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนและพัฒนาบุคลากร ให้มี
ทักษะที ่จำเป็นในการให้บริการภาครัฐดิจิทัลและปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ มาตรการภาครัฐให้เอื ้อต่อ  
การพัฒนาประเทศ ซึ่งตอบสนองต่อเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ จำนวน ๒ เป้าหมาย ได้แก่ 
เป้าหมายที ่ ๓) การมุ ่งส ู ่ส ังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม โดยมีบริการสาธารณะทั ่วถึง เท่าเทียม  
และ เป้าหมายที่ ๕) การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลง
ภายใต้บริบทโลกใหม่  

การพัฒนาตามหมุดหมายฯ จะสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติใน ๔ 
ด้าน ได้แก่ ๑) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั ่นคง ในประเด็นเป้าหมาย ประชาชนอยู ่ดี กินดี และมีความสุข ๒) 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ใน ๒ ประเด็นเป้าหมาย คือ ประเทศไทยเป็นประเทศที่
พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน และประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น  
๓) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมใน ๒ ประเด็นเป้าหมาย คือ สร้างความเป็นธรรม 
และลดความเหลื ่อมล้ำในทุกมิติ และเพิ ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ ่นในการพัฒนา การพึ ่งตนเอง  
และการจัดการตนเองเพื่อสร้างสังคมคุณภาพ ๔) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ ๒ ประเด็นเป้าหมาย คือ ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัว
ให้ทันต่อการเปลี ่ยนแปลง นอกจากนี้ หมุดหมายที่ ๑๓ ยังมีความเชื่อมโยงกับเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติใน ๔ ประเด็น ได้แก่ ประเด็นที ่ ๑๗ ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม ประเด็นที ่ ๒๐  
การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ ประเด็นที ่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประเด็นที่ ๒๒ กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
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13.1) เป้าหมาย ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมายของการพัฒนาระดับหมุดหมาย 
เป้าหมายที่ ๑   การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เข้าถึงได้  
ตัวช้ีวัดที่ ๑.๑   ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 
เป้าหมายที่ ๒   ภาครัฐท่ีมีขีดสมรรถนะสูง คล่องตัว  
ตัวช้ีวัดที่ ๒.๑  ผลการสำรวจรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ในองค์ประกอบ ดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ดัชนีการมีส่วนร่วม

ทางอิเล็กทรอนิกส์ ดัชนีทุนมนุษย์ และดัชนีการให้บริการภาครัฐออนไลน์ ไม่เกินอันดับที่ ๔๐   
ของโลก และมีคะแนนไม่ต่ำกว่า ๐.๘๒ 
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    13.2) แผนที่กลยุทธ์ 
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4. เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development Goals) (SDGs) 
เป้าหมายการพัฒนาที ่ย ั ่งย ืน (Sustainable Development Goals : SDGs) มีทั ้งหมด 17 

เป้าหมาย (Goals) ภายใต้หนึ่งเป้าหมายจะประกอบไปด้วยเป้าหมายย่อย ๆ ที่เรียกว่า เป้าประสงค์ (Targets) 
ซึ่งมีจำนวนทั้งหมด 169 เป้าประสงค์ และพัฒนาตัวชี้วัด ( Indicators) จำนวน 232 ตัวชี้วัด (ทั้งหมด 244 
ตัวชี้วัด แต่มีตัวที่ซ้ำ 12 ตัว) เพ่ือติดตามความก้าวหน้าของเป้าประสงค์ดังกล่าว 

เป้าหมายที่ 1 : ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที ่
เป้าหมายที่ 2 : ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการและ

ส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน 
เป้าหมายที่ 3 : สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุก

คนในทุกวัย 
เป้าหมายที่ 4 : สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม 

และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
เป้าหมายที่ 5 : บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศและให้อำนาจของสตรีและเด็กหญิงทุกคน 
เป้าหมายที่ 6 : สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้ำและสุขอนามัยสำหรับทุกคนและมีการ

บริหารจัดการที่ยั่งยืน 
เป้าหมายที่ 7 : สร้างหลักประกันให้ทุกคนเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ในราคาที่สามารถซื้อหาได้

เชื่อถือได้และยั่งยืน 
เป้าหมายที่ 8 : ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงาน

เต็มที่มีผลิตภาพ และการมีงานที่สมควรสำหรับทุกคน 
เป้าหมายที่ 9 : สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่

ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม 
เป้าหมายที่ 10 : ลดความไม่เสมอภาคภายในประเทศและระหว่างประเทศ 
เป้าหมายที่ 11 : ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิ

ต้านทานและยั่งยืน 
เป้าหมายที่ 12 : สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการบริโภคและผลิตที่ยั่งยืน 
เป้าหมายที่ 13 : ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ

ผลกระทบที่เกิดขึน้ 
เป้าหมายที่ 14 : อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอย่าง

ยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
เป้าหมายที่ 15 : ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้

อย่างยั่งยืน ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟื้นสภาพกลับมาใหม่และหยุด
การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 

เป้าหมายที่ 16 : ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึง
ความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ 

เป้าหมายที่ 17 : เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความ
ร่วมมือระดับโลกสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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ตาราง 17 เป้าหมายของ SDGs 

ข้อควรรู้ที่สำคัญ 6 ประการ 
ประการแรก – เป้าหมายการพัฒนาทั้ง 17 ข้อ สะท้อน ‘3 เสาหลักของมิติความยั ่งยืน’  

(Three Pillars of Sustainability) คือ มิติด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม บวกกับอีก 2 มิติ คือ มิติด้าน
สันติภาพและสถาบัน และมิติด้านหุ้นส่วนการพัฒนา ที่เชื่อมร้อยทุกมิติของความยั่งยืนไว้ด้วยกัน รวมเป็น  5 มิติ 
องค์การสหประชาชาติแบ่งเป้าหมาย 17 ข้อ ออกเป็น 5 กลุ่ม (เรียกว่า 5 Ps) ประกอบด้วย 

People (มิติด้านสังคม) : ครอบคลุมเป้าหมายที่ 1 ถึง เป้าหมายที่ 5 
Prosperity (มิติด้านเศรษฐกิจ) : ครอบคลุมเป้าหมายที่ 7 ถึง เป้าหมายที่ 11 
Planet (มิติด้านสิ่งแวดล้อม) : ครอบคลุมเป้าหมายที่ 6 เป้าหมายที่ 12 ถึง เป้าหมายที่ 15 
Peace (มิติด้านสันติภาพและสถาบัน) : ครอบคลุมเป้าหมายที่ 16 
Partnership (มิติด้านหุ้นส่วนการพัฒนา) : ครอบคลุมเป้าหมายที่ 17 

ประการที่สอง – เนื้อหาของ SDGs ไม่ได้อยู่ที่ระดับเป้าหมาย (Goals) แต่อยู่ที่ระดับเป้าประสงค์ 
(Targets) เป้าประสงค์เหล่านี้บอกถึงลักษณะของสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในโลกที่บรรลุ SDGs ได้สำเร็จ 
มีนัยยะที่บอกถึงฉากทัศน์ในฝัน ถึงวิสัยทัศน์ของการพัฒนาที่นำเสนออยู่ในวาระการพัฒนา 2030 (Agenda 
2030) ฉะนั้น หากต้องการทราบว่า SDGs ครอบคลุมเรื่องใดบ้างต้องพิจารณาที่ระดับเป้าประสงค์ 

ประการที ่สาม – ตัวช ี ้ว ัด 232 ตัวนั ้นเป็นตัวช ี ้ว ัดที ่ออกแบบมาเพื ่อใช ้ในการติดตาม
ความก้าวหน้าในระดับโลก ซึ่งอาจไม่สามารถนำมาใช้ในระดับประเทศได้อย่างเหมาะสมทั้งหมด และการเลือกใช้
ตัวชี้วัดแต่ละตัวนั้นก็เพื่อให้สามารถสะท้อนสาระสำคัญของเป้าหมาย แต่อาจไม่ได้ครอบคลุมทุกมิติที่ระบุไว้ใน
เป้าประสงค์  ดังนั้น แต่ละประเทศจะต้องกลับมาพัฒนาตัวชี้วัดระดับประเทศและระดับท้องถิ่นเพื่อให้  SDGs 
สามารถใช้ประโยชน์ได้จริงในระดับพื้นที่ มิเช่นนั้น ประเทศไทยอาจทำได้เพียงบรรลุทุกตัวชี้วัด (Indicators) แต่ไม่
บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ก็เป็นได้ นอกจากนี้ ตัวชี้วัดยังมีการเปลี่ยนแปลงได้ ในขณะที่เป้าหมาย
และเป้าประสงค์จะไม่มีการปรับแก้ในระดับโลกแล้ว 

ประการที่สี่ – SDGs ไม่ใช่ข้อตกลงที่มีการบังคับสัญญาและลงโทษ แต่เป็นการเข้าร่วมโดยสมัคร
ใจของประเทศต่าง ๆ และมีการทบทวน (Review) ประจำปีผ่านการนำเสนอรายงานผลการทบทวนการดำเนินงาน
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ตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ระดับชาติโดยสมัครใจ (Voluntary National Review) ในการประชุม
ระดับสูงทางการเมืองว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (High-Level Political Forum on Sustainable Development: 
HLPF) ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนกรกฎาคม ที่สำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติ กรุงนิวยอร์ก 
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยทุกประเทศสามารถเสนอตัวเพื่อนำเสนอรายงานหรือไม่ก็ได้ 

ประการที่ห้า – ต้องทำความเข้าใจหลักการเบื้องหลังของ SDGs เพ่ือนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป็นเป้าหมายที่เน้นการพัฒนาที่ครอบคลุม (Inclusive) มุ่งการเปลี่ยนแปลง 
(Transformative) และบูรณาการ (Integrated) ที่ทุกประเทศต่างมีโจทย์ที่จะต้องนำไปปฏิบัติไม่ใช่เฉพาะแค่
ประเทศยากจน (Universal) แต่ในขณะเดียวกันก็เน้นการนำไปปฏิบัติและแก้ปัญหาในระดับท้องถิ่น (Locally-
focused) ซึ่งหมายถึงว่า แม้เป้าหมายทั้งหมดจะแบ่งออกเป็น 17 เป้าหมายแต่การพิจารณาและดำเนินการ
จะต้องเป็นไปอย่างบูรณาการ เห็นความเชื ่อมโยง ( Interlinkage) มุ ่งผลลัพธ์ (Outcome-based) และให้
ความสำคัญกับคนกลุ่มที่เปราะบาง (Vulnerable people) คนยากจน และคนกลุ่มต่าง ๆ ที่มักถูกทิ้งไว้ข้างหลัง
และแม้ว่า SDGs จะเป็นเป้าหมายระดับโลกแต่การนำ SDGs ไปปรับให้เหมาะกับบริบทของพื้นที่ (Localization 
of the SDGs) เป็นเรื ่องสำคัญ จึงต้องให้ท้องถิ่นมีความเป็นเจ้าของและร่วมผลักดัน มีการให้ความหมายแ ก่
เป้าประสงค์ (Targets) และตัวชี้วัด (Indicators) ที่เหมาะสมกับบริบทท้องถิ่น โดยหลักการการขับเคลื่อน SDGs 
ควรเป็นกระบวนการที่เริ่มจากฐานรากขึ้นสู่ระดับนโยบาย (Bottom-Up) และมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้
มีบทบาทหลักในการนำ SDGs ไปปฏิบัติ 

ประการที่หก – ในทางปฏิบัติ SDGs มีฐานะเป็นเครื่องมืออื่น นอกเหนือจากการเป็นตัวชี้วัด
สถานการณ์ความยั่งยืน เช่น  

SDGs ในฐานะที่เป็นคำศัพท์การพัฒนาที่ใช้ร่วมกัน : SDGs กลายเป็นคำศัพท์ในการ
พัฒนาที่ใช้ร่วมกันในทุกระดับ ทั้งระดับโลกไปจนถึงระดับท้องถิ่น เอ้ือให้ทุกพ้ืนที่ในโลกสามารถเรียนรู้จากกันและ
กันได้ ชุมชนในไทยที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาบางประเด็นจะไม่ได้เป็นเพียงตัวอย่างให้ชุมชนในประเทศ
ไทยเท่านั้น แต่เป็นตัวอย่างให้แก่ระดับโลกด้วย 

SDGs ในฐานะที่เป็น Action Framework : SDGs สามารถถูกใช้เป็นกรอบแนวคิดที่
ใช้ในการทบทวนอนาคตของท้องถิ่น งานที่ทำกันอยู่ในปัจจุบัน ปัญหาที่เผชิญ และใช้เป็นกรอบในการกำหนด
ทิศทางในอนาคตของท้องถิ่นอย่างบูรณาการและยั่งยืน 

SDGs ในฐานะท่ีเป็นเครื่องมือในการต่อรอง : เนื่องจากภาครัฐทุกประเทศให้คำมั่นกับ
วาระการพัฒนา 2030 ในภาคเอกชน โดยเฉพาะภาคเอกชนขนาดใหญ่ก็อยู่ภายใต้กฎกติกาและการชี้วัดที ่มี 
SDGs เป็นองค์ประกอบสำคัญ ดังนั้น ภาคประชาสังคมและคนกลุ่มต่าง ๆ สามารถใช้ SDGs เป็นเครื่องมือในการ
เจรจาต่อรองเพ่ือสร้างความร่วมมือในการพัฒนา และ/หรือสะกิดเตือนเมื่อเริ่มเห็นการดำเนินการที่ออกนอกลู่นอก
ทางไปจาก SDGs ได ้
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๑.๓  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
1. แผนพัฒนาภาคตะวันออก (พ.ศ. 2566 – 2570)  
ตามเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค พ.ศ. 2566 – 2570 ของสำนักงานสภาพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้กำหนดเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาคตะวันออก (พ.ศ. 2566 – 2570) 
ดังนี้ 

บทบาทของภาค 
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ผ่านมา ภาคตะวันออกมีความสำคัญต่อการ

ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นที่ตั้งของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
ซึ่งเป็นฐานอุตสาหกรรมเป้าหมายที่สำคัญของประเทศ มีโครงข่ายคมนาคมขนส่ง ที่มีประสิทธิภาพทั้งทางถนน 
ทางราง ทางอากาศ และทางทะเล และเป็นแหล่งการค้าชายแดนกับราชอาณาจักรกัมพูชาที่สามารถเชื่อมโยง
การค้ากับประเทศในภูมิภาคอาเซียน และเอเชียแปซิฟิกได้อย่างสะดวก นอกจากนี้ ยังเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร
ที่สำคัญของประเทศ โดยเฉพาะผลไม้ สุกร ไก่ กุ้งทะเล รวมทั้งมีศักยภาพในการต่อยอดการพัฒนาให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ขณะเดียวกัน ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ทั้งการท่องเที่ยว
ชายทะเล การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์ การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย และการท่องเที่ยวเชิงอารยธรรม 

 วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงมากข้ึน 
๒) เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ให้สนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและการ

พัฒนาในพื้นที่อย่างยั่งยืน 
3) เพื่อพัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่สำหรับคนทุกกลุ่มในสังคม โดยมี

ความปลอดภัย การจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองมีมาตรฐาน บริการสาธารณะมีคุณภาพ และมีระบบขนส่งสาธารณะใน
เขตเมืองอย่างทั่วถึง 

4) เพ่ือฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสร้างความสมดุลของระบบนิเวศ 

เป้าหมาย 
1) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออกขยายตัวเพ่ิมข้ึน 
2) สัมประสิทธิ ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได ้ของภาค

ตะวันออกลดลง 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่มี

ความทันสมัยท่ีสุดในภูมิภาคอาเซียน 
แนวทางการพัฒนา 

1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง และต่อยอดโครงสร้างพื้นฐานทุกระบบให้
เชื่อมโยงเข้าสู่พื้นที่เศรษฐกิจ เพ่ือให้เอ้ือประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและเมืองในอนาคต ได้แก่ สนามบินอู่
ตะเภา รถไฟความเร็วสูงเชื่อม ๓ สนามบิน ท่าเรือแหลมฉบังระยะ ๓ ท่าเรือมาบตาพุตระยะ ๓ ท่าเรือสัตหีบ รถไฟ
ทางคู่เชื่อม ๓ ท่าเรือ และทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ช่วงพัทยา มาบตาพุด รวมทั้ง พัฒนาระบบสาธารณปูโภค 
ได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ภายในพื้นที่ และพื้นที่โดยรอบ เพื่อรองรับความต้องการลงทุน กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจากการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกได้อย่างเพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ 
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2) ส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ เพื่อให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชนใน
อุตสาหกรรมเป้าหมายที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
เช่น จัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ ประชาสัมพันธ์ และชักจูงนักลงทุนที่มีศักยภาพและเหมาะสม เป็นต้น 

3) พัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย และเทคโนโลยีเพื่อผลิตกำลังคนให้ตรงกับความ
ต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมาย และก่อให้เกิดการวิจัย สร้างนวัตกรรม และการพัฒนาเทคโนโลยีในการต่อ
ยอดและขับเคลื่อนการพัฒนาในพื้นที่อย่างยั่งยืน อาทิ EEC of Digital Park (EECd) และ EEC of Innovation 
(EECi) 

4) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลนานาชาติในจังหวัดชลบุรี-ระยอง ให้เป็นฐานการกระจาย
รายได้และการสร้างงานให้แก่ชุมชน 

5) พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองสำคัญของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ เอื้อต่อการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจและสังคมอย่างมีสมดุล 

ฉะเชิงเทรา : พัฒนาเป็นเมืองที่อยู่อาศัยชั้นดีที่ทันสมัย รองรับการขยายตัวของกรุงเทพฯ 
และการพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

พัทยา : พัฒนาเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ สุขภาพ และนันทนาการ ศูนย์ประชุมและ
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติชั้นนำของอาเซียน และศูนย์การให้บริการด้านการแพทย์ระดับนานาชาติ (Medical 
Tourism) 

อู่ตะเภา : พัฒนาเป็นศูนย์ธุรกิจการบินและโลจิสติกส์อาเซียน 
ระยอง : พัฒนาเป็นเมืองแห่งการศึกษาและวิทยาศาสตร์ เมืองนานาชาติที่มีธุรกิจ

ทันสมัย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาภาคตะวันออกให้เป็นแหล่งผลิตอาหารที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล 
แนวทางการพัฒนา 

1) พัฒนาการผลิตและการค้าผลไม้ภาคตะวันออก ให้เป็นศูนย์ผลไม้เมืองร้อนแห่งเอเชียโดย
ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตควบคู่ไปกับการรักษาคุณภาพสินค้า ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตการบรรจุหีบห่อ การ
แปรรูป และการจัดจำหน่าย 

2) ส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ ได้แก่ สุกร ไก่ และโค ในจังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา และสระแก้ว 
ให้ผลผลิตมีคุณภาพและได้มาตรฐานความปลอดภัย สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและสายพันธุ์ที่
เหมาะสม รวมทั้งปรับปรุงระบบการบริหารจัดการตลาดให้มีประสิทธิภาพ 

3) พัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำบริเวณชายฝั่งอ่าวไทยได้แก่ 
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ให้คงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรชายฝั่งทะเลอย่างยั่งยืนต่อไปโดยเร่งรัด
การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และการจัดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อมให้เป็นระบบเหมาะสม ควบคู่ไปกับ
การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เช่น การส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการและวิธีการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำเพี่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่ม การส่งเสริมและพัฒนาการประมงพื้นบ้าน รวมทั้งการ
ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจการประมง เป็นต้น 

 

 

 



 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) แก้ไข ครั้งที ่2/2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน  หน้า  ๖๘ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว  
แนวทางการพัฒนา 

1) พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลในจังหวัดจันทบุรี และตราด โดยคำนึงถึงความ
ยั ่งย ืนของแหล่งท่องเที ่ยวและการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐาน 
สาธารณูปโภค และสิ่งอานวยความสะดวกให้ได้มาตรฐาน และเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่และชุมชนในพ้ืนที่ 

2) ฟื้นฟูและปรับปรุงการพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัดนครนายก ฉะเชิง เทรา ปราจีนบุรี 
จันทบุรี ระยองและตราด ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม เชิงนิเวศและอนุรักษ์ 
เชิงเกษตร เชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวโดยชุมชน แหล่งท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการ และท่องเที่ยวเมืองเก่า โดยฟื้นฟู
แหล่งท่องเที่ยว พร้อมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาเส้นทาง สิ่งอำนวยความสะดวก กิจกรรมการท่องเที่ยว สินค้า
และบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานสากล 

3) ฟื้นฟูและอนุรักษ์การท่องเที่ยวในจังหวัดปราจีนบุรีและสระแก้ว ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
อารยะธรรมขอม โดยฟื้นฟูบูรณะโบราณสถานและสินทรัพย์ทางวัฒนธรรม รวมทั้งปรับปรุงและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และควบคุมการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนให้เป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศ
เพื่อนบ้านให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน 

แนวทางการพัฒนา 
1) พัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ให้เป็นประตูและ

ศูนย์กลางทางการค้า การท่องเที่ยว และการลงทุน เชื่อมโยงกับประเทศกัมพูชาและเวียดนามโดยจัดระเบียบการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสม พัฒนาเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่งให้มีประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวก
บริเวณจุดผ่านแดน 

2) พัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราดให้เป็น
ศูนย์กลางธุรกิจการค้าชายแดนและการท่องเที่ยว เชื่อมโยงกับจังหวัดเกาะกง กัมพูชา โดยจัดระเบียบการใช้
ประโยชน์ที่ดิน ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ รวมถึงยกระดับมาตรฐานการให้บริการและอำนวย
ความสะดวกบริเวณจุดผ่านแดน 

3) พัฒนาพื ้นที ่ เศรษฐก ิจชายแดนบ้านแหลมและบ้านผ ักกาด อำเภอโป่งน ้ำร ้อน  
จังหวัดจันทบุรี ให้เป็นศูนย์กลางการค้าชายแดนเชื่อมโยงกับจังหวัดพระตะบองและไพลินของกัมพูชา โดยปรับปรุง
และพัฒนาระบบบริการพ้ืนฐานเพื่ออำนวยความสะดวกในการลงทุน ตลอดจนพัฒนาจุดตรวจชายแดนเพื่อให้
บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและจัดระบบการบริหารจัดการมลพิษให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

แนวทางการพัฒนา 
1) บริหารจัดการน้ำเพื ่อบรรเทาภาวะฝนแล้งและน้ำท่วมจันทบุรี ตราด และสระแก้ว  

โดยปรับปรุงและบำรุงรักษาแหล่งน้ำเดิม จัดสรรน้ำ และพัฒนาแหล่งน้ำเพ่ิมเติม รองรับความต้องการใช้น้ำที่
เพ่ิมข้ึนจากการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและชุมชนได้อย่างพอเพียงและมีเสถียรภาพ รวมทั้งส่งเสริมการ
ทำแหล่งเก็บกักน้ำขนาดเล็กกระจายในพ้ืนที่การเกษตรเพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 

2) ฟ้ืนฟูป่าต้นน้ำให้เกิดความสมดุลต่อระบบนิเวศ โดยปลูกป่าเพ่ิมเติม และเพ่ิมมาตรการเฝ้า
ระวังติดตามการบุกรุกป่า โดยสนับสนุนสิทธิและบทบาทของชุมชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพื้นที่
ป่าของชุมชนไม่ให้เสื่อมโทรมลง 



 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) แก้ไข ครั้งที ่2/2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน  หน้า  ๖๙ 

3) คุ้มครองและฟื้นฟูป่าชายเลน ปะการัง หญ้าทะเล และป้องการกัดเซาะชายฝั่งโดยเฉพาะ
จังหวัดที่มีพ้ืนที่กัดเซาะรุนแรง ได้แก่ จันทบุรีและฉะเชิงเทรา โดยการกำหนดพื้นที่ และหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ 
ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น หรือข้อตกลงร่วมกันของภาคีพัฒนา ในการจัดการฟื้นฟูป่าชาย
เลน การเฝ้าระวังการลักลอบจับสัตว์น้ำ การคุ้มครองปะการัง หญ้าทะเล พื้นที่จับสัตว์น้ำพื้นที่เพาะเลี้ยง และการ
ทำประมงชายฝั่ง เพ่ือป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง และไม่ให้ทรัพยากรชายฝั่งเสื่อมโทรมลงไปอีก 

4) ดำเนินการตามมาตรการจัดการมลพิษทางอากาศ ได้แก่ สารอินทรีย์ระเหยง่ายและฝุ่น
ละอองขนาดเล็กในจังหวัดระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา โดยกำหนดมาตรการควบคุม และมาตรการจูงใจในการ
ป้องกัน และควบคุมการปล่อยมลพิษทางอากาศในเขตชุมชน และเขตอุตสาหกรรมให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพ่ือให้
ชุมชน และอุตสาหกรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเกื้อกูลกันและสันติสุข 

5) ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน ในจังหวัดที่เป็นศูนย์กลาง
การค้า การท่องเที่ยว และพ้ืนที่อุตสาหกรรม รวมทั้งการจัดการน้ำทิ้งจากครัวเรือนและโรงงานให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน เพื่อควบคุมและบรรเทาปัญหาน้ำเสีย โดยเฉพาะ ในบริเวณแม่น้ำสายหลักท่ีอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมอย่าง
ต่อเนื่อง ได้แก่ แม่น้ำระยองตอนบน ตอนล่าง และแม่น้ำพังราดตอนบน 

6) พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการรวบรวม ขนย้าย และการกำจัดขยะจังหวัดชลบุรี ระยอง 
และฉะเชิงเทรา ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยใช้มาตรการคัดแยกขยะและบริหารการจัดเก็บตามประเภทการคัด
แยกขยะให้เป็นระบบ ส่วนของเสียอันตรายที่มีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ บริเวณพ้ืนที่อุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี 
และระยอง สนับสนุนให้ภาคเอกชนที่มีศักยภาพเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและการลงทุนกำจดัให้เป็นระบบ
และถูกต้องตามหลักวิชาการ 

  ดังนั้น ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ภาคตะวันออกจะยังคงเป็น
จักรกลสำคัญในการสนับสนุนให้เกิดการพลิกโฉมและขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน 
และสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวให้อยู่รอดอย่างมั่นคง ท่ามกลางสภาวะวิกฤติทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว เพื่อให้บรรลุเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 “เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่าง
ยั่งยืน” ตามบทบาทของภาคตะวันออกที่ยังคงมุ่งเน้นการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การผลิตอาหารปลอดภัยได้
มาตรฐาน การท่องเที ่ยวคุณภาพ การค้าชายแดน และการเป็นศูนย์กลางเชื ่อมโ ยงการค้า การท่องเที ่ยว  
และโลจิสติกส์ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งการรักษาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ทิศทางการพัฒนาภาค (พ.ศ. 2566 – 2570) 
การพัฒนาภาคตะวันออกในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 มุ่งเน้นการพัฒนาที่สอดคล้องกับ

ศักยภาพและบริบทของภาคให้เป็น “ฐานเศรษฐกิจสีเขียวชั้นนำของอาเซียน ควบคู่กับคุณภาพการดำรงชีวิตของ
ประชาชนที่ดี” โดยกำหนดทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออก (Eastern Direction) ที่ให้ความสำคัญกับการสร้าง
ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน และการฟื้นฟู
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ใน 6 ประเด็นการพัฒนา ที่ต้องบรรลุ (SHAREs) ได้แก่  

1) การพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที ่ภาคตะวันออก (S-curve & New S-curve  
Hub: S) 

2) การพัฒนาพื้นที่ให้มีความทันสมัย น่าอยู่ สอดรับกับความต้องการของคนทุกกลุ่ม (High 
Standard Living Cities: H) 

3) การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที ่ยวเชิงเกษตรและชุมชน (Agro and Community 
based Tourism: A) 
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4) การฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน 
และเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Resilience 
of Nature: R) 

5) การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและเมืองชายแดน เชื่อมโยงเศรษฐกิจและ
การค้าภายในประเทศและระหว่างประเทศในอาเซียน (Economic Linkage: E) 

6) การผลิตผลไม้คุณภาพสูงมุ่งสู่การเป็น “มหานครผลไม้เมืองร้อนแห่งเอเชีย” และการผลิต
อาหารและผลิตภัณฑ์สมุนไพรปลอดภัยที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง (Safe Fruit, Food and Herb Cities: S) 
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เป้าหมายการพัฒนาภาค  
ภาคตะวันออกมีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจให้เกิดการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและ

ยั่งยืน และเกิดการกระจายรายได้อย่างทั่วถึงทุกพื้นที่  ควบคู่กับคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ดี โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด ค่าฐาน ค่าเป้าหมาย 2566 - 2570 
1. อัตราการขยายตัวผลิตภัณฑภ์าค
ตะวันออก (ร้อยละ)  
 

มูลค่าผลติภณัฑ์ภาคแบบปรมิาณลูกโซ่ 
เฉลี่ยปี 2560 - 2563 1,732,438.21 
ล้านบาท  
อัตราการขยายตัวผลติภณัฑ์ภาค เฉลี่ยปี 
2560 - 2563 ร้อยละ 1.0 ต่อปี  

อัตราการขยายตัวผลติภณัฑ์
ภาคเฉลี่ยร้อยละ 6.0 ต่อปี  

2. สัมประสิทธ์ิความไม่เสมอภาค 
(Gini Coefficient) ในการกระจาย
รายได้ของภาคตะวันออก  

ปี 2562 0.392  ลดลงต่ำกว่า 0.392  

 
แนวทางการพัฒนา  
การขับเคลื่อนการพัฒนาภาคตะวันออกให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนแม่บทภายใต้

ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ที่มุ่งเน้นการยกระดับเศรษฐกิจ ทั้งภาคการผลิตและบริการให้มี
มูลค่าสูง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เกิดการกระจายรายได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม การเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ครอบครัว เพื่อลดความเหลื่อมล้าทางสังคม และการรักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความอุดม
สมบูรณ์และมีคุณภาพที่ดี พร้อมทั้งเป็นมรดกตกทอดส่งต่อสู่คนรุ่นหลัง โดยมีเป้าหมายและแนวทางการพัฒนา
ภาคตะวันออก ดังนี้ 

1. พัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายให้เป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียวของภาค
ตะวันออก โดยเน้นการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่และนวัตกรรมสีเขียว ผลิตกาลังคนให้มีศักยภาพ และเพิ่มขี ด
ความสามารถของผู้ประกอบการรายย่อย โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

ตัวชี้วัด ค่าฐาน ค่าเป้าหมาย 2566 - 2570 
อัตราการขยายตัวผลติภณัฑ์สาขา
อุตสาหกรรมภาคตะวันออก (ร้อย
ละ)  

มูลค่าผลติภณัฑ์ภาคสาขา
อุตสาหกรรม แบบปริมาณลูกโซ่ 
เฉลี่ยปี 2560 – 2563 
882,657,.73 ล้านบาท  
อัตราการขยายตัวผลติภณัฑ์ สาขา
อุตสาหกรรม เฉลี่ยปี 2560 - 
2563 ร้อยละ 1.1 ต่อปี  

อัตราการขยายตัวผลติภณัฑ์ สาขา
อุตสาหกรรม เฉลี่ยร้อยละ 2.4 ตอ่
ปี  

1) พ ัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะว ันออก (Eastern Economic Corridor: EEC)  
ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา และระยอง ให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่กาหนดไว้ 

•  เสริมสร้างศักยภาพของอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยประยุกต์ใช้งานวิจัย และพัฒนา 
และนำโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG) มาประยุกต์ใช้ตลอดกระบวนการผลิต รวมทั ้งการลดกากของเส ียใน
ภาคอุตสาหกรรม ร่วมกับการส่งเสริมการใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีขั ้นสูง และนวัตกรรมที่
เหมาะสมกับศักยภาพและความพร้อมของอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ ซึ ่งจะช่วยส่งเสริมการเปลี่ยนผ่าน
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อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของพื้นที่ไปสู่การเป็นพื้นที่หลักของอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
และมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับต่ำ สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมสูง เชื่อมโยงสู่การซื้อขายคาร์บอนเครดิตและ
มีการกระจายผลประโยชน์ลงสู่ทุกภาคส่วนในระดับพ้ืนที่ได้อย่างทั่วถึง อาทิ การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์และ
ชิ้นส่วนสู่ยานยนต์แห่งอนาคต (ยานยนต์ไฟฟ้า) การพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น 
(อาทิ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ) 

•  พัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) และวิสาหกิจ SMEs ตลอดห่วงโซ่
อุปทานให้สามารถปรับตัวเข้าสู่เวทีการแข่งขันรูปแบบใหม่ โดยการเสริมสร้างความรู้ด้านการผลิตและความรู้
พื ้นฐานทางธุรกิจ โดยเฉพาะความรู้และทักษะด้านดิจิทัล การเงิน การตลาดยุคใหม่ การเข้าถึงตลาดส่งออก 
รูปแบบธุรกิจต่าง ๆ ผ่านสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนาในพื้นที่ หรือเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก (EECi) และเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมพิเศษต้นแบบ (EECd) เพื่อบ่มเพาะความรู้ และพัฒนา
ศักยภาพให้แก่ผู ้ประกอบการ ตลอดจนการเพิ ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู ้ประกอบการ SMEs  
และ Stratup ในพื้นที่ เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงตัวเองเข้าสู่ห่วงโซ่มูลค่าการผลิตของอุตสาหกรรมเป้าหมายได้ 
ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายและพันธมิตรธุรกิจ จับคู่และสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือของผู้ประกอบการรายใหญ่
ที่มีศักยภาพ กับ Startup และ SMEs ในพ้ืนที ่

2) ส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั ้นสูงในพื้นที ่เศรษฐกิจใหม่ที่มี
ศักยภาพ โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับบริบทและศักยภาพของพ้ืนที่ บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมจากภาคีการ
พัฒนาในพื้นที่ ด้วยการส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและอุตสาหกรรมแห่ง
อนาคตโดยนำรูปแบบการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกมาเป็นต้นแบบ อาทิ การ
กำหนดสิทธิประโยชน์และแรงจูงใจ และการสร้างความพร้อมด้านแรงงานที่มีทักษะสูง 

3) ส่งเสริมอุตสาหกรรมอัญมณีให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม และก้าวสู่การเป็นเมืองอัญมณี
แห่งอาเซียน รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยวมูลค่าสูง โดยการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึง
แหล่งวัตถุดิบที่มีปริมาณเพียงพอและราคาที่เหมาะสม การเพิ่มจำนวนแรงงานที่มีทักษะฝีมือ ความชำนาญเฉพาะ 
และความประณีตในการเจียระไนเพชรและพลอย การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและความคิดสร้างสรรค์ใน
การออกแบบ การเจียระไน และการผลิตอัญมณีและเครื่องประดับให้สอดรับกับความต้องการ และรสนิยมของ
ผู ้บริโภคและนักท่องเที ่ยว รวมทั ้งการตรวจสอบรับรองมาตรฐาน ตลอดจนพัฒนาจังหวัดจันทบุรีให้เป็น
ศูนย์กลางอัญมณีแห่งอาเซียน ที่มีศักยภาพในการเจียระไนอัญมณี และเป็นแหล่งค้าขายอัญมณีที่มีคุณภาพได้
มาตรฐานสากล และส่งเสริมการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ตลาดอัญมณีเป็นแหล่งท่องเที่ยวในอีกรูปแบบหนึ่งของ
ภาคตะวันออก 

4) พัฒนาผลิตภาพแรงงานของอุตสาหกรรมหลัก โดยการสร้างเครือข่ายระหว่างภาคส่วน
ต่าง ๆ ทั้งผู้ประกอบการ สถาบันการศึกษา ศูนย์ฝึกอบรมของทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีศักยภาพ เพื่อยกระดับ
ทักษะฝีมือแรงงานด้วยการสร้างทักษะใหม่ ยกระดับทักษะเดิม และปรับเปลี่ยนทักษะที่มีอยู่ให้ตรงกับความ
ต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ (New skill/Upskill/Reskill) รวมทั้งสนับสนุนการจ้างงานผู้สูงวัยที่มี
ศักยภาพมีความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพ่ือลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรม 

5) ส่งเสริมการรับรองมาตรฐานสากลของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นต่อ
คุณภาพของผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยออำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะวิสาหกิจ
เริ ่มต้น (Startup) และวิสาหกิจ SMEs สามารถเข้าถึงการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ได้อย่างสะดวก ทั ่วถึง  
และในราคาที่เหมาะสม 

 



 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) แก้ไข ครั้งที ่2/2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน  หน้า  ๗๓ 

2. พัฒนาการเกษตรคุณภาพให้เชื่อมโยงสู่การผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย สู่ห่วง
โซ่การผลิตในระดับประเทศ และการให้บริการส่งเสริมสุขภาพ อาทิ การใช้อาหารบาบัด พืชสมุนไพรทาง
การแพทย์ เพื่อให้เกิดการยกระดับกระบวนการการผลิตและการตลาด รวมทั้งการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสิ นค้า
เกษตรหลักของภาค โดยการส่งเสริมการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป ที ่มี
มูลค่าเพิ่มสูง ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม การส่งเสริมคุณภาพมาตรฐานสากล และการบริหาร
จัดการด้านการเก็บรักษาและการขนส่ง โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

ตัวชี้วดั ค่าฐาน ค่าเป้าหมาย 2566 - 2570 
อัตราการขยายตัวผลติภณัฑ์ภาค
เกษตร ภาคตะวันออก  

มูลค่าผลติภณัฑ์ภาคเกษตร แบบ
ปริมาณลูกโซ่ เฉลีย่ปี 2560 - 
2563  
85,415.98 ล้านบาท  
อัตราการขยายตัวผลติภณัฑ์ภาค
เกษตร เฉลี่ยปี 2560 - 2563 
ร้อยละ 2.7 ต่อปี  

