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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 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 18 กำหนดให้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น กรณีเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมาย
จัดตั้ง ให้จัดทำหรือทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมก่อนปีงบประมาณถัดไป โดยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้มีการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แล้วนั้น  กระทรวงมหาดไทยพิจารณา
แล้วเห็นว่า เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) สามารถ 
บูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดให้แก่
ประชาชน จึงอาศัยอำนาจตามข้อ 5 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวปฏิบัติ นั้น 
     บัดน ี ้  องค ์การบร ิหารส ่วนตำบลหนองโสน ได ้ดำเน ินการ จ ัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2566 - 2570) เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น เพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสนจึงจะใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เป็นกรอบในการจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม และการดำเนิน
โครงการ/กิจกรรม ในการให้บริการสาธารณะและดำเนินการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป 
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ส่วนที่ ๑ 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 
1. ด้านกายภาพ 
   1.1 ที่ตั้ง  
  ความเป็นมาของตำบลหนองโสน โดยในอดีตเดิมมีพื้นที่มีหนองน้ำขนาดใหญ่อยู่แห่งหนึ่ง และมีต้น
โสนอยู่ในรอบ ๆ พ้ืนที่ของหนองน้ำเป็นจำนวนมาก ชาวบ้านจึงเรียกบริเวณนั้น ว่า "หนองโสน" และเมื่อมีการแบ่ง
เขตปกครองออกเป็นตำบล ชาวบ้านจึงเรียกชื่อหนองน้ำแห่งนี้เป็นชื่อตำบลว่า "ตำบลหนองโสน" ตั้งแต่นั้นมาจวบ
จนปัจจุบัน  พ้ืนทีต่ำบลหนองโสนตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอเมืองตราด ห่างจากอำเภอเมืองประมาณ 6 กิโลเมตร 
โดยมีเขตพ้ืนทีต่ิดกับเขตใกล้เคียง ดังนี้ 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 
  ทิศใต ้  ติดต่อกับ ตำบลห้วงน้ำขาว อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 
       และตำบลน้ำเชี่ยว อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด 
           ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลน้ำเชี่ยว อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด 

    1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของจังหวัดตราดมีทั้งพื้นที่เป็นแผ่นดินและพื้นน้ำ ประกอบไปด้วย

เทือกเขาสูงอุดมสมบูรณ์ด้วยป่าเบญจพรรณและป่าดิบทางตะวันออก ส่วนทางใต้เป็นบริเวณหมู่เกาะต่าง ๆ สภาพ
ภูมิประเทศแบ่งออกเป็นที่ราบลุ่มน้ำ ได้แก่ บริเวณที่ราบตอนกลางและตะวันออกซึ่ งเหมาะกับการทำนาข้าวและ
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 สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปอากาศค่อนข้างร้อน อุณหภูมิเฉลี่ยตลอด
ทั้งปี 27.3 องศาเซลเซียส โดยในปี 2563 อุณหภูมิสูงสุด ที่ 34.3 องศาเซลเซียสต่ำสุด 23.5 องศาเซลเซียส มี
ฝนตกตลอดทั้งปี 196 วัน ปริมาณน้ำฝนวัดได 3,520 มิลลิเมตร (ข้อมูลจากศูนย์ภูมิอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา 
พ.ศ. 2563) 



 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) องค์การบริหารสว่นตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวดัตราด                      หน้า  ๒ 

   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 แต่เนื่องจากจังหวัดตราดอยู่ในละติจูดที่ต่ำและมีพื้นที่ติดบริเวณชายฝั่งทะเลซึ่งได้รับอิทธิพลจากลม
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 

 
 
 
 
 

นายยุทธนัย   สุทธิวารี 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน 

นางสาวนภารัตน์   สุทธิวารี 
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน 

นายสุวิทย์  กสิฤกษ์ 
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน 

นางสาวพลอยไพลิน  เอกสินชล 
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 
 

 ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที ่5 
 

  6 
 

หนองโพรง (หินโค่ง) นายวัฒนา อานามวงษ์ 
 

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที ่6 
 

  7 
 

ปลายคลองน้ำเชี่ยว 
 

นายธนวัฒน์ ถนอมจิต 
 

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที ่7 
 

  8 พรงจาก นางไพรัตน์ จรภิภพ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที ่8 
 

3. ประชากร 
ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร ตำบลหนองโสนมีความหนาแน่นเฉลี่ยประชากร 116.09 คน/ตาราง

กิโลเมตร โดยสามารถแยกประชากรตามหมู่บ้าน รายละเอียดดังนี้ 

หมู่บ้าน 
จำนวน 

รวม   จำนวนครัวเรือน ชาย        หญิง 
หมู่ที่ 1 บ้านหนองโสนบน 405 439 844 304 
หมู่ที่ 2 บ้านหนองโสน 280 330 610 320 
หมู่ที่ 3 บ้านพรงลำบิด 478 493 971 345 
หมู่ที่ 4 บ้านสระบัว 357 399 756 277 
หมู่ที่ 5 บ้านหนองโพรง 185 216 401 155 
หมูที่ 6 บ้านหนองโพรง (หินโค่ง) 406 419 825 348 
หมู่ที่ 7 บ้านปลายคลองน้ำเชี่ยว 149 144 293 101 
หมู่ที่ 8 บ้านพรงจาก 234 262 496 209 

รวม 2,494 2,702 5,196 2,059 

(ข้อมูลจากระบบสถิติทางการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564) 
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ข้อมูลการใช้สิทธิ์เลือกตั้งของประชาชนตำบลหนองโสน  
การใช้สิทธิ์เลือกตั้งของประชาชนตำบลหนองโสน ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน ในวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  - จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง  4,151 คน 
  - จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มาแสดงตนรับบัตรเลือกตั้ง  3,369 คน  คิดเป็นร้อยละ 81.16 
  - จำนวนบัตรดี  3,177 บัตร  คิดเป็นร้อยละ 94.30  
  - จำนวนบัตรเสีย 129 บัตร  คิดเป็นร้อยละ 3.83  
  - จำนวนบัตรที่ไม่เลือกผู้สมัคร 63 บัตร  คิดเป็นร้อยละ 1.87 
  โดยสามารถแบ่งตามเขตการเลือกตั้ง ดังนี้ 

เขต
เลือกตั้ง 

ผู้มีสิทธิ์
เลือกตั้ง 

ผู้มาใช้สิทธิ์
เลือกตั้ง 

บัตรดี บัตรเสีย บัตรที่ไม่เลือก
ผู้สมัคร 

จำนวน จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อย
ละ 

จำนวน ร้อยละ 

1 678 629 92.77 538 85.53 42 7.80 49 6.67 
2 489 330 67.48 307 93.03 16 4.85 7 2.12 
3 744 597 80.24 564 94.43 22 3.69 11 1.84 
4 605 432 71.40 403 93.29 16 3.20 13 3.01 
5 325 277 83.23 271 97.23 1 0.38 5 1.81 
6 651 559 85.87 531 94.99 25 4.47 3 0.54 
7 244 216 88.53 213 98.61 2 0.93 1 0.46 
8 400 321 90.25 304 94.70 12 3.74 5 1.56 

4. สภาพสังคม 
  4.1 การศึกษา  

ในเขตพ้ืนที่ตำบลหนองโสน มีสถานศึกษา ดังนี้ 
โรงเรียนประถมศึกษา  จำนวน 2  แห่ง  ได้แก่ 

    1. โรงเรียนวัดไทรทอง (นักเรียน 209 คน)  
2. โรงเรียนบ้านปากคลองน้ำเชี่ยว    (นักเรียน 18 คน)  

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน    จำนวน 1  แห่ง 
   สถานที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน / ห้องสมุดประชาชน จำนวน  7  แห่ง 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนประถม (อนุบาล 3 ขวบ  18 คน) จำนวน 1  แห่ง 
(ข้อมูลกองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563) 

  4.2 สาธารณสุข 
พ้ืนที่ตำบลหนองโสน มีสถานที่ให้บริการด้านสาธารณสุข ดังนี้ 

  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล    จำนวน 1  แห่ง   
  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ  ร้อยละ 100 
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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 71  สาย 
ถนนลาดยาง      จำนวน 3    สาย  
ถนนลูกรัง      จำนวน 37  สาย 
รางระบายน้ำ       จำนวน 66  สาย 
(ข้อมูลกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน พ.ศ. 2563) 

  5.2 การไฟฟ้า  
ประชาชนในพื้นท่ีตำบลหนองโสนมีไฟฟ้าใช้ในชีวิตประจำวัน ร้อยละ 100 

  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 ซึ่งสามารถติดต่อสื่อสารได้รวดเร็ว และสามารถใช้ระบบอินเตอร์เน็ตได้ เช่น โทรศัพท์มือถือ โดย
สำหรับสถานที่ราชการยังคงใช้ระบบโทรศัพท์พ้ืนฐานในการติดต่อสื่อสาร   