อัตราการขยายตัวผลติภณัฑ์ภาค
เกษตร เฉลี่ยร้อยละ 4.0 ต่อปี  

1) เสร ิมสร ้างผล ิตภาพการผล ิตผลไม ้ของภาคตะว ันออกให ้ม ีประส ิทธ ิภาพ  
ได้มาตรฐานสากล เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับความต้องการของตลาด นำไปสู่การพัฒนาให้ภาค
ตะวันออกเป็นมหานครผลไม้เมืองร้อนแห่งเอเชียที่มีรสชาติเฉพาะถิ่น ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ด้วยการใช้
เทคโนโลยี นวัตกรรม และงานวิจัยที ่พร้อมใช้ ควบคู ่กับภูมิปัญญาท้องถิ ่น และระบบบริหารจัดการที ่มี
ประสิทธิภาพในการปรับปรุงการใช้ทรัพยากรการผลิตด้านการเกษตรของภาคตะวันออกให้มีประสิทธิภาพสูง 
โดยเฉพาะทรัพยากรดิน เพ่ือให้มีคุณภาพและความพร้อมสำหรับการเพาะปลูก การบริหารจัดการการผลิตและการ
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ำเพ่ือการเกษตร ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ำพร้อมทั้งระบบการกระจายน้ำในพ้ืนที่เกษตร
นอกเขตชลประทาน เพื่อให้ได้ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ปลอดภัยและได้มาตรฐานสากล ตลอดจนการ
พัฒนาระบบการเก็บรักษาและการขนส่งสินค้าเพ่ือคงคุณภาพความสดใหม่ก่อนถึงมือผู้บริโภค 

2) พัฒนาประสิทธิภาพการเพาะเลี ้ยงและแปรรูปสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่สำคัญของภาค
ตะวันออก เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนอย่างทั่วถึง โดยใช้งานวิจัยและนวัตกรรมในการผลิต
สัตว์น้ำ โดยเฉพาะพ่อพันธุ์แม่พันธุ์และการแปรรูปสัตว์น้ำที่มีคุณภาพ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการฟาร์ม
และส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบระบบปิด เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต และลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมกำกับการทำประมงชายฝั่งอย่างรับผิดชอบ และมีมาตรฐาน การปฏิบัติบนพื้นฐานการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน 

3) ยกระดับพืชสมุนไพรให้เป็นธุรกิจสมุนไพรสู่ตลาดสากล  โดยส่งเสริมการวิจัยและ
พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่และนวัตกรรมในการผลิตพืชสมุนไพรเพื่อการพาณิชย์ให้ได้มาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ ยกระดับการแปรรูปสมุนไพรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและต่อยอดไปสู่การผลิตสารสกัด ให้ตรง
ตามความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ พัฒนาระบบการตรวจรับรองมาตรฐานการผลิต พืชสมุนไพรให้
มีประสิทธิภาพ และเร่งเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายและสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยของพืชสมุนไพรและ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย 

4) สนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนจากพืชพลังงาน เพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกทั้งในระดับภาคและประเทศ โดยการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารจัดการการผลิตมันสาปะหลังและอ้อย
โรงงานที่สามารถต้านทานต่อโรค และมีปริมาณและคุณภาพผลผลิตที่เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของ



 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) แก้ไข ครั้งที ่2/2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน  หน้า  ๗๔ 

ตลาด ด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตไบ
โอเอทานอลจากมันสาปะหลังและอ้อยโรงงานที่มีคุณภาพ 

5) เสริมสร้างศักยภาพการผลิตและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์สำคัญของภาค
ตะวันออก ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ  โดยการสนับสนุน ส่งเสริมให้
เกษตรกรสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและพันธุ์สัตว์ที่มีคุณภาพได้โดยง่าย เพ่ือ
นามาใช้ในการปรับปรุงผลผลิตให้มีคุณภาพในระดับพรีเมี่ยมและมีมาตรฐานสากล 

6) สนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกรเพื่อเข้าถึงเทคโนโลยีและเพิ่มขีดความสามารถ
ด้านการตลาด เพื่อให้ผลผลิตและผลิตภัณฑ์เกษตรสอดคล้องและตอบสนองกับตามความต้องการของ กลุ่มลูกค้า
เฉพาะ (Customized Marketing) อาทิ กลุ่มผู้รักสุขภาพ ร่วมกับการพัฒนาระบบการเก็บรักษาและการขนส่ง
สินค้า เพื่อลดต้นทุนและการสูญเสีย และเสริมสร้างศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรและระบบ
ฐานข้อมูลการเกษตร ทั้งข้อมูลด้านการผลิต (Supply Side) และความต้องการผลผลิต (Demand Side) และ
ผลิตภัณฑ์เกษตรทั้งในประเทศและต่างประเทศให้เหมาะสม และการส่งเสริมการใช้ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Commerce) 

3. ยกระดับการท่องเที่ยวของภาคตะวันออกสู่การเป็นจุดหมายการท่องเที่ยวของโลกที่เน้น
คุณภาพและความยั่งยืน รวมทั้งการพัฒนาธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่เน้นคุณค่า อัตลักษณ์ ความยั่งยืนและเหมาะสมกับ
คนทุกช่วงวัย เพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวภาคตะวันออกสู่ระดับโลก และเกิดการกระจายรายได้ สู่ท้องถิ่นอย่างทั่วถึง 
โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

ตัวชี้วัด ค่าฐาน ค่าเป้าหมาย 2566 - 2570 
อัตราการขยายตัวรายได้จากการ
ท่องเที่ยวภาคตะวันออก (ร้อยละ)  

รายได้จากการท่องเที่ยว เฉลี่ยปี 
2560 – 2564 
233,640.45 ลา้นบาท  
อัตราการขยายตัวรายได้จากการ
ท่องเที่ยวเฉลี่ยปี 2560 - 2564 
หดตัวร้อยละ 23.5 ต่อปี  

อัตราการขยายตัวรายได้จาก การ
ท่องเที่ยวเฉลี่ย ร้อยละ 14.0 ต่อปี  

1) พัฒนาแหล่งท่องเที ่ยวหลักของภาคตะวันออกให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ  
โดยกำหนดพื้นที่เป้าหมายสำหรับนักท่องเที่ยวคุณภาพ การพัฒนามาตรฐานและความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว 
การพัฒนาธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว ด้วยการสนับสนุนผู้ประกอบการในการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีใน
การให้บริการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและเพียงพอต่อความ
ต้องการ และการรักษาและสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว ทั้งนี้การท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ
ของภาคตะวันออกที่สามารถพัฒนากิจกรรมเพื ่อสร้างมูลค่าและคุณค่าเพิ ่มจากศักยภาพเดิมที ่มีอยู ่ อาทิ  
การท่องเที่ยวชายทะเลนานาชาติ การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ (Medical Tourism) การท่องเที่ยวธุรกิจไมซ์  
(MICE Business Travel) และการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism) 

2) ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนของภาคตะวันออก ให้เป็นการท่องเที่ยวทางเลือกที่มี
คุณภาพ มีความคิดสร้างสรรค์ มีอัตลักษณ์ และมีความยั่งยืน บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และการ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและรายได้จากการท่องเที่ยวสู่ชุมชน
และผู้ประกอบการให้มากขึ้น ด้วยการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เชิงนิเวศ เชิงสุขภาพด้วย
การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร เชิงวัฒนธรรม โดยการพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกและความปลอดภัยให้
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของพ้ืนที่และชุมชน ร่วมกับการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการบริการด้านการท่องเที่ยว
ให้กับชุมชนในพื้นท่ี และยกระดับการขนส่งสาธารณะที่สามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างสะดวก 



 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) แก้ไข ครั้งที ่2/2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน  หน้า  ๗๕ 

3) ยกระดับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเชื่อมโยงการท่องเที่ยวมูลค่าสูง แสดงถึงอัตลักษณ์ของพื้นที่
และสอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้มีความทันสมัยและเกิดการ
เพิ่มมูลค่า แต่ยังคงรักษาอัตลักษณ์ของพื้นที่ ด้วยการผสมผสานการใช้ความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในการผลิต อาทิ ผลิตภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับ จักสานพนัสนิคม เสื่อจันทบูร เวชสาอางจาก
สมุนไพรไทย หรือผลิตแปรรูปจากไม้ผลหรืออาหารทะเลเพื่อยกระดับหรือเพิ่มมูลค่า อาทิ ไอศกรีมทุเรียน ทุเรียน
อบกรอบ และดำเนินการฝึกอบรมอาชีพให้กับวิสาหกิจชุมชนและส่งเสริมการทำงานร่วมกันในลักษณะเครือข่าย  
ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน วิสาหกิจชุมชน และสถาบันการศึกษา ในการร่วมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้
มีความแปลกใหม่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดและนักท่องเที่ยว ตลอดจนอำนวยความสะดวกให้กับ
วิสาหกิจชุมชนในการเข้าถึงบริการภาครัฐสาหรับสินค้าที่ต้องมีการตรวจสอบคุณภาพหรือรับรองมาตรฐานสินค้า 
และการพัฒนากิจกรรมหรือช่องทางการตลาดให้มีความหลากหลาย 

4. พัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้วและตราด รวมทั้งพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน
ที่มีศักยภาพให้เป็นประตูเชื่อมโยงการค้า การลงทุนที่ทันสมัยกับประเทศเพื่อนบ้าน  โดยการจัดทำผังเมืองที่มี
ประสิทธิภาพและมีความยืดหยุ่น มุ่งเน้นการเสริมสร้างความพร้อมด้านโครงสร้างเพ่ือเชื่อมโยงด่านการค้าชายแดน 
และการเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมโยงการค้าภายในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน โดยมีแนวทางการพัฒนา 
ดังนี้ 

ตัวชี้วัด ค่าฐาน ค่าเป้าหมาย 2566 - 2570 
อัตราการขยายตัวของมูลค่าการคา้
ชายแดนภาคตะวันออกเพิ่มขึ้น 
(ร้อยละ)  

อัตราการขยายตัวมลูค่าการค้า
ชายแดน เฉลี่ยปี 2560 - 2564 
ร้อยละ 6.5 ต่อปี  

อัตราการขยายตัวมลูค่าการค้า
ชายแดน เฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 6.5 
ต่อปี  

1) วางผังการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ให้มีความพร้อม
สามารถรองรับ และเชื่อมโยงกิจกรรมทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพบนหลักของการมี
ส่วนร่วมจากภาคีการพัฒนาในพ้ืนที่ และท้องถิ่นทุกระดับ 

2) สร้างความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ ่งอานวยความสะดวก รวมถึงระบบ 
โลจิสติกส์ บริเวณโดยรอบเขตเศรษฐกิจพิเศษ และด่านพรมแดน ให้เพียงพอและได้มาตรฐานระหว่างประเทศ 
มีความสะดวกต่อการดำเนินกิจกรรมทางการค้าและการผ่านแดน รวมทั้งการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ  
และบุคลากรในพื้นที่ให้มีขีดความสามารถในการปรับตัวได้เท่าทันกับเทคโนโลยี เพื่อประยุกต์ใช้ในการประกอบ
ธุรกิจ และการให้บริการด้านโลจิสติกส์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 

3) เสริมสร้างสมรรถนะของท้องถิ่นในการบริหารจัดการพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน และจุด
ผ่านแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนในพื้นที่ บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและ
รับผิดชอบต่อสังคม โดยอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ การกำหนดสิทธิประโยชน์ในระดับพื้นที่ที่
สามารถดึงดูดการลงทุน รวมถึงกำลังแรงงานที่มีคุณภาพ และมีความเชี่ยวชาญให้เข้ามาทางานในพื้นที่และสาขาที่
เน้นศักยภาพของภาค ร่วมกับการเปิดโอกาสให้ภาคส่วนในพื้นที่เข้ามามีส่วนรับรู้และช่วยรับผิดชอบในการผลักดัน
การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษเป้าหมายที่เป็นศักยภาพของภาค 

 

 

 



 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) แก้ไข ครั้งที ่2/2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน  หน้า  ๗๖ 

5. พัฒนาพื้นที่และเมืองให้เป็นเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับ
ประชาชนทุกกลุ่มในพื้นที่ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองและพื้นที่ชนบทให้มีความพร้อม สามารถ
รองรับการเจริญเติบโตในทุกมิติทั้ง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อให้
ประชาชนทั้งในเขตเมอืงและชนบทได้รับประโยชน์จากการเจริญเติบโต โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

ตัวชี้วัด ค่าฐาน ค่าเป้าหมาย 2566 - 2570 
การพัฒนาคนด้านการคมนาคมและ
การสื่อสารภาคตะวันออกเพิม่ขึ้น  

ค่าดัชนีการพัฒนาคนด้านการ
คมนาคม และการสื่อสาร ปี 2563  
0.67  

ค่าดัชนีการพัฒนาคนด้านการ
คมนาคมและการสื่อสาร ไม่ต่ำกว่า
ค่าฐาน  

1) พัฒนาเมืองให้เป็นเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ เจริญเติบโตได้อย่างเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ในทุกมิติ โดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและสนับสนุนทุกภาคส่วนในโครงสร้างเศรษฐกิจของภาค
ตะวันออกในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าและบริการ การส่งเสริมเมืองเชิง
นิเวศ ที่มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ทันสมัยและครบวงจร เช่น ขยะและน้ำเสียชุมชน เป็นต้น 
รวมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานทดแทนของเมือง เพ่ือลดการพึ่งพาพลังงานจากระบบโครงข่ายหลักและลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก และให้ความสำคัญกับการเพ่ิมประสิทธิภาพ และการเชื่อมโยงของระบบขนส่งและการ
สัญจรที่หลากหลายระหว่างเมืองและพ้ืนที่ชนบท ทั้งโครงข่ายคมนาคมทางถนน ทางราง ทางทะเล และทางอากาศ 
ที่มีอยู่เดิมและที่จะพัฒนาขึ้นในอนาคต โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบการจัดการจราจรและขนส่งอัจฉริยะ 
ร่วมกับเสริมสร้างการให้บริการด้านการอานวยความสะดวกในการดารงชีวิตของประชาชน ทั้งในมิติของความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การดูแล ส่งเสริม และรักษาสุขภาพ รวมถึงการให้บริการด้านสาธารณสุขที่มี
ประสิทธิภาพและสะดวกในการเข้าถึงของประชาชนทุกกลุ่ม และการพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกสำหรับการ
ดำรงชีวิตที่เหมาะสมของประชากรเมือง ตลอดจนมุ่งเน้นพัฒนาให้พลเมืองมีความรู้และความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีและเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนการเรียนรู้ในทุกช่วงวัย ให้เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต
ท่ามกลางสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันในปัจจุบัน ทั้งนี้ หน่ วยงานภาครัฐในพื้นที่จะต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนการดาเนินงานที่ทันสมัย สามารถตอบสนองต่อการบริการได้อย่างทั่วถึง รวดเร็ว และมีความโปร่งใส 
โดยเร่งพัฒนาบริการดิจิทัลของภาครัฐที่มีความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพ ในการให้บริการกับประชาชนทุกกลุ่ม 

2) พัฒนาพื้นที่ชนบทของภาคตะวันออกให้มีขีดความสามารถในการรองรับการขยายตัว
ของเมืองอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่ โดยเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ เพ่ือ
การขนส่งสินค้า บริการ และการเคลื่อนย้ายคนจาก เมือง – ชนบท - เมือง และโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลให้
สอดคล้องกับบริบทของชนบท เพื่อสนับสนุนให้พลเมืองมีขีดความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และการ
เสริมสร้างการเรียนรู้ทั ้งในระบบและนอกระบบได้อย่างเป็นรูปธรรม และเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการสร้าง
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้การพัฒนาพื้นที่ชนบทให้พร้อมรองรับการขยายตัวของเมือง
ดังกล่าว ต้องพัฒนาไปพร้อมกับการเพิ ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการภาครัฐในระดับพื ้นที ่ให้มีขีด
ความสามารถ และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างโปร่งใส ทั่วถึง และเท่าเทียม 

 

 

 

 



 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) แก้ไข ครั้งที ่2/2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน  หน้า  ๗๗ 

6. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพ การรับมือภัย
พิบัติทางธรรมชาติและผลกระทบจากการเปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  โดยมุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าและยั่งยืน และการสร้างความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ภัยพิบัติ 
รวมทั้งผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที ด้วยการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

ตัวชี้วัด ค่าฐาน ค่าเป้าหมาย 2566 - 2570 
สัดส่วนพ้ืนท่ีป่าไมต้่อพื้นที่ของภาค
ตะวันออก  

สัดส่วนพ้ืนท่ีป่าไมต้่อพื้นที่ภาค  
ปี 2560 - 2564 เฉลี่ย 5.12 ลา้น
ไร่ (ร้อยละ 22.4 ของพื้นที่ภาค)  

สัดส่วนพ้ืนท่ีป่าไมต้่อพื้นที่ภาค 
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 23.0  

สัดส่วนปริมาณขยะมูลฝอยท่ีถูกกาจัด
อย่างถูกต้องและนากลับมาใช้ใหม่
ของภาคตะวันออก (ร้อยละ)  

สัดส่วนปริมาณขยะมูลฝอยท่ีถูกกาจัด
อย่างถูกต้องและนากลับมาใช้ใหม่ 
เฉลี่ย ปี 2560 - 2564 ร้อยละ 67  

สัดส่วนปริมาณขยะมูลฝอยท่ีถูกกาจัด
อย่างถูกต้องและนากลับมาใช้ใหม่ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 67  

ค่าเฉลี่ยคุณภาพน้าผิวดินของแหลง่
น้าสำคัญภาคตะวันออก (ดัชนี
คุณภาพน้าแหล่งน้าผิวดิน (Water 
Quality Index)  

ดัชนีคุณภาพน้าแหล่งน้าผิวดิน (WOI) 
เฉลี่ย ปี 2560 - 2564 อยู่ใน
เกณฑ์พอใช้ (65 คะแนน)  

ดัชนีคุณภาพน้าแหล่งน้าผิวดิน (WOI) 
ไม่ต่ำกว่า 65 คะแนน  

1) อนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้ภาคตะวันออก โดยการปลูกป่า เฝ้าระวังและติดตาม
การบุกรุกและจับสัตว์ป่า รวมทั้งการลดผลกระทบจากสัตว์ป่าต่อชุมชน ด้วยเครือข่ายชุมชน ส่งเสริม ให้ประชาชน
และทุกภาคส่วนในพื้นที่มีการตระหนักถึงความสำคัญของพื้นที่ป่าไม้และสัตว์ป่า และมีจิตสำนึกในการมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์ คุ้มครอง และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ พร้อมทั้งฟ้ืนฟูแหล่งที่อยู่อาศัยและอาหารของ
สัตว์ป่า และกำหนดมาตรการในการป้องกันการบุกรุกของสัตว์ป่านอกเขตพ้ืนที่ป่าที่เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ 

2) ยกระดับการบริหารจัดการน้ำในระดับลุ่มน้ำของภาคตะวันออกอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ และสร้างความมั ่นคงด้านน้ำ เพื ่อลดความขัดแย้งในการใช้น้ำระหว่างภาคอุตสาหกรรม 
เกษตรกรรม และการอุปโภค-บริโภค โดยการวางแผนบริหารจัดการน้ำในระดับลุ่มน้ำที่เป็นระบบและถูกต้อง
แม่นยำด้วยการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่และข้อมูล Big Data การมีส่วนร่วมของประชาชน และการใช้ประโยชน์จาก
น้ำใต้ดินอย่างเหมาะสม รวมทั้งสนับสนุนการเพิ่มอุปทานของน้ำในพ้ืนที่ภาคตะวันออก อาทิ การกลั่นน้ำทะเลเป็น
น้ำจืด (Desalination) 

3) แก้ไขปัญหาขยะและน้ำเสียชุมชน และกากของเสียจากภาคอุตสาหกรรมอย่างมี
ประสิทธิภาพ บนพื้นฐานความร่วมมือของทุกภาคส่วน โดยการสร้างแรงจูงใจในการลดมลพิษ ณ แหล่งกาเนิด 
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดเก็บขยะและระบบกาจัดขยะมูลฝอยชุมชน รวมทั้งเร่งลดขยะมูลฝอยในพื้นที่ 
การจัดการและพัฒนาระบบบาบัดน้ำเสียที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และเพิ่มประสิทธิภาพการรวบรวมน้ำเสียจาก
ทุกพ้ืนที่ ทั้งชุมชน ศูนย์กลางทางการค้าและแหล่งท่องเที่ยว และพัฒนาระบบการจัดการกากอุตสาหกรรมและของ
เสียจากกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงการบังคับใช้กฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี ่ยวข้องในการ
ควบคุมการลักลอบทิ้งของเสียจากอุตสาหกรรมสู่พ้ืนที่สาธารณะอย่างเข้มงวดและให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

4) ยกระดับขีดความสามารถของพื ้นที ่เสี ่ยงภัยในการรับมือกับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการมุ่งเน้นสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศที่จะส่งผลให้ภาคตะวันออกเผชิญกับภัยพิบัติที่มีแนวโน้มรุนแรงและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งปัญหาภัยแล้ง สนับสนุนจังหวัดและท้องถิ่นในการเตรียมความพร้อมรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
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สภาพภูมิอากาศในระดับพื้นที่ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารจัดการภัยพิบัติในทุกระดับให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

ตัวอย่างแผนงานสำคัญ 
แผนงานมหานครผลไม้เมืองร้อนแห่งเอเชีย 
สาระสำคัญ ภาคตะวันออกเป็นแหล่งผลิตผลไม้หลักของประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นทุเรียน ลำไย  

และมังคุด โดยเฉพาะจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด และมีตลาดส่งออกหลัก 2 แห่ง คือสาธารณรัฐประชาชน
จีนและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประกอบกับนโยบายรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาภาคตะวันออก
ให้เป็นแหล่งผลิตอาหารที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ดังนั้น การพัฒนาภาคตะวันออกให้เป็นแหล่งผลิตผลไม้
เมืองร้อนที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน จะสามารถช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้านการเกษตรของประเทศ
ได้อย่างชัดเจน และสนับสนุนการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง 

ห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain) ของแผนงาน 

ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง 
- พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และ
งานวิจัย ควบคู่กับภูมิปญัญาท้องถิ่น
ในการเพิ่มประสิทธิภาพและ ลด
ต้นทุนการผลิต  
- พัฒนาความมั่นคงด้านน้า ด้วยการ
จัดหาแหล่งนำ้และพัฒนาระบบ  
การกระจายน้าที่มีประสิทธิภาพ  
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิน
และด้านคมนาคม ให้เหมาะสม  
พัฒนาระบบบริหารจดัการการผลติ
อย่างมีประสิทธิภาพ  

- ส่งเสริมการแปรรูปและพัฒนา 
บรรจภุัณฑต์ามศักยภาพการผลิตของ
เกษตรกรและวสิาหกิจชุมชนของแต่
ละพื้นท่ี  
- พัฒนาและรักษามาตรฐานคณุภาพ
การผลิตและการแปรรูปผลไม้และ
อาหาร ในระดบัสากล  
ส่งเสริมการประกันภัยการเกษตร  
 

- พัฒนาระบบฐานข้อมูลการเกษตร
ทั้ง ข้อมูลด้านการผลิต (Supply 
Side) และความต้องการผลผลิต 
(Demand Side)  
- เสริมสร้างความเช่ือมั่นให้กับคู่คา้
หรือผู้บริโภคในเรื่องมาตรฐานความ
ปลอดภัย โดยการใช้เทคโนโลยีการ
สื่อสารสมยัใหม่  
- พัฒนาระบบการเก็บรักษาและการ
ขนส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพ  
ขยายช่องทางการตลาดสู่ตลาด
นานาชาติใหม่ๆ โดยไม่มุ่งเน้นตลาด
ใดตลาดหนึ่ง  

แผนงานยกระดับการท่องเที่ยวภาคตะวันออกสู่การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพและมีมูลค่าสูง 
สาระสำคัญ ภาคตะวันออกมีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลระดับนานาชาติที่มีชื ่อเสียง อาทิ พัทยา  

บางแสน เกาะช้าง และเกาะเสม็ด ที่เป็นแม่เหล็กสำคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติ 
มีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีศักยภาพที่สามารถยกระดับให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญที่มุ่งเน้นนักท่องเที่ยวกลุ่ม
ศักยภาพหรือนักท่องเที่ยวระดับบน ทั้งชาวต่างประเทศและชาวไทย อาทิ เกาะหมาก เกาะกูด มีแหล่ งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติที่หลากหลาย อาทิ อุทยานแห่งชาติ น้าตก ที่สามารถจัดกิจกรรม การท่องเที่ยวเชิงผจญภัยที่
หลากหลาย ทั้งวิ่ง Trail ล่องแก่ง และมีพ้ืนที่ที่มีภูมิอากาศและธรรมชาติที่เอ้ือต่อการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ หรือเป็นที่อยู่อาศัยชั้นดี อาทิ ทุ่งโปรงทอง อุทยานแห่งชาติปางสีดา ตลอดจนภาคตะวันออกยังคงมี
ความโดดเด่นด้านวัฒนธรรม ประเพณี และศาสนา ที่มีเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ ซึ่งสามารถพัฒนาให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ที่สามารถเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวอื่น ๆ และแหล่งท่องเที่ยวกระแสหลักได้ อย่าง
หลากหลายตลอดทั้งปี 
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ห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain) ของแผนงาน 

ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง 
- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้สอดคลอ้ง
กับอัตลักษณ์ของพื้นที่  
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบ
ขนส่งสาธารณะเชื่อมโยงแหล่ง
ท่องเที่ยวให้มีความเหมาะสม  
- พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้
มีคุณภาพและไดม้าตรฐานสากล  
 

- พัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวให้
สอดคล้องกับบริบทของแหล่ง
ท่องเที่ยว และความต้องการของ
นักท่องเที่ยว ผ่านความร่วมมือของ
ชุมชน  
- พัฒนาผลิตภณัฑ์และกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน  
พัฒนาระบบการให้บริการการ
ท่องเที่ยวท่ีได้มาตรฐานและเข้าถึงได้
สะดวก อาทิ การพัฒนา Platform 
ด้านการท่องเที่ยวท่ีสามารถเช่ือมโยง
การเดินทาง การจองที่พัก การจอง
สินค้า รวมทั้งนักท่องเที่ยวสามารถ
ตรวจสอบย้อนกลับได้  

- พัฒนาช่องทางการตลาดการ
ท่องเที่ยวให้มีความหลากหลายและ
มุ่งเน้นนักท่องเที่ยวกลุ่มเฉพาะ  
ประชาสมัพันธ์เพื่อสร้างความมั่นใจ 
ความปลอดภัยและการจดจาทีด่ี ใน
การท่องเที่ยว รวมทั้งสินค้าชุมชนต่าง 
ๆ ผ่านเทคโนโลยีดิจิทลัที่มี
ประสิทธิภาพ  
- ขยายช่องทางการจัดจาหน่าย
ผลิตภณัฑ์และบริการด้าน การ
ท่องเที่ยว  
 

 

2. แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 (จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว) 
(พ.ศ. 2566 - 2570) 

1. เป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 
1.1 วิสัยทัศน์ (Vision)  

 “เมืองแห่งคุณภาพชีวิต ศูนย์กลางการท่องเที ่ยวเชิงนิเวศ วิถีชุมชนและวัฒนธรรม  
แหล่งผลไม้และเกษตรปลอดภัย” 

1.2 พันธกิจ (Mission)  
1.2.1 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมและบริการทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ วิถีชุมชน

และวัฒนธรรมมีมาตรฐานสู่สากล 
1.2.2 พัฒนาและเชื่อมโยงระบบโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มศักยภาพการ

พัฒนาเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนในกลุ่มจังหวัดและประเทศเพ่ือนบ้าน 
1.2.3 พัฒนาและส่งเสริมการเกษตรและสมุนไพรปลอดภัยอย่างครบวงจรโดยใช้

เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม 
1.2.4 ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการพัฒนา

อย่างสมดุลและยั่งยืน 
1.2.5 พัฒนาคุณภาพชีวิตที ่ดีของประชาชนทุกช่วงวัยและเสริมสร้างความมั ่นคง

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
1.3 เป้าประสงค์ (Ultimate Goals) 
 1.3.1 เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ 
 1.3.2 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอื ้อต่อการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 1.3.3 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสมดุล 
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1.4 ตำแหน่งการพัฒนา (Positioning) 
 1.4.1 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต 
 1.4.2 แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ วิถีชุมชนและวัฒนธรรม 
 1.4.3 แหล่งผลิตและแปรรูปผลไม้ และเกษตรปลอดภัย 
 1.4.4 เมืองสมุนไพรแห่งเอเชีย 

 1.4.5 ประตูการค้า การค้าชายแดน และการลงทุนเชื่อมโยงในกลุ่มจังหวัดและประเทศ
เพ่ือนบ้าน 

2. ตัวช้ีวัดความสำเร็จตามเป้าหมายของการพัฒนากลุ่มจังหวัด 
เป้าหมายการพัฒนาที่ 1 : เมืองแห่งคุณภาพชีวิต 

1) ตัวชี้วัด : ดัชนีความก้าวหน้าของคน (ด้านการศึกษา สุขภาพ ชีวิตครอบครัวและ
ชุมชน) สูงสูงกว่าเกณฑ์ค่าเฉลี่ยของประเทศ 

2) ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด (ร้อยละ) 
3) ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวภาคอุตสาหกรรม (ร้อยละ) 
4) ตัวชี้วัด : มูลค่าผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัดเฉลี่ยต่อหัว (บาท/คน) 
5) ตัวชี้วัด : สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้กลุ่มจังหวัด 
6) ตัวชี้วัด : ผลิตภาพแรงงาน (บาท/คน) 
7) ตัวชี้วัด : อัตราการว่างงาน (ร้อยละ) 
8) ตัวชี้วัด : ร้อยละประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจน (ร้อยละ) 
9) ตัวชี้วัด : จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยประชากรไทย อายุ 15 – 59 ปี (ปี) 
10) ตัวชี้วัด : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการฟื้นฟู 
11) ตัวชี้วัด : ปริมาณขยะในกลุ่มจังหวัด (พันตัน) 
12) ตัวชี้วัด : ผลิตภาคแรงงาน (บาท/คน) 

เป้าหมายการพัฒนาที่ 2 : ศูนย์กลางท่องเที่ยวเชิงนิเวศ วิถีชุมชนและวัฒนธรรม 
ตัวชี้วัด : รายได้การท่องเที่ยว (ล้านบาท) 

เป้าหมายการพัฒนาที่ 3 : แหล่งผลไม้และเกษตรปลอดภัย 
1) ตัวชี้วัด : อัตราขยายตัวภาคเกษตร (ร้อยละ) 
2) ตัวชี้วัด : มูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพิ่มข้ึน (บาท) 

3. ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัด 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 กำหนดประเด็นการพัฒนาในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 

2570 จำนวน 5 ประเด็นการพัฒนา ดังนี้ 
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานเพื่อสนับสนุนการ

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ วิถีชีวิตชุมชนและวัฒนธรรม 
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : เพิ่มขีดความสามารถด้านการค้า การค้าชายแดน และการลงทุน

เชื่อมโยง EEC และประเทศเพ่ือนบ้าน 
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป และการตลาดสินค้าเกษตร

ตามมาตรฐานความปลอดภัยอย่างครบวงจรและมีมูลค่าสูง 
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนา และปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อย่างมีส่วนร่วม เพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน 



 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) แก้ไข ครั้งที ่2/2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน  หน้า  ๘๑ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 : พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคม การบริหารจัดการ ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตให้มีความม่ันคงปลอดภัย 

โดยในแต่ละประเด็นการพัฒนากำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนา 
รายละเอียดดังต่อไปนี้



 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) แก้ไข ครั้งที ่2/2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน  หน้า  ๘๒ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานเพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ วิถีชีวิตชุมชนและวัฒนธรรม 
 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา (กลยุทธ์) 
พ.ศ. 

2566 
พ.ศ. 

2567 
พ.ศ. 

2568 
พ.ศ. 

2569 
พ.ศ. 

2570 
พ.ศ. 2566 - 

2570 
1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
แหล่งท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ วิถีชีวิตชุมชนและ
วัฒนธรรม 
2. เพื่อสร้างรายได้จาก
การท่องเที่ยวให้กับกลุ่ม
จังหวัด 

1) รายได้จาการ
ท่องเที่ยวที่เพิ่มข้ึน 
(ข้อมูลค่าฐาน 
37,238 ล้านบาท) 

ร้อยละ 
2 

ร้อยละ 
2 

ร้อยละ 
2 

ร้อยละ 
2 

ร้อยละ 
2 

ร้อยละ 
10 

1) พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวให้มี
คุณภาพและเกิดความยั่งยืน 
2) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความ
สะดวกเพ่ือการท่องเที่ยว (เส้นทาง/ป้ายแนะนำ/
สาธารณูปโภค ฯลฯ) 
3) สร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยในการ
ท่องเที่ยว 
4) พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
ผู้ประกอบการ และสถานประกอบการให้ได้
มาตรฐาน 
5) ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชน 
6) จัดทำฐานข้อมูลและเส้นทางเชื่อมโยงแหล่ง
ท่องเที่ยว 
7) ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยว 

2) จำนวน
นักท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึน 
(ข้อมูลค่าฐาน 
10,117,082 คน) 

ร้อยละ 
5 

ร้อยละ 
5 

ร้อยละ 
5 

ร้อยละ 
5 

ร้อยละ 
5 

ร้อยละ 
25 

 
 
 
 



 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) แก้ไข ครั้งที ่2/2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน  หน้า  ๘๓ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : เพ่ิมขีดความสามารถด้านการค้า การค้าชายแดน และการลงทุน เชื่อมโยง EEC และประเทศเพ่ือนบ้าน 
 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา (กลยุทธ์) 
พ.ศ. 

2566 
พ.ศ. 

2567 
พ.ศ. 

2568 
พ.ศ. 

2569 
พ.ศ. 

2570 
พ.ศ. 2566 – 

2570 
1. เพื่อเชื่อมโยงโครงสร้าง
พ้ืนฐานในกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออก 2 สู่การค้า
ชายแดนและการลงทุน
เชื่อมโยง EEC และ
ประเทศเพ่ือนบ้านได้อย่าง
สะดวกปลอดภัย 
2. ส่งเสริมการค้าชายแดน
ให้มีมูลค่าเพ่ิมขึ้นรองรับ
การเติบโตสู่ประเทศเพ่ือน
บ้านและจังหวัดในกลุ่ม
จังหวัดตะวันออก 2 

1) มูลค่าการค้าขาย
แดนเพ่ิมสูงขึ้น (ร้อย
ละ)  
(ปี 61 = 88,261 
ล้านบาท) 

ร้อยละ 
1 
 

ร้อยละ 
1 
 

ร้อยละ 
1 
 

ร้อยละ 
1 
 

ร้อยละ 
1 
 

ร้อยละ 
5 
 

1) พัฒนาด่านชายแดนและระบบโครงสร้าง
บริการพื้นฐานให้สามารถบริการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานสากล 
2) พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางรองรับการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ และเชื่อมโยงกันภายในกลุ่มจังหวัด 
3) ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุน และ
เครือข่ายความร่วมมือทางธุระกิจการค้าแดน
กับประเทศเพ่ือนบ้าน 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) แก้ไข ครั้งที ่2/2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน  หน้า  ๘๔ 

    ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป และการตลาดสินค้าเกษตรตามมาตรฐานความปลอดภัยอย่างครบวงจรและมีมูลค่าสูง 
 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา (กลยุทธ์) 
พ.ศ. 

2566 
พ.ศ. 

2567 
พ.ศ. 

2568 
พ.ศ. 

2569 
พ.ศ. 