  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 
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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 

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 
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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 ี“กินข้าว วิ่งว่าว เฝ้าทุ่ง”  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
ความสมัครสมาน สามัคคี รักใคร่ ปรองดอง กลมเกลียว เกิดการมีส่วนร่วม เพราะการทำร้านม้าเมรุลอย ต้องใช้
แรงงานจำนวนมาก เพื่อนบ้านและคนในท้องถิ่นจะต้องสละเวลามาร่วมแรงร่วมใจกันทำเหนื อสิ่งอื่นใด ซึ่งในทำ
การร้านม้าเมรุลอย มีผลลัพธ์คือ การได้ร่วมสืบขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 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 
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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.) เป็น
ต ้น 3) แมลงที ่ช ่วยผสมเกสร (Pollinator) เช ่น ผ ีเส ื ้อลายเส ือลาย (Barsinesp.), ผีเส ื ้อพุ ่มไม ้ธรรมดา 
(Hypolycaenaerylus) และผีเสื้อหางริ้วขาวใหญ่ (Neomyrinanivea) เป็นต้น 

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

ความหลากหลายของสัตว์น้ำเศรษฐกิจจังหวัดตราด 
บริเวณตำบลวังกระแจะตำบลห้วงน้ำขาว ตำบลหนองโสน ตำบลหนองเสม็ด ตำบลหนองคันทรง 

ตำบลเนินทราย ตำบลท่าพริก ตำบลตะกางและตำบลชำราก อำเภอเมืองตราดตำบลแหลมงอบ และตำบลน้ำเชี่ยว 
อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด พบสัตว์น้ำเศรษฐกิจทั้งหมด 8 วงศ์ 9 ชนิด จำแนกเป็น กลุ่มปลา (Chordata) 5 
วงศ์ 5 ชนิด และกลุ่มกุ้ง/ปู (Crustacean) 3 วงศ์ 4 ชนิด โดยวงศ์ท่ีพบจำนวนชนิดมากที่สุด คือ วงศ์ Penaeidae 
(วงศ์กุ้ง) พบ 2 ชนิด ได้แก่ กุ้งขาวและกุ้งกุลาดำ ส่วนวงศ์ที่เหลือ พบอย่างละ 1 ชนิด เช่น วงศ์ Mugilidae (วงศ์
ปลากระบอก) ได้แก่ ปลากระบอก วงศ์ Megalopidae (วงศ์ปลาตาเหลือก) ได้แก่ ปลาตาเหลือก 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 ชนิดที่พบมากท่ีสุด คือ หอยกะทิ มีความหนาแน่นเท่ากับ 5.50 
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ตัวต่อตารางเมตร รองลงมาคือ หอยหูปากม่วง มีความหนาแน่นเท่ากับ 4.00 ตัวต่อตารางเมตร นอกจากนี้ยังพบ
ชนิดอื่นๆเพ่ิมเติม ได้แก่ หอยหูแมว ปูแสมก้ามส้ม หอยหูปากเหลือง หอยขี้นก และหอยเทียนเมื่อพิจารณาความ
หลากหลายของประชาคมสิ่งมีชีวิตพ้ืนป่าชายเลนบริเวณจังหวัดตราด พบว่ามีค่าดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพ 
(H’) เทา่กับ 1.78 ค่าดัชนีความชุกชุมของชนิดพันธุ์ (d) เท่ากับ 1.32 และค่าดัชนีความสม่ำเสอ (J’) เท่ากับ 
0.92 
(ข้อมูลจากสำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน) 
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ส่วนที่  2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
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 ซึ่งรวมถึงการสร้างความสามัคคีของคนในชาติที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม
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 โดยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกล่าวจะสง่ผล
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  เพื่อให้ประเทศไทยสามารถยกระดับเป็นเจ้าของ
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
และการเมืองเพื่อให้เกิดการบริหารราชการที่ดีและมีเสถียรภาพทางการเมือง 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 และถ่ายทอดไปสู่แผนในระดับอ่ืน 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 การดำรงอยู่อยา่งมั่นคง 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 
เพื่อให้ประเทศไทยสามารถยกระดับการพัฒนาให้บรรลุตมวิสัยทัศน์และเป้าหมายของการ

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 



 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) องค์การบริหารสว่นตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวดัตราด                      หน้า  ๑๙ 