2570 
พ.ศ. 2566 

- 2570 
1. เพ่ือพัฒนากระบวนการ
ผลิตสินค้าเกษตรให้ได้
มาตรฐานปลอดภัยอย่างครบ
วงจร 
2. เกษตรกรมีรายได้จาการ
จำหน่ายสินค้าเกษตรเพิ่มข้ึน 
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพการ
ผลิตสมุนไพรของกลุ่มจังหวัด
ทั้งต้นทาง กลางทาง และ
ปลายทาง 
4. เพ่ือนกระดับมาตรฐานของ
สมุนไพร ขยายช่องทาง
การตลาดทั้งในและ
ต่างประเทศ 
5. เพื่อพัฒนางานนวัตกรรม
และงานวิจัยเพื่อเพ่ิมมูลค่า
ของสินค้าและผลิตภัณฑ์
สมุนไพร ให้สามารถนำไปใช้
ประโยชน์ได้หลากหลายและ
สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

1) มูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมภาค
การเกษตรเพิ่มข้ึน 
(มูลค่าฐานเฉลี่ย 57-
59 = ร้อยละ -1.36) 

ร้อยละ 
3 

ร้อยละ 
3 
 

ร้อยละ 
3 
 

ร้อยละ 
3 
 

ร้อยละ 
3 
 

ร้อยละ 
15 

 

1) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ปลอดภัย และการนำนวัตกรรมมาใช้ในการ
ผลิต การแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
2) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อสนับสนุน
สวนผลไม้ และการเกษตรอย่างครบถ้วน 
3) ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร กลุ่ม
สหกรณ์ และพัฒนาเครือข่ายภาคการเกษตร
ให้เข้มแข็ง 
4) เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายที่ทันสมัย 
และกิจกรรมส่งเสริมการตลาดสินค้า
เป้าหมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
5) ส่งเสริมและพัฒนาพันธ์พืชสมุนไพรอย่าง
มีคุณภาพ 
6) ส่งเสริมและพัฒนาพันธุ์พืชสมุนไพร และ
การวิจัยสารสกัด/สารสำคัญเพ่ือใช้เป็น
วัตถุดิบในการผลิตและการต่อยอดผลิตภัณฑ์
เพ่ือสุขภาพและความงาม 
7) ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่หลากหลายจาก
พืชและผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพและ
ความงาม 

2) จำนวนแปลง/ฟาร์ม
เกษตรกรได้รับการ
พัฒนาเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่ระบบการ
รับรองมาตรฐาน GAP 
เพ่ิมข้ึน 

600 
แปลง 

700 
แปลง 

800 
แปลง 

900 
แปลง 

1,000 
แปลง 

1,000 
แปลง 

3) มูลค่าการจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 
2 

ร้อยละ 
3 

ร้อยละ 
4 

ร้อยละ 
5 

ร้อยละ 
6 

ร้อยละ 
20 



 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) แก้ไข ครั้งที ่2/2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน  หน้า  ๘๕ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนา และปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม เพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
อย่างยั่งยืน 

 
วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา (กลยุทธ์) 

พ.ศ. 
2566 

พ.ศ. 
2567 

พ.ศ. 
2568 

พ.ศ. 
2569 

พ.ศ. 
2570 

พ.ศ. 2566 
- 2570 

1. การรักษาอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของกลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออก 2 
ให้คงอยุ่อย่างยั่งยืน 
ตอบสนองคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 
2. ส่งเสริมจิตสำนึกการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

1) ร้อยละพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 
1 

ร้อยละ 
1 
 

ร้อยละ 
1 
 

ร้อยละ 
1 
 

ร้อยละ 
1 
 

ร้อยละ 
5 
 

1) ฟื้นฟูป่าต้นน้ำให้สมบูรณ์เกิด
ความสมดุลต่อระบบนิเวศ 
2) ปกป้อง อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูป่า
ชายเลนและทรัพยากรชายฝั่ง
ทะเล 
3) ป้องกันการพังทลายของดิน
และตลิ่งริมแม่น้ำและคลองสาขา 
4) ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
5) พัฒนา ส่งเสริม และสร้าง
เครือข่ายพลเมืองในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

2) ร้อยละพ้ืนที่ป่าชายเลน
เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 
1 

ร้อยละ 
1 

ร้อยละ 
1 

ร้อยละ 
1 

ร้อยละ 
1 

ร้อยละ 
5 

3) จำนวนพื้นที่ริมตลิ่ง
พังทลายลดลง 

2 แห่ง 2 แห่ง 2 แห่ง 2 แห่ง 2 แห่ง 10 แห่ง 

4) ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมได้รับการฟ้ืนฟู 

2 แห่ง 2 แห่ง 2 แห่ง 2 แห่ง 2 แห่ง 10 แห่ง 

5) จำนวนชุมชนที่เข้ามามี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
ปกป้อง และพัฒนา 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

2  
ชุมชน/

เครือข่าย 

2  
ชุมชน/

เครือข่าย 

2  
ชุมชน/

เครือข่าย 

2  
ชุมชน/

เครือข่าย 

2  
ชุมชน/

เครือข่าย 

10 
ชุมชน/

เครือข่าย 

 
 

 
 



 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) แก้ไข ครั้งที ่2/2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน  หน้า  ๘๖ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 : พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคม การบริหารจัดการ ยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความม่ันคงปลอดภัย 

 
วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา (กลยุทธ์) 

พ.ศ. 
2566 

พ.ศ. 
2567 

พ.ศ. 
2568 

พ.ศ. 
2569 

พ.ศ. 
2570 

พ.ศ. 2566 
- 2570 

1. เพ่ือพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ทุก
ช่วงวัยทั้งด้านสุข
ภาวะ สติปัญญา และ
คุณธรรมจริยธรรม
นำไปสู่การมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 
2. เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของ
ทรัพยากรมนุษย์ให้มี
ทักษะความรู้
ความสามารถในการ
ดำรงชีพอย่างมีคุณค่า
และพร้อมเข้าสู่
ตลาดแรงงาน 

1) ดัชนีความก้าวหน้า
ของคน (ด้าน
การศึกษา สุขภาพ 
ชีวิต ครอบครัวและ
ชุมชน) 

สูงกว่า
ค่าเฉลี่ย

ของ
ประเทศ 

สูงกว่า
ค่าเฉลี่ย

ของ
ประเทศ 

สูงกว่า
ค่าเฉลี่ย

ของ
ประเทศ 

สูงกว่า
ค่าเฉลี่ย

ของ
ประเทศ 

สูงกว่า
ค่าเฉลี่ย

ของ
ประเทศ 

สูงกว่า
ค่าเฉลี่ยของ

ประเทศ 

1) เพิ่มศักยภาพด้านการศึกษาและเตรียม
ความพร้อมเด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมือง
ที่ดีมีคุณภาพและคุณธรรม 
2) พัฒนาทักษะทางสังคม การเรียนรู้การ
อยู่ร่วมกันให้แก่เด็กปฐมวัย 
3) เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของชุมชนของ
เมืองด้วยการพัฒนาสุขภาวะ และ
สาธารณสุขพ้ืนฐาน 
4) เตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนเพื่อ
รองรับความต้องการแรงงานในอนาคต 
5) พัฒนาฐานข้อมูล Big data ด้านการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
6) พัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตของสังคม
ผู้สูงอายุ 
 

2) จำนวนปีการศึกษา
เฉลี่ยของประชากร
ไทย อายุ 15 – 59 
ปี 

สูงกว่า
ค่าเฉลี่ย

ของ
ประเทศ 

สูงกว่า
ค่าเฉลี่ย
ของ
ประเทศ 

สูงกว่า
ค่าเฉลี่ย

ของ
ประเทศ 

สูงกว่า
ค่าเฉลี่ย

ของ
ประเทศ 

สูงกว่า
ค่าเฉลี่ย

ของ
ประเทศ 

สูงกว่า
ค่าเฉลี่ยของ

ประเทศ 

3) ร้อยละของ
ประชากรที่อยู่ใต้เส้น
ความยากจน 

สูงกว่า
ค่าเฉลี่ย

ของ
ประเทศ 

สูงกว่า
ค่าเฉลี่ย

ของ
ประเทศ 

สูงกว่า
ค่าเฉลี่ย

ของ
ประเทศ 

สูงกว่า
ค่าเฉลี่ย

ของ
ประเทศ 

สูงกว่า
ค่าเฉลี่ย

ของ
ประเทศ 

สูงกว่า
ค่าเฉลี่ยของ

ประเทศ 

4) ผลิตภาคแรงงาน 
(บาท/คน) 

สูงกว่า
ค่าเฉลี่ย

ของ
ประเทศ 

สูงกว่า
ค่าเฉลี่ย

ของ
ประเทศ 

สูงกว่า
ค่าเฉลี่ย

ของ
ประเทศ 

สูงกว่า
ค่าเฉลี่ย

ของ
ประเทศ 

สูงกว่า
ค่าเฉลี่ย

ของ
ประเทศ 

สูงกว่า
ค่าเฉลี่ยของ

ประเทศ 
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3. แผนพัฒนาจังหวัดตราด (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดตราด 
“ท่องเที่ยวอย่างมีคุณค่า เมืองน่าอยู่ เศรษฐกิจเติบโต เกษตรปลอดภัย ส่ิงแวดล้อมยั่งยืน” 

จังหวัดกำหนดเป้าหมายการพัฒนาพื้นที่ภายในปี พ.ศ. 2570 เพื่อไปให้ถึงสภาพที่ว่า “ท่องเที่ยว
อย่างมีคุณค่า เมืองน่าอยู่ เศรษฐกิจเติบโต เกษตรปลอดภัย สิ่งแวดล้อมยั่งยืน” โดยนิยามเป้าหมายดังกล่าว ดังนี้ 

ทองเที่ยวอย่างมีคุณคา หมายถึง การทองเที่ยวที่สามารถตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยว 
และผู้เป็นเจาของทองถิ่นในปจจุบัน โดยมีการปกปองและสงวนรักษาโอกาสต่าง ๆ ของอนุชนรุ่นหลัง โดยเน้นการ
ยกระดับการทองเที่ยวของจังหวัดใหเป็นเมืองทองเที่ยวพรีเมี่ยมระดับมาตรฐานโลก โดดเดนด้านการทองเที่ยวใน
ระดับประเทศและนานาชาติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอม และการสร้างกิจกรรมการทองเที่ยวชุมชน เพ่ือสร้างมูลคา
ทางเศรษฐกิจ โดยการเชื่อมโยงการทองเที่ยวกับการสรางอัตลักษณ ผลิตภัณฑจากชุมชนโดยการมีสวนร่วมของ
ภาคีเครือข่ายเชิงพื้นที่จากทุกภาคสวน เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวของชุมชนที่เขมแข็งเชื่อมโยงการท่องเที่ยวใน
ภูมิภาค และท่ีสำคัญยังเนนการสร้างความมัน่ใจในความปลอดภัยด้านสุขอนามัยจากสินค้าและบริการทางการทอง
เที่ยวในสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยการสงเสริมสนับสนุนใหสถาน
ประกอบการรับการประเมินมาตรฐานความปลอดภัยของประเทศ (SHA Plus) ซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นใหกบันักท
องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ รวมไปถึงการสงเสริมการพัฒนาและยกระดับบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในสาขา
ต่าง ๆ (Upskill – Reskill - New Skill) และการสรางสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะเพื่อรองรับการทองเที่ยว
ในอนาคตอีกดว้ย 

เมืองนาอยู่ หมายถึง จังหวัดตราดมีสภาพแวดลอมที่นาอยู่อาศัย ประชาชนมีความปลอดภัยในชวีิต
และทรัพยสินระบบนิเวศอุดมสมบูรณ ระบบสาธารณสุขและการรักษาพยาบาลทั่วถึงในทุกพื้นที่ มุ่ งเน้นการ
ส่งเสริมใหประชาชนมีความมั่นคงในด้านเศรษฐกิจ องคความรูและทักษะที่สามารถตอบสนองความตองการของ
ตลาดแรงงานในอนาคตโดยยังคงรักษาอัตลักษณ และวิถีชีวิตพื้นถิ่นอย่างยั่งยืน รวมถึงการสนับสนุนการพัฒนา
เครือขายองคกรพัฒนาเมืองชุมชนและเครือข่าย ที่ประกอบด้วย ภาคีสำคัญตามบริบทของพื้นที่อย่างเปน็รูปธรรม 
เชื่อมโยงการพัฒนาร่วมกันในทุกระดับ ใหมีทักษะทัดเทียมกับประเทศอ่ืนในระดับสากล โดยพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
หรือองคกรธุรกิจประจำชุมชนเพื ่อสงเสริมใหเกิดกลไกขับเคลื ่อนในการพัฒนาผลผลิตตามมาตรฐานสากล  
และตลาดเพ่ือเกษตรกรโดยเกษตรกรพรอมกับสงเสริมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์และรายได้ใหกับชุมชน 

เศรษฐกิจเติบโต หมายถึง การพัฒนาศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจของจังหวัดตราด ทั ้งในด้าน
การเกษตร การทองเที่ยวและการคาชายแดนใหสามารถขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ควบคูไปกับการอนุรักษคุมครอง 
ฟ้ืนฟู และสร้างฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอย่างยั่งยืน สงเสริมความหลากหลายทางชีวภาพใหมีระบบ
นิเวศที่สมดุล โดยใหความสำคัญกับประเด็นต่าง ๆ ทั้งการดูแลฐานทรัพยากรทางทะเลและชายฝง การบริหาร
จัดการมลพิษทั้งระบบ ตลอดจนการพัฒนาและดำเนินโครงการที่ยกระดับกระบวนทัศนตามแนวทางการเติบโต
อย่างยั่งยืนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

เกษตรปลอดภัย หมายถึง การจัดการระบบการเกษตรของจังหวัดตราด ใหสามารถสร้างผลผลิตที่
ปลอดภัยจากสารพิษ การปนเปอนของสารเคมีและโลหะที่จะสงผลตอผู้บริโภค โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
ของเกษตรกรและยกระดับสินคาเกษตรแบบครบวงจร การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานและระบบการรับรองความ
ปลอดภัยในระดับต่าง ๆ การสงเสริมและสนับสนุนการผลิตสินคาเกษตรที่ได้คุณภาพมาตรฐานความปลอดภัย การ
ส่งเสริมด้านการขยายตลาดบริโภคสินคาเกษตรปลอดภัย รวมทั้งสนับสนุนการทำเกษตรอินทรียตั้งแต่ระดับ
อินทรียวิถีชาวบ้าน เพื่อต่อยอดสู่เกษตรอินทรียเชิงพาณิชยที่มาตรฐานเกษตรอินทรียทั้งในระดับประเทศและ
ระดับสากล 
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สิ่งแวดลอมยั่งยืน หมายถึง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติใหมีความอุดมสมบูรณ ใชอย่างสมดุล มุ่ง
สร้างใหมีพื้นที่ตนแบบนิเวศที่ยั่งยืน เนนการพัฒนาผ่านการบูรณาการความร่วมมือกับภาคีทุกภาคสวนอย่าง
เข้มแข็งในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในระบบนิเวศทางทะเล นิเวศป่าเขา นิเวศชายฝงใหมีความอุดม
สมบูรณ รวมทั้งการจัดการขยะน้ำเสียในชุมชนเมือง แหล่งท่องเที่ยว และพื้นที่ต่าง ๆ โดยใหความสำคัญกับการ
จัดการที่เขาถึง และนำมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด สงเสริมการจัดการระบบนิเวศธรรมชาติในชุมชน เพื่อเป็น
หลักประกันที่ยั ่งยืนของการพัฒนาทั้งความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน โดยให ความสำคัญกับการมีแหล่ง
พลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก เพ่ือการพ่ึงตนเอง 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 
   1. เศรษฐกิจของจังหวัดตราดเติบโตอย่างมีเสถียรภาพเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น มีความสุข มีความม่ันคงทางสังคมอย่างทั่วถึง 
3. ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ ใช้ประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน 

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด 
จังหวัดกำหนดประเด็นการพัฒนาพ้ืนที่รวม 5 ประเด็น ดังนี้ 

1. การเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจของจังหวัด 
2. การพัฒนาและยกระดับสินคาเกษตรแบบครบวงจร 
3. พัฒนาและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดตราดใหมีมาตรฐานระดับสากลควบคูไปกับ

การเสริมสร้างคุณค่าและอัตลักษณชุมชุน 
4. การพัฒนาศักยภาพของประชาชนในทุกมิติ สร้างสังคมท่ีรมเย็นเป็นสุข 
5. อนุรักษ ฟนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมดุลและยั่งยืน  

วัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา ของแต่ละประเด็นการพัฒนา 
ประเด็นพัฒนาที่ 1 เศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐาน : การเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจของ

จังหวัด 
เป้าประสงค : จังหวัดตราดเป็นศนูยก์ลางทางการค้าและการลงทุนเชื่อมโยงประเทศเพ่ือนบ้าน 
เป้าหมาย : 1. มูลคาการคาชายแดนเติบโตอย่างต่อเนื่อง 

2. มูลคาทุนจดทะเบียนของนิติบุคคลในจังหวัดตราด 
3. จำนวนผู้ประกอบการจดทะเบียนพาณิชยในจังหวัดตราด 
4. มูลคา GDP สาขาคาปลีกคาส่ง ฯ 
5. มูลคา GDP สาขาการผลิต 

ตัวช้ีวัด : 1. อัตราการเติบโตของมูลคาการคาชายแดน (เพ่ิมข้ึนปละ 5%) 
2. อัตราการเติบโตของทุนจดทะเบียนในพื้นที่จังหวัดตราด (เพ่ิมข้ึนปละ 5%) 
3. จำนวนผู้ประกอบการเพ่ิมข้ึน (เพ่ิมข้ึนปละ 5%) 
4. อัตราการเติบโตของ GDP สาขาคา้ปลีก คาส่ง ฯ (เพ่ิมข้ึนปละ 5%) 
5. อัตราการเติบโตของ GDP สาขาการผลิต (เพ่ิมข้ึนปละ 10%) 

แนวทางการพัฒนา :  
1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของจังหวัดตราด 
2. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและสินค้าบริการเป้าหมายเชื ่อมโยงการตลาดสู่

นานาชาติ 
3. สงเสริมศักยภาพการคาชายแดนจังหวัดตราด 



 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) แก้ไข ครั้งที ่2/2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน  หน้า  ๘๙ 

4. พัฒนาฝมือแรงงานเพ่ือรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจดิจิทัล 
5. สร้างมูลคาเพ่ิมใหกับบรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติเชิงอัตลักษณ์ในพ้ืนที่ 

แผนงาน : เพิ่มมูลคาการคาเชื่อมโยงเศรษฐกิจพิเศษและประเทศเพ่ือนบ้าน 
โครงการสำคัญ :  

1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการคาเชื่อมโยงเศรษฐกิจพิเศษและประเทศเพ่ือนบ้าน 
2. โครงการเพิ่มมูลคาการคาเชื่อมโยงเศรษฐกิจพิเศษและประเทศเพ่ือนบ้าน 

ประเด็นพัฒนาที่ 2 เกษตร : การพัฒนาและยกระดับสินคาเกษตรแบบครบวงจร 
เป้าประสงค : เพ่ิมมูลคาผลผลิตเกษตรตลอดหวงโซมูลคา 
เป้าหมาย : ภาคการเกษตรมีการเติบโตอย่างยั่งยืน 
ตัวชี้วัด : อัตราการเติบโตของมูลคาผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรของจังหวัดตราด (เพิ่มขึ้นปละ 

2%) 
แนวทางการพัฒนา :  

1. พัฒนาศักยภาพ เพิ่มประสิทธิภาพ ผลผลิตเป้าหมาย (ทุเรียน สับปะรด มังคุด ข้าว 
พืชผัก สมุนไพร ไข ไกชน) โดยสงเสริมการผลิตในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน อาทิ เกษตรผสมผสาน เกษตรธรรมชาติ 
เกษตรอินทรีย เกษตรทฤษฎีใหม่ และวนเกษตร เป็นตน 

2. สงเสริมการทองเที่ยวเชิงเกษตร 
3. เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร 
4. เพิ่มแหล่งที่อยู่อาศัยสัตวน้ำเศรษฐกิจ 
5. พัฒนาตลาดประมูลสินคาเกษตรของจังหวัดตราด 
6. สงเสริมสนับสนุนนวัตกรรมบริหารจัดการใหกลุม่เกษตรกร 

แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสินคาเกษตร 
โครงการสำคัญ :  

1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับสินคาเกษตรตลอดหวงโซคุณค่า 
2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร 
3. โครงการพัฒนาและปรับปรุงเสนทางขนส่งและกระจายสินคาทางการเกษตร 

ประเด็นพัฒนาที่ 3 ทองเที่ยว : พัฒนาและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดตราดใหมีมาตรฐาน
ระดับสากลควบคูไปกับการเสริมสร้างคุณคา่และอัตลักษณชุมชน 

เป้าประสงค : การทองเที่ยวของจังหวัดตราดเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน 
เป้าหมาย : รายไดจ้ากการทองเที่ยวเพิ่มข้ึน 
ตัวชี้วัด : ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของรายไดจ้ากการทองเที่ยว (เพ่ิมข้ึนปละ 5%) 
แนวทางการพัฒนา :  

1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว/เสนทางทองเที่ยว ใหพรอมรองรับการทองเที่ยว 
2. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกใหเหมาะสม 
3. วิจัยเชิงพ้ืนที่เพ่ือสืบค้นฐานทางวัฒนธรรม/วิถีชุมชน และจัดอันดับตามศักยภาพ 

ความพรอม 
4. พัฒนาบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมและชุมชนเพ่ือรองรับการทองเที่ยวทั้งในระดับ 

พ้ืนที่และระดับนานาชาต ิ



 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) แก้ไข ครั้งที ่2/2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน  หน้า  ๙๐ 

5. ยกระดับการใหบริการของผู้ประกอบการอย่างครบวงจร และสร้างความมั่นใจด้าน
ความปลอดภัย (มาตรฐาน SHA PLUS) 

6. ขยายและยกระดับความรว่มมือกับภาคีเครือขา่ยภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ 
7. สรงงานใหม่และยกระดับกิจกรรมทางการทองเที่ยวใหมีคุณภาพระดับนานาชาติ ให

เติบโตอย่างยั่งยืนตามอัตลักษณของพ้ืนที ่
8. จัดงานกิจกรรม อีเว้นทระดับชาติ/นานาชาติ 
9. สงเสริมภาพลักษณของจังหวัดแบบองครวม (Holistic) ในระดับนานาชาติ (Trat 

Tourism Branding) 
10. สร้างแคมเปญการตลาดเชิงรุก เพื่อชวงชิงความได้เปรียบในการแขงขัน และสร้าง

แคมเปญที่ดึงดูดใจ และกระตุนตลาดเป้าหมายในกลุมลูกคาระดับบนและระดับนานาชาติ 
11. พัฒนาแพลตฟอรมการสื่อสารที่เขาถึงกลุม่เปา้หมายเฉพาะกลุม 
12. ประชาสัมพันธ์สร้างความเชื่อมั่นของจังหวัดสู่เมืองทองเที่ยวระดับ World Class 

แผนงาน : พัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดตราดใหเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน 
โครงการสำคัญ :  

1. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ทุนทางวัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสงเส
ริมตอ่ยอดดา้นการทองเที่ยว 

2. โครงการพัฒนาและยกระดับสินคา บริการ กิจกรรม และบุคลากรด้านการทองเที่ยว 
3. โครงการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพ่ือสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัด 

ประเด็นพัฒนาที่ 4 สังคม : การพัฒนาศักยภาพของประชาชนในทุกมิติ สร้างสังคมที่รมเย็นเป็นสุข 
เป้าประสงค : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสังคมสวัสดิการ สามารถเขาถึงบริการภาครัฐได้อย่าง

ทั่วถึง เทาเทียม เป็นสังคมแหงการเรียนรู พัฒนาเมืองนาอยู่ และปลอดภัย สร้างงาน สร้างอาชีพได้อย่างมั่นคง 
สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

เป้าหมาย : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
ตัวช้ีวัด : คะแนนดัชนีความก้าวหนาของคนเพ่ิมข้ึน (Human Achievement Index : HAI) 
แนวทางการพัฒนา :  

1. เพ่ิมศักยภาพด้านการเรียนรู ทักษะ และเตรียมความพรอมแกเด็กและเยาวชน 
2. รณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
3. พัฒนาผลิตภาพแรงงานใหตรงความตองการของผู้ประกอบการ 
4. สงเสริมอาชีพแรงงานอิสระ 
5. สงเสริมศักยภาพองคกรชุมชนสู่สังคมสวัสดิการเพื่อการพ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืน 
6. จัดตั้งศูนยส์ุขภาพดีและการจัดการสภาพแวดลอมเพ่ือสงเสริมสุขภาวะของประชาชน

ทุกชวงวัย 
แผนงาน : พัฒนาศักยภาพของประชาชนในทุกมิติ สร้างสังคมท่ีรมเย็นเป็นสุข 
โครงการสำคัญ :  

1. โครงการเพิ่มศักยภาพด้านการเรียนรู ทักษะ และเตรียมความพรอมแกเด็กและ
เยาวชน 

2. โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให มี
คุณภาพชีวิตที่ดี 



 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) แก้ไข ครั้งที ่2/2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน  หน้า  ๙๑ 

3. โครงการเสริมสร้างสังคมสวัสดิการที่เขมแข็ง ประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้อย่าง
ยั่งยืน 

ประเด ็นพ ัฒนาท ี ่  5 ทร ัพยากรธรรมชาต ิ  ส ิ ่ งแวดล อม :  อน ุร ักษ  ฟ นฟู และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมดุลและยั่งยืน 

เป้าประสงค : แหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของจังหวัดได้รับการพัฒนาอย่างสมดุลและ
ยั่งยืน 

เป้าหมาย : 1. แหล่งทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ 
2. คุณภาพสิ่งแวดลอมในชุมชนและเขตเมืองดีขึ้น 
3. มีการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอย่างคุมคา 

ตัวช้ีวัด : 1. จำนวนพื้นที่ปาที่ถูกบุกรุกทำลายลดลงร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับพื้นที่ปาของปกอน
หน้า 

2. มีมาตรการบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติได้ร้อยละ 90 จากมาตรการบรรเทา
ผลกระทบจากภัยธรรมชาติของปกอนหนา 

3. การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมและมลพิษของชุมชน/เมืองใหอยู่ในเกณฑมาตรฐาน 
4. เพิ่มรายไดใ้หกับชุมชนร้อยละ 5 
5. ประชากรที่ได้ใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพื้นที่เพิ่มขึ้น

รอ้ยละ 5  
แนวทางการพัฒนา :  

1. สร้างแหล่งอาศัยใหสัตวน้ำเพื่อเพ่ิมปริมาณใหมากขึ้น 
2. รักษาสมดุลของระบบนิเวศแหล่งตนน้ำ 
3. บริหารจัดการใหเกิดการใชประโยชนจากปาบกและปาชายเลนอย่างเหมาะสม 
4. ปองกันและแกไขปญหาช้างป่า ลิง ออกนอกพ้ืนที่ 
5. บริหารจัดการขยะ น้ำเสียใหเกิดประโยชนสูงสุด 
6. ก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักและระบบปองกันน้ำท่วมพ้ืนที ่

แผนงาน : เสริมสร้างความสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
โครงการสำคัญ : 1. โครงการบริหารจัดการและใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

อย่างยั่งยืน
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แบบฟอร์มสรุปแผนงานและโครงการสำคัญของจังหวัด (พ.ศ. 2566 – 2570) 
จังหวัดตราด 

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด : “ท่องเที่ยวอย่างมีคุณค่า เมืองน่าอยู่ เศรษฐกิจเติบโต เกษตรปลอดภัย สิ่งแวดล้อมยั่งยืน” 
 

ประเด็นการพัฒนา 
(2) 

ตัวชี้วัดของประเด็นการพัฒนา 
(3) 

ค่าเป้าหมาย 
พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 พ.ศ. 2566 - 2570 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : การ
เสรมิสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจ
ของจังหวัด 

มูลค่าการค้าชายแดนเติบโตอย่าง 
ต่อเนื่อง 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 
5 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 
5 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 
5 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 
5 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 
5 

เพิ่มขึ้นเฉลีย่ร้อยละ 5 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : การพัฒนา 
และยกระดับสินค้าเกษตรแบบครบ
วงจร 

มูลค่าผลติภณัฑ์มวลรวมภาค 
เกษตรของจังหวัดตราดเพิม่ขึ้น 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 
2 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 
2 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 
2 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 
2 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 
2 

เพิ่มขึ้นเฉลีย่ร้อยละ 2 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : การพัฒนา
และยกระดับแหล่งท่องเที่ยวของ
จังหวัดตราดใหมีมาตรฐานระดับ
สากลควบคไูปกับการเสริมสร้าง
คุณค่าและอัตลักษณชุมชน 

ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้นของรายได้จาก 
การท่องเที่ยว 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 
5 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 
5 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 
5 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 
5 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 
5 

เพิ่มขึ้นเฉลีย่ร้อยละ 5 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : การพัฒนา 
ศักยภาพของประชาชนในทุกมิติ 
สร้างสังคมที่ร่มเย็นเป็นสุข 

คะแนนดัชนีความก้าวหน้าของคน 
เพิ่มขึ้น (Human Achievement 
Index : HAI) ฐานปี 2562 = 
0.6487 

0.651 0.654 0.657 0.659 0.662 เพิ่มขึ้นเฉลีย่ 0.657 

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 : อนุรักษ์ 
ฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมใหส้มดลุและยั่งยนื 

จำนวนพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกทำลาย 
ลดลง เมื่อเทียบกับพ้ืนท่ีป่าของปี 
ก่อนหน้า 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 
1.5 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 
1.5 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 
1.5 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 
1.5 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 
1.5 

เพิ่มขึ้นเฉลีย่ร้อยละ 
1.5 



 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) แก้ไข ครั้งที ่2/2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน  หน้า  ๙๓ 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตราด 
  วิสัยทัศน์  
  “ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมเข้มแข็ง การศึกษาได้มาตรฐาน ดำรงไว้ซึ่งภูมิปัญญาและ

วัฒนธรรมท้องถิ่น เศรษฐกิจท้องถิ่นเจริญก้าวหน้า ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน โครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและ
ทั่วถึง” 

พันธกิจ 
1. พัฒนาระบบบริการจัดการที่ดีขององค์กร โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและให้ความสำคัญกับการ 

จัดการความร่วมมือระหว่างท้องถิ่น 
2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความทันสมัย และมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 
3. พัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีคุรภาพ มีคุณธรรม มีความรอบรู้ และมี

ความพอประมาณ 
4. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ ความรู้ 

ความสามารถและทักษะการประกอบอาชีพ ให้มีความม่ันคงในการดำรงชีวิต 
5. พัฒนาระบบการจัดการศึกษาของท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นความรู้คู่คุณธรรมและ

ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
6. พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวเข้มแข็ง และมีศักยภาพโดยยึด

หลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับการพัฒนาแบบองค์รวม 
7. พัฒนาระบบบริการสาธารณะ โครงสร้างพื ้นฐาน และระบบโครงข่ายการคมนาคมให้มี

มาตรฐานและท่ัวถึง เพ่ือประโยชน์สูงสุดของประชาชน 
8. พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล ระหว่างการ

อนุรักษ์ฟ้ืนฟู และการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมและยั่งยืน 
9. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดภายใต้หลักการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้ไปสู่

มาตรฐานในระดับสากล และสามารถเป็นประตูการท่องเที่ยวสู่ภูมิภาคอินโดจีน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตราด (พ.ศ. 2566 – 
2570) ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 7 ด้าน ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม 

และการท่องเที่ยว 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 
7. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดีและการบริการสาธารณะ 

 
 
 



 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) แก้ไข ครั้งที ่2/2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน  หน้า  ๙๔ 

  แนวทางการพัฒนา  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตจังหวัดให้มีมาตรฐานและทั่วถึง เพื่อสนับสนุนการดำเนินการ

ตามยุทธศาสตร์อื ่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการคมนาคมขนส่งสายหลักให้มีมาตรฐานการท่องเที ่ยวและ
สาธารณูปโภคต่าง ๆ โดยมีกลยุทธ์ ดังนี้ 

  1. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางการคมนาคมให้มีมาตรฐานและทั่วถึง 
  2. พัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำสาธารณะ เพ่ือใช้ในการอุปโภค – บริโภค และการเกษตร 
  3. พัฒนาการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค – สาธารณูปการ ให้ทั่วถึงและเพียงพอต่อความ

ต้องการของประชาชน 
  4. พัฒนางานด้านการผังเมือง 

  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประขาชนในจังหวัดตราด ให้ได้รับการพัฒนาทั้งด้าน
ร่างกาย จิตใจ ความรู้ ความสามารถ ทักษะการประกอบอาชีพ และมีความมั่นคงในการดำรงชีวิต ส่งเสริมให้คนใน
สังคม/ชุมชนมีคุณธรรม มีเหตุผล มีความพอประมาณ และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้คนในสังคมมีความรอบ
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม ส่งเสริมสนับสนุนด้านงานสาธารณสุข สร้างสุขภาวะที่ดีของประชาชน  
และการจัดบริการสังคมสงเคราะห์แก่ เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ โดยมีกลยุทธ์ ดังนี้ 
  1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการบริการทางสังคม การสังคมสงเคราะห์คุณภาพชีวิต เด็ก สตรี 
คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการ  
  2. ส่งเสริมและสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนให้มีสุขภาพแข็งแรง และได้รับ
บริการทางสาธารณสุขอย่างทั่วถึง 
  3. ส่งเสริมด้านที่พักอาศัยให้แก่ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน ให้มีที่อยู่อาศัย 
  4. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน ให้มีรายได้เพียงพอกับรายจ่าย และสามารถดำรง
ชีพได้อย่างเหมาะสม 
  5. ส่งเสริม บ้าน – วัด – โรงเรียน และชุมชนให้เป็นต้นแบบและมีภูมิคุ้มกันทางสังคม 
  6. ส่งเสริมสนับสนุนด้านสาธารณสุขและการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
  มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีประมหา
กษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาอบายมุข การเสริมสร้าง
ความสมานฉันท์ของชุมชนในท้องถิ ่น ส่งเสริมและสนับสนุนในการดูแลการจารจรและการรักษาความสงบ
เรียบร้อย โดยมีกลยุทธ์ ดังนี้ 
  1. ส่งเสริมและสนับสนุนประชาธิปไตยภาคพลเมือง การพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน สนับสนุน
การจัดทำระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อการพัฒนาชุมชน ตลอดจนสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาชุมชนความเสมอภาค 
สิทธิเสรีภาพ 
  2. พัฒนางานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยนำข้อมูลการเกิดสาธารณภัยใน
ท้องถิ่นมาวิเคราะห์หาแนวทางการป้องกัน หรือลดความสูญเสียที่เกิดขึ้น 
  3. ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  4. ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และอบายมุข 
  5. ส่งเสริมและสนับสนุนในการดูแลจราจรและการรักษาความสงบเรียบร้อย 



 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) แก้ไข ครั้งที ่2/2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน  หน้า  ๙๕ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม  
และการท่องเที่ยว 
  มุ่งปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของจังหวัดตราด โดยการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนและ
เกษตรกรในจังหวัดดำรงชีวิตตามแนวทางพระราชดำริ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ส่งเสริมให้เกษตรกรมีการรวม
พลังกันในรูปกลุ่มหรือสหกรณ์ ร่วมแรงร่วมใจกันในการดำเนินการในด้านการผลิตและการตลาด เพื่อสร้างชุมชน
ให้เข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนา รวมทั้งประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาคธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐ  
และองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้อง บริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพและมีความหลากหลาย
ภายใต้การมีส่วนร่วมและจิตสำนึกของการเป็นเจ้าบ้านที่ดีชุมชนในพ้ืนที่ โดยมีกลยุทธ์ ดังนี้ 
  1. ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรม การฝึกอาชีพ และสร้างอาชีพให้แก่ กลุ่มเกษตรกรและ
ประชาชน 
  2. ส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้เกิดแก่คนในชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ชุมชน 
และมุ่งเน้นให้เกิดการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  3. ส่งเสริมและสนับสนุนการตลาด และการกระจายผลผลิตทางการเกษตร 
  4. พัฒนาและส่งเสริมการค้า การลงทุน การค้าตามแนวขายแดนและภูมิภาคอินโดจีน 
  5. พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิมให้มีศักยภาพและมีมาตรฐาน และพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวแหล่งใหม ่
  6. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดตราด 
  7. ส่งเสริมและรณรงค์ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
แหล่งท่องเที่ยว 
  8. ส่งเสริมความสัมพันธ์ และพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้านและอินโดจีน
เพ่ือรองรับกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  9. เสริมสร้างความรู้ทางด้านภาษาของประเทศเพ่ือนบ้านในการรองรับกับประชาคมอาเซียน 

  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  มีจุดมุ ่งหมายเพื ่อการอนุรักษ์ฟื ้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม ธำรงไว้ซึ ่งความ
หลากหลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศ และทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่  ตลอดจนยกระดับคุณค่าทรัพยากรธรรมชาติ 
มุ่งพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไว้ตามหลัก “ความสมดุล” ระหว่างผลได้ผลเสีย และคำนึงถึงหลักความ
เป็นธรรม ในการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ โดยการนำทรัพยากรธรรมชาติ มาใช้ประโยชน์ภ ายใต้หลัก 
“ความพอเพียงและความเอื้ออาทร” ของวิถีชีวิตท้องถิ่นที่มีความสัมพันธ์และมีการพึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม การสร้างองค์ความรู้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกันทุกภาคส่วน เพื่อสร้าง
หลักประกันว่าทรัพยากรธรรมชาติเหล่านั้น จะยังคงอยู่และคงความอุดมสมบูรณ์สามารถเป็นรากฐานในการ
ดำรงชีวิตของคนในท้องถิ่น ให้อยู่อย่างเป็นสุขร่วมกัน โดยมีกลยุทธ์ ดังนี้ 
  1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการและการสร้างองค์ความรู้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
  2. ส่งเสริมสนับสนุนและรณรงค์ให้ประชาชนมีจิตสำนึกหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
  3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการควบคุมคุ้มครองและบังคับใช้กฎหมายด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
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  4. ส่งเสริมและฟ้ืนฟูสภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนให้การท่องเที่ยวเป็น
เชิงนิเวศ 
  5. จัดให้มีระบบการจัดการขยะ ระบบบำบัดน้ำเสีย และการแก้ไขปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม 
  6. ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน 
  7. ส่งเสริมการปลูกป่าเพ่ือลดภาวะโลกร้อน 
  8. พัฒนาระบบการป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยมีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลภัยพิบัติจากทุก
ภาคส่วน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมเรียนรู้ภัยพิบัติอย่างทั่วถึง 

     ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
  มุ่งพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก พัฒนาด้านการกีฬาให้มีมาตรฐาน รักษาและธำรงไว้
ซึ ่งศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีอันดีงาม ส่งเสริมการสืบทอดประเพณีท้องถิ่น สร้างองค์คว ามรู้  
และสนับสนุนให้มีการต่อยอดขยายความคิดแปลงเป็นจุดเด่นให้แก่ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น โดยมีกลยุทธ์ ดังนี้ 
  1. ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบ 
  2. ส่งเสริมและพัฒนากีฬาและนันทนาการให้มีมาตรฐานและทั่วถึง 
  3. สร้างจิตสำนึกให้เด็ก เยาวชน ประชาชนรักและหวงแหนประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
  4. อนุรักษ์และส่งเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
และทรัพย์สินทางปัญญา 
  5. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนา
เด็กเล็ก 

  ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการบริหารจัดการที่ดีและการบริการสาธารณะ 
  มีจุดมุ ่งหมายในการพัฒนากระบวนการบริหารและการบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ 
ประหยัด โปร่งใส และเป็นธรรม ส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานท้องถิ่นมากที่สุด 
ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดกระบวนการ
ปรองดอง โดยมีกลยุทธ์ ดังนี้ 
  1. การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานของท้องถิ่น 
  2. การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในองค์กรและชุมชน โดยการส่งเสริมระบบคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณ สร้างจิตสำนึกและเพิ่มสมรรถนะให้แก่บุคลากรภาครัฐในการนำนโยบาย และกฎหมายไปสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างมรประสิทธิภาพ 
  3. เสริมสร้างความเข้มแข็งด้วยกระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามระบอบ
ประชาธิปไตยในการร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบในกิจกรรมที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพ
ประชาชน 
  4. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และให้บริการที่ดีแก่ประชาชน 
  5. จัดหา/ปรับปรุงวัสดุอุปกรณ์ สถานที่ รวมตลอดถึงครุภัณฑ์ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานและ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีการสื่อสาร และระบบสารสนเทศ 
  6. ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หรือหลักธรรมาภิบาล 
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5. ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด 
  วิสัยทัศน์ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด 

“เป็นองค์กรที่มีการจัดบริการสาธารณะที่เป็นเลิศ” 
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นสังคมอยู่ดีมีสุข และเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย 
ภายใต้หลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นประตูทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว สู่ภูมิภาคอินโดจีน อย่างยั่งยืน 

  พันธกิจ 
  1. พัฒนาระบบบริการจัดการที่ดีขององค์กร โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและให้ความสำคัญกับการ 
จัดการความร่วมมือระหว่างท้องถิ่น 
  2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความทันสมัย และมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 
  3. พัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีคุรภาพ มีคุณธรรม มีความรอบรู้ และมี
ความพอประมาณ 

4. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ ความรู้ 
ความสามารถและทักษะการประกอบอาชีพ ให้มีความม่ันคงในการดำรงชีวิต 

5. พัฒนาระบบการจัดการศึกษาของท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นความรู้คู่คุณธรรมและ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

6. พัฒนาระบบบริการสาธารณะ โครงสร้างพื ้นฐาน และระบบโครงข่ายการคมนาคมให้มี
มาตรฐานและท่ัวถึง เพ่ือประโยชน์สูงสุดของประชาชน 

7. ร่วมสนับสนุนการลดภาวะโลกร้อนอย่างจริงจัง โดยการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล ระหว่างการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์อย่า งเหมาะสม
และยั่งยืน 
  8. พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวเข้มแข็งและมีศักยภาพในการ
แข่งขันกับจังหวัดอ่ืน ๆ โดยยึดหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นแนวทางควบคู่กับการพัฒนาแบบองค์รวม 
  9. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดภายใต้หลักการท่องเที่ยวแบบผสมผสานระหว่าง
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และการท่องเที่ยวเชิงเกษตร  

  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
  1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น มีขีดความสามารถในการ
บริหารจัดการสาธารณะเพ่ือให้ประชาชนมีความเชื่อมั่น และพึงพอใจในการบริหารงานขององค์กร 
  2. บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นอื ่น มีความรู้  
ความเชี่ยวชาญ และทัศนคติที่ดีในการทำงาน ยึดมั่นในหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
  3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดี มุ่งสู่สังคมอยู่ดีมีสุข 
  4. เศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดตราดมีเสถียรภาพ  
  5. โครงข่ายคมนาคมมีความสะดวก และปลอดภัย พร้อมที่จะเป็นศูนย์กลางการขนส่งสู่ภูมิภาค
อินโดจีน 
  6. มีความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  7. จังหวัดตราดเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีมาตรฐานในระดับสากล และเป็นประตูการ
ท่องเที่ยวสู่ภูมิภาคอินโดจีน 
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 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ 7 ด้าน ดังนี้ 
  1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
  2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
  4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม  
และการท่องเที่ยว  
  5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
  6. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
  7. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดีและการบริการสาธารณะ 

  แนวทางการพัฒนา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
  มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตจังหวัดให้มีมาตรฐานและทั่วถึง เพื่อสนับสนุนการดำเนินการ
ตามยุทธศาสตร์อื ่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการคมนาคมขนส่งสายหลักให้มีมาตรฐานการท่องเที ่ยวและ
สาธารณูปโภคต่าง ๆ โดยมีกลยุทธ์ ดังนี้ 
  1. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมให้มีมาตรฐานและทั่วถึง 
  2. พัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ำสาธารณะ เพื่อใช้ในการอุปโภค – บริโภค และการเกษตร 
  3. พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค – สาธารณูปการ ให้ทั่วถึงและเพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน 
  4. พัฒนางานด้านผังเมือง 

  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประขาชนในจังหวัดตราด ให้ได้รับการพัฒนาทั้งด้าน
ร่างกาย จิตใจ ความรู้ ความสามารถ ทักษะการประกอบอาชีพ และมีความมั่นคงในการดำรงชีวิต ส่งเสริมให้คนใน
สังคม/ชุมชนมีคุณธรรม มีเหตุผล มีความพอประมาณ และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้คนในสังคมมีความรอบ
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม ส่งเสริมสนับสนุนด้านงานสาธารณสุข สร้างสุขภาวะที่ดีของประชาชน   
และการจัดบริการสังคมสงเคราะห์แก่ เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ โดยมีกลยุทธ์ ดังนี้ 
  1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการบริการทางสังคม การสังคมสงเคราะห์คุณภาพชีวิต เด็ก สตรี 
คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการ  
  2. ส่งเสริมและสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนให้มีสุขภาพแข็งแรง และได้รับ
บริการทางสาธารณสุขอย่างทั่วถึง 
  3. ส่งเสริมด้นที่พักอาศัยให้แก่ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน ให้มีที่อยู่อาศัย 
  4. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน ให้มีรายได้เพียงพอกับรายจ่าย และสามารถดำรง
ชีพได้อย่างเหมาะสม 
  5. ส่งเสริม บ้าน – วัด – โรงเรียน และชุมชนให้เป็นต้นแบบและมีภูมิคุ้มกันทางสังคม 
  6. ส่งเสริมสนับสนุนด้านสาธารณสุขและการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
  มุ ่งส ่งเสริมให้ประชาชนมีความรู ้ความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี



 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) แก้ไข ครั้งที ่2/2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน  หน้า  ๙๙ 

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาอบายมุข  
การเสริมสร้างความสมานฉันท์ของชุมชนในท้องถิ่น ส่งเสริมและสนับสนุนในการดูแลการจารจรและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย โดยมีกลยุทธ์ ดังนี้ 
  1. ส่งเสริมและสนับสนุนประชาธิปไตยภาคพลเมือง การพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน สนับสนุน
การจัดทำระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อการพัฒนาชุมชน ตลอดจนสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาชุมชนความเสมอภาค 
สิทธิเสรีภาพ 
  2. พัฒนางานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยนำข้อมูลการเกิดสาธารณภัยใน
ท้องถิ่นมาวิเคราะห์หาแนวทางการป้องกัน หรือลดความสูญเสียที่เกิดขึ้น 
  3. ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย 
  4. ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และอบายมุข 
  5. ส่งเสริมและสนับสนุนในการดูแลจราจรและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม  
และการท่องเที่ยว 
  มุ่งปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของจังหวัดตราด โดยการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนและ
เกษตรกรในจังหวัดดำรงชีวิตตามแนวทางพระราชดำริ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ส่งเสริมให้เกษตรกรมีการรวม
พลังกันในรูปกลุ่มหรือสหกรณ์ ร่วมแรงร่วมใจกันในการดำเนินการในด้านการผลิตและการตลาด เพื่อสร้างชุมชน
ให้เข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนา รวมทั้งประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาคธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐ  
และองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้อง บริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพและมีความหลากหลาย
ภายใต้การมีส่วนร่วมและจิตสำนึกของการเป็นเจ้าบ้านที่ดีชุมชนในพ้ืนที่ โดยมีกลยุทธ์ ดังนี้ 
  1. ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรม การฝึกอาชีพ และสร้างอาชีพให้แก่ กลุ่มเกษตรกรและ
ประชาชน 
  2. ส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้เกิดแก่คนในชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ชุมชน 
และมุ่งเน้นให้เกิดการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  3. ส่งเสริมและสนับสนุนการตลาด และการกระจายผลผลิตทางการเกษตร 
  4. พัฒนาและส่งเสริมการค้า การลงทุน การค้าตามแนวขายแดนและภูมิภาคอินโดจีน 
  5. พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิมให้มีศักยภาพและมีมาตรฐาน และพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวแหล่งใหม ่ๆ 
  6. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดตราด 
  7. ส่งเสริมและรณรงค์ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
แหล่งท่องเที่ยว 
  8. ส่งเสริมความสัมพันธ์ และพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้านและอินโดจีน
เพ่ือรองรับกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  9. เสริมสร้างความรู้ทางด้านภาษาของประเทศเพ่ือนบ้านในการรองรับกับประชาคมอาเซียน 

  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
  มีจุดมุ ่งหมายเพื ่อการอนุรักษ์ฟื ้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม ธำรงไว้ซึ ่งความ
หลากหลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศ และทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ตลอดจนยกระดับคุณค่าทรัพยากรธรรมชาติ 
มุ่งพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไว้ตามหลัก “ความสมดุล” ระหว่างผลได้ผลเสีย และคำนึงถึงหลักความ
เป็นธรรม ในการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ โดยการนำทรัพยากรธรรมชาติ มาใช้ประโยชน์ภายใต้หลัก 



 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) แก้ไข ครั้งที ่2/2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน  หน้า  ๑๐๐ 

“ความพอเพียงและความเอื้ออาทร” ของวิถีชีวิตท้องถิ่นที่มีความสัมพันธ์และมีการพึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม การสร้างองค์ความรู้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกันทุกภาคส่วน เพื่อสร้าง
หลักประกันว่าทรัพยากรธรรมชาติเหล่านั้น จะยังคงอยู่และคงความอุดมสมบูรณ์สามารถเป็นรากฐานในการ
ดำรงชีวิตของคนในท้องถิ่น ให้อยู่อย่างเป็นสุขร่วมกัน โดยมีกลยุทธ์ ดังนี้ 
  1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการและการสร้างองค์ความรู้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
  2. ส่งเสริมสนับสนุนและรณรงค์ให้ประชาชนมีจิตสำนึกหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
  3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการควบคุมคุ้มครองและบังคับใช้กฎหมายด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
  4. ส่งเสริมและฟ้ืนฟูสภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนให้การท่องเที่ยวเป็น
แบบนิเวศน์ 
  5. จัดให้มีระบบการจัดการขยะ ระบบบำบัดน้ำเสีย และการแก้ไขปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม 
  6. ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน 
  7. ส่งเสริมการปลูกป่าเพ่ือลดภาวะโลกร้อน 
  8. พัฒนาระบบการป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยมีการเชื่อมโยงข้อมูลภัยพิบัติจากทุกภาค
ส่วน และส่งเสริมการมีส่วนร่วม เรียนรู้ภัยพิบัติอย่างทั่วถึง 

  ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  
  มุ่งพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก พัฒนาด้านการกีฬาให้มีมาตรฐาน รักษาและธำรงไว้
ซึ ่งศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีอันดีงาม ส่งเสริมการสืบทอดประเพณีท้องถิ่น สร้างองค์ความรู้  
และสนับสนุนให้มีการต่อยอดขยายความคิดแปลงเป็นจุดเด่นให้แก่ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น โดยมีกลยุทธ์ ดังนี้ 
  1. ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบ 
  2. ส่งเสริมและพัฒนากีฬาและนันทนาการให้มมีาตรฐานและท่ัวถึง 
  3. สร้างจิตสำนึกให้เด็ก เยาวชน ประชาชนรักและหวงแหนประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
  4. อนุรักษ์และส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมอันดีงาม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และทรัพย์สินทางปัญญา 
  5. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนา
เด็กเล็ก 

 ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการบริหารจัดการที่ดีและการบริการสาธารณะ 
  มีจุดมุ ่งหมายในการพัฒนากระบวนการบริหารและการบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ 
ประหยัด โปร่งใส และเป็นธรรม ส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานท้องถิ่นมากที่สุด 
ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดกระบวนการ
ปรองดอง โดยมีกลยุทธ์ ดังนี้ 
  1. การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานของท้องถิ่น 
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  2. การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในองค์กรและชุมชน โดยการส่งเสริมระบบคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณ สร้างจิตสำนึกและเพิ่มสมรรถนะให้แก่บุคลากรภาครัฐในการนำนโยบาย และกฎหมายไปสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างมรประสิทธิภาพ 
  3. เสริมสร้างความเข้มแข็งด้วยกระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามระบอบ
ประชาธิปไตย ในการร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบในกิจกรรมที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพ
ประชาชน 
  4. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และให้บริการที่ดีแก่ประชาชน 
  5. จัดหา/ปรับปรุงวัสดุอุปกรณ์ สถานที่ รวมตลอดถึงครุภัณฑ์ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานและ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีการสื่อสาร และระบบสารสนเทศ 
  6. ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หรือหลักธรรมาภิบาล 

2. ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน 
2.1 วิสัยทัศน์ (Vision) ในการพัฒนาท้องถิ่น 

“มุ่งม่ันยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน โครงสร้างพื้นฐานทั่วถึง การบริการสาธารณะด้วยเทคโนโลยี 
อนุรักษ์ประเพณี สิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมและนิเวศ สู่สังคมเข้มแข็งตามศาสตร์พระราชา” 

2.2 พันธกิจ (Mission) 
1. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกด้าน ทุกช่วงวัยอย่างเหมาะสม และเสริมสร้างปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สิน 
2. พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ส่งเสริมการสืบสานและต่อยอดวัฒนธรรม

ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีความครอบคลุมและทั่วถึง เพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนา

เศรษฐกิจ การลงทุน และการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ 
4. พัฒนาที ่อยู ่อาศัยให้มีสภาพแวดล้อมที ่สะอาด ปลอดมลพิษ ควบคู่กับการอนุรักษ์ ฟื ้นฟู 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงความสมบูรณ์และยั่งยืน 
5. พัฒนาและส่งเสริมการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการเกษตร ผลิตภัณฑ์อาหารทะเล 

เพ่ือเพ่ิมผลผลิต การแปรรูปสินค้าและผลิตภัณฑ์ และการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
6. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเชิงนิเวศให้มีความโดดเด่น หลากหลาย และมี

มาตรฐาน 
7. พัฒนาระบบการให้บริการสาธารณะในทุกด้านให้มีความถูกต้อง ทั ่วถึง โปร่งใส และมี

ประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
8. ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนแบบบูรณาการ สู่การเป็นสังคมเข้มแข็ง

โดยอาศัยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  2.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน มีแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอยู่ดีมีสุข 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี 

2.4 เป้าหมายประสงค์ (Goals) 
 1. คุณภาพชีวิตของประชาชนพัฒนาในทุกด้าน สร้างสุขภาวะที่ดีของประชาชน การสังคมสงเคราะห์
แก่เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ส่งเสริมความรู้ในการประกอบอาชีพ และได้รับการบริการสาธารณะ
อย่างทั่วถึง 
 2. การศึกษา การกีฬา ที่ได้มาตรฐาน ส่งเสริมและรักษาไว้ซึ ่งศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 3. พัฒนาเศรษฐกิจให้ประชาชนมีงานทำ มีรายได้เพิ ่มขึ ้นโดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม  
พัฒนาให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเชิงนิเวศที่มีความหลากหลาย โดดเด่น และได้มาตรฐาน 
 4. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับการฟื้นฟูและรักษาความหลากหลายของระบบนิเวศ
และทรัพยากรธรรมชาติ ประชาชนสามารถอยู่อาศัยแบบพ่ึงพิงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 5. ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อย 
การแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาอบายมุขของชุมชน และสามารถพัฒนาสู่ชุมชนเข้มแข็งโดยหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 6. โครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานและทั่วถึงในทุก ๆ ด้าน เพิ่มขีดความสามารถในการลงทุน  
การพัฒนาเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวในพ้ืนที ่
 ๗. การบริการสาธารณะด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ โปร่งใส 
เป็นธรรม 

  2.5 ตัวช้ีวัด 
 ๑. ร้อยละการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน การส่งเสริมสนับสนุนด้านสาธารณสุข  
การสังคมสงเคราะห์แก่ เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และการบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง 

2. ร้อยละการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา ด้านการกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีท้องถิ่น 

3. ร้อยละการพัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวภายใต้การมีส่วนร่วมของประชน
ชนในพื้นท่ี 

4. ร้อยละการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการพึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

5. ร้อยละการส่งเสริมและสนับสนุนในด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน/ชุมชน 

6. ร้อยละของโครงการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน
และสอดคล้องกับสภาพปัญหาในพื้นที่ 

7. ร ้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริหารจัดการและการบริการสาธารณะที ่มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใสเป็นธรรม และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  2.6 ค่าเป้าหมาย 
  1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เข้าถึงการบริการด้านสาธารณสุข การสังคมสงเคราะห์ และการ
บริการสาธารณะอย่างทั่วถึง 
 2. ประชาชนได้รับการส่งเสริมด้านการศึกษา ด้านการกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี
ท้องถิ่น 
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 3. ประชาชนมีการรวมกลุ่ม/สหกรณ์ชุมชน มีการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างมีประสทิธิภาพ 
การมีส่วนร่วมของประชนชนในพื้นท่ี  
 4. ชุมชนมีการอนุรักษ์ฟื ้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม และการอยู ่อาศัยแบบพึ่งพิง
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 5. ประชาชนมีส่วนร่วมในการการรักษาความสงบเรียบร้อย ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหา
อบายมุขในชุมชน 
 6. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน 
 7. การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม  

  2.7 กลยุทธ์ 
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 

 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีของประชาชน ให้มีสุขภาพแข็งแรง และได้รับ
บริการทางสาธารณสุขอย่างทั่วถึง  
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการสังคมสงเคราะห์คุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้
พิการ 
 3. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพ และองค์ความรู้ให้แก่ประชาชน ให้สามารถดำรงชีพได้อย่าง
เหมาะสม 

ด้านการส่งเสริมการสาธารณสุข 
1. สนับสนุนส่งเสริมการให้บริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง ให้ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมและป้องกัน

โรคติดต่อต่าง ๆ 
2. ส่งเสริมการออกกำลังกาย การเล่นกีฬา เพ่ือเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง 
3. ส่งเสริม ควบคุมดูแลตลาดซื้อขายสินค้าอุปโภค – บริโภค สะอาด ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ 
ด้านการศึกษา การกีฬา การศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้เด็กและเยาวชนได้รับ

การศึกษา การส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการอย่างมีคุณภาพ 
2. สร้างจิตสำนึกให้เด็ก เยาวชน และประชาชน มีความหวงแหนประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพย์สินทาง

ปัญญาและการใช้เทคโนโลยีในการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ด้านการการพัฒนาเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรม การฝึกอาชีพ และสร้างอาชีพให้แก่ กลุ่มเกษตรกรและกลุ่ม
อาชีพในชุมชน 
 2. ส่งเสริมองค์ความรู้ให้เกิดแก่คนในชุมชนเพ่ือเพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์ชุมชน และมุ่งเน้นให้เกิดการ
พ่ึงพาตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. พัฒนาแหล่งท่องเที ่ยวเชิงวัฒนธรรมและเชิงนิเวศอย่างมีมาตรฐานควบคู ่กับการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 4. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเชิงนิเวศ โดยการใช้เทคโนโลยี  
การสื่อสารอย่างเหมาะสม 
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ด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคมและความสงบเรียบร้อย 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตย การสร้างเครือข่ายเพื ่อการพัฒนาชุมชน  

ด้วยสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาค 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีการสร้างชุมชนเข้มแข็ง การร่วมการป้องกันและแก้ไขปัญหา

ยาเสพติด อบายมุข 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการกิจกรรมกลุ่มอาสาสมัครประชาชน เพ่ือการสร้างความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สินของประชาชน การดูแลการจราจรและการรักษาความสงบเรียบร้อย และการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยในพื้นท่ี 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมในตำบลให้ทั่วถึงและมีมาตรฐาน 
2. ดำเนินการขอขยายเขตไฟฟ้า ไฟฟ้าสาธารณะและประปาให้เพียงพอและทั่วถึง 
3. ก่อสร้าง ปรับปรุง และพัฒนาแหล่งน้ำสาธารณะเพ่ือการอุปโภค – บริโภค รวมถึงเพ่ือการเกษตร

ให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพ้ืนที ่
4. พัฒนาและปรับปรุงให้มีระบบสาธารณูปโภค – สาธารณูปการอย่างทั่วถึงต่อความต้องการของ

ประชาชนในพื้นท่ี 
 ด้านการบริหารจัดการองค์กร 

1. กำกับดูแลให้การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ต้องเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชน สร้างจิตสำนึกและเพิ่มสมรรถนะให้แก่บุคลากร โดยใช้นโยบายรัฐบาล วิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล และปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดทำแผนพัฒนา ในการตรวจสอบการบริหาร
งบประมาณ ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน กิจกรรมโครงการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

3. ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและทรัพยากรมาใช้ในการให้บริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ 
มุ่งเน้นการบริการสาธารณะที่ดีแก่ประชาชน 

4. จัดหา/ปรับปรุงอุปกรณ์ สถานที่ และครุภัณฑ์ที่ให้บริการสาธารณะและพัฒนาระบบเทคโนโลยี
ระบบสารสนเทศในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้เข้าถึงง่าย ทั่วถึง มีประสิทธิภาพ 

2.8 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอยู่ดีมีสุข 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู ้ด้อยโอกาส และผู ้พิการ  

ส่งเสริมการสังคมสงเคราะห์ การสวัสดิการทางสังคมแก่ประชาชนทุกช่วงวัย 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีของประชาชนให้มีสุขภาพแข็งแรง ได้รับบริการ

ทางสาธารณสุขอย่างทั่วถึง และส่งเสริมความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อต่าง ๆ  
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาและการกีฬาแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

และท่ัวถึง 
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา และการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดี

งาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
 



 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) แก้ไข ครั้งที ่2/2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน  หน้า  ๑๐๕ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
1. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเชิงนิเวศ ส่งเสริมการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในชุมชน 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรม ฝึกอาชีพสร้างรายได้ และการเพ่ิมมูลค่าของสินค้าการเกษตร 

กลุ่มเกษตรกร อาหารทะเล และผลิตภัณฑ์ของประชาชนในชุมชน 
3. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเข้มแข็ง ยั่งยืน ตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการจัดการขยะ

อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพของชุมชน 
ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชน การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนร่วมกับองค์การ

บริหารส่วนตำบลหนองโสน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2. ส่งเสริมกระบวนการแสดงออก การแสดงความคิดเห็นของประชาชนตามหลักประชาธิปไตย  
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติด ส่งเสริมความมั่นคงของชุมชน และการร่วมกัน

ป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยต่าง ๆ 
4. สนับสนุนและส่งเสริมการการดำเนินงานของกลุ่มกองทุน กลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน ฯ ของชุมชน 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมในตำบลให้ทั่วถึงและมีมาตรฐาน 
2. พัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำสาธารณะ เพ่ือใช้ในการอุปโภค และการเกษตรอย่างทั่วถึงและยั่งยืน 
3. พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค – สาธารณูปการ ให้ทั่วถึงและเพียงพอต่อความต้องการ

ของประชาชน เชื่อมโยงสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ การลงทุน และการท่องเที่ยวในพื้นที่ 
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี 
1. เสริมสร้างธรรมาภิบาลในองค์กร สร้างจิตสำนึกและเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงานแก่บุคลากร 

โดยอาศัยหลักธรรมาภิบาลและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารงานขององค์กร 

การแสดงความคิดเห็น และตรวจสอบการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการขององคก์ร อย่างโปร่งใส เป็นธรรม 
3. ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและทรัพยากรมาใช้ในการให้บริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ 

และมุ่งเน้นการบริการสาธารณะที่ถูกต้อง ทั่วถึง และโปร่งใสแก่ประชาชน 
4. จัดหา/ปรับปรุงอุปกรณ์ สถานที่ และครุภัณฑ์ในการให้บริการสาธารณะที่สะดวก ปลอดภัย 

พัฒนาระบบเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้เข้าถึงง่าย ทั่วถึง มีประสิทธิภาพ
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2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

 

 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี 

 

1. ด้านความมั่นคง 
2. ด้านการสร้าง
ความสามารถใน

การแข่งขัน 

3. ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

4. ด้านการสร้าง
โอกาสและความเสมอ

ภาคทางสังคม 

5. ด้านการสร้าง 
การเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

6. ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

แผน 
พัฒนา

เศรษฐกิจ
ฯ ฉบับท่ี 

13 

หมุดหมายที ่
2 

ไทยเป็น
จุดหมายของ

การ
ท่องเที่ยวที่
เน้นคุณภาพ
และความ

ยั่งยืน 

หมุดหมายที ่
3 

ไทยเป็น 
ฐานการผลิต

ยานยนต์
ไฟฟ้าที่

สำคัญของ
โลก 

หมุดหมายที ่
4 

ไทยเป็น
ศูนย์กลาง

ทาง
การแพทย์
และสุขภาพ

มูลค่าสูง 

หมุดหมายที ่
5 

ไทยเป็นประตู
การค้าการ
ลงทุนและ
ยุทธศาสตร์

ทางโลจิสติกส์
ที่สำคัญของ

ภูมิภาค 

หมุดหมายที ่
6 

ไทยเป็น
ศูนย์กลาง

อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะและ
อุตสาหกรรม
ดิจิทัลของ
อาเซียน 

หมุดหมายที ่
7 

ไทยมีวสิาหกิจ
ขนาดกลาง
และขนาด

ย่อมที่เข้มแข็ง  
มีศักยภาพสูง
และสามารถ
แข่งขนัได้ 

หมุดหมายที ่
8 

ไทยมีพื้นที่
และเมือง

อัจฉริยะที่นา่
อยู่ ปลอดภัย 

เติบโตได้
อย่างยั่งยืน 

หมุดหมายที ่
9 

ไทยมีความ
ยากจนขา้มรุน่
ลดลงและมี

ความคุ้มครอง
ทางสังคมที่
เพียงพอ 
เหมาะสม 

หมุดหมายที ่
10 

ไทยมี
เศรษฐกิจ
หมุนเวียน
และสังคม
คาร์บอนต่ำ 

หมุดหมายที ่
11 

ไทยสามารถลด
ความเสี่ยงและ
ผลกระทบจาก
ภัยธรรมชาติ

และการ
เปลี่ยนแปลง

สภาพ
ภูมิอากาศ 

หมุดหมายที ่
12 

ไทยมี
กำลังคน

สมรรถนะสูง 
มุ่งเรียนรู้

อย่างต่อเนื่อง 
ตอบโจทย์
การพัฒนา
แห่งอนาคต 

หมุดหมายที ่
13 

ไทยมีภาครัฐ
ที่ทันสมัย มี
ประสิทธิภาพ

และตอบ
โจทย์

ประชาชน 

หมุดหมายที ่
1 

ไทยเป็น
ประเทศชั้น

นำด้านสินค้า
เกษตรและ
เกษตรแปร
รูปมูลค่าสูง 

SDGs 
1 

ขจัด
ความ
ยากจน 

2 
ขจัด
ความ
หิวโหย 

3 
การมี

สุขภาพ
และความ
เป็นอยู่ที่ด ี

4 
การศึกษา

ที่มี
คุณภาพ 

5 
ความเท่า
เทียมทาง

เพศ 
 

6 
น้ำสะอาด

และ
สุขาภิบาล 

7 
พลังงาน
สะอาด
และจ่าย

ได้ 

8 
งานที่มี
คุณค่า 

เศรษฐกิจ
ที่เติบโต 

 

9 

อุตสาหกรร
ม นวัตกรรม 
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

10 

ลด
ความ
เหลื่อม

ล้ำ 

11 

เมือง
และ

ชุมชน
ยั่งยนื 

12 
การผลิต

และ
บริโภคที่

รับผิดชอบ 
 

13 

การรับมือ
กับ 

Climate 
Change 

14 
นิเวศทะเล

และ
มหาสมุทร 

15 
ระบบ

นิเวศบน
บก 

16 

สันติภาพ
และ

สถาบัน
เข้มแข็ง 

17 

หุ้นส่วน
เพื่อการ
พัฒนา 
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SDGs 
1 

ขจัด
ความ
ยากจน 

2 
ขจัด
ความ
หิวโหย 

3 
การมี

สุขภาพ
และความ
เป็นอยู่ที่ด ี

4 
การศึกษา

ที่มี
คุณภาพ 

5 
ความเท่า
เทียมทาง

เพศ 
 

6 
น้ำสะอาด

และ
สุขาภิบาล 

7 
พลังงาน
สะอาด
และจ่าย

ได้ 

8 
งานที่มี
คุณค่า 

เศรษฐกิจ
ที่เติบโต 

 

9 

อุตสาหกรร
ม นวัตกรรม 
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

10 

ลด
ความ
เหลื่อม

ล้ำ 

11 

เมือง
และ

ชุมชน
ยั่งยนื 

12 
การผลิต

และ
บริโภคที่

รับผิดชอบ 
 

13 

การรับมือ
กับ 

Climate 
Change 

14 
นิเวศทะเล

และ
มหาสมุทร 

15 
ระบบ

นิเวศบน
บก 

16 

สันติภาพ
และ

สถาบัน
เข้มแข็ง 

17 

หุ้นส่วน
เพื่อการ
พัฒนา 

แผนพัฒนาภาค
ตะวันออก (พ.ศ. 

2566 – 
2570)  

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  
พัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออกให้เป็นเขตเศรษฐกิจ
พิเศษที่มีความทันสมัยที่สุดใน

ภูมิภาคอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  
พัฒนาภาคตะวันออกให้เป็นแหล่ง

ผลิตอาหารที่มีคุณภาพและได้
มาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  
ปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและธุรกิจ

บริการด้านการท่องเท่ียว 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  
พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนให้
เป็นประตูเศรษฐกิจเช่ือมโยงกับ
ประเทศเพื่อนบ้านให้เจริญเติบโต

อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  
แก้ไขปัญหาทรพัยากรธรรมชาติและ
จัดระบบการบรหิารจัดการมลพิษให้มี

ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

ยุทธศาสตร์กลุ่ม
จังหวัด 

ภาคตะวันออก 2 
(จันทบุรี ตราด 

นครนายก ปราจีนบุรี 
สระแก้ว) 

ประเด็นการพัฒนาที ่1  
ส่งเสริมและพัฒนาการ

ท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานเพื่อ
สนับสนุนการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

วิถีชีวิตชุมชนและวัฒนธรรม 

ประเด็นการพัฒนาที ่2   
เพิ่มขีดความสามารถดา้นการค้า 
การค้าชายแดน และการลงทุน

เช่ือมโยง EEC และประเทศเพื่อน
บ้าน 

ประเด็นการพัฒนาที ่3  
พัฒนาประสิทธภิาพการผลิต การ
แปรรูป และการตลาดสินค้าเกษตร
ตามมาตรฐานความปลอดภัยอยา่ง

ครบวงจรและมีมูลค่าสูง 

ประเด็นการพัฒนาที ่4  
อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา และปกปอ้ง

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอยา่งมีส่วนร่วม เพือ่
ประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมอย่างยั่งยืน 

ประเด็นการพัฒนาที ่5  
 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคม การ
บริหารจัดการ ยกระดับคุณภาพชวีิต

ให้มีความมั่นคงปลอดภัย 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

จังหวัดตราด 

ประเด็นการพัฒนาที ่1  
การเสริมสร้างศักยภาพทาง

เศรษฐกิจของจังหวัด 

ประเด็นการพัฒนาที ่2  
การพัฒนาและยกระดับสินค้า

เกษตรแบบครบวงจร 

ประเด็นการพัฒนาที ่3  
การพัฒนาและยกระดับแหล่ง
ท่องเท่ียวของจังหวัดตราดใหมี

มาตรฐานระดับสากลควบคไูปกับการ
เสริมสรา้งคุณค่าและอัตลักษณ์ชุมชน 

ประเด็นการพัฒนาที ่4 
การพัฒนาศักยภาพของ

ประชาชนในทุกมิติ สร้างสังคมที่
ร่มเย็นเป็นสุข 

ประเด็นการพัฒนาที ่5  
อนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้สมดุลและยั่งยืน 
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ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท. 
ในจังหวัดตราด 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ด้านการส่งเสริม

คุณภาพชีวิต 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ด้านการจัดระเบยีบ

ชุมชน/สังคม และการ
รักษาความสงบ

เรียบร้อย 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 

การวางแผน การส่งเสริมการ
ลงทุน พาณิชยกรรม และ

การท่องเท่ียว 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด้านการบริหารจัดการ

และการอนุรกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ด้านการศึกษา การกีฬา 

ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต

ประเพณ ี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
ด้านการบริหารจัดการ

ที่ดีและการบริการ
สาธารณะ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด

ตราด 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ด้านการส่งเสริม

คุณภาพชีวิต 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ด้านการจัดระเบยีบ
ชุมชน/สังคม และ
การรักษาความสงบ

เรียบร้อย 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
การวางแผน การส่งเสริม
การลงทุน พาณิชยกรรม 

และการท่องเท่ียว 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด้านการบริหารจัดการ

และการอนุรกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ  

สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ด้านการศึกษา การกีฬา 
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
ด้านการบริหารจัดการ

ที่ดีและการบริการ
สาธารณะ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา อบต. หนอง
โสน (พ.ศ. 2566 - 

2570) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ

สังคมอยู่ดีมีสุข 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาเศรษฐกิจ การ

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ของประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
โครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การบริหารจัดการที่ดี 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

จังหวัดตราด 

ประเด็นการพัฒนาที ่1  
การเสริมสร้างศักยภาพทาง

เศรษฐกิจของจังหวัด 

ประเด็นการพัฒนาที ่2  
การพัฒนาและยกระดับสินค้า

เกษตรแบบครบวงจร 

ประเด็นการพัฒนาที ่3  
การพัฒนาและยกระดับแหล่ง
ท่องเท่ียวของจังหวัดตราดใหมี

มาตรฐานระดับสากลควบคไูปกับการ
เสริมสรา้งคุณค่าและอัตลักษณ์ชุมชน 

ประเด็นการพัฒนาที ่4 
การพัฒนาศักยภาพของ

ประชาชนในทุกมิติ สร้างสังคมที่
ร่มเย็นเป็นสุข 

ประเด็นการพัฒนาที ่5  
อนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้สมดุลและยั่งยืน 
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กลยุทธ์การพัฒนา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
อบต. หนองโสน 
(พ.ศ. 2566 - 

2570) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ

สังคมอยู่ดีมีสุข 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาเศรษฐกิจ การ

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ของประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
โครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การบริหารจัดการที่ดี 

กลยุทธ ์ 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการ
เสริมสร้างสุขภาวะของประชาชน
ให้มีสุขภาพแข็งแรง และได้รับ
บริการทางสาธารณสุขอยา่งทั่วถึง 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการ
สังคมสงเคราะห์คุณภาพชีวิต เด็ก 
สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้
พิการ 

3. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะ
อาชีพ และองค์ความรู้ให้แก่
ประชาชน ให้สามารถดำรงชีพได้
อย่างเหมาะสม 

4. สนับสนุนส่งเสริมการ
ให้บริการสาธารณสุข การควบคุม
และป้องกันโรคติดต่อต่าง ๆ 

5. ส่งเสริมการออกกำลังกาย 
การกีฬา เพือ่สร้างสุขภาพให้
แข็งแรง 

6. ส่งเสริม ควบคุมดูแลตลาด
ซ้ือขายสินค้าอุปโภค - บริโภค ให้
มีความสะอาด ปลอดภัย และถกู
สุขลักษณะ 
 

 

1. ส่งเสริมและสนับสนุน
การฝึกอบรม การฝึกอาชีพ 
และสร้างอาชีพใหแ้ก่ กลุ่ม
เกษตรกรและประชาชน 

2. ส่งเสริมองค์ความรู้ให้
เกิดแก่คนในชุมชนเพื่อเพิ่ม
มูลค่าของผลิตภัณฑ์ชุมชน 
และมุ่งเน้นให้เกิดการพึ่งพา
ตนเองตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

3. พัฒนาแหล่งท่องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรมและเชิงนิเวศ
อย่างมีมาตรฐานควบคู่กบั
การอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4. ส่งเสริมการ
ประชาสัมพันธแ์หล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและ
เชิงนิเวศ โดยการใช้
เทคโนโลยีการสื่อสารอย่าง
เหมาะสม 
 

1. ส่งเสริมและสนับสนุน
การพัฒนาประชาธิปไตย 
การสร้างเครือข่ายเพื่อการ
พัฒนาชุมชนด้วยสิทธิ
เสรีภาพและความเสมอภาค 

2. ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ประชาชนมีการสร้าง
ชุมชนเข้มแข็ง การป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด
และอบายมุข 

3. ส่งเสริมความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 

4. ส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมกลุ่มอาสาสมัคร
ประชาชน เพื่อสร้างความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน การ
ดูแลการจราจรและการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 
และการปอ้งกันและบรรเทา
สาธารณภยัในพื้นที ่

 

1. ก่อสร้าง ปรับปรุง 
ซ่อมแซมเส้นทาง
คมนาคมในตำบลให้มี
มาตรฐานและทั่วถึง 

2. ดำเนินการขอ
ขยายเขตบริการไฟฟา้ 
ประปา ให้มีใช้ทกุ
ครัวเรือน และให้มีไฟฟ้า
สาธารณะเพียงพอ 

3. ก่อสร้าง ปรับปรุง 
และพัฒนาแหล่งน้ำ
สาธารณะเพื่อการ
อุปโภค – บริโภค 
รวมถึงเพื่อการเกษตรให้
เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน
ในพื้นที่ 

4. พัฒนาและ
ปรับปรุงให้มีระบบ
สาธารณูปโภค – 
สาธารณูปการอยา่ง
ทั่วถึงต่อความต้องการ
ของประชาชนในพื้นที ่
 

1. กำกบัดูแลให้การ
ปฏิบัติงานตามอำนาจ
หน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตำบล ต้อง
เป็นไปเพื่อประโยชน์สุข
ของประชาชน สร้าง
จิตสำนึกและเพิ่ม
สมรรถนะให้แก่บุคลากร 
โดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
และปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ในการ
จัดทำแผนพัฒนา ในการ
ตรวจสอบการบริหาร
งบประมาณ ในการรับรู้
ข้อมูลข่าวสาร ในการ
แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกบัการดำเนินงาน 
กิจกรรมโครงการของ
องค์การบริหารส่วน
ตำบลให้เกิดความ
โปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

1. ส่งเสริมและ
สนับสนุนด้านการศึกษา 
โรงเรียน ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กให้เด็กและ
เยาวชนได้รับการศึกษา
การส่งเสริมการกีฬา
และนันทนาการอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

2. สร้างจิตสำนึกให้
เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน มีความหวง
แหนประเพณี 
วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

3. ส่งเสริมและ
สนับสนุนการอนุรักษ์
ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ทรัพย์สินทาง
ปัญญา และการใช้
เทคโนโลยีในการต่อ
ยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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กลยุทธ์การพัฒนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลยุทธ ์     3. ส่งเสริมการนำเทคโนโลยี
และทรัพยากรมาใช้ในการ
ให้บริการสาธารณะอยา่งมี
ประสิทธิภาพ มุ่งเน้นการบรกิาร
สาธารณะที่ดีแก่ประชาชน 
4. จัดหา/ปรับปรุงอุปกรณ์ 
สถานที่ และครุภัณฑ์ที่ให้บริการ
สาธารณะและพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีระบบสารสนเทศในการ
ประชาสัมพันธข์้อมูลข่าวสารให้
เข้าถึงง่าย ทั่วถึง มีประสิทธภิาพ 

 

เป้าหมายประสงค์ เพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนพัฒนาใน
ทุกด้าน สร้างสุข
ภาวะที่ดีของ
ประชาชน การสังคม
สงเคราะห์แก่เด็ก 
สตรี คนชรา 
ผู้ด้อยโอกาส ผู้พกิาร 
ส่งเสริมความรู้ในการ
ประกอบอาชีพ และ
ได้รับการบริการ
สาธารณะอย่างทั่วถึง 

เพื่อการส่งเสริม
สนับสนุนการ
พัฒนาเศรษฐกิจให้
ประชาชนมีงานทำ 
มีรายได้เพิ่มขึ้นโดย
การใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรม 
พัฒนาให้เกิดแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมและเชิง
นิเวศที่มีความ
หลากหลาย โดด
เด่น และได้
มาตรฐาน 

เพื่อการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
ได้รับการฟื้นฟูและ
รักษาความ
หลากหลายของระบบ
นิเวศและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
ประชาชนสามารถอยู่
อาศัยแบบพึ่งพิง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน 

เพื่อการส่งเสริมให้
ประชาชนมีความ
มั่นคง ความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพย์สิน 
และมุ่งเน้นการมีส่วน
ร่วมในการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
ปัญหาอบายมขุ การ
เสริมสร้างความ
สมานฉันท์ของชุมชน
ในท้องถิ่น ส่งเสริม
และสนับสนุนการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 

เพื่อการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานที่
ได้มาตรฐานและ
ทั่วถึงในทุก ๆ ดา้น 
เพิ่มขีดความสามารถ
ในการลงทุน การ
พัฒนาเศรษฐกิจ และ
การท่องเท่ียวในพื้นที ่

เพื่อการพัฒนา 
ส่งเสริม และ
สนับสนุนการศึกษา 
การกีฬา ที่ได้
มาตรฐาน ส่งเสริม
และรักษาไว้ซ่ึง
ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น สร้างองค์
ความรู้ในการพัฒนา
ต่อยอดภูมปิัญญา
ท้อง 

เพื่อการพัฒนา
กระบวนการบริการ
สาธารณะด้วย
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมอยา่ง
เหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพ 
โปร่งใส เป็นธรรม 
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 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา อบต. หนอง
โสน (พ.ศ. 2566 - 

2570) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ

สังคมอยู่ดีมีสุข 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาเศรษฐกิจ การ

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ของประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
โครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การบริหารจัดการที่ดี 

แผนงาน แผนงาน
งบกลาง 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง

ชุมชน 

แผนงาน
รักษาความ
สงบภายใน 

แผนงาน
บริหาร
ทั่วไป 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงาน
เคหะและ

ชุมชน 

แผนงาน
อุตสาหกรรม

และการ
โยธา 
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3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
  บทวิเคราะห์ 
  การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT Analysis) 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสนได้นำเครื่องมือทางการบริหาร SWOT Analysis มาใช้เพื่อศึกษา
ศักยภาพในการบริหารจัดการพ้ืนที่ด้วยการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรคในการพัฒนาพื้นที่ และโอกาสที่จะ
พัฒนาพื้นที่ เริ่มจากวิเคราะห์ภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน ซึ่งพื้นที่ตำบลจะแบ่งออกเป็น 2 
ส่วน โดยใช้ถนนสายตราด – แหลมงอบเป็นเส้นแบ่ง โดยสามารถแบ่งได้ ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 (ส่วนบนของตำบล) ประกอบไปด้วย หมู่ที่ 1 บ้านหนองโสนบน  หมู่ที่ 2 บ้านหนองโสน 
(บางส่วน)  หมู่ที่ 4 บ้านสระบัว  หมู่ที่ 5 บ้านหนองโพรง  หมู่ที่ 6 หนองโพรง (หินโคร่ง)  หมู่ 7 บ้านปลาย
คลองน้ำเชี่ยว โดยพื้นที่ส่วนใหญ่จะมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบ/เนินเขา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ เหมาะกับการทำสวน
ผลไม้ ปลูกยางพารา 

ส่วนที่ 2 (ส่วนล่างของตำบล) ประกอบไปด้วย หมู่ที่ 2 บ้านหนองโสน (บางส่วน)  หมู่ที่ 3 บ้านพรงลำ
บิด และหมู่ที่ 8 บ้านพรงจาก พื้นที่ส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นที่ราบ และบางส่วนติดต่อกับป่าชายเลน ซึ่ง เป็น
พ้ืนที่ทีเ่หมาะกับการทำนา และประกอบอาชีพประมงพ้ืนบ้าน    
  จุดแข็ง (Strength) 
  1. ลักษณะพื้นที่ที ่ประกอบด้วยที่ราบ/เนินเขา และพื้นที่ป่าชายเลนติดทะเล เป็นพื้นที่ที ่สามารถ
ประกอบอาชีพทำสวนผลไม้ ปลูกยางพารา ทำนา และทำประมง และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ทำให้มีผลิตภัณฑ์ที่
หลากหลาย เช่น อาหารทะเลสด อาหารทะเลแปรรูป และผลผลิตทางการเกษตร ฯ 
  2. ลักษณะภูมิประเทศ และสภาพภูมิอากาศที่ดี ดินดำ น้ำชุ ่ม ฝนแปด แดดสี ่ ซึ ่งเอื ้อต่อการทำ
การเกษตร และพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
  3. มีพื้นที่ชายทะเลและป่าชายเลนที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีศักยภาพในด้านการประกอบอาชีพประมง 
การค้าขายอาหารทะเล การลงทุน การทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศ  
  4. มีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีความโดดเด่น และยังเป็นเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว ณ ศูนย์
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เรือนจำชั่วคราวเขาระกำ 
  5. สภาพสังคม/ชุมชนที่มีความสงบ ประชาชนมีวิถีชีวิตและความเป็นอยู ่ที่ เรียบง่าย ชุมชนมีการ
รวมกลุ่มที่เข้มแข็ง เช่น กลุ่มชุมชนเข้มแข็ง กลุ่มการเกษตร กลุ่มสหกรณ์การเกษตร เป็นต้น 
  จุดอ่อน (Weaknesses) 
  1. สภาพพื้นที่ที่ติดชายฝั่งทะเล อาจส่งผลให้เกิดปัญหาแรงงานต่างด้าวและประชากรแฝงเข้ามา
ประกอบอาชีพ และอาจเสี่ยงต่อการเป็นเส้นทางที่ใช้ลำเลียงยาเสพติดในพื้นที่ รวมทั้งอาจก่อให้เกิดปัญหายาเสพ
ติดในพ้ืนที ่
  2. ปัญหาการใช้พื้นที่ป่าไม้ พื้นที่ป่าชายเลน ซึ่งอาจมีการเสียภาษีหรือค่าปรับที่เกี่ยวข้อง โดยส่วนใหญ่
เป็นการใช้พื้นที่ของประชาชนในการประกอบอาชีพและพ้ืนที่สำหรับที่พักอาศัย 
  3. การบริหารจัดการน้ำในภาคเกษตรยังไม่พียงพอ สำหรับการรองรับการขยายตัวพื้นที่ทางการเกษตร
ในชุมชนที่มีการขยายตัวเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง และการบริหารจัดการ การส่งเสริมสินค้าทางการเกษตรในพ้ืนที ่
  4. โครงสร้างพื้นฐาน เส้นทางคมนาคม ยังมีความชำรุดทรุดโทรม ที่อาจส่งผลต่อการสัญจรไป – มา 
และอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อการสัญจรของประชาชนในการขนส่งทางการเกษตร การประมง และการส่งเสริม
การท่องเที่ยว รวมถึงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ซ่ึงยังเป็นปัญหาที่ต้องพัฒนาในพ้ืนที ่ 
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   5. ขาดการส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ในการส่งเสริมการประกอบอาชีพ การใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีในการประกอบอาชีพ การส่งเสริมการท่องเที่ยว การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มี
ความเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
  6. ภาคประชาชนยังขาดความตระหนักรู ้ในสิทธิและหน้าที่ของตนเอง  รวมถึงความรู้ ความเข้าใจ 
หลักเกณฑ์ กฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  7. ภาคสังคมยังขาดจิตสำนึกในการร่วมรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม การพึ ่งพิง
ทรัพยากรธรรมชาติ รวมไปถึงยังขาดความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการขยะในครัวเรือน 
  โอกาส (Opportunities) 
  1.  การ เปล ี ่ ยนแปลงของ โลก  โดย เฉพาะกระแสของ  LOHAS (Lifestyles of Health and 
Sustainability) คือ เป็นรูปแบบการใช้ชีวิตที่ให้ความสำคัญการรักษาสิ่งแวดล้อมในทุกด้าน เช่น การทานอาหาร 
การเลือกซื้อสินค้า การท่องเที่ยว รวมไปถึงมุ่งเน้นการดูแลสุขภาพให้สมบูรณ์แข็งแรง โดยไม่ทำลายสิ่งแวดลอ้ม  
เป็นโอกาสในการส่งเสริมผลิตภัณฑ์การเกษตร อาหารทะเลแปรรูป และการท่องเที่ยงเชิงนิเวศในพื้นที่ 
  2. ทิศทางการพัฒนาและนโยบายของประเทศที่ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม และการนำเทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้ในด้านต่าง ๆ เช่น การผลิตสินค้า การเพิ่มคุณค่าและมูลค่าของสินค้าต่าง ๆ การประชาสัมพันธ์ ฯ 
จึงเป็นโอกาสในการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร อาหารทะเล
ส่งเสริมการท่องเที่ยวของตำบล 
  3. การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้าน และการเชื่อมโยงการค้าชายแดนของจังหวัดตราด 
ซึ่งเป็นผลดีต่อการส่งออกผลผลิตทางการเกษตร อาหารทะเล และผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ในพื้นที่  
  4. นโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายแดนที่เชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาค
อาเซียน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการค้าและการลงทุน และเตรียมพร้อมรองรับการเปิด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยจังหวัดตราดเป็น 1 ใน 5 พ้ืนที่ชายแดนที่มีศักยภาพเหมาะสมในการจัดตั้งเป็น
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของไทย 
  5. การเติบโตของสังคมและการพัฒนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมต่าง ๆ ซึ่งประชาชน 
ผู้ประกอบการ สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการพัฒนาต่อยอดผลิตและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ รวมทั้งการ
ส่งเสริมการตลาด ส่งเสริมการท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์ได้อย่างกว้างขวาง 
   7. กระแสความนิยมของการท่องเที่ยวเชิงการเกษตร การท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่เพ่ิมขึ้น ซึ่งสอดคล้อง
กับพ้ืนที่ที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลและป่าชายเลน 
  8. นโยบายการทวงคืนผืนป่าของรัฐบาลที่มีความเข้มงวด ทำให้เป็นโอกาสในการกระตุ้นและส่งเสริม
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ 
  อุปสรรค (Treats) 
  1. ต้นทุนการทำเกษตรที่สูงขึ ้น และการขาดความรู ้ความเข้าใจของการใช้สารเคมีในการเกษตร  
และการแข่งขันของราคาผลผลิตทางการเกษตร 
   2. การใช้และการเข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งเป็นส่วนที่มีบทบาท
สำคัญในการส่งเสริมการประกอบอาชีพ การตลาด การส่งเสริมการท่องเที่ยว การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ให้มีความเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
  3. ภาวะเศรษฐกิจของประเทศทีต่กต่ำ การว่างงานที่เพ่ิมข้ึนจากภาวะเศรษฐกิจ รวมทั้งปัญหาสถานการ
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
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4. ทิศทางแนวโน้มของปัจจัยภายนอกท่ีมีความรุนแรงขึ้น ซึ่งเกิดจากปัญหาสภาพแวดล้อม ปัญหาสังคม 
และภาวะเศรษฐกิจของประเทศ 
  5. การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม สภาวะโลกร้อน ปัญหาด้านมลพิษที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและมี
ความรุนแรงขึ้น และการเกิดสาธารณภัยที่มีความรุนแรงขึ้น 
  6. นโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับระบบแรงงานต่างด้าว และการดำเนินการทางกฎหมาย ทำให้ไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวได้อย่างแท้จริง 
  7. ปัญหาความรุนแรงทางสังคมที่เพิ่มขึ้น ปัญหาที่เกิดจากการรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อและการใช้สื่อ
สังคมออนไลน์มากเกินไป และการใช้ข้อมูลข่าวสารที่ไม่เหมาะสม 

  การวิเคราะห์ทิศทางยุทธศาสตร์ (TOWs Matrix) 
  ทิศทางเชิงรุก (SO Strategy) 
  คุณภาพชีวิตและสังคม – ส่งเสริม/พัฒนาให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการศึกษา การสังคม
สงเคราะห์ และการบริการสาธารณะอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง และส่งเสริมการประกอบอาชีพและวิถีชีวิตใช้ชีวิต
ที่ดีบนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม 

เกษตรกรรม – สร้างเอกลักษณ์สินค้าและผลผลิตทางการเกษตร ให้มีคุณภาพ ปลอดภัย และส่งเสริม
การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาประยุกต์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจรที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการเพิ่มมูลค่าในสินค้าการเกษตรและอาหารทะเล และส่งเสริมการค้า การส่งออกกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน 

การท่องเที่ยว/ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม – ส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวทางเกษตร  
และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้วยภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ส่งเสริมกิจกรรมให้ชุมชนร่วมกันป้องกันและ
แก้ไขปัญหาสิ ่งแวดล้อม ส่งเสริมการจัดการขยะในครัวเร ือน รวมไปถึงปลูกจิตสำนึกในการอนุร ักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความมั่นคง – ส่งเสริมการสร้างชุมชนเข้มแข็ง ตะหนักถึงความมั่นคงและการมีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหา ส่งเสริมการใช้ประโยชน์การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งทางบกและทางทะเลอย่างยั่งยืน 
รวมทั้งการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง และส่งเสริมการแก้ไขปัญหาความมั่งคงแบบ
บูรณาการอย่างเป็นรูปธรรม 

  ทิศทางเชิงแก้ไข (WO Matrix) 
  คุณภาพชีวิตและสังคม – ส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งมีความเป็นชุมชนแห่งการแบ่งปัน ไม่ทอดทิ้ง
กัน เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพึ่งพาอาศัยกัน และมุ่งเน้นการให้บริการการสังคมสงเคราะห์ และการ
บริการสาธารณะอย่างทั่วถึงเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ รวมถึงส่งเสริมความตระหนักรู้ในสิทธิและหน้าที่ของตนเอง 
รวมถึงหลักเกณฑ์ กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานที่
เก ี ่ยวข ้อง และการสร ้างจ ิตสำนึกในการร ่วมร ักษาทร ัพยากรธรรมชาติและสิ ่ งแวดล้อม การพึ ่งพิง
ทรัพยากรธรรมชาติ รวมไปถึงยังขาดความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการขยะในครัวเรือน 

เกษตรกรรม – ส่งเสริมการร่วมกลุ่มเกษตรในพื้นที่ ส่งเสริมการทำการเกษตรโดยการลดการใช้สารเคมี 
เน้นปุ๋ยชีวภาพเข้ามาทดแทน ส่งเสริมการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาประยุกต์ในการพัฒนาผลิตผลทั้งทาง
ปริมาณ มูลค่าและความหมากหลายของผลสินค้าทางการเกษตร รวมทั้งการประสานงานร่วมกันกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในพ้ืนที่เพ่ือหาแนวทางการป้องกันและแก้ปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่ป่าไม้ พ้ืนที่ป่าชายเลน ของประชาชนที่
ต้องการพื้นที่ทำกินและพ้ืนที่สำหรับที่พักอาศัย 
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การท่องเที่ยว/ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม – ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรม
ต่าง ๆ ในการพัฒนา ส่งเสริมการตลาด การท่องเที่ยวให้มีความสอดคล้องกับความนิยมการท่องเที่ยวเชิง
การเกษตร การท่องเที ่ยวทางธรรมชาติ  การท่องเที ่ยวป่าชายเลนที ่ เพ ิ ่มข ึ ้น  และส่งเสร ิมอนุร ักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการร่วมกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะที่เป็นปัญหา
เร่งด่วนในชุมชน ร่วมไปถึงปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามนโยบายของ
หน่วยงานและรัฐบาล 
  ความมั่นคง – พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ แหล่งน้ำเพื่อการ
อุปโภค และการเกษตรให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง เพื่อการส่งเสริมการพัฒนาในด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน 
การส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน และการใช้กระบวนการทางกฎหมายในการปราบปรามการกระทำผิดที ่มี
ผลกระทบต่อสังคม รวมถึงกิจกรรมที่มีประโยชน์กับเด็กและสังคม โดยเฉพาะการจัดการในพ้ืนที่เสี่ยง 

  ทิศทางเชิงป้องกัน (ST Strategy) 
  คุณภาพชีวิตและสังคม – ส่งเสริมการเสริมสร้างความรู้ การสร้างภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งให้กับเด็ก เยาวชน 
และประชาชน เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ ส่งเสริมสถาบันครอบครัวในการเฝ้าระวัง
ปัญหา และภัยคุกคามทางสังคมที่จะเข้ามาในชุมชน ด้วยกลไกที่เข้มแข็งของชุมชน  และการดำเนินการตาม
นโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการดำเนินการทางกฎหมายของระบบแรงงานต่างด้าว เพื่อการแก้ไขปัญหาแรงงาน
ต่างด้าวได้อย่างแท้จริง 
  เกษตรกรรม – ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการใช้สารเคมีทางการเกษตร ส่งเสริมการใช้และ
การเข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการประกอบอาชีพ การพัฒนาผลิตผล 
การส่งเสริมการตลาดของสินค้า 
   การท่องเที่ยว/ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม – ส่งเสริมความรู้ความเข้าร่วมกันในชุมชนในการ
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารการจัดการขยะอย่างถูกวิธี และส่งเสริมการใช้
ประโยชน์จากขยะ และการเข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการส่งเสริม
การท่องเที่ยว การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีความเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
  ความมั ่นคง – ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจในพื ้นที่ การจ้างงานในพื้นที ่ รวมทั ้งสร้าง
กระบวนการในการบูรณาการร่วมกันของชุมชน องค์กรในทุกระดับ ในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมป้องกันและแก้ไข
ปัญหาในพ้ืนที่ทั้งเรื่องยาเสพติด และสาธารณภัยในพื้นท่ี  
  ทิศทางเชิงรับ (WT Strategy) 
   คุณภาพชีวิตและสังคม – ส่งเสริมการเสริมสร้างความรู ้ การสร้างภูมิคุ ้มกันให้กับเด็ก เยาวชน 
และประชาชน เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในสิทธิและ
หน้าที่ตามกฎหมายต่าง ๆ ส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพในพ้ืนที่ การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการส่งเสริมสถาบันครอบครัวในการเฝ้าระวังปัญหา และ
ภัยคกุคามทางสังคมท่ีจะเข้ามาในชุมชนด้วยชุมชนเข้มแข็ง 
  เกษตรกรรม –  ส่งเสริมความรู้และการพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร รวมถึงการรวมกลุ่มของเกษตรกร
ในพื ้นที ่ในการส่งเสริมการตลาดของสินค้า การรับมือกับจำนวนของผลผลิต การจัดกิจกรรมที ่เป็นการ
ประชาสัมพันธ์ผลผลิตทางการเกษตรและพ้ืนที่การเกษตรในพ้ืนที ่รวมทั้งการประสานงานร่วมกันกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในพ้ืนที่เพ่ือหาแนวทางการป้องกันและแก้ปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่ป่าไม้ พ้ืนที่ป่าชายเลน ของประชาชนที่
ต้องการพื้นที่ทำกินและพ้ืนที่สำหรับที่พักอาศัย 



 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) แก้ไข ครั้งที ่2/2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน                 หน้า  ๑๑๖ 

   
การท่องเที่ยว/ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม – ส่งเสริมความรู้ความเข้า และสร้างความตระหนัก

ร่วมกันในชุมชนในการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหาร
การจัดการขยะอย่างถูกวิธี และส่งเสริมการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาปรับ ใช้ในการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
สิ่งแวดล้อมและสภาพของสังคม 

ความมั่นคง – พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เส้นทางคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการ    
แหล่งน้ำ การบริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคและการเกษตร การส่งเสริมการท่องเที่ยว ให้มีมาตรฐานและ
ครอบคลุมทั่วพื้นที ่รวมถึงสร้างกระบวนการในการบูรณาการร่วมกันของชุมชน องค์กร หน่วยงานในพื้นท่ี ในการ
ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงในพื้นที่ทั้งเรื่องยาเสพติด ปัญหาเรื่องแรงงานต่าง
ด้าว ปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่ป่าไม่/ป่าชายเลน รวมถึงการป้องกันและร่วมกันแก้ไขสาธารณภัยในพ้ืนที่ 



 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) แก้ไข ครั้งที ่2/2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน                 หน้า  ๑๑๗ 

ส่วนที่ 3 
การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและยุทธศาสตร์ระดับมหภาคเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ 

 ที ่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี 13 

SDGs ยุทธศาสตร์จังหวัด
ตราด 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท. 

ในเขตจังหวดัตราด 

ยุทธศาสตร์ อบต. 
หนองโสน 

กลยุทธ ์ แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ด้านการพัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

หมุดหมายที่ 4 
หมุดหมายที่ 8 
หมุดหมายที่ 9  
หมุดหมายที ่10 
 

เป้าหมายที่ 1  
เป้าหมายที่ 2 
เป้าหมายที่ 3 
เป้าหมายที่ 4 
เป้าหมายที่ 5 
 

ประเด็นพัฒนาท่ี 4 
การพัฒนาศักยภาพ
ของประชาชนในทุก
มิติ สรา้งสังคมที่
ร่มเย็นเป็นสุข 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ด้านการศึกษา การ
กีฬา ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารตี
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
และสังคมอยู่ดีมี
สุข 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการ
เสรมิสร้างสุขภาวะของ
ประชาชน 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการ
สังคมสงเคราะห์คุณภาพชีวิต 
เด็ก สตรี คนชรา ผูด้้อยโอกาส 
และผู้พิการ 
3. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะ
อาชีพ 
4. สนับสนุนส่งเสรมิการ
ให้บริการสาธารณสุข การ
ควบคุมและป้องกันโรคตดิต่อ
ต่าง ๆ 
5. ส่งเสริมการออกกำลังกาย 
การกีฬา 
6. ส่งเสริม ควบคมุดูแลตลาด
ซื้อขายสินค้าอุปโภค - บริโภค 
ให้มีความสะอาด ปลอดภัย 
7. ส่งเสริมและสนับสนุนด้าน
การศึกษา 

1. งบกลาง 
- งานงบกลาง  
2. การศึกษา 
- งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา 
3. สาธารณสุข 
- งานบริการ
สาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน 
4. การศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
- งานศาสนา 
วัฒนธรรมท้องถิ่น 
5. สังคมสงเคราะห ์
- งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห ์
- งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห ์

สำนักปลดั 
กองสาธารณสุข
ฯ  
กองการศึกษาฯ 



 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) แก้ไข ครั้งที ่2/2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน                 หน้า  ๑๑๘ 

 
ที ่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 

ปี 
แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี 13 

SDGs ยุทธศาสตร์จังหวัด
ตราด 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท. 

ในเขตจังหวัดตราด 

ยุทธศาสตร์ อบต. 
หนองโสน 

กลยุทธ ์ แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

       8. สรา้งจิตสำนึกให้เด็ก เยาวชน 
และประชาชน มีความหวงแหน
ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
9. ส่งเสริมและสนับสนุนการ
อนุรักษศ์ิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปญัญาท้องถิ่น 

  

2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ด้านการสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

หมุดหมายที่ 1  
หมุดหมายที่ 2 
หมุดหมายที ่7 
หมุดหมายที่ 10 
หมุดหมายที่ 11  
หมุดหมายที่ 12 

เป้าหมายที ่8 
เป้าหมายที่ 12 
เป้าหมายที่ 13 
เป้าหมายที่ 14 
เป้าหมายที่ 15 
 

ประเด็นพัฒนาท่ี 5 
อนุรักษ ฟนฟู และ
พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมให
สมดลุและยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ การ
วางแผน การ
ส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรม  
และการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด้านการบริหาร
จัดการและการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนา
เศรษฐกิจ  การ
ท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ และรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ฝึกอบรม การฝึกอาชีพ และ
สร้างอาชีพ 
2. ส่งเสริมองค์ความรู้ การ
พึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมและเชิงนิเวศ 
4. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
และเชิงนิเวศ 

1. การศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
- งานวิชาการวางแผน
และส่งเสรมิการ
ท่องเที่ยว 
2. สรา้งความเข็มแข็ง
ของชุมชน 
- งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน 
3. การเกษตร 
- งานส่งเสริม
การเกษตร 
- งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ  

สำนักปลดั 
กองสาธารณสุข
ฯ  
กองการศึกษาฯ 



 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) แก้ไข ครั้งที ่2/2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน                 หน้า  ๑๑๙ 

ที ่ ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี 13 

SDGs ยุทธศาสตร์จังหวัดตราด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท. 

ในเขตจังหวัดตราด 

ยุทธศาสตร์ อบต. 
หนองโสน 

กลยุทธ ์ แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

3 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ด้านความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ด้านการสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทาง
สังคม 

หมุดหมายที่ 8 
หมุดหมายที่ 9  
หมุดหมายที่ 
11  
 

เป้าหมายที่ 1  
เป้าหมายที่ 2 
เป้าหมายที่ 3 
เป้าหมายที่ 11 

ประเด็นพัฒนาท่ี 4 การ
พัฒนาศักยภาพของ
ประชาชนในทุกมิติ สร้าง
สังคมที่รมเย็นเป็นสุข 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ด้านการจดัระเบียบ
ชุมชน/สังคม และ
การรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การเสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชนและ
ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชน 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาประชาธิปไตย สิทธิ
เสรภีาพและความเสมอภาค 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้
ประชาชนมีการสร้างชุมชน
เข้มแข็ง การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิและอบายมุข 
3. ส่งเสริมความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ินของประชาชน 
4. ส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมกลุ่มอาสาสมัคร
ประชาชน 

1. บริหารงานท่ัวไป  
- งานบริหารทั่วไป 
2. การรักษาความสงบ
ภายใน 
- งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 
3. สรา้งความเข็มแข็ง
ของชุมชน 
- งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้ม
แข้งชุมชน 

สำนักปลดั 
กองสาธารณสุข
ฯ  
กองการศึกษาฯ 

4 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ด้านการสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน 

หมุดหมายที่ 5 
หมุดหมายที ่8 
 

เป้าหมายที่ 8 
เป้าหมายที่ 9 
เป้าหมายที่ 11 

ประเด็นพัฒนาท่ี 1 การ
เสรมิสร้างศักยภาพทาง
เศรษฐกิจของจังหวัด 
ประเด็นพัฒนาท่ี 3 พัฒนา
และยกระดับแหล่ง
ท่องเที่ยวของจังหวัดตราด
ใหมีมาตรฐานระดับสากล
ควบคูไปกับการเสริมสร้าง
คุณค่าและอัตลักษณชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

1. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม
เส้นทางคมนาคมในตำบล 
2. ขยายเขตไฟฟ้า ไฟฟ้า
สาธารณะ และประปาให้
เพียงพอและทั่วถึง 
3. ก่อสร้าง ปรับปรุง และ
พัฒนาแหล่งน้ำสาธารณะเพื่อ
การอุปโภค – บรโิภค 
4. พัฒนาและปรับปรุงให้มี
ระบบสาธารณูปโภค – 
สาธารณูปการอยา่งทั่วถึง 

1. เคหะและชุมชน 
- งานไฟฟ้าและประปา 
2. อุตสาหกรรมและ
การโยธา 
- งานก่อสร้าง 
3. การเกษตร 
- งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

สำนักปลดั  
กองช่าง 

 



 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) แก้ไข ครั้งที ่2/2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน                 หน้า  ๑๒๐ 

ที ่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี 13 

SDGs ยุทธศาสตร์จังหวัด
ตราด 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท. 

ในเขตจังหวัดตราด 

ยุทธศาสตร์ อบต. 
หนองโสน 

กลยุทธ ์ แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

5 ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

หมุดหมายที ่5  
หมุดหมายที ่9  
หมุดหมายที ่11 
หมุดหมายที ่13 

เป้าหมายที่ 3 
เป้าหมายที่ 4 
เป้าหมายที่ 5 
เป้าหมายที่ 8 
หมุดหมายที ่
17 

ประเด็นพัฒนาท่ี 1 
การเสริมสร้าง
ศักยภาพทาง
เศรษฐกิจของ
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
ด้านการบริหาร
จัดการที่ดีและการ
บริการสาธารณะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การบริหาร
จัดการที่ด ี

1. กำกับดูแลให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามอำนาจ
หน้าท่ีขององค์การบริหารส่วน
ตำบล 
2. ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของ
ประชาชน 
3. ส่งเสริมการนำเทคโนโลยี
และทรัพยากรมาใช้ในการ
ให้บริการสาธารณะอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
4. จัดหา/ปรับปรุงอุปกรณ์ 
สถานท่ี และครุภณัฑ์ที่
ให้บริการสาธารณะและ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีระบบ
สารสนเทศในการให้บริการ 

1. บริหารงานท่ัวไป 
- งานบริหารทั่วไป 
- งานบริหารงานคลัง 
- งานควบคุมภายในและ
ตรวจสอบภายใน 
2. อุตสาหกรรมและการ
โยธา 
- งานก่อสร้าง 
 

สำนักปลดั 
กองสาธารณสุข
ฯ  
กองการศึกษาฯ 
กองคลัง  
กองช่าง 
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 3.2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 
ยุทธศาสตร์ ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอยู่ดีมสีุข  

    ๑.๑ กลยุทธ์: ส่งเสรมิและสนับสนุนการสังคมสงเคราะห์คุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการ 
        1) แผนงานงบกลาง 4 10,565,000 4 10,700,000 4 10,800,000 4 10,950,000 4 11,050,000 20 54,050,000 
        2) แผนงานสังคม
สงเคราะห ์

4 470,000 4 470,000 4 470,000 4 470,000 4 470,000 20 2,350,000 

    ๑.2 กลยุทธ์: ส่งเสรมิและสนับสนุนด้านการศึกษา 
        1) แผนงานการศึกษา 7 1,309,200 7 1,309,200 7 1,309,200 7 1,309,200 7 1,309,200 35 6,546,000 
   ๑.3 กลยุทธ์: สนบัสนุนส่งเสริมการให้บริการสาธารณสุข การควบคุมและป้องกันโรคตดิต่อต่าง ๆ 
       1) แผนงานสาธารณสุข 7 350,000 7 350,000 7 350,000 7 350,000 7 350,000 35 1,750,000 
   1.4 กลยุทธ์: ส่งเสรมิและสนับสนุนการอนุรักษ์ศลิปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญัญาท้องถิ่น 
       1) แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ  

7 197,000 7 197,000 7 197,000 7 197,000 7 197,000 35 985,000 

รวม   29  12,891,200    29  13,026,200    29  13,126,200      29  13,276,200    29  13,376,200   145  65,696,000  
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ และรักษ์สิ่งแวดล้อม 
    2.๑ กลยุทธ์: ส่งเสรมิองค์ความรู้ การพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
       1) แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

3 250,000 3 250,000 3 250,000 3 250,000 3 250,000 15 1,250,000 

       2) แผนงานการเกษตร 1 200,000 1 200,000 1 200,000 1 200,000 1 200,000 5 1,000,000 
รวม 4 450,000 4 450,000 4 450,000 4 450,000 4 450,000 20 2,250,000 

แบบ ผ. 01 
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ยุทธศาสตร์ ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

3. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชมุชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

    3.๑ กลยุทธ์: ส่งเสรมิและสนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตย สิทธิเสรภีาพและความเสมอภาค 

        1) แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

    1       20,000      1       20,000       1       20,000        1        20,000       1         20,000        5       100,000  

   3.2 กลยุทธ์: ส่งเสรมิและสนับสนุนให้ประชาชนมีการสร้างชุมชนเข้มแข็ง การป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพตดิและอบายมุข 

        1) แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

    2     130,000      2     130,000       2     130,000        2      130,000       2       130,000      10       650,000  

รวม 3 150,000 3 150,000 3 150,000 3 150,000 3 150,000 15 750,000 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    4.๑ กลยุทธ์: พัฒนาและปรับปรุงให้มีระบบสาธารณูปโภค – สาธารณูปการอย่างทั่วถึง 

         1) แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

                        

         2) แผนงานการเกษตร 1 30,000,000 1 30,000,000 1 30,000,000     3 90,000,000 

รวม 1 30,000,000 1 30,000,000 1 30,000,000     3 90,000,000 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. 01 
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ยุทธศาสตร์ ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี 

    5.๑ กลยุทธ์: กำกับดูแลให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามอำนาจหนา้ที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล 

         1) แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

5 433,000 5 433,000 5 433,000 5 433,000 5 433,000 25 2,165,000 

    5.2 กลยุทธ์: ปรับปรุงอุปกรณ ์สถานท่ี และครภุณัฑ์ที่ให้บริการสาธารณะและพัฒนาระบบเทคโนโลยรีะบบสารสนเทศในการให้บรกิาร 

       1) แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

2 900,000 2 900,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 7 2,100,000 

รวม 7 1,333,000 7 1,333,000 6 533,000 6 533,000 6 533,000 32 4,265,000 

รวมท้ังสิ้น   44  44,824,200    44    4,959,200    43  44,259,200      42  14,409,200    42  14,509,200   215  162,961,000  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 01 



 

 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) แก้ไข ครั้งที ่2/2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน  หน้า ๑๒๕ 

 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 – 8 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน 
 

 
 
 
 
 

 
โครงการพัฒนาที่นำมาจาก

แผนพัฒนาหมู่บ้าน 
 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

หมู่ที่ 1 บ้านหนองโสนบน 2 5,400,000 2 804,000 2 65,500 1 384,000 3 155,000 10 6,808,500 

หมู่ที่ 2 บ้านหนองโสน 3 1,000,000 1 - - - - - - - 4 1,000,000 

หมู่ที่ 3 บ้านพรงลำบิด 2 1,719,000 2 1,719,000 - - - - - - 4 3,438,000 

หมู่ที่ 4 บ้านสระบัว 5 8,556,500 4 7,579,000 1 4,050,000 - - - - 10 20,185,500 

หมู่ที่ 5 บ้านหนองโพรง 3 519,000 3 711,500 3 4,133,000 3 576,000 3 702,000 15 6,641,500 

หมู่ที่ 6 บ้านหนองโพรง 
(หินโค่ง) 

9 6,928,000 2 836,000 3 90,000 2 280,000 4 3,870,000 20 12,004,000 

หมู่ที่ 7 บ้านปลายคลองน้ำ
เชี่ยว 

5 4,459,000 3 3,480,000 3 530,000 1 1,200,000 1 7,650,000 13 17,319,000 

หมู่ที่ 8 บ้านพรงจาก 10 7,468,000 9 7,268,000 8 6,145,000 8 6,145,000 8 6,145,000 43 33,171,000 

รวมท้ังสิ้น   39   36,049,500    26  22,397,500    20    5,013,500      15    8,585,000    19   18,522,000   119  100,567,500 

แบบ ผ. 01/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70)  

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครองทางสงัคมที่เพียงพอ เหมาะสม 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 3 การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ท่ีดี 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดตราด ประเด็นพัฒนาที่ 4 การพัฒนาศักยภาพของประชาชนในทุกมิติ สร้างสังคมที่รมเย็นเป็นสขุ 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดตราด ที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอยู่ดีมสีุข 

๑.๑ กลยุทธ์: ส่งเสริมและสนับสนุนการสังคมสงเคราะห์คุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการ 
      1) แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(Kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการสร้าง
หลักประกันด้านราย
ได้แก่ผูสู้งอายุ (เบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุ) 

เพื่อส่งเสริมและ
รองรับการจดั
สวัสดิการให้แก่
ผู้สูงอาย ุ

ดำเนินการจัด
สวัสดิการให้แก่
ผู้สูงอายทุี่ได้ขึ้น
ทะเบียนขอรับเงิน
อุดหนุนเบี้ยยังชีพ 

8,900,000 9,000,000 9,100,000 9,200,000 9,300,000 ร้อยละการจดั
สวัสดิการให้แก่
ผู้สูงอายทุี่ได้ขึ้น
ทะเบียนขอรับ
เงินอุดหนุนเบี้ย
ยังชีพ 

ผู้สูงอายไุด้รับ
การจัด
สวัสดิการและ
มีคุณภาพชีวิต
ดี 

สำนักปลดั 

2 โครงการสนับสนุน
การเสริมสร้าง
สวัสดิการทางสังคม
ให้แก่คนพิการฯ 
(เบี้ยยังชีพคนพิการ)  

เพื่อส่งเสริมและ
รองรับการจดั
สวัสดิการให้แก่
คนพิการ 

ดำเนินการจัด
สวัสดิการให้แก่ผู้
พิการที่ได้ขึ้น
ทะเบียนขอรับเงิน
เงินเบี้ยความ
พิการ 

1,465,000 
 

1,500,000 
 
 

1,500,000 
 

1,550,000 
 

1,550,000 
 

ร้อยละการจดั
สวัสดิการให้แก่
ผู้พิการที่ได้ขึ้น
ทะเบียนขอรับ
เงินเงินเบี้ยความ
พิการ 

ผู้พิการได้รับ
การจัด
สวัสดิการและ
มีคุณภาพชีวิต
ดี 

สำนักปลดั 
 

 

แบบ ผ. 02 



 

 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) แก้ไข ครั้งที ่2/2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน  หน้า ๑๒๗ 

 

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(Kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการจ่าย
เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ (เบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์) 

เพื่อส่งเสริมและ
รองรับการจดั
สวัสดิการให้แก่
ผู้ป่วยเอดส ์

ดำเนินการจัด
สวัสดิการให้แก่
ผู้ป่วยเอดส ์

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละการจดั
สวัสดิการ
ให้แกผู่้ป่วย
เอดส ์

ผู้ป่วยเอดส์
ได้รับการจัด
สวัสดิการและ
มีคุณภาพชีวิต
ดี 

สำนักปลดั 

4 เงินสมทบ
กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพระดับ
ท้องถิ่น 

เพื่อสมทบกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพของตำบล
หนองโสน ตาม
ประกาศ
คณะกรรมการ
หลักประกัน
สุขภาพแห่งชาต ิ