๘) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค 

  ๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได้จัดทำขึ้นในช่วงเวลา

ของการปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดกันมากขึ้น  โดยได้
น้อมนาหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่องจากแผนพัฒนา
ฯ ฉบับที่ ๙ - ๑๑ เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง  เกิดภูมิคุ ้มกัน 
และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน 

ในการจัดทำแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ครั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) ได้จัดทำบนพื้นฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซึ่งเป็นแผนหลัก
ของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้ง
การปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น ได้ให้
ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศ
ในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพ่ือร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์และ ทิศทางการพัฒนาประเทศ 
รวมทั้งร่วมจัดทารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพ่ือมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน” 

การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญในการเชื่อมต่อกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ  โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้กำหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการสำคัญที่ต้องดำเนินการให้เห็น
ผลเป็นรูปธรรมในช่วง ๕ ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบ
เศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม ขณะเดียวกัน ยัง
ได้กำหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน  เพื่อกำกับให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมี
ทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ นำไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของสังคมไทย 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เป็นแผนพัฒนาประเทศในระยะเวลา 5 ปี  
ซึ่งแปลงยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทิศทางการพัฒนาของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฯ จึงมุ่งเน้นเพื่อเตรียมความพร้อมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศให้เป็น
ประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกรอบ
วิสัยทัศน์และเป้าหมายอนาคตประเทศ ซึ่งกำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นกรอบที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฯ มุ่งตอบสนองและเป้าหมายการพัฒนาที่กำหนดภายใต้ระยะเวลา 5 ปี ต่อจากนี้ไปพิจารณา
จากการประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาทั้งจากภายนอกและภายในประเทศที่บ่งชี้ถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของ
ประเทศ และการสะท้อนถึงโอกาสและความเสี่ยงในการที่จะผลักดันขับเคลื่อนให้การพัฒนาในด้านต่าง ๆ บรรลุได้
ในระยะเวลา 5 ปีแรก ของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี โดยได้คำนึงถึงการต่อยอดให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างต่อเนื่อง
ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฯ 

๑. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ค่านิยม

ที่ดี มีจิตสาธารณะแบะมีความสุข โยมรสุขภาวะสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้
ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

1.2 เพ่ือให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึง
ทรัพยากรและบริการทางสังคมทีมีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็ง
พ่ึงพาตนเองได้ 
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1.3 เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้มีเสถียรภาพ แบะมีความยั่งยืนสร้างความเข้มแข็ง
ของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากข้ึน  สร้างความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจฐานราก แบะความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร น้ำ 

1.4 เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุนการ
เติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและคุฯภาพชีวิตที่ของประชาชน 

1.5 เพ่ือให้การบริหารแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการทำงานเชิงบูรณา
การของภาคีการพัฒนา 

1.6 เพ่ือให้การกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมือง เพ่ือรองรับการ
พัฒนายกระดับฐานการผลิตและการบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ 

1.7 เพ่ือผลักดันให้ประเทศมีความเชื่อมโยงกับประเทศต่าง ๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค 
และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาทนำและสร้างสรรค์ในด้านการค้า 
การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง ๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก 

๒. เป้าหมายรวม 
เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ได้กำหนดเป้าหมายรวมการพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ซึ่งประกอบด้วย  
2.1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่

ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความรับผิดชอบ
และทำประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียงและมี
ความเป็นไทย 

2.2 ความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง 
ประชาขนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และการบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่าง
ทั่วถึงและเป็นธรรม กลุ่มผู้มีรายได้ต่ำสุดร้อยละ 40 มีรายได้เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 15 

2.3 ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจบริการ
และดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่เข้มแข็ง
สามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการมีระบบการผลิตและใช้บริการ
จากฐานการจากฐานการรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและการบริการฐานความรู้ใหม่ 
ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งการกระจายฐานการผลิตและการให้บริการสู่ภูมิภาคเพื่อลดความ
เหลื่อมล้ำ โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี และมีปัจจัยสนับสนุน อาทิ 
ระบบโลจิสติกส์ พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนาที่เอื้อต่อการขยายตัวของภาคการผลิตและบริการ 

2.4 ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการการเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน้ำ โดยการเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ประเทศ 
เพ่ือรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและชนส่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 
ภายในปี 2563 เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยที่ได้รับกรจัดการอย่างถูก
หลักสุขาภิบาลเพ่ิมขึ้น และรักษาคุณภาพน้ำและคุณภาพอากาศในพ้ืนที่วิกฤตให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