ดำเนินการ
สมทบ
งบประมาณ
กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพของ
ตำบลหนองโสน 
ปีละ 1 ครั้ง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละในการ
สมทบกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพตำบล
หนองโสน 

ประชาชน
ได้รับการ
บริการดา้น
หลักประกัน
สุขภาพอย่าง
ทั่วถึง 

กอง
สาธารณสุขฯ 

 รวม 4 โครงการ   10,565,000 10,700,000 10,800,000 10,950,000 11,050,000    

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 



 

 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) แก้ไข ครั้งที ่2/2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน  หน้า ๑๒๘ 

 

2) แผนงานสังคมสงเคราะห ์
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(Kpi) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริม
และพัฒนา
ศักยภาพ
ผู้สูงอาย ุ

เพื่อดำเนินการจัด
กิจกรรมในการ
พัฒนา เสริมสร้าง
ศักยภาพ และการ
ดูแลสุขภาพให้กับ
ผู้สูงวัย 

ดำเนินการจัด
กิจกรรมในการ
ส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอาย ุปีละ ๑ 
ครั้ง 

3๐๐,๐๐๐ 3๐๐,๐๐๐ 3๐๐,๐๐๐ 3๐๐,๐๐๐ 3๐๐,๐๐๐ ร้อยละในการ
ดำเนินกิจกรรม
การส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอาย ุ

สามารถส่งเสริม
ความรู้และ
พัฒนาศักยภาพ
การดูแลสุขภาพ 
การดำเนินชีวิต
ที่ดีของผู้สูงอาย ุ

สำนักปลดั 

2 โครงการส่งเสริม
และพัฒนา
คุณภาพชีวิตคน
พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม 

เพื่อดำเนินการจัด
กิจกรรมในการ
พัฒนา เสริมสร้าง
ศักยภาพ และการ
ดูแลสุขภาพให้กับ
ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส 

ดำเนินการจัด
กิจกรรมในการ
ส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาส ปี
ละ ๑ ครั้ง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละในการ
ดำเนินการ
กิจกรรมในการ
ส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

สามารถส่งเสริม
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต การดูแล
สุขภาพของผู้
พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส 

สำนักปลดั 
 

3 โครงการส่งเสริม
สุขภาพผูสู้งอายุ
และผู้พิการ 

เพื่อดำเนินการจัด
กิจกรรมในการ
พัฒนาศักยภาพ 
และการดูแล
สุขภาพผูสู้งอายุ ผู้
พิการและผู้ดูแล  

ดำเนินการจัด
กิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพผูสู้อายุ
และผู้พิการปีละ 
1 ครั้ง 

5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ ร้อยละในการ
ดำเนินการ
กิจกรรมในการ
ส่งเสริมสุขภาพ
และพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

สามารถส่งเสริม
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตการดูแล
สุขภาพของผู้สู
อายุและผู้พิการ 

กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ, กอง
สาธารณสุขฯ 

 
 
 

แบบ ผ. 02 



 

 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) แก้ไข ครั้งที ่2/2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน  หน้า ๑๒๙ 

 

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(Kpi) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการ
ช่วยเหลือ
ประชาชนตาม
อำนาจหน้าที่
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

เพื่อดำเนินการ
ช่วยเหลือประชาชน
ตามอำนาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อ
ช่วยเหลือประชาชน
ตามอำนาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 
และที่แก้ไขเพิม่เตมิถึง 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 
และหนังสือท่ีเกีย่วข้อง 

ดำเนินการช่วยเหลือ
ประชาชนตามอำนาจ
หน้าท่ีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อ
ช่วยเหลือประชาชน
ตามอำนาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 
และที่แก้ไขเพิม่เตมิถึง 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2561 และหนังสือท่ี
เกี่ยวข้อง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละการ
ดำเนินการช่วยเหลือ
ประชาชนตาม
อำนาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตาม
ระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง 

ประชาชนไดร้ับ
ความช่วยเหลือ
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
ตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

สำนักปลดั 

 รวม 4 โครงการ   ๔๗๐,๐๐๐ ๔๗๐,๐๐๐ ๔๗๐,๐๐๐ ๔๗๐,๐๐๐ ๔๗๐,๐๐๐    

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 



 

 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) แก้ไข ครั้งที ่2/2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน  หน้า ๑๓๐ 

 

๑.2 กลยุทธ์: ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา 
      1) แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(Kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการทัศน
ศึกษาแหล่งเรยีนรู้
นอกสถานท่ี 

เพื่อดำเนินการ
ส่งเสริมกิจกรรม 
และพัฒนาความรู้
ให้แก่เด็กนักเรยีน 
 

ดำเนินการจัด
กิจกรรมทัศนศึกษา
เรียนรู้นอกสถานท่ี
ให้แก่นักเรียน ปีละ 
1 ครั้ง 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

ร้อยละของการจัด
กิจกรรมทัศน
ศึกษาเรียนรู้นอก
สถานท่ี 

เด็กนักเรยีน
ได้รับความรู้
และมี
พัฒนาการที่ด ี
 

กองการศึกษา
ฯ 

2 โครงการ“เด็กไทย
สดใส ใส่ใจเรียนรู้” 

เพื่อดำเนินการจัด
กิจกรรมในการ
พัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพให้แก่เด็ก
และเยาวชน 

ดำเนินการจัด
กิจกรรมพัฒนาและ
ส่งเสริมการเพิ่ม
ศักยภาพให้แก่เด็ก
และเยาวชน ปีละ ๑ 
ครั้ง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จำนวนครั้งในการ
ส่งเสริมกิจกรรม
พัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพให้แก่เด็ก
และเยาวชน 

สามารถ
ส่งเสริม
กิจกรรมใน
การศักยภาพ
ของเด็กและ
เยาวชนไดร้ับ
การพัฒนา 

กองการศึกษา
ฯ 

3 ค่าอาหารเสรมิ 
(นม) 

เพื่อดำเนินการ
จัดซื้ออาหารเสริม 
(นม) ให้แก่นักเรียน 
ศพด. และโรงเรยีน
เรียนสังกัด สพฐ. ใน
พื้นที่ตำบลหนอง
โสน 

ดำเนินการจัดซื้อ
อาหารเสริม (นม) 
ให้แก่ ศพด. อบต. 
หนองโสน และ
โรงเรียนบ้านปาก
คลองน้ำเชี่ยว 
โรงเรียนวดัไทรทอง 

600,000 
 

600,000 
 

600,000 
 

600,000 
 

600,000 
 
 

ร้อยละการ
ดำเนินการจัดซื้อ
อาหารเสริม (นม) 
ให้แก่นักเรียน 
ศพด. และ
โรงเรียนเรียน
สังกัด สพฐ. ใน
พื้นที ่

เด็กนักเรยีนใน
พื้นที่ มี
พัฒนาการ
และการ
เจริญเติบโต
อย่างสมวัย 

กองการศึกษา
ฯ 

 

แบบ ผ. 02 



 

 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) แก้ไข ครั้งที ่2/2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน  หน้า ๑๓๑ 

 

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(Kpi) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการการศึกษา
เรียนรูภ้าษาตา่ง 
ประเทศ 

เพื่อดำเนินการส่งเสริม
กิจกรรม และพัฒนา
ความรู้ด้านภาษาตา่ง 
ประเทศ 

ดำเนินการส่งเสริม
กิจกรรม และพัฒนา
ความรู้ด้าน
ภาษาต่างประเทศให้แก่
นักเรียน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละการจดั
กิจกรรม
การศึกษาเรยีนรู้
ภาษาต่าง 
ประเทศ 

เด็กนักเรยีนใน
พื้นที่ มีความรู้
และทักษะ
ด้านภาษาตา่ง 
ประเทศ 

กองการศึกษา
ฯ 

5 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหารของ
สถานศึกษา (ค่า
จัดการเรียนการ
สอน) 

เพื่อสนับสนุนค่า
จัดการเรียนการสอน
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต. หนองโสน   
- เพื่อจ่ายเป็นค่า
จัดการเรียนการสอน, 
ค่าหนังสือเรยีน,  
ค่าอุปกรณ์การเรียน, 
ค่าเครื่องแบบนักเรียน
, ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน ฯ 

สนับสนุนค่าจัดการเรยีน
การสอนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต. หนอง
โสน   
- เพื่อจ่ายเป็นคา่จัดการ
เรียนการสอน, ค่า
หนังสือเรียน,  
ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่า
เครื่องแบบนักเรยีน, ค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฯ 

113,200 113,200 113,200 113,200 113,200 จำนวนเด็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต. 
หนองโสน 

เด็กนักเรยีนใน
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต. 
หนองโสน 
มีพัฒนาการที่
สมวัย 

กองการศึกษา
ฯ 

6 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหารของ
สถานศึกษา 
(ค่าอาหารกลางวัน) 

เพื่อสนับสนุน
ค่าอาหารกลางวัน
สำหรับเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต. 
หนองโสน   
 

สนับสนุนค่าอาหาร
กลางวันสำหรับเด็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต. หนองโสน   
 

196,000 196,000 196,000 196,000 196,000 จำนวนเด็ก
นักเรียนของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต. 
หนองโสน 

เด็กนักเรยีนมี
พัฒนาการ 
และการ
เติบโตอย่าง
สมวัย 

กองการศึกษา
ฯ 

แบบ ผ. 02 



 

 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) แก้ไข ครั้งที ่2/2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน  หน้า ๑๓๒ 

 

 
 อุดหนุน           

7 โครงการอุดหนุน
การศึกษาให้แก่
โรงเรียน (สำหรับ
เป็นค่าอาหาร
กลางวันเด็ก
นักเรียน) 

เพื่อสนับสนุน
ค่าอาหารกลางวันเด็ก
นักเรียนโรงเรียนสังกัด 
สพฐ. ส่งเสริมให้เด็ก
ได้รับสารอาหาร
ครบถ้วน 

สนับสนุนค่าอาหาร
กลางวันสำหรับเด็กใน
โรงเรียนสังกัด สพฐ.  
- โรงเรียนบ้านปาก
คลองน้ำเชี่ยว 
โรงเรียนวดัไทรทอง 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จำนวน
โรงเรียนสังกัด 
สพฐ. ที่ได้รบั
การสนับสนุน
ค่าอาหาร
กลางวัน 

เด็กนักเรยีน 
มีพัฒนาการ
และการ
เติบโตอย่าง
สมวัย 

กอง
การศึกษาฯ 

 รวม 7 โครงการ   1,309,200 1,309,200 1,309,200 1,309,200 1,309,200    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. 02 



 

 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) แก้ไข ครั้งที ่2/2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน  หน้า ๑๓๓ 

 

๑.3 กลยุทธ์: สนับสนุนส่งเสริมการให้บริการสาธารณสุข การควบคุมและป้องกนัโรคติดต่อต่าง ๆ 
      1) แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(Kpi) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการรณรงค์
ป้องกันและ
ควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

เพื่อดำเนินกิจกรรม
ในการรณรงค์/
ป้องกันและควบคุม
โรคไขเ้ลือดออก 

ดำเนินการจัดกิจกรรม
รณรงค/์ ป้องกันและ
ควบคุมโรค
ไข้เลือดออก อย่าง
น้อยปีละ 2 ครั้ง 

50,๐๐๐ 
 

50,๐๐๐ 50,๐๐๐ 50,๐๐๐ 50,๐๐๐ จำนวนครั้งใน
การดำเนินการ
จัดกิจกรรม
รณรงค์ ป้องกัน
โรคไขเ้ลือดออก
ในพื้นที่ 
 

สามารถรณรงค์
เสรมิสร้าง
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
ป้องกันการแพร่
ระบาดของโรค
ไข้เลือดออก 

กอง
สาธารณสุขฯ 

2 โครงการป้องกัน
ควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า 

เพื่อดำเนินการ
จัดสวสัดิภาพสัตว์ 
ขับเคลื่อนโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า ตาม
พระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร. 
สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรม
พระศรสีวางควัฒน 
วรขัตติยราชนาร ี

ดำเนินการขับเคลื่อน
โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตาม
พระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร. 
สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี ปีละ ๑ ครั้ง 

 

5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

จำนวนการจัด
กิจกรรม/
โครงการ 
ขับเคลื่อน
โครงการสัตว์
ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า 
ฯ 

สามารถ
เสรมิสร้าง
ความรู้ความ
เข้าใจ ในการ
ป้องกันการแพร่
ระบาดของโรค
พิษสุนัขบ้า 

กอง
สาธารณสุขฯ 

แบบ ผ. 02 



 

 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) แก้ไข ครั้งที ่2/2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน  หน้า ๑๓๔ 

 

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(Kpi) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕66 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการจดัการ
ระบบบริการ
การแพทย์
ฉุกเฉิน 

เพื่อดำเนินการ
ส่งเสริมการ
บริการการแพทย์
ฉุกเฉินให้มี
ประสิทธิภาพ 

ดำเนินการส่งเสริมการ
บริการการแพทย์
ฉุกเฉิน จำนวน ๑ ศูนย ์

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

จำนวนการ
ดำเนินการศูนย์
การบริการ
การแพทย์
ฉุกเฉินในพื้นที ่

ประชาชนไดร้ับ
การบริการด้าน
สาธารณสุขได้
ทันท่วงทีกรณี
เจ็บป่วยฉุกเฉิน 

กอง
สาธารณสุขฯ 

4 โครงการป้องกัน
และควบคมุโรค
ระบาด 

เพื่อดำเนินการ
ส่งเสริม และ
สนับสนุนการ
ควบคุมและ
ป้องกันโรคระบาด
ในพื้นที่ 

ดำเนินกิจกรรม/
โครงการในการส่งเสริม 
และสนบัสนุนการ
ควบคุมและป้องกันโรค
ระบาดในพื้นทีต่ำบล
หนองโสน  

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของการ
ดำเนินการ
ส่งเสริม และ
สนับสนุนการ
ควบคุมและ
ป้องกันโรค
ระบาดในพื้นที ่

สามารถเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ 
และดำเนินการ
ส่งเสริม สนับสนุน
การควบคุมและ
ป้องกันโรคระบาด
ในพื้นที่ 

กอง
สาธารณสุขฯ 

กองทุน
หลักประกัน

สุขภาพ 

5 โครงการรณรงค์
ป้องกันโรคและ
แก้ไขปัญหาโรค
เอดส ์

เพื่อดำเนินการ
ส่งเสริมให้
ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการ
ป้องกันและ
ควบคุมโรคเอดส ์

ดำเนินกิจกรรมการ
รณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรคเอดส์ ปี
ละ 1 ครั้ง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละในการ
ดำเนินการ
กิจกรรมการ
รณรงคแ์ละการ
ส่งเสริมการ
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรค
เอดส ์

ประชาชนมีความรู้ 
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับปัญหา
และการป้องกัน
โรคเพิ่มขึ้น 

กอง
สาธารณสุขฯ 

 
 

แบบ ผ. 02 



 

 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) แก้ไข ครั้งที ่2/2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน  หน้า ๑๓๕ 

 

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(Kpi) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕66 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการส่งเสริม
การคัดแยกขยะ
ที่ต้นทาง 

เพื่อส่งเสริมให้มี
การบริหารจัดการ
ขยะ การใช้
ประโยชน์จากขยะ 
และการแกไ้ข
ปัญหาขยะใน
ชุมชนอย่างยั่งยืน 

ส่งเสริมกิจกรรมการคัด
แยกและการบริหาร
จัดการขยะที่ต้นทาง ปี
ละ 1 ครั้ง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการมีการ
คัดแยกและการ
บริหารจดัการ
ขยะที่ต้นทาง 

สามารถส่งเสริมให้
มีการคัดแยกขยะ
ในครัวเรือน/ชุน 
และปรมิาณขยะ
ในชุมชนลดลง 

กอง
สาธารณสุขฯ 

7 โครงการรณรงค์
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติด 

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

ดำเนินกิจกรรม/รณรงค์ 
ส่งเสริมความรู้ การ
ป้องกันปัญหายาเสพ
ติดแกเ่ด็ก เยาวชน 
และประชาชน 

5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ จำนวน
กิจกรรม/
รณรงค์ ส่งเสริม
ความรู้ การ
ป้องกันปัญหา
ยาเสพตดิแก่เด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชน 

ประชาชนความรู้
เกี่ยวกับปัญหา 
และแนวทางการ
ป้องกันปัญหายา
เสพติด 

กอง
สาธารณสุขฯ 

 รวม 7 โครงการ   350,000 350,000 350,000 350,000 350,000    

 
 

แบบ ผ. 02 



 

 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) แก้ไข ครั้งที ่2/2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน  หน้า ๑๓๖ 

 

1.4 กลยุทธ์: ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ศลิปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
      1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(Kpi) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการจดังาน
วันแม่แห่งชาติ 

เพื่อดำเนินการ
ส่งเสริมการจัด
กิจกรรมวันแม่ ซึ่ง
เป็นวันสำคญัของ
ชาติ 

ดำเนินการจัด
กิจกรรมวันแม่ ปี
ละ ๑ ครั้ง 

15,๐๐๐ 15,๐๐๐ 15,๐๐๐ 15,๐๐๐ 15,๐๐๐ จำนวนครั้งใน
การส่งเสริมการ
จัดกิจกรรมวัน
แม่ 

สามารถส่งเสริม 
และดำรงกิจกรรม
ทางด้าน
วัฒนธรรม และ
ส่งเสริมกิจกรรม
วันสำคัญของชาต ิ

กองการศึกษา
ฯ 

2 โครงการสืบสาน
วัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

เพื่อดำเนินการ
ส่งเสริมกิจกรรม
ทางด้านวัฒนธรรม
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาของท้องถิ่น 

ดำเนินการจัด
กิจกรรมสืบสาน
วัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ปี
ละ ๑ ครั้ง 

5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

จำนวนครั้งใน
การจัดกิจกรรม
ด้านศาสนา
วัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

สามารถส่งเสริม 
การจัดกิจกรรม 
และรักษากิจกรรม
ด้านศาสนา 
วัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถิน่ 

กองการศึกษา
ฯ 

3 โครงการจดั
ขบวนบุปผาชาติ
เข้าร่วมงานวัน
ตราดรำลึก 

เพื่อส่งเสริมกิจกกรม
ทางด้านวัฒนธรรม
ประเพณีของท้องถิ่น 
ฯ และการจัดงาน
ประจำปีของจังหวัด 

ดำเนินการจัด
ขบวนเพื่อเข้าร่วม
กิจกรรมงานวัน
ตราดรำลึก ปลีะ 
๑ ครั้ง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จำนวนครั้งใน
การเข้าร่วม
กิจกรรมด้าน
ศาสนา
วัฒนธรรม 
ของจังหวัด
ตราด 

สามารถส่งเสริม 
การจัดกิจกรรม 
และรักษากิจกรรม
ด้านศาสนา 
วัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถิน่ 

กองการศึกษา
ฯ 

  

แบบ ผ. 02 



 

 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) แก้ไข ครั้งที ่2/2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน  หน้า ๑๓๗ 

 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(Kpi) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการแข่งขัน
กีฬาประจำ
ตำบล 

เพื่อส่งเสริมการจัด
กิจกรรมให้ประชาชน
ได้ร่วมแข่งขันกีฬา 
ส่งเสริมการออก
กำลังกาย เพื่อ
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงและความ
สามัคค ี

ดำเนินการจัด
กิจกรรมการ
แข่งขันกีฬา
ประจำตำบล ปี
ละ ๑ ครั้ง 

80,000 
 

80,000 
 

80,000 
 

80,000 
 

80,000 
 

จำนวนครั้งในการ
ส่งเสริมกิจกรรม
การเล่นกีฬาและ
การออกกำลังกาย 
เพื่อสุขภาพใน
ตำบล 

สามารถส่งเสริม
กิจกรรมการเล่น
กีฬาและออก
กำลังกาย 
เสรมิสร้างสังคม
สุขภาพดี  

กองการศึกษา
ฯ 

 อุดหนุน           
5 โครงการ

อุดหนุนการจัด
งาน “วันระกำ
หวาน ผลไม้และ
ของดีเมือง
ตราด” 

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัด
กิจกรรมทางด้าน
วัฒนธรรมประเพณี
ของท้องถิ่น และการ
จัดงานประจำปีของ
จังหวัด 

ดำเนินการ
อุดหนุนการจัด
งานประจำปี
ของจังหวัด ปีละ 
1 ครั้ง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของการ
อุดหนุนการจัด
งานส่งเสรมิ
วัฒนธรรม
ประเพณีของ
ท้องถิ่น และการ
จัดงานประจำปี
ของจังหวัด 

สามารถส่งเสริม 
การจัดกิจกรรม 
และรักษา
กิจกรรมด้าน
ศาสนา 
วัฒนธรรม 
และภมูิปัญญา
ท้องถิน่ 

สนง. เกษตร
และสหกรณ์
จังหวัดตราด,
กองการศึกษา

ฯ 

 
 
 
 

แบบ ผ. 02 



 

 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) แก้ไข ครั้งที ่2/2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน  หน้า ๑๓๘ 

 

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(Kpi) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการอุดหนุน
การจัดงาน “วัน
วีรกรรมทหารเรือ
ไทยในยุทธนาวีท่ี
เกาะช้าง” 

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัด
กิจกรรมทางด้าน
วัฒนธรรมประเพณี
ของท้องถิ่น และ
การจัดงานประจำปี
ของจังหวัด 

ดำเนินการ
อุดหนุนการจัด
งานประจำปีของ
จังหวัด ปีละ 1 
ครั้ง 

11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 ร้อยละของการ
อุดหนุนการจัด
งานส่งเสรมิ
วัฒนธรรม
ประเพณีของ
ท้องถิ่น และการ
จัดงานประจำปี
ของจังหวัด 

สามารถส่งเสริม 
การจัดกิจกรรม 
และรักษา
กิจกรรมด้าน
ศาสนา 
วัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญา
ท้องถิน่ 

ที่ทำการ
ปกครอง

จังหวัดตราด,
กองการศึกษา

ฯ 

7 โครงการอุดหนุน
การจัดงาน 
โครงการจดังานปี
ใหม่ – กาชาด 
จังหวัดตราด 

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัด
กิจกรรมทางด้าน
วัฒนธรรมประเพณี
ของท้องถิ่น และ
การจัดงานประจำปี
ของจังหวัด 

ดำเนินการ
อุดหนุนการจัด
งานประจำปีของ
จังหวัด ปีละ 1 
ครั้ง 

11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 ร้อยละของการ
อุดหนุนการจัด
งานส่งเสรมิ
วัฒนธรรม
ประเพณีของ
ท้องถิ่น และการ
จัดงานประจำปี
ของจังหวัด 

สามารถส่งเสริม 
การจัดกิจกรรม 
และรักษา
กิจกรรมด้าน
ศาสนา 
วัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญา
ท้องถิน่ 

เทศบาลเมือง
ตราด, กอง
การศึกษา ฯ 

 รวม 7 โครงการ   ๑๙๗,๐๐๐ ๑๙๗,๐๐๐ ๑๙๗,๐๐๐ ๑๙๗,๐๐๐ ๑๙๗,๐๐๐    

 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 



 

 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) แก้ไข ครั้งที ่2/2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน  หน้า ๑๓๙ 

 

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่ 7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็งมีศักยภาพสูงและสามารถแข่งขันได้ 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 8 งานที่มีคุณค่า เศรษฐกิจที่เติบโต 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดตราด ประเด็นพัฒนาที่ 5 อนุรักษ ฟนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมดุลและยั่งยืน 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดตราดที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชกรรมและการท่องเท่ียว 
     2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ  การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ  และรักษ์สิ่งแวดล้อม 

2.๑ กลยุทธ์: ส่งเสริมองค์ความรู้ การพ่ึงพาตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
      1) แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชมุชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(Kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพ
ตำบลหนองโสน 

เพื่อดำเนินการจัด
กิจกรรมส่งเสริม
และพัฒนาความรู้ 
ทักษะอาชีพ และ
เพิ่มพูนรายได้ 
ให้แก่ประชาชน 

ดำเนินการจัด
กิจกรรมส่งเสริม
และพัฒนาความรู้ 
ทักษะอาชีพ ให้แก่
ประชาชน ปีละ 1 
ครั้ง 

100,๐๐๐ 100,๐๐๐ 100,๐๐๐ 100,๐๐๐ 100,๐๐๐ ร้อยละในการ
ดำเนินกิจกรรม
ส่งเสริมและ
พัฒนาความรู้ 
ทักษะอาชีพ 

ประชาชนมี
ความรู้ ทักษะ
อาชีพ และ
คุณภาพชีวิตที่
ดี 

สำนักปลดั 
 

2 โครงการส่งเสริม
เกษตรทฤษฎีใหม่
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงตำบล
หนองโสน 

เพื่อดำเนินการ
ส่งเสริมการเกษตร
ในพื้นที่ ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  

ดำเนินการส่งเสริม
ความรู้ ความ
เข้าใจเกษตร
ทฤษฎีใหม่ตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
ปีละ 1 ครั้ง 

5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ ร้อยละในการ
ดำเนินกิจกรรม
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตดี
ขึ้นมีรายได้ที่
มั่นคง 

สำนักปลดั 
 

 
 
 

แบบ ผ. 02 



 

 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) แก้ไข ครั้งที ่2/2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน  หน้า ๑๔๐ 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(Kpi) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการส่งเสริม
พัฒนาศักยภาพ
สตร ี

เพื่อดำเนินการส่งเสริม
และพัฒนาความรู้ 
ความสามารถของกลุ่ม
สตร ี

ดำเนินการจัด
กิจกรรมในการ
ส่งเสริมและพัฒนา
ความรู้ 
ความสามารถของ
กลุ่มสตร ี
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละการเข้าร่วม
กิจกรรมการ
ส่งเสริมและ
พัฒนาความรู้ 
ความสามารถของ
กลุ่มสตร ี

สามารถส่งเสริม
สนับสนุนกลุ่ม
สตรี ให้มคีวามรู้ 
ความสามารถ มี
ความเท่าเทียม
ในด้านต่าง ๆ 

สำนักปลดั 
 

 รวม 3 โครงการ   ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 



 

 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) แก้ไข ครั้งที ่2/2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน  หน้า ๑๔๑ 

 

2) แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(Kpi) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริม
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

เพื่อดำเนินจัดกจิกรรม
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และ
การส่งเสริม สนับสนุน
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริสมเดจ็
พระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมาร ี

ดำเนินกิจกรรมการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
และส่งเสรมิ 
สนับสนุนโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริสมเดจ็
พระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี   
ปีละ ๑ ครั้ง 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จำนวนการจัด
กิจกรรมการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 
และส่งเสรมิ 
สนับสนุนโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 

ประชาชน /
ชุมชนมีการ
ดำเนินการด้าน
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม และ
การอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 

สำนักปลดั,
กอง

สาธารณสุขฯ 
 

 รวม 1 โครงการ   200,000 200,000 200,000 200,000 200,000    

 
 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 



 

 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) แก้ไข ครั้งที ่2/2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน  หน้า ๑๔๒ 

 

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครองทางสงัคมที่เพียงพอ เหมาะสม 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 3 การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ท่ีดี 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดตราด ประเด็นพัฒนาที่ 4 การพัฒนาศักยภาพของประชาชนในทุกมิติ สร้างสังคมที่รมเย็นเป็นสขุ 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดตราด ที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบ 
     3.  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

3.๑ กลยุทธ์: ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตย สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาค 
      1) แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(Kpi) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการรณรงค์/
ส่งเสริม/สนับสนุน
การเลือกตั้งต่าง ๆ 
และการกระทำต่าง 
ๆ ซึ่งแสดงออกถึง
การมีประชาธิปไตย 

เพื่อการส่งเสริม
กิจกรรมและการ
ดำเนินการเพื่อ
สนับสนุนการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 

ดำเนินการส่งเสริม
ความรู้ความเข้าใจ 
ส่งเสริม/สนับสนุน
การเลือกตั้ง และ
กิจกรรมที่แสดงถึง
การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย  

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จำนวนการ
ดำเนินการส่งเสริม
ความรู้ความเข้าใจ 
ส่งเสริม/สนับสนุน
การเลือกตั้ง และ
กิจกรรมที่แสดงถึง
การปกครอง
ระบอบ
ประชาธิปไตย 

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจถึงการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยและ
สิทธิเสรีภาพของตน
และการเลือกตั้ง
ต่างๆ เป็นไปอย่าง
โปร่งใส 

สำนักปลดั 

 รวม 1 โครงการ   ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐    

 
 
 

แบบ ผ. 02 



 

 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) แก้ไข ครั้งที ่2/2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน  หน้า ๑๔๓ 

 

3.2 กลยุทธ์: ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมกีารสร้างชุมชนเข้มแข็ง การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข 
      1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(Kpi) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรม
ให้ความรู้เกี่ยวกับ
การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย - อบรม
หลักสตูรจติอาสา
ภัยพิบัติ ชุด
ปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัต ิ

เพื่อเสรมิสร้างศักยภาพ
และความเข้มแข็งให้มี
บุคลากรทีส่ามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีช่วยเหลือ
เจ้าพนักงานในการ
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความรู้
ด้านการจดัการสาธารณ
ภัยเบื้องต้น เพื่อการ
บริหารจัดการสาธารณ
ภัยในพ้ืนท่ี 

ดำเนินการจัด
กิจกรรม/ทบทวน
การเสรมิสร้าง
ศักยภาพ และการ
ปฏิบัติหน้าท่ี
ช่วยเหลือเจ้า
พนักงานในการ
ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย ให้แก่สมาชิก
จิตอาสาภัยพิบัต ิ

90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 จำนวนการจัด
กิจกรรม/
ทบทวนการ
อบรมหลักสูตร
จิตอาสาภัยพิบัติ 
ชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบตั ิ

สมาชิกจิตอาสาภยั
พิบัติมีความรู้ ความ
พร้อม สามารถ
สนับสนุนการป้องกัน
และรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชนได ้

สำนักปลดั 

2 โครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วง
เทศกาลต่าง ๆ 

เพื่อการสนับสนุน 
อำนวยความสะดวก 
และเป็นการเพิ่ม
ศักยภาพการช่วยเหลือผู้
เดินทางในช่วงเทศกาลปี
ใหม่ เทศกาลวัน
สงกรานต ์

ดำเนินการตั้งจุด
สนับสนุน และ
อำนวยความ
สะดวก และการ
ช่วยเหลือผู้
เดินทางในช่วง
เทศกาลปีใหม่ 
เทศกาลวัน
สงกรานต์ ฯ 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จำนวนครั้งใน
การจัดโครงการ
สนับสนุน และ
อำนวยความ
สะดวก และการ
ช่วยเหลือผู้
เดินทางในช่วง
เทศกาลต่าง ๆ 

สามารถสนับสนุน 
และอำนวยความ
สะดวก และการ
ช่วยเหลือประชาชนท่ี
เดินทางในช่วง
เทศกาลต่าง ๆ ใหม้ี
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

สำนักปลดั 

 รวม 2 โครงการ   130,000 130,000 130,000 130,000 130,000    

แบบ ผ. 02 



 

 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) แก้ไข ครั้งที ่2/2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน  หน้า ๑๔๔ 

 

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพ้ืนที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัยเติบโตได้อย่างยั่งยืน 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 11 เมืองและชุมชนยั่งยืน 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดตราด ประเด็นพัฒนาที่ 1 การเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจของจังหวัด 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดตราด ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

4.๑ กลยุทธ์: พัฒนาและปรับปรุงให้มีระบบสาธารณูปโภค – สาธารณูปการอย่างทั่วถึง 
      1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(Kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

- - - - - - - - - - - - 

            

            

 
 

แบบ ผ. 02 



 

 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) แก้ไข ครั้งที ่2/2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน  หน้า ๑๔๕ 

 

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มปีระสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชน 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 17 หุ้นส่วนเพ่ือการพัฒนา 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดตราด ประเด็นพัฒนาที่ 1 การเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจของจังหวัด 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดตราด ที่ 7 ด้านการบริหารจัดการที่ดีและการบริการสาธารณะ 
     5.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี 

5.๑ กลยุทธ์: กำกับดูแลให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล 
      1) แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(Kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุง
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียน
ทรัพย์สิน 
ขั้นตอนการ
สำรวจภาคสนาม
และการจัดทำ
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียน
ทรัพย์สิน 

เพื่อให้ความรู้ ความ
เข้าใจ ช้ีแจงแนวทาง 
พร้อมลงพื้นที่สำรวจ
ฐานข้อมูลที่ดินเกี่ยวกับ
แปลงท่ีดิน อาคาร 
โรงเรือนและสิ่งปลูก
สร้าง ป้าย การ
ประกอบการคา้ หมู่บ้าน 
ฯ และพัฒนาปรบัปรุง
ฐานข้อมูลในระบบให้
ครบถ้วนและเป็น
ปัจจุบัน 

ดำเนินการสำรวจ
ข้อมูลภาคสนาม
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ิน 
พร้อมบันทึกข้อมูล
ในแบบ ภดส.3 
แบบสำรวจข้อมลู 
เป็นรายแปลงที่ดิน  
และบันทึกในระบบ
ข้อมูลและลงในแบบ 
ภดส.1, ภดส.7 
 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

จำนวนการสำรวจ
ข้อมูลภาคสนาม
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ิน 
พร้อมบันทึกข้อมูล
ในแบบ ภดส.3 
แบบสำรวจข้อมลู 
เป็นรายแปลง
ที่ดิน  
และบันทึกใน
ระบบข้อมลู 

เจ้าหน้าท่ี
สำรวจข้อมลู
ภาคสนามและ
ปฏิบัติหน้าท่ี
ได้อย่าง
ถูกต้องตาม
ระเบียบ ฯ มี
ฐานข้อมูล
ที่ดิน อาคาร 
โรงเรือน ฯ มี
ข้อมูลที่เป็น
ระบบและการ
จัดเก็บภาษี
ท้องถิ่นที่มี
ประสิทธิภาพ 

กองคลัง 

 

แบบ ผ. 02 



 

 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) แก้ไข ครั้งที ่2/2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน  หน้า ๑๔๖ 

 

 
 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(Kpi) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕66 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 โครงการจดัทำป้าย
ประชาสมัพันธ์การ
เสียภาษีประจำป ี

เพื่อให้ความรู้ ความ
เข้าใจของภาษี 
ส่งเสริมการเข้าถึง
ข้อมูลด้านภาษี
ให้กับประชาชน 
และการจัดเก็บ
รายได้ที่เป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพ
ในการจัดเก็บภาษี
ท้องถิ่น 

จ้างเหมาจดัทำป้ายไว
นิลประชาสัมพันธ์การ
เสียภาษี เพื่อการ
จัดเก็บรายได้ที่มี
ประสิทธิภาพ ติดตั้ง
ป้ายหน้าสำนักงาน 
อบต. หนองโสน และ
ศาลาประจำหมู่บ้าน
ทั้ง 8 หมู่ รวมจำนวน 
9 แผ่นป้าย 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จำนวนแผ่น
ป้ายไวนิล
ประชาสมัพัน
ธ์การเสยีภาษี 
เพื่อการ
จัดเก็บรายได้
ที่มี
ประสิทธิภาพ  

องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองโสนมี
ข้อมูลที่เป็นระบบและ
การจัดเก็บภาษี
ท้องถิ่นที่มี
ประสิทธิภาพ ตาม
พระราชบัญญัตภิาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
และพระราชบัญญัติ
ภาษีป้าย 

กองคลัง 

3 โครงการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพ
การปฏิบัติงาน
ให้กับผู้บริหาร 
สมาชิกสภาท้องถิ่น 
พนักงานส่วนตำบล 
และพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนอง
โสน 

เพื่อดำเนินการ
พัฒนา ส่งเสรมิ
ความรู้ ศักยภาพ
การปฏิบัติงานให้กับ
ผู้บริหาร สมาชิก
สภาท้องถิ่น 
พนักงานส่วนตำบล 
และพนักงานจ้าง 

ดำเนินการจัด
ฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพการ
ปฏิบัติงานให้กับ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
ท้องถิ่น พนักงานส่วน
ตำบล และพนักงาน
จ้าง ปีละ 1 ครั้ง 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของ
พนักงาน/
สมาชิก/
ผู้บริหาร ที่เข้า
ร่วมโครงการ 

เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ 
ความสามารถและ
ศักยภาพ ในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี และ
ให้บริการประชาชน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

สำนักปลดั 

 

แบบ ผ. 02 



 

 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) แก้ไข ครั้งที ่2/2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน  หน้า ๑๔๗ 

 

 
 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(Kpi) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่จัดตั้งเป็น
สถานท่ีกลาง และศูนย์
รวมข้อมูลข่าวสารเพื่อ
การวางแผนและพัฒนา
ท้องถิ่นระดับอำเภอ 
อำเภอเมืองตราด 
จังหวัดตราด 

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพศูนย์
ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนของ 
อปท. และส่งเสรมิ
การเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารเพื่อการ
วางแผนและ
พัฒนาท้องถิ่น
ระดับอำเภอ 

ดำเนินการสนับสนุน
การปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือ
ประชาชนของ อปท. 
ที่จัดตั้งเป็นสถานที่
กลาง และศูนยร์วม
ข้อมูลข่าวสารเพื่อ
การวางแผนและ
พัฒนาท้องถิ่นระดับ
อำเภอ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จำนวนศูนย์
ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือ
ประชาชน และ
ศูนย์รวมข้อมลู
ข่าวสารเพื่อการ
วางแผนและ
พัฒนาท้องถิ่น
ระดับอำเภอ
ได้รับพัฒนาใหม้ี
ศักยภาพ 

ศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือ
ประชาชนของ อปท. 
สามารถช่วยเหลือ
ประชาชน และการ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
เพื่อการวางแผน
และพัฒนาท้องถิ่น
ในระดับพื้นท่ีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

สำนักปลดั 

 อุดหนุน           
5 อุดหนุนศูนย์ข้อมูล

ข่าวสารอำเภอเมือง
ตราด 

เพื่อสนับสนุนศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร
อำเภอเมืองตราด 
และส่งเสรมิการ
เข้าถึงข้อมูล
ข่าวสาร 

ดำเนินการอดุหนุน
งบประมาณศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร เพื่อ
สนับสนุนการ
รวบรวมข้อมลู และ
การเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารตา่ง ๆ  

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 จำนวนศูนย์
ข้อมูลข่าวสารที่
ได้มาตรฐาน 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สามารถรวบรวม
ข้อมูล และการ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ท้องถิ่นอำเภอ
เมืองตราด 

 รวม 5 โครงการ   433,000 433,000 433,000 433,000 433,000    

 

แบบ ผ. 02 



 

 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) แก้ไข ครั้งที ่2/2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน  หน้า ๑๔๘ 

 

5.2 กลยุทธ์: ปรับปรุงอุปกรณ์ สถานที่ และครุภัณฑ์ที่ให้บริการสาธารณะและพัฒนาระบบเทคโนโลยีระบบสารสนเทศในการให้บริการ 
      1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(Kpi) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงอาคาร
และสำนักงาน 

เพื่อปรับปรุง
อาคารสถานท่ีให้
เหมาะสม สะดวก 
ในการปฏิบัติงาน
และให้บริการ
ประชาชน 

ปรับปรุงอาคาร 
สถานท่ี ให้
เหมาะสม 
สะดวก ในการ
ปฏิบัติงานและ
ให้บริการ
ประชาชน 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

พื้นที่ในการ
ปรับปรุง
สำนักงาน 

สถานท่ีมีความ
เหมาะสม ปลอดภัย 
สะดวก สามารถ
ให้บริการประชาชน
ได้อย่าง และมี
ประสิทธิภาพ 

สำนักปลดั 

2 โครงการก่อสร้างห้องน้ำ 
ที่ทำการองค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองโสน 

เพื่อการบริการ
และอำนวยความ
สะดวกแก่
เจ้าหน้าท่ีและ
ประชาชนผู้มา
ติดต่อราชการ 

ก่อสร้างห้องน้ำ 
จำนวน ๑ หลัง 

800,000 800,000    จำนวนห้องน้ำท่ี
ได้มาตรฐาน  

ห้องน้ำท่ีได้
มาตรฐาน ในการ
บริการและอำนวย
ความสะดวกแก่
เจ้าหน้าท่ีและ
ประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการ 

สำนักปลดั 

 รวม 2 โครงการ   900,000 900,000 100,000 100,000 100,000    

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 



 

 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) แก้ไข ครั้งที ่2/2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน  หน้า ๑๔๙ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 – 8 (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพ้ืนที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัยเติบโตได้อย่างยั่งยืน 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 11 เมืองและชุมชนยั่งยืน 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดตราด ประเด็นพัฒนาที่ 1 การเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจของจังหวัด 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดตราด ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

4.๑ กลยุทธ์: พัฒนาและปรับปรุงให้มีระบบสาธารณูปโภค – สาธารณูปการอย่างทั่วถึง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(Kpi) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ขยายถนน คสล. 
สายเกาะยายตั๋ง 
หมู่ 1 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

ขยายถนน คสล. พร้อม
วางท่อระบายน้ำ คสล. 
และบ่อพัก คสล. 
ระยะทาง 260 ม. 

900,000     จำนวนถนนท่ี
ได้มาตรฐาน
ปลอดภัย 

ถนนที่ได้มาตรฐาน 
ปลอดภัย สะดวก
สำหรับการสญัจรไป
มา 

หมู่ 1 บ้าน
หนองโสนบน 

กองช่าง 

2 ขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ำ พร้อมไฟ
ส่องสว่าง ซอยวัด
เขาน้อย หมู่ 1  

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ 
พร้อมไฟส่องสวา่ง 

 504,000    ระยะทางใน
การขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ำ
และไฟส่อง
สว่าง 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

หมู่ 1 บ้าน
หนองโสนบน 

กองช่าง 

3 ก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยทาง
เกวียนเก่า หมู่ 1 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด
กว้าง 4 ม. ยาว 125 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นท่ี
ไม่น้อยกว่า 500 ตร.ม. 

 300,000    จำนวนถนนท่ี
ได้มาตรฐาน
ปลอดภัย 

ถนนท่ีได้มาตรฐาน 
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

หมู่ 1 บ้าน
หนองโสนบน 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02/1 



 

 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) แก้ไข ครั้งที ่2/2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน  หน้า ๑๕๐ 

 

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(Kpi) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 ปรับปรุงถนน 
คสล. ซอยเฉลมิ
ราษฎร์ หมู่ 1  

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ปรับปรุงถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 
8.50 ม. หนา 0.15 
ม. หรือมีพื้นท่ีไม่น้อย
กว่า 34 ตร.ม. 

  25,500   จำนวนถนนท่ี
ได้มาตรฐาน
ปลอดภัย 

ถนนท่ีได้มาตรฐาน 
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

หมู่ 1 บ้าน
หนองโสน
บน 

กองช่าง 

5 ลงดินลูกรัง 
ซอยบ้านนาย
ล๊อต ใจปัญญา 
– สนามบอล
หญ้าเทียมจีสเต
เดียม หมู่ 1 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ปรับปรุงถนน โดยการ
ลงดิน ปริมาณดินไม่
น้อยกว่า 360 ลบ.ม. 

  40,000   จำนวนถนนท่ี
ได้มาตรฐาน
ปลอดภัย 

ถนนท่ีได้มาตรฐาน 
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

หมู่ 1 บ้าน
หนองโสน
บน 

กองช่าง 

6 ก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยทริด
สังข์ หมู่ 1 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 
160 ม. หนา 0.15 
ม. หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 640 ตร.ม. 

   384,000  จำนวนถนนท่ี
ได้มาตรฐาน
ปลอดภัย 

ถนนท่ีได้มาตรฐาน 
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

หมู่ 1 บ้าน
หนองโสน
บน 

กองช่าง 

7 ติดตั้งไฟส่อง
สว่าง ซอยอ่อน
ใจ หมู่ 1 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

ติดตั้งไฟส่องสว่าง     20,000 ระยะทางใน
การติดตั้งไฟ
ส่องสว่าง 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

หมู่ 1 บ้าน
หนองโสน
บน 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ. 02/1 



 

 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) แก้ไข ครั้งที ่2/2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน  หน้า ๑๕๑ 

 

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(Kpi) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 ติดตั้งไฟส่อง
สว่าง ซอยเฉลมิ
ชาติ หมู่ 1 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

ติดตั้งไฟส่องสว่าง     90,000 ระยะทางในการ
ติดตั้งไฟส่อง
สว่าง 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

หมู่ 1 บ้าน
หนองโสน
บน 

กองช่าง 

9 จัดทำป้ายซอย 
(แทนป้าย
ของเดิม) หมู่ 1  

เพื่อความเป็น
ระเบียบและ
อำนวยความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

จัดทำป้ายซอย 
จำนวน 10 ป้าย 

    45,000 จำนวนป้ายช่ือ
ซอย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

หมู่ 1 บ้าน
หนองโสน
บน 

กองช่าง 

10 ก่อสร้างถนน 
คสล. ซอย
พอใจ หมู่ 2  

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนน 
คสล. ขนาดกว้าง 
4 ม. ยาว 45 ม. 
หนา 0.15 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 180 ตร.ม. 

117,000     จำนวนถนนท่ีได้
มาตรฐาน
ปลอดภัย 

ถนนท่ีได้มาตรฐาน 
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

หมู่ 2 บ้าน
หนองโสน 

กองช่าง 

11 ขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ำพร้อม
ไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะ ซอย
แหลมตอง – 
หมู่ที่ 3  หมู่ 2 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ำพร้อมไฟฟ้า
ส่องสว่าง
สาธารณะ 

883,000     ระยะทางในการ
ขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ำ 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

หมู่ 2 บ้าน
หนองโสน 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ. 02/1 



 

 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) แก้ไข ครั้งที ่2/2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน  หน้า ๑๕๒ 

 

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(Kpi) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

12 ขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ำและ
ไฟฟ้าสาธารณะ 
ซอยดอนตา
ราม หมู่ 4  

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่ำและไฟฟ้า
สาธารณะ 

942,000     ระยะทางในการ
ขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ำ 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

หมู่ 4 บ้าน
สระบัว 

กองช่าง 

13 ปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน
และรางระบาย
น้ำ ซอยแสง
ไทย หมู่ 4 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

วางท่อระบายน้ำ 
คสล. Ø 0.30 ม. 
จำนวน 30 ท่อน 
พร้อมลงดิน ปรมิาณ
ดินไม่น้อยกว่า 180 
ลบ.ม. 

35,500     จำนวนถนนท่ีได้
มาตรฐาน
ปลอดภัย 

ถนนท่ีได้มาตรฐาน 
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

หมู่ 4 บ้าน
สระบัว 

กองช่าง 

14 ก่อสร้างถนน 
คสล. ซอย
คลองปลายนา 
1 - 2 หมู่ 5 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 4 ม. 
ยาว 190 ม. หนา 
0.15 ม.  

462,000     จำนวนถนนท่ีได้
มาตรฐาน
ปลอดภัย 

ถนนท่ีได้มาตรฐาน 
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

หมู่ 5 บ้าน
หนองโพรง 

กองช่าง 

15 ลงดินพร้อมวาง
ท่อระบายน้ำ 
ซอยคลอง
ปลายนา 2 หมู่ 
5 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

ลงดิน ปริมาณดินไม่
น้อยกว่า 180 ลบ.
ม. พร้อมวางท่อ
ระบายน้ำ คสล. Ø 
0.80 ม. จำนวน 4 
ท่อน 

25,000     จำนวนการวาง
ท่อระบายน้ำ 

ถนนท่ีได้มาตรฐาน 
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

หมู่ 5 บ้าน
หนองโพรง 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. 02/1 



 

 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) แก้ไข ครั้งที ่2/2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน  หน้า ๑๕๓ 

 

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(Kpi) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

16 ขยายเขตไฟฟ้า
ส่องสว่าง
สาธารณะ ซอย
โชคดี หมู่ 5 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

ติดตั้งไฟส่องสว่าง 32,000     จำนวนถนนท่ี
ได้มาตรฐาน
ปลอดภัย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

หมู่ 5 บ้าน
หนองโพรง 

กองช่าง 

17 ก่อสร้างถนน 
คสล. ซอย
เพื่อนรัก 1 หมู่ 
5 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 4 ม. 
ยาว 190 ม. หนา 
0.15 ม. หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 760 
ตร.ม. 

 456,000    ระยะทางใน
การวางท่อ
ระบายน้ำ 

ถนนท่ีได้มาตรฐาน 
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

หมู่ 5 บ้าน
หนองโพรง 

กองช่าง 

18 เปลี่ยนท่อส่งน้ำ
ลงสระบ้านก๋ง
เจอ หมู่ 5 

เพื่อการบริหาร
จัดการน้ำ และ
ป้องกันปัญหาภัย
แล้ง 

วางท่อส่งน้ำ PVC Ø 
4 นิ้ว ยาว 730 ม.  

 255,500    ระยะทางใน
การวางท่อส่ง
น้ำ 

มีน้ำใช้อย่าง
เพียงพอและ
ป้องกันปัญหาภัย
แล้ง 

หมู่ 5 บ้าน
หนองโพรง 

กองช่าง 

19 ก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยบา้น
นายโจ หมู่ 5  

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 4 ม. 
ยาว 25 ม. หนา 
0.15 ม. หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 100 
ตร.ม. 

  60,000   จำนวนถนนท่ี
ได้มาตรฐาน
ปลอดภัย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

หมู่ 5 บ้าน
หนองโพรง 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ. 02/1 



 

 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) แก้ไข ครั้งที ่2/2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน  หน้า ๑๕๔ 

 

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(Kpi) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

20 ก่อสร้างถนน 
คสล. ซอย
ปรีชา หมู่ 5  

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 4 ม. 
ยาว 190 ม. หนา 
0.15 ม. หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 760 
ตร.ม. 

   456,000  จำนวนถนนท่ี
ได้มาตรฐาน
ปลอดภัย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

หมู่ 5 บ้าน
หนองโพรง 

กองช่าง 

21 ลงดินถนน ซอย
ยายลิ หมู่ 5  

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

ลงดินถนนขนาด
กว้าง 4 ม. ยาว 50 
ม. หนา 0.15 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
200 ตร.ม. 

   120,000  จำนวนถนนท่ี
ได้มาตรฐาน
ปลอดภัย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

หมู่ 5 บ้าน
หนองโพรง 

กองช่าง 

22 ลงดินถนน ซอย
ตาปาน หมู่ 5  

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

ลงดินถนน ปริมาณ
ดินไม่น้อยกว่า 360 
ลบ.ม. 

    36,000 จำนวนถนนท่ี
ได้มาตรฐาน
ปลอดภัย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

หมู่ 5 บ้าน
หนองโพรง 

กองช่าง 

23 ลงดินถนน ซอย
ยายเวก หมู่ 5  

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

ลงดินถนน ปริมาณ
ดินไม่น้อยกว่า 660 
ลบ.ม. 

    66,000 จำนวนถนนท่ี
ได้มาตรฐาน
ปลอดภัย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

หมู่ 5 บ้าน
หนองโพรง 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ. 02/1 



 

 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) แก้ไข ครั้งที ่2/2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน  หน้า ๑๕๕ 

 

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(Kpi) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

24 ก่อสร้างถนน 
คสล. ซอย
ตะกาด หมู่ 5 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 4 ม. 
ยาว 250 ม. หนา 
0.15 ม. หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 1,000 
ตร.ม. 

    600,000 จำนวนถนนท่ี
ได้มาตรฐาน
ปลอดภัย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

หมู่ 5 บ้าน
หนองโพรง 

กองช่าง 

25 ติดตั้งกระจก
โค้ง ซอยเนิน
ขวาง ซอย
หนองน้ำหวาน 
หมู่ 6 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

ติดตั้งกระจกโค้ง 
จำนวน 2 ตัว 

15,000     จำนวนกระจก
โค้ง 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

หมู่ 6 บ้าน
หนองโพรง 

กองช่าง 

26 ปรับปรุง 
ซ่อมแซม ลงดิน
ถนน ซอยหัว
ซาก หมู่ 6 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

ปรับปรุงถนน และ
ลงดิน ปริมาณดินไม่
น้อยกว่า 530 ลบ.
ม. 

53,000     จำนวนถนนท่ี
ได้มาตรฐาน
ปลอดภัย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

หมู่ 6 บ้าน
หนองโพรง 

กองช่าง 

27 ก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยบา้น
นางหนุน หมู่ 6  

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 187 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
748 ตร.ม. 

455,000     จำนวนถนนท่ี
ได้มาตรฐาน
ปลอดภัย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

หมู่ 6 บ้าน
หนองโพรง 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ. 02/1 



 

 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) แก้ไข ครั้งที ่2/2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน  หน้า ๑๕๖ 

 

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(Kpi) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

28 ก่อสร้างฝายกั้น
น้ำล้น คสล. 
คลองหนอง
น้ำหวาน หมู่ 6  

เพื่อช่วยกักเก็บน้ำ 
และบรรเทา
ปัญหาน้ำหลาก 

ก่อสร้างฝาย คสล. 
ขนาดกว้าง 10 
เมตร สูง 3 เมตร 

 636,000    จำนวนฝายกั้น
น้ำล้น 

สามารถกักเก็บน้ำ
และลดปัญหาน้ำ
หลากได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

หมู่ 6 บ้าน
หนองโพรง 

กองช่าง 

29 ปรับปรุงถนน
ดิน ซอยนาตา
ซู๊ด หมู่ 6 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

ปรับปรุงถนน และ
ลงดิน ปริมาณดินไม่
น้อยกว่า 300 ลบ.
ม. 

  30,000   จำนวนถนนท่ี
ได้มาตรฐาน
ปลอดภัย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

หมู่ 6 บ้าน
หนองโพรง 

กองช่าง 

30 ปรับปรุงถนน
ดิน ซอยนา
ตาแม 2 หมู่ 6  

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

ปรับปรุงถนน และ
ลงดิน ปริมาณดินไม่
น้อยกว่า 300 ลบ.
ม. 

  30,000   จำนวนถนนท่ี
ได้มาตรฐาน
ปลอดภัย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

หมู่ 6 บ้าน
หนองโพรง 

กองช่าง 

31 ขยายเขตไฟฟ้า
ส่องสว่าง 
พร้อมสายดับ 
ซอยมาดี (ตอน 
1) หมู่ 6 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

ขยายเขตไฟฟ้าส่อง
สว่าง พร้อมสายดับ 
ระยะทาง 1,000 
เมตร 

 200,000    ระยะทางใน
การขยายเขต
ไฟฟ้าส่องสว่าง
และสายดับ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

หมู่ 6 บ้าน
หนองโพรง 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02/1 



 

 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) แก้ไข ครั้งที ่2/2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน  หน้า ๑๕๗ 

 

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(Kpi) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

32 ปรับปรุงถนน
ดิน ซอยสวนครู
เต็ง หมู่ 6  

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

ปรับปรุงถนน และ
ลงดิน ปริมาณดินไม่
น้อยกว่า 600 ลบ.
ม. 

    60,000 จำนวนถนนท่ี
ได้มาตรฐาน
ปลอดภัย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

หมู่ 6 บ้าน
หนองโพรง 

กองช่าง 

33 ก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยสวน
ทิดทัศน์ หมู่ 6 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 500 เมตร  

    1,200,000 จำนวนถนนท่ี
ได้มาตรฐาน
ปลอดภัย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

หมู่ 6 บ้าน
หนองโพรง 

กองช่าง 

34 ลงดินถนน
ลูกรัง ซอยห้าง
คลาง หมู่ 6 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

ลงดิน ปริมาณดินไม่
น้อยกว่า 300 ลบ.
ม. 

   30,000  จำนวนถนนท่ี
ได้มาตรฐาน
ปลอดภัย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

หมู่ 6 บ้าน
หนองโพรง 

กองช่าง 

35 ลงดินถนน
ลูกรัง ซอยเขา
ร้อยรู หมู่ 6 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

ลงดิน ปริมาณดินไม่
น้อยกว่า 300 ลบ.
ม. 

  30,000   จำนวนถนนท่ี
ได้มาตรฐาน
ปลอดภัย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

หมู่ 6 บ้าน
หนองโพรง 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02/1 



 

 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) แก้ไข ครั้งที ่2/2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน  หน้า ๑๕๘ 

 

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(Kpi) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

36 ขยายเขต
ไฟฟ้าแรงสูง/
แรงต่ำ (พร้อม
สายดับและ
ไฟฟ้าส่องสว่าง) 
ตอน 2 หมู่ 6 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ขยายเขต
ไฟฟ้าแรงสูง/แรงต่ำ 
(พร้อมสายดับและ
ไฟฟ้าส่องสว่าง) 
ระยะทาง 1,500 
เมตร 

    2,550,000 ระยะทางการ
ขยายเขตไฟฟ้า 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

หมู่ 6 
บ้านหนอง
โพรง 

กองช่าง 

37 ขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ำ ซอย
สวนทิดทัศน์ 
หมู่ 6 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าแรง
แรงต่ำ  

   250,000  ระยะทางการ
ขยายเขตไฟฟ้า 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

หมู่ 6 
บ้านหนอง
โพรง 

กองช่าง 

38 ปรับปรุงถนน
ดิน ซอยมีสุข 
หมู่ 6  

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

ปรับปรุงถนน และลง
ดิน ปริมาณดินไม่น้อย
กว่า 600 ลบ.ม. 

    60,000 จำนวนถนนท่ีได้
มาตรฐาน
ปลอดภัย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

หมู่ 6 
บ้านหนอง
โพรง 

กองช่าง 

39 ปรับปรุงถนน
ดิน ซอยนา
ตาเปลื่อง หมู่ 
6  

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

ปรับปรุงถนน และลง
ดิน ปริมาณดินไม่น้อย
กว่า 300 ลบ.ม. 

30,000     จำนวนถนนท่ีได้
มาตรฐาน
ปลอดภัย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

หมู่ 6 
บ้านหนอง
โพรง 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02/1 



 

 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) แก้ไข ครั้งที ่2/2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน  หน้า ๑๕๙ 

 

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(Kpi) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

40 ลงดิน ซอยเนิน
ตามี หมู่ 6  

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

ลงดิน ปริมาณดินไม่
น้อยกว่า 300 ลบ.ม. 

30,000     จำนวนถนนท่ี
ได้มาตรฐาน
ปลอดภัย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

หมู่ 6 บ้าน
หนองโพรง 

กองช่าง 

41 ลงดิน ซอยเขา
ตามั่ง หมู่ 6  

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

ลงดิน ปริมาณดินไม่
น้อยกว่า 600 ลบ.ม. 

60,000     จำนวนถนนท่ี
ได้มาตรฐาน
ปลอดภัย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

หมู่ 6 บ้าน
หนองโพรง 

กองช่าง 

42 ลงดินหินคลุก 
ซอยช่องเขาต่ำ 
หมู่ 6 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

ลงดินหินคลุก ปริมาณ
ดินไม่น้อยกว่า 180 
ลบ.ม. 

135,000     จำนวนถนนท่ี
ได้มาตรฐาน
ปลอดภัย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

หมู่ 6 บ้าน
หนองโพรง 

กองช่าง 

43 ขยายเขต
ไฟฟ้าแรงสูง/
แรงต่ำ ซอยเขา
วังปลา หมู่ 6  

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ขยายเขต
ไฟฟ้าแรงสูง/แรงต่ำ 
ระยะทาง 2,500 
เมตร 

3,750,000     ระยะทางการ
ขยายเขตไฟฟ้า 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

หมู่ 6 บ้าน
หนองโพรง 

กองช่าง 

44 ก่อสร้างถนน 
คสล. ซอย
ทักษิณ – 
ประถม หมู่ 7 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 
333 ม. หนา 0.15 
ม. หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 1,010 ตร.ม. 

595,000     จำนวนถนนท่ี
ได้มาตรฐาน
ปลอดภัย  

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

หมู่ 7 บ้าน
ปลายคลอง
น้ำเชี่ยว 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ. 02/1 



 

 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) แก้ไข ครั้งที ่2/2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน  หน้า ๑๖๐ 

 

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(Kpi) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

45 ก่อสร้างถนน 
คสล. ซอย
สุคนธ์ หมู่ 7 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 
160 ม. หนา 0.15 
ม. หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 640 ตร.ม.  

384,000     จำนวนถนนท่ี
ได้มาตรฐาน
ปลอดภัย  

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

หมู่ 7 บ้าน
ปลายคลอง
น้ำเชี่ยว 

กองช่าง 

46 ก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยเขา
ดิน – หัวซาก 
หมู่ 7 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 
700 ม. หนา 0.15 
ม. หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 2,800 ตร.ม. 

1,680,000     จำนวนถนนท่ี
ได้มาตรฐาน
ปลอดภัย  

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

หมู่ 7 บ้าน
ปลายคลอง
น้ำเชี่ยว 

กองช่าง 

47 ขยายเขต
น้ำประปา
ภูมิภาค หมู่ 7 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำเพื่อในการ
อุปโภค บริโภค 

ขยายเขตน้ำประปา 700,000     ระยะทางใน
การขยายเขต
ประปา  

ประชาชนมีน้ำเพื่อ
ในการอุปโภค 
บริโภค 

หมู่ 7 บ้าน
ปลายคลอง
น้ำเชี่ยว 

กองช่าง 

48 ขยายเขต
ไฟฟ้าแรงสูง/
แรงต่ำ สาย
ปลายคลองวัง
กระทะ หมู่ 7 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ขยายเขต
ไฟฟ้าแรงสูง/แรงต่ำ 
2,700 เมตร 

1,100,000     ระยะทางใน
การขยายเขต
ไฟฟ้า 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

หมู่ 7 บ้าน
ปลายคลอง
น้ำเชี่ยว 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ. 02/1 



 

 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) แก้ไข ครั้งที ่2/2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน  หน้า ๑๖๑ 

 

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(Kpi) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

49 วางท่อน้ำดิบ
จากอ่างเก็บน้ำ
เขาระกำหรือ
ท่อกรม
ชลประทาน หมู่ 
7  

เพื่อประชาชนมีน้ำ
ในการอุปโภคและ
การเกษตร 

วางท่อน้ำดิบ ขนาด 
Ø 6 นิ้ว ระยะทาง 
1,000 เมตร  

 360,000    ระยะทางใน
การวางท่อน้ำ
ดิบ 

ประชาชนมีน้ำใน
การอุปโภคและ
การเกษตรอย่าง
ทั่วถึง 

หมู่ 7 บ้าน
ปลายคลอง
น้ำเชี่ยว 

กองช่าง 

50 ขยายเขตไฟฟ้า
ส่องสว่าง สาย
ปลายคลองวัง
กระทะ หมู่ 7 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าส่อง
สว่าง ระยะทาง 
750 เมตร 

 120,000    ระยะทางใน
การขยายเขต
ไฟฟ้า 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

หมู่ 7 บ้าน
ปลายคลอง
น้ำเชี่ยว 

กองช่าง 

51 ขุดลอกลำราง/
สระสาธารณะ 
(อ้าย – ประ
แสร์) หมู่ 7  

เพื่อการกักเก็บน้ำ
ในการอุปโภคและ
การเกษตร 

ขุดลอกลำราง/สระ
สาธารณะ ปรมิาณ
ดินขุด ไม่น้อยกว่า 
16,300 ลบ.ม. 

  400,000   จำนวนการขุด
ลอกลำราง/
สระน้ำ 

สามารถกักเก็บน้ำ
เพื่อการอุปโภค
และการเกษตร
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

หมู่ 7 บ้าน
ปลายคลอง
น้ำเชี่ยว 

กองช่าง 

52 ขุดบ่อบาดาล
ประปาหมู่บ้าน 
หมู่ 7 

เพื่อผลิตนำ้มา
ผลิตนำ้ประปา ใช้
ในอุปโภค บริโภค
ของประชาชน 

ขุดบ่อบาดาล   130,000   จำนวนบ่อ
บาดาล 

สามารถนำน้ำมา
ผลิตนำ้ประปา
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

หมู่ 7 บ้าน
ปลายคลอง
น้ำเชี่ยว 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ. 02/1 



 

 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) แก้ไข ครั้งที ่2/2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน  หน้า ๑๖๒ 

 

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(Kpi) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

53 ก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยศาลา
ท่าตาหยบ หมู่ 
7 

เพื่อให้
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 500 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
200 ตร.ม. 

   1,200,000  จำนวนถนนท่ี
ได้มาตรฐาน
ปลอดภัย  

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

หมู่ 7 บ้าน
ปลายคลอง
น้ำเชี่ยว 

กองช่าง 

54 ขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ำและ
ไฟฟ้าสาธารณะ 
ซอยประชา
อุทิศ 2 หมู่ 8  

เพื่อให้
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่ำและไฟฟ้า
สาธารณะ ระยะทาง 
218 ม.  

212,000     ประชาชนมีไฟ
ใช้อย่างทั่วถึง
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

หมู่ 8 บ้าน
พรงจาก 

กองช่าง 

55 ก่อสร้างถนน
ลูกรัง ซอย
จินดาอุทิศ 2 
หมู่ 8  

เพื่อให้
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 
ปลอดภัย ใน
การสญัจรไปมา 

ก่อสร้างถนนดิน 
ปริมาณดินไม่น้อย
กว่า 720 ลบ.ม. 
พร้อมวางท่อระบาย
น้ำ คสล. Ø 0.80 
ม. จำนวน 7 ท่อน 

83,000 83,000    จำนวนถนนท่ี
ได้มาตรฐาน
ปลอดภัย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกปลอด 
ภัยในการสญัจรไป
มา 

หมู่ 8 บ้าน
พรงจาก 

กองช่าง 

56 ก่อสร้างราง
ระบายน้ำ
พร้อมฝาปดิ
ซอยอนามัย 
หมู่ 8 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ำท่วมขัง และ
เพิ่มการระบาย
น้ำในพ้ืนท่ี 

ก่อสร้างรางระบาย
น้ำ พร้อมฝาปดิ 
ขนาดกว้าง 0.50 
ม.  ลึก 0.50 ม.  
ยาว 360 ม. 

1,440,000 1,440,000    ระยะทางใน
การก่อสร้างราง
ระบายน้ำ 

สามารถแก้ไข
ปัญหาน้ำท่วมและ
การระบายน้ำอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

หมู่ 8 บ้าน
พรงจาก 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ. 02/1 



 

 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) แก้ไข ครั้งที ่2/2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน  หน้า ๑๖๓ 

 

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(Kpi) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

57 ก่อสร้างถนน
ลูกรัง ซอยพลู
เกษม หมู่ 8 

เพื่อให้
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 
ปลอดภัย ใน
การสญัจรไปมา 

ก่อสร้างถนนดิน 
ปริมาณดินไม่น้อย
กว่า 120 ลบ.ม.  

 12,000 12,000 12,000 12,000 จำนวนถนนท่ี
ได้มาตรฐาน
ปลอดภัย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

หมู่ 8 บ้าน
พรงจาก 

กองช่าง 

58 ฝังท่อพร้อมถม
ดิน ซอยประชา
อุทิศ ถึงถนน
ชลประทาน หมู่ 
8  

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ำท่วมขัง และ
เพิ่มการระบาย
น้ำในพ้ืนท่ี 

ฝังท่อขนาด 80 
ซม. ยาว 100 ม.
พร้อมถมดิน 

  400,000 400,000 400,000 ระยะทางใน
การฝังท่อและ
ถมดิน 

สามารถแก้ไขปัญหา
น้ำท่วมและการ
ระบายน้ำอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

หมู่ 8 บ้าน
พรงจาก 

กองช่าง 

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(Kpi) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะแรง
ต่ำ ซอยพรงลำ
บิด 5 หมู่ 3 

เพื่อให้
ประชาชนได้ใช้
ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง 
และปลอดภัย 

ขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ำ ระยะทาง
ประมาณ 300 ม. 

553,500     ระยะทางการ
ขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ำ  

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

หมู่ 3 บ้าน
พรงลำบิด 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ. 02/1 



 

 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) แก้ไข ครั้งที ่2/2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน  หน้า ๑๖๔ 

 

 
 
 
 
 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาและรายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  

สำหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 

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



 

 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) แก้ไข ครั้งที ่2/2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน  หน้า ๑๖๕ 

 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) 

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 

 

 
 
 
 
 

 
ยุทธศาสตร์ 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงก

าร 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงกา

ร 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

            

    4.๑ กลยุทธ์: พัฒนาและ
ปรับปรุงให้มีระบบ
สาธารณูปโภค – 
สาธารณูปการอยา่งทั่วถึง 

            

        1) แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา 

13 21,931,000 12 18,031,000 9 13,856,000 5 5,733,000 6 13,383,000 45 72,934,000 

        2) แผนงาน
การเกษตร 

1 30,000,000 1 30,000,000 1 30,000,000     3 90,000,000 

รวม 14 51,931,000 13 48,031,000 10 43,856,000 5 5,733,000 6 13,383,000 48 162,934,000 
รวมท้ังสิ้น 14 51,931,000 13 48,031,000 10 43,856,000 5 5,733,000 6 13,383,000 48 162,934,000 

แบบ ผ. 01 



 

 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) แก้ไข ครั้งที ่2/2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน  หน้า ๑๖๖ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) 

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพ้ืนที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัยเติบโตได้อย่างยั่งยืน 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 11 เมืองและชุมชนยั่งยืน 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดตราด ประเด็นพัฒนาที่ 1 การเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจของจังหวัด 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดตราด ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

4.๑ กลยุทธ์: พัฒนาและปรับปรุงให้มีระบบสาธารณูปโภค – สาธารณูปการอย่างทั่วถึง 
      1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(Kpi) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ปูผิวแอสฟัลทต์ิ
กคอนกรีต ซอย
เฉลิมชนม์ – 
ซอยเฉลิมชัย 
หมู่ 1  

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

ปูผิวแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต 
หนา 0.05 ม. พื้นที่ไม่น้อย
กว่า 10,011 ตร.ม. 

4,500,000     จำนวนถนนท่ี
ได้มาตรฐาน
ปลอดภัย 

ถนนที่ได้มาตรฐาน 
ปลอดภัย สะดวก
สำหรับการสญัจร
ไปมา 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างประตู
ระบายน้ำคลอง
ตาหมอก หมู่ 2 
บ้านหนองโสน 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ำท่วมและการ
ระบายน้ำอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

ก่อสร้างประตูระบายน้ำ 
(ตามแบบมาตรฐานกรม
ชลประทาน) 

งบประมาณตาม
แบบของกรม
ชลประทาน 

งบประมาณตาม
แบบของกรม
ชลประทาน 

   จำนวนการ
ก่อสร้างประตู
ระบายน้ำ 

สามารถแก้ไข
ปัญหาน้ำท่วม และ
เพิ่มการระบายน้ำ 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ. 02/2 



 

 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) แก้ไข ครั้งที ่2/2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน  หน้า ๑๖๗ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(Kpi) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 ปรับปรุงถนน คสล. 
ตั้งแต่สามแยกซอยพรง
ลำบิด - บ้าน ส.อบต. โจ้ 
หมู่ 3 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก ปลอดภัย 
ในการสัญจรไปมา 

การปูผิวแอสฟลัท์ติกคอ
นกรีต หนา 0.05 ม. 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,140 
ตร.ม.  

513,000 513,000    จำนวนถนนท่ี
ได้มาตรฐาน
ปลอดภัย 

ถนนท่ีได้มาตรฐาน 
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

4 ปรับปรุงถนน คสล. ซอย
สระปรือ หมู่ 3  

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก ปลอดภัย 
ในการสัญจรไปมา 

การปูผิวแอสฟลัท์ติกคอ
นกรีต หนา 0.05 ม. 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,680 
ตร.ม. 

1,206,000 1,206,000    จำนวนถนนท่ี
ได้มาตรฐาน
ปลอดภัย 

ถนนท่ีได้มาตรฐาน 
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

5 ปูผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต ซอยสระบัว – 
ปลายคลอง หมู่ 4  

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก ปลอดภัย 
ในการสัญจรไปมา 

การปูผิวถนนแอสฟลัท์ติ
กคอนกรีต หนา 0.05 ม. 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,620 
ตร.ม. 

729,000 729,000    จำนวนถนนท่ี
ได้มาตรฐาน
ปลอดภัย 

ถนนท่ีได้มาตรฐาน 
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

6 ปูผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต ซอยศาลเจ้าปู่
หมอ หมู่ 4  

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก ปลอดภัย 
ในการสัญจรไปมา 

การปูผิวถนนแอสฟลัท์ติ
กคอนกรีต หนา 0.05 ม. 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,000 
ตร.ม. 

4,050,000 4,050,000 4,050,000   จำนวนถนนท่ี
ได้มาตรฐาน
ปลอดภัย 

ถนนท่ีได้มาตรฐาน 
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

7 ก่อสร้างรางระบายน้ำ 
คสล. ถนนไทรทอง – 
หนองปรือ (จากสี่แยก
หนองโสนถึงเขตหมู่ 4) 
หมู่ 4 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
และการระบายน้ำอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

ก่อสร้างรางระบายน้ำ 
คสล. ขนาดกว้าง 1 ม. 
ลึก 1 ม. ยาว 2,800 ม. 

2,800,000 2,800,000    จำนวนการ
ก่อสร้างประตู
ระบายน้ำ 

สามารถแก้ไข
ปัญหาน้ำท่วม และ
เพิ่มการระบายน้ำ 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02/2 



 

 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) แก้ไข ครั้งที ่2/2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน  หน้า ๑๖๘ 

 

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(Kpi) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 ปูผิวถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
ซอยเพื่อนรัก 2 
หมู่ 5  

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

การปูผิวถนนแอสฟลัท์
ติกคอนกรีต หนา 
0.05 ม. พ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 2,250 ตร.ม. 

  1,013,000   จำนวนถนนท่ี
ได้มาตรฐาน
ปลอดภัย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

9 ปูผิวถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
ซอยเพื่อนรัก 4 
หมู่ 5  

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

การปูผิวถนนแอสฟลัท์
ติกคอนกรีต หนา 
0.05 ม. พื้นที่ไม่น้อย
กว่า 6,800 ตร.ม. 

  3,060,000   จำนวนถนนท่ี
ได้มาตรฐาน
ปลอดภัย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

10 ก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยมาดี 
หมู่ 6  

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 

2,400,000     จำนวนถนนท่ี
ได้มาตรฐาน
ปลอดภัย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

11 ก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยห้วงน้ำ
ขาว – เขาวังปลา 
หมู่ 7 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,250 เมตร 

 3,000,000    จำนวนถนนท่ี
ได้มาตรฐาน
ปลอดภัย  

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

12 ก่อสร้างฝายกั้น
น้ำเค็มสะพาน
ชากดา หมู่ 7 

เพื่อก้ันน้ำเค็มไหล
เข้าลำรางหมู่บ้าน 
ทำให้พื้นที่ได้รับ
ความเสยีหาย 

ก่อสร้างประตูกั้น
น้ำเค็ม (ตามแบบ
มาตรฐานกรม
ชลประทาน) 

  งบประมาณตาม
แบบของกรม
ชลประทาน 

  จำนวนฝาย
กั้นน้ำเค็ม 

สามารถกั้นน้ำเค็ม
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ. 02/2 



 

 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) แก้ไข ครั้งที ่2/2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน  หน้า ๑๖๙ 

 

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(Kpi) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 ก่อสร้างผิวถนน
แอสฟัลท์
คอนกรีต ถนน
ปลายคลอง – วัง
กระทะ หมู่ 7 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ปูผิวแอสฟัลทต์ิกคอ
นกรีต หนา 0.05 ม. 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
17,000 ตร.ม. 

    7,650,000 จำนวนถนนท่ี
ได้มาตรฐาน
ปลอดภัย  

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

14 ลาดยางทับหน้า
ถนน ซอยราษฎร
อุทิศ หมู่ 8 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

เทลาดยางทับหน้า
ถนน หนา 0.05 ม. 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า  
1,520 ตร.ม. 

684,000 684,000 684,000 684,000 684,000 จำนวนถนนท่ี
ได้มาตรฐาน
ปลอดภัย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

15 ลาดยางทับหน้า
ถนน ซอยประชา
ร่วมใจ หมู่ 8 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

เทลาดยางทับหน้า
ถนน หนา 0.05 ม. 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
2,780 ตร.ม. 

1,251,000 1,251,000 1,251,000 1,251,000 1,251,000 จำนวนถนนท่ี
ได้มาตรฐาน
ปลอดภัย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

16 ลาดยางทับหน้า
ถนน ซอยอนามัย 
หมู่ 8 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

เทลาดยางทับหน้า
ถนน หนา 0.05 ม. 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
3,700 ตร.ม. 

1,665,000 1,665,000 1,665,000 1,665,000 1,665,000 จำนวนถนนท่ี
ได้มาตรฐาน
ปลอดภัย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

17 ลาดยางทับหน้า
ถนน ซอยประชา
อุทิศ หมู่ 8 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

เทลาดยางทับหน้า
ถนน หนา 0.05 ม. 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
2,900 ตร.ม. 