2.5 มีความมั่นคงในเอกราชและประชาธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี 
และเพ่ิมความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลง ปัญหา
อาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลั กลอบส่งส ินค้า และค้ามนุษย์ลดลง 
มีความพร้อมที่ปกป้องประชาชนจาการก่อการร้ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการกำหนด
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บรรทัดฐานระหว่างประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการขนส่งโลจิสติกส์ ห่วงโซ่มูลค่าเป็นหุ้นส่วนที่สำคัญในอนุภูมิภาค 
ภูมิภาค และโลก และอัตราการเติบโตของมูลค่าการลงทุน และการส่งออกของไทยในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และ
อาเซียนสูงขึ้น 

2.6 มีระบบบริหารจัดการจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
กระจายอำนาจ และมีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการบริการ ซึ่งภาคเอกชนดำเนินการแทนได้ดีกว่า
ลดลง เพิ่มการใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการ ปัญหาคอร์รัปชันลดลง และการบริหารจัดการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีอิสระมากขึ้น โดยสถาบันการจัดการนานาชาติ และอันดับความยากง่ายในการดำเนินธุรกิจใน
ประเทศที่ดีขึ้น และดัชนีการรับรู้ดีขึ้น รวมถึงบุคลากรภาครัฐที่มีความรู้ความสามารถและตัวได้ทันกับยุคดิจิตัล
เพ่ิมข้ึน 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๒ มีทั้งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร์ โดยมี ๖ ยุทธศาสตร์ตามกรอบ

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และอีก ๔ ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  เนื่องจากโครงสร้างประชากร

ไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ เมื่อสิ้นสุดแผนฯ ฉบับที่ 12 ในปี 2564 โดยมีสัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น
เป็น 19.8% ขณะที่แรงงานเริ ่มลดลง ส่งผลต่อการเพิ ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จึงให้
ความสำคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ มุ่งพัฒนาเชิงคุณภาพในแต่ละช่วงวัยบนพื้นฐาน
ของการมีสถาบันทางสังคมที่เข้มแข็ง เพ่ือเตรียมคนไทยให้มีทักษะการดำรงในโลกศตวรรษที่ 21 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม  เพื่อขยายโอกาส
ทางเศรษฐกิจและทางสังคมให้กลุ่มประชากร 40% ที่มีรายได้ต่ำสุด ให้ทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ
ได้ทั่วถึง จากเดิมมีความเหลื่อมล้ำด้านสินทรัพย์และการถือครองที่ดินและปัญหาการกระจายบริการภาครัฐที่
คุณภาพยังไม่ถึง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั ่งยืน   คือให้
ความสำคัญกับการบริหารเศรษฐกิจมหภาคให้มีเสถียรภาพ เพิ่มประสิทธิภาพภาคการเงินและดูแลวินัยด้าน
การเงินการคลัง ควบคู่ไปกับการสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขามีเป้าหมายให้เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมี
เสถียรภาพ โดยขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 5% มีรายได้ต่อหัวเป็น 8,200 เหรียญสหรัฐฯ ในปี 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   มีแนวทางการ
พัฒนาที่สำคัญได้แก่ รักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติสร้างสมดุลการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และเป็น
ธรรม การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการแก้ไขปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