1,305,000 1,305,000 1,305,000 1,305,000 1,305,000 จำนวนถนนท่ี
ได้มาตรฐาน
ปลอดภัย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. 02/2 



 

 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) แก้ไข ครั้งที ่2/2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน  หน้า ๑๗๐ 

 

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(Kpi) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

18 ลาดยางทับหน้า
ถนน ซอยประชา
อุทิศ 2 หมู่ 8 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

เทลาดยางทับหน้า
ถนน หนา 0.05 ม. 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
1,840 ตร.ม. 

828,000 828,000 828,000 828,000 828,000 จำนวนถนนท่ี
ได้มาตรฐาน
ปลอดภัย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

 รวม   21,931,000 18,031,000 13,856,000 5,733,000 13,383,000    

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02/2 



 

 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) แก้ไข ครั้งที ่2/2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน  หน้า ๑๗๑ 

 

2) แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(Kpi) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 วางท่อน้ำดิบจาก
อ่างเก็บน้ำเขา
ระกำ  

เพื่อใหป้ระชาชนมี
น้ำใช้ในการ
อุปโภคและ
การเกษตรอย่าง
ทั่วถึงและยั่งยืน 

วางท่อส่งน้ำจากอ่าง
เก็บน้ำเขาระกำไปยัง
หมู่บ้าน หมู่ที่ 4 5 6 
7  โดยวางท่อส่งน้ำ 
พร้อมวาล์วควบคมุ
และอาคารประกอบ 
ความยาวประมาณ 
22 กิโลเมตร (ตาม
แบบมาตรฐานกรม
ชลประทาน)  

30,000,000 30,000,000 30,000,000   ระยะทางใน
การวางท่อส่ง
น้ำ 

ประชาชนมีน้ำใช้
ในการอุปโภคและ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอและทั่วถึง 

กองช่าง 

 รวม   30,000,000 30,000,000 30,000,000      
 
 
 

 
 

 
 
 

แบบ ผ. 02/2 



 

 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) แก้ไข ครั้งที ่2/2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน  หน้า ๑๗๒ 

 

 
 
 
 

บัญชีครุภัณฑ ์วัสดุ 
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 

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



 

 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) แก้ไข ครั้งที ่2/2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน  หน้า ๑๗๓ 

 

บัญชีครุภัณฑ์ วัสดุ 
สำหรับที่ไม่ไดด้ำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 

 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕66 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

- - - - - - - - - - - 

           

           

           

           

           

 
 
 

แบบ ผ. 03 



 

 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) แก้ไข ครั้งที ่2/2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน  หน้า ๑๗๔ 

 

ส่วนที่  4 
การติดตามและประเมินผล 

 
 4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
   ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของตนเอง โดยในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นนั้น จะต้องดำเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งนี้ แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล  
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน ดังนั้น จึงต้องมีการกำหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคม
ท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นระดับจังหวัด ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ร่วมกันจัดทำ ทบทวน หรือเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยนำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพ่ือให้สามารถบูรณาการ
กับแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะ
นำไปสู่การจัดทำงบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้
เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   
   ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงต้องกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพื่อนำไปสู่การ  
บูรณาการร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  
แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ไทยแลนด์ ๔.๐  
และในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องมีการติดตามและติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ และการติดตาม
และประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓)  
พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยอาศัยแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น และการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ 
๓.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 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 
 

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไป
และข้อมูลพื้นฐานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะ
ของแหล่งน้ำ ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น 
เขตการปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร 
และช่วงอายุและจำนวนประชากร 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)  
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(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ
ศาสนาประเพณี และงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้า
พ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒)  

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๓)  

๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(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 ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strength 
(จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส)  
และ T-Threat (อุปสรรค) 

(๓)  
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๓. ยุทธศาสตร์ ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ ๖๐  
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 

สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลัก
ประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

สอดคล้องและเชื่องโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่นและยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และ Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

3.3 ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนา
ภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราช
กาลแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาลหลัก
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐ 

(๑๐)  

3.4 วิสัยทัศน ์
 

วิสัยทัศน์ ซึ ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้อง
กับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕)  

3.5 กลยุทธ ์
 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่ งที่ต้องทำตามอำนาจ
หน้าที ่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นที ่จะนำไปสู ่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้
บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕)  

3.6 เป้าประสงค์ของ
แต่ละประเด็นกลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 

(๕)  

3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

3.8 แผนงาน 
 

แผนงานหรือจ ุดมุ ่งหมายเพื ่อการพัฒนาในอนาคต กำหนด
จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การทำโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่องโยง
ดังกล่าว 

(๕)  

3.9 ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที ่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

(๕)  

รวมคะแนน 100  
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4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 
   การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องมีการติดตาม
และประเมินผลการดำเนินโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ ่น โดยแนวทางการติดตามและ
ประเมินผลการดำเนินโครงการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ 
พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้     
 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนา ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 
     ๕.๒  กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 
     ๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (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  มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ (๕) 
     ๕.๑๒  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๑. การสรุป
สถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการ
พัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ , 
ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

๑๐  

๒. การ
ประเมินผลการ
นำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัด
จำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตนั่งเองว่าเป็นไปตามที่
ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่ าไร 
จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตาม
หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่
ได้กำหนดไว้ 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิง
ปริมาณ (Qualitative) 

๑๐  

๓. การ
ประเมินผลการ
นำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ คือ การนำเอา
เทคนิค มาใช้เพ่ือวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการใน
พ้ืนที่นั้น ๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจ
หน้าที ่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การ
ดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การ
ได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) 
ผลการปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแผนปฏิบัติ
ราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ
ส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิง
คุณภาพ (Qualitative) 

๑๐  



 

 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) แก้ไข ครั้งที ่2/2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน  หน้า ๑๘๑ 

 

 
 
 
 
 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแน
นที่ได้ 

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่าง ๆ จนนำไปสู่การ
จ ัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณา
การ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีพ้ืนที่ติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

๑๐  

5. โครงการพัฒนา  ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ ๖๐  
5.1 ความชัดเจน
ของชื่อโครงการ 
 

เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมี
ความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร
ในอนาคต 

(๕)  

5.2 กำหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับ
โครงการ 
 

ม ีว ัตถ ุประสงค ์ช ัด เจน (clear objective)  โครงการท ี ่ กำหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕)  

5.3 เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชัดเจนนำไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้
ถูกต้อง 
 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมาย
ต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ ่มเป้าหมายคืออะไร มี
ผลผลิตอย่างไร กลุ ่มเป้าหมาย พื ้นที ่ดำเนินงาน และระยะเวลา
ดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วง
เวลาใดและจบลงเมื ่อไร ใครคือกลุ ่มเป้าหมายของโครงการ หาก
กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่ม เป้าหมาย
หลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(๕)  

5.4 โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี 
 

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาส
ความเสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

(๕)  



 

 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) แก้ไข ครั้งที ่2/2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน  หน้า ๑๘๒ 

 

 
ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๕.5 เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
 

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 
๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลาง
พัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมาย
อนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการนำไปสู ่ปฏิบัติให้เกิดผล
สัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะ
ยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและ
การหลุดพ้นกบัดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคน
ตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) 
การลดความเลื่อมล้ำทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่องโยงภูมิภาคและ
ความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม
อย่างเป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที ่มี
ประสิทธิภาพ 

(๕)  

5.6 โครงการมีความ
สอดคล้องกับ 
Thailand ๔.๐ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ
ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
ทำน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้า
เชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม 
ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (๓) 
เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น 
รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช ่น ด้านการเกษตรเทคโนโลยีช ีวภาพ 
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕)  

5.7 โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนา
จังหวัดที่ได้กำเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกัน
ได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ ่นต้องเป็นโครงการเชื ่อมต่อหรือ
เดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน 

(๕)  

5.8 โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้าง
ให้ประเทศชาติมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที ่ดำเนินการภายใต้พื ้นฐานความพอเพียงที ่ประชาชน
ดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น
โครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้
ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นท่ีพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

(๕)  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
5.9 งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 
 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการ
จัดทำโครงการได ้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) 
ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency) 

(๕)  

5.10 มีการ
ประมาณการราคา
ถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 
 

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตาม
หลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ ่นมีความ
โปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(๕)  

5.11 มีการกำหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผล
ที่คาดว่าจะได้รับ 

มีการกำหนดตัวชี ้ว ัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) ที่ 
สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้
บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การ
กำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ ่งที่
ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(๕)  

5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่ง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับ
วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควร
คำนึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงาน
ตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่
ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถ
ปฏ ิบ ัต ิ ได ้  (๔ )  เป ็น เหต ุ เป ็นผล สอดคล ้องก ับความเป ็นจริ ง  
(๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(๕)  

รวม  100  

 
4.3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นจากแผนพัฒนาท้องถิ่น  
  การจัดทำแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65) ที่ผ่านมาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน  
ก็เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนองความต้องการพัฒนาของประชาชน 

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น 
  “คมนาคมสะดวก สิ่งแวดล้อมสดใส ใส่ใจสุขภาพชุมชน มุ่งสู่การบริการเป็นเลิศ คู่สังคมไทย” 

โดยดำเนินการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ด้าน ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอยู่ดีมีสุข 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และรักษ์สิ่งแวดล้อม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี 

 เป้าหมายประสงค์ 
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารจัดการให้มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและ

โครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานและเพียงพอ 
๒. เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพพลานามัยที่ดี ได้รับบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง 
๓. เพ่ือให้ประชาชนมีความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๔. เพ่ือให้ประชาชนมีงานทำมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
๕. เพ่ือให้สังคม ชุมชนเข้มแข็ง มีสภาวะแวดล้อมที่ดี ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
๖. เพ่ือปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๗. เพ่ือการบริหารในระบบบูรณาการและการทำงานเน้นความโปร่งใส 

ค่าเป้าหมาย 
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐานที่ได้

มาตรฐานและเพียงพอ 
2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพพลานามัยที่ดี ได้รับบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง 
๓. ประชาชนมีความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๔. ประชาชนมีงานทำมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
๕. สังคม ชุมชนเข้มแข็ง  มีสภาวะแวดล้อมที่ดี  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
๖. ปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๗. การบริหารในระบบบูรณาการและการทำงานเน้นความโปร่งใส 

กลยุทธ์ 
ด้านการบริหารจัดการองค์กร 
1. กำกับให้การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที ่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ต้องเป็นไปเพ่ือ

ประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล และสนับสนุน
ปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล 

2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดทำแผนพัฒนา ในการตรวจสอบการบริหาร
งบประมาณ ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน กิจกรรมโครงการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

ด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคมและความสงบเรียบร้อย 
ส่งเสริม สนับสนุน ให้ประชาชน ชุมชน มีการสร้างชุมชนเข้มแข็ง พ่ึงตนเองและห่างไกลจากสิ่งเสพ

ติด อบรมให้ความรู้ในการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สนับสนุนกิจกรรมกลุ่มอาสาสมัครประชาชน 
ด้านเศรษฐกิจชุมชนและคุณภาพชีวิต 
พัฒนาอาชีพ,ฝึกอบรมและส่งเสริมสนับสนุนอาชีพเสริม ให้แก่ประชาชน เพื่อการพัฒนาและ

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชน 
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ด้านโครงการพื้นฐาน 
1. ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม ระหว่างหมู่บ้าน ตำบล 
2. ดำเนินการขอขยายเขตบริการไฟฟ้าให้มีใช้ทุกครัวเรือน และให้มีไฟฟ้าสาธารณะเพียงพอ 
ด้านแหล่งน้ำ และสาธารณูปโภค 
1. ก่อสร้าง ปรับปรุง ขุดลอก และพัฒนา แหล่งน้ำ เพื ่อการอุปโภค – 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 การออกกำลังกาย การกีฬา เพ่ือสร้างสุขภาพให้แข็งแรง 
3. สนับสนุน ส่งเสริม ให้มีตลาดซื้อขายสินค้าอุปโภค – บริโภค  และการเกษตรให้ถูกสุขลักษณะ 
ด้านการศึกษา  การศาสนา  และวัฒนธรรม 
1. สนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนาให้ประชาชน เยาวชน เด็กด้อยโอกาส ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง 
2. สนับสนุน ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอยู่ดีมีสุข 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการบริการทางสังคม การสังคมสงเคราะห์ คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี 

คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการ 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนให้มีสุขภาพ แข็งแรง และได้รับ

บริการทางสาธารณสุขอย่างทั่วถึง 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการการศึกษาและการกีฬาให้มีประสิทธิภาพ 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันศาสนา และการธำรงรักษาไว้ซึ ่งประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม 

รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
1. พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวให้มีศักยภาพ 
2.ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรม การฝึกอาชีพ และสร้างรายได้ การกระจายสินค้าทาง

การเกษตร กลุ่มเกษตรกรและประชาชน 
3. รณรงค์ให้ประชาชนและกลุ่มเกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที ่ 3 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานท้องถิ่น 



 

 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) แก้ไข ครั้งที ่2/2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน  หน้า ๑๘๖ 

 

2. ส่งเสริมกระบวนการเลือกตั ้ง การออกเสียงมติ และการแสดงความคิดเห็นตามระบอบ
ประชาธิปไตย 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด และการแก้ไขปัญหาที่บั่นทอนความ
มั่นคงของชุมชน เพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อย 

4. ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยต่าง ๆ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
1. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ให้มีมาตรฐานและทั่วถึง 
2. พัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำสาธารณะ เพ่ือใช้ในการอุปโภค-บริโภค และการเกษตร 
3. พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค – สาธารณูปการ ให้ทั่วถึงและเพียงพอต่อความ

ต้องการของประชาชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการที่ดี 
1. พัฒนาระบบเทคโนโลยี และระบบสารสนเทศขององค์กร และเพ่ิมช่องทางการรับรู้ข่าวสารของ

องค์กร 
2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ ประหยัด โปร่งใส และเป็นธรรม 
3.จัดหาและพัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ภายในสำนักงานและสถานที่ปฏิบัติงานให้เพียงพอ 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓)  
พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นการสรุปผลในภาพรวมของท้องถิ่น เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ และการติดตาม
และประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าสามารถดำเนินการได้มากน้อยเพียงใด ทั้งในเชิง
ปริมาณ และเชิงคุณภาพ ซึ่งสามารถวัดผลได้ทั้งเชิงสถิติต่าง ๆ โดยแบบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ดังนี้ 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) แก้ไข ครั้งที ่2/2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน      หน้า  ๑๘๗ 

แบบท่ี  1  แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของท้องถิ่นโดยตนเอง 
คำชี้แจง  :  แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่นแล้ว 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน  อำเภอเมืองตราด  จังหวัดตราด 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การดำเนินงาน 
ไม่มี 

การดำเนินงาน 
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี 

  

2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี 

  

3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ   
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   
5. มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่าง
แผน 
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

  

ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล   
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน   
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น ( SWOT ) เพ่ือประเมินสภาพ
การพัฒนาท้องถิ่น 

  

10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น 

  

11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด กลุ่มจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด 

  

12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน   
13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน   
15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด กลุ่ม
จังหวัด    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

  

16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   
17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   
18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   

 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) แก้ไข ครั้งที ่2/2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน      หน้า  ๑๘๘ 

แบบท่ี 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

คำชี้แจง  : แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีการกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงาน
ผลการดำเนินงาน ปีละไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง  
ส่วนที่ 1    ข้อมูลทั่วไป 
1.๑ ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 
๑.2 รายงานผลการดำเนินงาน เดือน................. พ.ศ. ................ 
 
ส่วนที่   2    ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  

จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  

ยุทธศาสตร์ ปีที ่๑ (2566) ปีที ่๒ (2567) ปีที ่๓ (๒๕๖8) ปีที ่๔ (๒๕๖9) ปีที ่๔ (๒๕70) 
จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

 ๑. 
        

  
 ๒. 

        
  

 ๓.  
        

  
 ๔.  

        
  

 ๕.  
        

  
.           
.           

รวม           

 
ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ............................ 

ยุทธศาสตร ์ โครงการทั้งหมด อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย ดำเนินการ  
100 % 

จำนวน คิดเป็น จำนวน คิดเป็น จำนวน คิดเป็น จำนวน คิดเป็น จำนวน คิดเป็น 
1.            

2.            
๓.            
๔.            
๕.            
.           
.           

รวม           

 
 
 
 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) แก้ไข ครั้งที ่2/2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน      หน้า  ๑๘๙ 

ส่วนที่  3  ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี …..… (ระหว่างเดือนตุลาคม ........ – เดือนกันยายน ........) 

 

โครงการ 
ผลการดำเนินงาน งบประมาณ 

ดำเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายไป 

1.      
2.      
3.      
4.      
.      
.      

รวม   
 
แบบท่ี 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ 
คำชี้แจง  :  แบบที่ 3 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง ในเดือน
ธันวาคมทุกปี 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1.1  ชื่อองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน  อำเภอเมืองตราด  จังหวัดตราด 
1.2  วัน/เดือน/ปีที่รายงาน : ……………………………………………………………………………………………………………… 

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์ และโครงการในปีงบประมาณ ............................. 

ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

 
ยุทธศาสตร์ 

จำนวนโครงการ 
จำนวนโครงการที่ 
ปรากฏอยู่ในแผน 

จำนวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบัต ิ

1.    
2.    
3.   
4.    
5.    
.   
.   

รวม   
 

 
 
 
 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) แก้ไข ครั้งที ่2/2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน      หน้า  ๑๙๐ 

ยุทธศาสตร์ที่  ............................................. (ปีงบประมาณ...........) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ต้ังไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

1      
2      
3      
4      
5      
.      
.      

รวม     
 
แบบท่ี  3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน 
แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน ในภาพรวม 
ปีงบประมาณ ................................ 
คำชี้แจง :  แบบที่ 3/2 เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองโสนในภาพรวมโดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง ในเดือนธันวาคมของทุกปี 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1.1  เพศ  (1)     ชาย   (2)     หญิง 
1.2  อายุ  (1)     ต่ำกว่า  20  ปี    (2)     20 – 30  ป ี  

(3)     31 – 40  ป ี  (4)     41 – 50  ป ี   
(5)     51 – 60  ป ี  (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)ุ  ………………………………………………………. 

 
ส่วนที่   2    ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน 
ท่านที่มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 
 

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม    
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม    
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ / กิจกรรม    
4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ    
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5. การเปดิโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม    
6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด    
7. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น    
8. การแกไ้ขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน    
9. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม    

 
แบบท่ี 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสนใน
ภาพรวม (ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนา) 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1.1  เพศ  (1) ชาย   (2)  หญิง   
1.2  อายุ  (1) ต่ำกว่า  20  ปี   (2)  20 – 30 ป ี  
  (3)  31 – 40  ป ี   (4) 41 – 50  ป ี  
  (5)  51 – 60  ป ี   (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 (ระบุ) ……………………………………………………………………. 

ส่วนที่  2 ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน 
2.1  หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ

พัฒนาด้านต่าง ๆ (ยุทธศาสตร์.....................) โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้คะแนนองค์กรส่วนปกครอง
ท้องถิ่นของท่านเท่าใด 

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

( 10 คะแนน ) 
1) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กิจกรรม  
2) มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม  
3) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ / กิจกรรม  
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ  
5) การเปดิโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม  
6) การดำเนินเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด  
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8) ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม  
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สรุปแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
การจ ัดทำแผนพัฒนาขององค ์กรปกรองส ่วนท ้องถิ ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7467 เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) นั้น  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2566 – 2570) โดยนำข้อมูลการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา  
จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) มาทบทวนและปรับใช้ในการจัดทำแผน โดยพิจารณาให้มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัดตราด ยุทธศาสตร์กลุ ่มจังหวัดภาค
ตะวันออก แผนพัฒนาจังหวัดตราด แผนพัฒนาภาคตะวันออก แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน
มีรายละเอียดเป้าหมาย ดังนี้ 

เป้าหมายประสงค์  
 1. เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้ได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ ความรู้ 
ทักษะการประกอบอาชีพ ส่งเสริมสนับสนุนด้านสาธารณสุข สร้างสุขภาวะที่ดีของประชาชน การจัดการบริการ
สังคมสงเคราะห์แก่ เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และการบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง 
 2. เพื่อการพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนด้านการศึกษา ด้านการกีฬา และรักษาไว้ซึ ่งศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีท้องถิ่น ส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญา และสร้างองค์ความรู้ให้ให้ สังคม ชุมชน
เข้มแข็ง มีสภาวะแวดล้อมที่ดี ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 3. เพ่ือการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจให้ประชาชนมีงานทำมีรายได้เพ่ิมขึ้น สนับสนุนให้
ประชาชนและเกษตรกรรวมกันดำเนินการในการผลิต และการตลาด เพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง การบริหาร
จัดการแหล่งท่องเที่ยวที่มีให้มีประสิทธิภาพ และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๆ ที่มีความหลากหลายภายใต้การมี
ส่วนร่วมของประชนชนในพื้นที่  
 4. เพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ 
ระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการพึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างองค์ความรู้ใน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 5. เพื่อการส่งเสริมให้ประชาชนมีความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และมุ่งเน้นการ
มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาอบายมุข การเสริมสร้างความสมานฉันท์ของชุมชนในท้องถิ่น 
ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 6. เพื่อการบริหารจัดการและมุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานและทั่วถึง เพื่อสนับสนุน
การพัฒนาพื้นที่ในทุก ๆ ด้าน ให้มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐานและเพียงพอ 
 ๗. เพื่อการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการและการบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส 
เป็นธรรม และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานท้องถิ่น 

ค่าเป้าหมาย 
  1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เข้าถึงการบริการด้านสาธารณสุข การสังคมสงเคราะห์ และการ
บริการสาธารณะอย่างทั่วถึง 
 2. ชุมชนมีความเข้มแข็ง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้านการศึกษา ด้านการกีฬา ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณีท้องถิ่น 
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 3. ประชาชนมีการรวมกลุ ่ม/สหกรณ์ช ุมชน มีการบริหารจัดการแหล่งท่องเที ่ยวอย ่างมี
ประสิทธิภาพ การมีส่วนร่วมของประชนชนในพื้นท่ี  
 4. ประชาชนมีการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการอยู่อาศัยแบบพึ่งพิง
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 5. ประชาชนมีส่วนร่วมในการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาอบายมุข และความ
สมานฉันท์ของชุมชน 
 6. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน 
 7. กระบวนการบร ิหารจ ัดการและการบร ิการสาธารณะท ี ่ม ีประส ิทธ ิภาพ โปร ่งใส  
เป็นธรรม และประชาชนมีส่วนร่วม 

  กลยุทธ์ 
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 

 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนให้มีสุขภาพแข็งแรง และได้รับ
บริการทางสาธารณสุขอย่างทั่วถึง  
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการสังคมสงเคราะห์คุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้
พิการ 
 3. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพ และองค์ความรู้ให้แก่ประชาชน ให้สามารถดำรงชีพได้อย่าง
เหมาะสม 

ด้านการส่งเสริมการสาธารณสุข 
1. สนับสนุนส่งเสริมการให้บริการสาธารณสุข การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อต่าง ๆ 
2. สนับสนุน ส่งเสริม การออกกำลังกาย การกีฬา เพ่ือสร้างสุขภาพให้แข็งแรง 
3. สนับสนุน ส่งเสริม ให้มีตลาดซื้อขายสินค้าอุปโภค – บริโภค  และการเกษตรให้ถูกสุขลักษณะ 
 
ด้านการศึกษา การกีฬา การศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้เด็กและเยาวชนได้รับ

การศึกษาอย่างทั่วถึง รวมทั้งการกีฬาและนันทนาการ 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพย์สิน

ทางปัญญา 
 3. สร้างจิตสำนึกให้เด็ก เยาวชน และประชาชน มีความหวงแหนประเพณี วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

ด้านการการพัฒนาเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรม การฝึกอาชีพ และสร้างอาชีพให้แก่ กลุ่มเกษตรกรและ
ประชาชน 
 2. ส่งเสริมองค์ความรู้ให้เกิดแก่คนในชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ชุมชน และมุ่งเน้นให้เกิด
การพ่ึงพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีศักยภาพและมีมาตรฐานควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  
 4. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพ้ืนที่ 
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ด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคมและความสงบเรียบร้อย 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตย การสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาชุมชน ความ

เสมอภาค และสิทธิเสรีภาพ 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีการสร้างชุมชนเข้มแข็ง การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ

ติด และอบายมุข 
3. ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการกิจกรรมกลุ่มอาสาสมัครประชาชน การดูแลการจราจรและการรักษา

ความสงบเรียบร้อย และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นท่ี 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมในตำบลให้มีมาตรฐานและทั่วถึง 
2. ดำเนินการขอขยายเขตบริการไฟฟ้าให้มีใช้ทุกครัวเรือน และให้มีไฟฟ้าสาธารณะเพียงพอ 
3. ก่อสร้าง ปรับปรุง และพัฒนาแหล่งน้ำสาธารณะเพื ่อการอุปโภค – บริโภค รวมถึงเพ่ือ

การเกษตรให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ 
4. พัฒนาและปรับปรุงให้มีระบบสาธารณูปโภค – สาธารณูปการอย่างทั่วถึงต่อความต้องการของ

ประชาชนในพื้นท่ี 
 ด้านการบริหารจัดการองค์กร 

1. กำกับให้การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที ่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ต้องเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชน สร้างจิตสำนึกและเพ่ิมสมรรถนะให้แก่บุคลากร โดยใช้นโยบายรัฐบาล วิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล และปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดทำแผนพัฒนา ในการตรวจสอบการบริหาร
งบประมาณ ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน กิจกรรมโครงการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

3. ส่งเสริมให้ทุกกองใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และการบริการสาธารณะที่ดีแก่ประชาชน 
4. จัดหา/ปรับปรุงอุปกรณ์ สถานที่ และครุภัณฑ์ท่ีให้บริการสาธารณะและพัฒนาระบบเทคโนโลยี

และระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 
 โดยการพัฒนาท้องถิ่น อาศัยกรอบจุดยืนทางยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอยู่ดีมีสุข 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการบริการการสังคมสงเคราะห์ คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา 

ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการ 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนให้มีสุขภาพ แข็งแรง และได้รับ

บริการทางสาธารณสุขอย่างทั่วถึง 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการการศึกษาและการกีฬาให้มีประสิทธิภาพ 
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันศาสนา และการธำรงรักษาไว้ซึ ่งประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม 

รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
1. พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวให้มีศักยภาพ 
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2. ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรม การฝึกอาชีพ และสร้างรายได้ การกระจายสินค้าทาง
การเกษตร กลุ่มเกษตรกรและประชาชน 

3. รณรงค์ให้ประชาชนและกลุ่มเกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

๔. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที ่ 3 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานท้องถิ่น 
2. ส่งเสริมกระบวนการเลือกตั ้ง การออกเสียงมติ และการแสดงความคิดเห็นตามระบอบ

ประชาธิปไตย 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด และการแก้ไขปัญหาที่บั่นทอนความ

มั่นคงของชุมชนเพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อย 
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยต่าง ๆ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมในตำบลให้มีมาตรฐานและทั่วถึง 
2. พัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำสาธารณะ เพ่ือใช้ในการอุปโภค - บริโภค และการเกษตร 
3. พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค – สาธารณูปการ ให้ทั ่วถึงและเพียงพอต่อความ

ต้องการของประชาชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการที่ดี 
1. เสริมสร้างธรรมาภิบาลในองค์กร สร้างจิตสำนึกและเพิ่มสมรรถนะให้แก่บุคลากร โดยใช้

นโยบายรัฐบาล วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล และปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการบริหาร

งบประมาณ ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานกิจกรรมโครงการของ
องคก์รให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม 

3. ส่งเสริมให้ทุกกองใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และการบริการสาธารณะที่ดีแก่ประชาชน 
4. จัดหา/ปรับปรุงอุปกรณ์ สถานที่ และครุภัณฑ์ท่ีให้บริการสาธารณะและพัฒนาระบบเทคโนโลยี

และระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 
 
4.4 ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

4.4.1 ผลกระทบนำไปสู่อนาคต 
ภาพรวมของสภาพปัญหาในพื้นที่ 
1. ปัญหาสาธารณภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันได้แก่ ภัยแล้ง วาตะภัย  น้ำ

ท่วม อัคคีภัย รวมไปถึงน้ำทะเลเข้าพื้นที่การเกษตรของประชาชน โดยเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนใน
พ้ืนทีเ่กิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน 

2. ปัญหายาเสพติดในตำบล ในพื้นที่ยังไม่พบว่ามีการค้ายาเสพติด และยังไม่พบรายงานว่ามีผู้ติดยา
เสพติด ควรส่งเสริมกิจกรรมการรับรู้โทษของยาเสพติดรวมไปถึงวิธีป้องกันภัยจากยาเสพติด ต่อเยาวชนและ
ประชาชนในพื้นท่ี 
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3. ปัญหาด้านถนน ในตำบลหนองโสนบางสายยังคงเป็นถนนดินลูกรัง รวมถึงมีการลงหินคลุกในบาง
เส้นทาง ประชาชนสัญจรไปมายังไม่สะดวก เนื่องด้วยเหตุผลด้านงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
อยู่อย่างจำกัด และถนนบางเส้นทางมีความยาว เมื่อจะดำเนินการก่อสร้างถนนให้มีความคงทนถาวรจึงต้องใช้
งบประมาณเป็นจำนวนมากซึ่งเกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลที่จะดำเนินการได้ 

4. ผู้สูงอายุในตำบลมีจำนวนเพ่ิมขึ้น ตามแนวโน้มและสถานการณ์ในภาพรวมในทุกปีในตำบลหนอง
โสนจะมีอัตราประชากรเข้าสู่วัยสูงอายุมากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนเด็กแรกเกิด ดังนั้น เมื่อประชากรเข้าสู่
วัยสูงอายุจะมีสิ่งเข้ามาคุกคามทั้งทางร่างกายและจิตใจ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านสุขภาพ ปัญหาการดำเนินชีวิต 
ความเครียด 

5. ปัญหาการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนที่มีรายได้น้อย ประชาชนในตำบลยังมีคนรายได้น้อย มี
หนี้สินเยอะ ไม่เพียงพอในการดำรงชีวิต ค่าครองชีพสูง  
 แนวทาง/ข้อเสนอแนะ ในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ 
 แนวทางการส่งเสริมการพัฒนา 
  คุณภาพชีวิตและสังคม – ส่งเสริม/พัฒนา ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ใช้ชีวิตที่ดีบนฐานปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ได้รับการศึกษา การสังคมสงเคราะห์ และการบริการสาธารณะอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง 

เกษตรกรรม – สร้างเอกลักษณ์สินค้าและผลผลิตทางการเกษตร ให้มีคุณภาพ ปลอดภัย และส่งเสริม
การพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  รวมไปถึงการเพิ่มมูลค่าในสินค้า
การเกษตรและอาหารทะเล 

การท่องเที่ยว/ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม – ส่งเสริมการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวด้วยภูมิ
ปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ส่งเสริมกิจกรรมให้ชุมชนร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการ
จัดการขยะในครัวเรือน รวมไปถึงปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความมั่นคง – ส่งเสริมการสร้างชุมชนเข้มแข็ง ตะหนักถึงความมั่นคงและการมีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหา ส่งเสริมการใช้ประโยชน์การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งทางบกและทางทะเลอย่างยั่งยืน 
รวมทั้งการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน และส่งเสริมการแก้ไขปัญหาความมั่งคงแบบบูรณาการ
อย่างเป็นรูปธรรม 

  แนวทางเชิงการป้องกัน 
  คุณภาพชีวิตและสังคม – ส่งเสริมการเสริมสร้างความรู้ การสร้างภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งให้กับเด็ก เยาวชน 
และประชาชน เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ ส่งเสริมสถาบันครอบครัวในการเฝ้าระวัง
ปัญหา และภัยคุกคามทางสังคมที่จะเข้ามาในชุมชน ด้วยกลไกที่เข้มแข็งของชุมชน 
   เกษตรกรรม – ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการใช้สารเคมีทางการเกษตร ส่งเสริมการพัฒนา
ผลิตผล กาส่งเสริมการตลาดของสินค้า 
   การท่องเที่ยว/ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม – ส่งเสริมความรู้ความเข้าร่วมร่วมกันในชุมชนใน
การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารการจัดการขยะอย่างถูกวิธี และส่งเสริม
การใช้ประโยชน์จากขยะ 

  ความมั่นคง – สร้างกระบวนการในการบูรณาการร่วมกันของชุมชน องค์กรในทุกระดับ ในการร่วมคิด 
ร่วมทำ ร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ทั้งเรื่องยาเสพติด และสาธารณภัยในพื้นที่ 
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แนวทางเชิงการแก้ไข 
  คุณภาพชีวิตและสังคม – ส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งมีความเป็นชุมชนแห่งการแบ่งปัน ไม่ทอดทิ้ง
กัน เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพึ่งพาอาศัยกัน และมุ่งเน้นการให้บริการการสังคมสงเคราะห์ และการ
บริการสาธารณะอย่างทั่วถึงเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำ 

เกษตรกรรม – ส่งเสริมการร่วมกลุ่มเกษตรในพื้นที่ ส่งเสริมการทำการเกษตรโดยการลดการใช้สารเคมี 
เน้นปุ๋ยชีวภาพเข้ามาทดแทน ส่งเสริมการพัฒนาผลิตผลทั้งทางปริมาณ มูลค่าและความหมากหลายของผลสินค้า
ทางการเกษตร 

การท่องเที่ยว/ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม – ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและการ
จัดการขยะที่เป็นปัญหาเร่งด่วนในชุมชน ร่วมไปถึงปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
  ความมั่นคง – พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและ
ทั่วถึง เพื่อการส่งเสริมการพัฒนาในด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน การส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน และการ
ใช้กระบวนการทางกฎหมายในการปราบปรามการกระทำผิดที่มีผลกระทบต่อสังคม รวมถึงกิจกรรมที่มีประโยชน์
กับเด็กและสังคม โดยเฉพาะการจัดการในพ้ืนที่เสี่ยง 

4.4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
ข้อสังเกต 
การดำเนินการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ผ่านมา การสำรวจข้อมูล การลงพื้นที่ รวมถึงคำร้อง

ของประชาชน พบว่าประชาชนยังมีความเดือดร้อน และมีปัญหาความเป็นอยู่ที่จะต้องดำเนินการแก้ไขอยู่มาก 
ทั้ง ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำในการอุปโภค แหล่งน้ำทางการเกษตร ปัญหาจากสาธารณ
ภัยในพื้นที่ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต ส่งเสริมด้านการศึกษา สาธารณสุข ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  ทำให้มีการเสนอโครงการเข้ามาเป็นจำนวนมาก ซึ่งบางโครงการเป็นโครงการที่หมู่บ้าน/ชุมชน 
สามารถดำเนินการเองได้ บางโครงการเป็นโครงการที่ใช้งบประมาณจำนวนมาก ซึ่งงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีจำกัดไม่เพียงพอต่อการจัดการ รวมทั้งข้อจำกัดด้านบุคลากร 

ข้อเสนอแนะ  
จากข้อสังเกตดังกล่าว มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ดังนี้  
1. หมู่บ้าน/ชุมชนควรนำมาพิจารณาจัดลำดับความสำคัญโดยประชาคมท้องถิ่น ซึ่งมีหลายภาคส่วน 

ประกอบไปด้วย คณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้นำหมู่บ้าน ตัวแทน
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง ประชาชนทั่วไป ร่วมกันพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของ
โครงการว่า โครงการใดที่สามารถดำเนินการเองได้ในชุมชน จัดตั้งกลุ่มต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมและขับเคลื่อนชุมชนให้
เข้มแข็ง และควรเสนอโครงการที่พัฒนาให้ครอบคลุมในทุกด้าน ไม่มุ่งเน้นด้านใดด้านหนึ่ง  

2. กรณีโครงการที่เกินศักยภาพ ชุมชน/หมู่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ร่วมบูรณาการ่วมกันเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอ่ืน 

3. การพัฒนาพื้นที่ การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ต้องพิจารณาโครงการ/
กิจกรรม รวมทั้งครุภัณฑ์ที่ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนตามแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็น
กรอบในการพัฒนา เพื ่อให้มีความสอดคล้องกันในด้านข้อมูลโครงการ และข้อมูลบนระบบการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

4. การจัดทำโครงการ การพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น  หรือการ
เพ ิ ่มเต ิมแผนพ ัฒนาท ้องถิ่ น ควรพ ิจารณาถ ึงสภาพป ัญหาความเด ือนร ้อนของประชาชนในพื ้นที่   
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โดยโครงการต้องเป็นโครงการที่สามารถดำเนินการและแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในพื้นที่  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง และสามารถดำเนินการได้จริง  
และเพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์การประเมินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีกำหนด 

5.  การดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ควรมีการเร่งรัดให้
โครงการสามารถดำเนินการไดต้ามกรอบระยะเวลาของแผนการดำเนินงานตามปีงบประมาณนั้น 

6. องค์การบริหารส่วนตำบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละ
ด้านที่จะต้องดำเนินการ รวมทั้งภารกิจที่ได้รับถ่ายโอนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นการช่วยลดปัญหาใน
การดำเนินการด้านงบประมาณ 

ผลจากการพัฒนา 
จากการพัฒนาที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน ได้มุ่งเน้นการพัฒนาและการแก้ไข

ปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างครอบคลุมทุกด้าน โดยใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ด้าน ประกอบด้วย 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอยู่ดีมีสุข  ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และรักษ์สิ่งแวดล้อม  ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี ส่งเสริมการพัฒนาทั้งด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เส้นทางคมนาคม 
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมอาชีพ การส่งเสริมการเกษตร การท่องเที่ยว การ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  โดยผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ประชาชนมีความพึงพอใจ และให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ แต่
ด้วยพื้นที่ก็ยังคงมีปัญหาในพื้นที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการวิเคราะห์ และหาแนวทางในการ
แก้ไข เพื่อบรรเทาความเดือนร้อน และส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ให้มีคุณภาพชีวิต สังคม 
สภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ  

 
 



 
 

 
 

 

 