ยุทธศาสตร์ที ่ 5 ความมั ่นคง ระยะเวลาที ่ผ่านมามีการก่อการร้ายมากขึ ้น แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12 จึงดูแลความไม่ให้ผลกระทบกับเศรษฐกิจและสังคม และเป็นแผนฯ ที่เตรียมรับมือกับ
อาชญากรรมข้ามชาติด้วย 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในภาครัฐ และธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย  มีเป้าหมายเพื่อลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และการ
ให้บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศให้อยู่ในอันดับที่ 2 ของอาเซียน รวมทั้งลด
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบของประเทศ เพ่ือเพ่ิมคะแนนดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (CPI) ให้อยู่สูงกว่า 50% 
เมื่อสิ้นสุดแผนฯ ฉบับที่ 12 ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ที่ 38% และใน 20 ปี ตั้งเป้าให้การคอร์รัปชั่นหมดไปจาก
ประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  มีเป้าหมายสำคัญ คือการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ในภาพรวม เช่น เพ่ิมปริมาณการขนส่งสินค้าทางรางจาก 2% เป็นไม่
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น้อยกว่า 4% และปริมาณการขนส่งทางน้ำเพิ่มขึ้นจาก 15% เป็นไม่น้อยกว่า 19% ขณะที่การพัฒนาเศรษฐกิจ
ดิจิทัล เช่น ขยายโครงข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงให้ได้  84% ของหมู่บ้านทั่วประเทศ และมีผู ้ประกอธุรกิจ
ดิจิตอลรายใหม่เพิม่ข้ึนไม่น้อยกว่า 1,000 ราย โดยช่วงแผนฯ ฉบับ 12 คาดการณ์ว่าการพัฒนาระบบรถไฟทางคู่
ขนาดราง 1 เมตร ระยะแรกจะแล้วเสร็จ ทุกเส้นทาง และเริ่มโครงข่ายรถไฟทางคู่ระยะที่ 2 ได้และเริ่มก่อสร้าง
ระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเป็นเครื่องมือกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค โดยทำควบคู่ ไปกับการวางแผนพัฒนาพื้นที่
เมืองบริเวณสถานีรถไฟ และเริ่มพัฒนาระบบขนส่งมวลชนสาธารณะในเมืองหลักและขยายโครงข่ายทางถนน 
เส้นทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง เป็นต้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  มีเป้าหมายเพ่ิม
สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการลงทุนเพื่อการวิจัยแบะพัฒนาสู่ 1.5% ของ GDP และสัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนา
ภาคเอกชนต่อภาครัฐเป็น 70:30 เพ่ิมบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเป็น 25 คน/ประชากร 10,000 คน และ
อันดับความสามารถการแข่งขันโครงสร้างพื้นฐาน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จัดโดย IMD ให้อยู่ในลำดับที่ 
1 ใน 30 

ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  วางแนวทางพัฒนาที่สำคัญ คือ
การพัฒนาภาคเหนือให้เป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้หลุดพ้นจากความ
ยากจน ก้าวสู่เป้าหมาย “อีสาน พ่ึงตนเอง” พัฒนาภาคกลางให้เป็นเป็นเศรษฐกิจชั้นนำ เป็นศูนย์อุตสาหกรรมของ
อาเซียน เป็นฐานการผลิตอาหารและสินค้าการเกษตรที่มีคุณภาพ พัฒนาภาคใต้ เป็นฐานสร้างรายได้ที่หลากหลาย 
เป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ยางพาราและปาล์มน้ำมันของภูมิภาค เป็นแหล่งผลิตภัณฑ์อาหารทะเลที ่ ได้
มาตรฐานสากล รวมทั้งพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก หรืออีสเทิร์นซีบอร์ด มีเป้าหมายฟื้นฟูและพัฒนาให้
ขยายตัวอย่างสมดุล ส่วนพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ชายแดนจะเป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศ เพื่อนบ้านที่ที่
เติบโตอย่างยั่งยืนและเกิดผลเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ กำหนดให้พัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่
สำหรับทุกกลุ่มในสังคมอย่างเท่าเทียม 

ยุทธศาสตร์ที่ 10 การต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค  ได้แก่ การเตรียมความ
พร้อมให้ไทยเป็นประตูสู ่ภาคตะวันตกและตะวันออกของเอเชีย โดยดำเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกในการส่งเสริม
ผู้ประกอบการไทยไปลงทุนในต่างประเทศ เพื่อใช้ประโยชน์จากจุดเด่นของทำเลที่ตั้งของไทยเป็นจุดเชื่อมโยง
สำคัญให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจแบะสังคมของไทย  

4. การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ สู่การปฏิบัติ  
๕.๑ หลักการ 
๕.๒ แนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๒ 
๕.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๒ 

  ๑.๓  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
1. แผนพัฒนาภาคตะวันออก (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)  

แนวคิดและทิศทางการพัฒนา  ภาคตะวันออกมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศเนื่องจากเป็นพ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมหลัก (Industrial heartland) และเป็นที่ตั้งของท่าเรือน้ำลึก
และท่าอากาศยานนานาชาติเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลก นอกจากนี้ยังเป็นพ้ืนที่ในแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ของ
อน ุภ ูม ิภาคล ุ ่ มน ้ ำ โขง  (Southern Economic Corridor และ Southern Coastal Economic Corridor )  
ที่เชื่อมโยงเมียนมา ไทย กัมพูชา เวียดนาม ซึ่งเป็นเส้นทางลัดโลจิสติกส์ (Land bridge) เชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียน
กับโลกตะวันตกและโลกตะวันออก นอกจากนี้ ภาคตะวันออกยังเป็นแหล่งผลิตอาหารสำคัญของประเทศ ได้แก่ 
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สุกร กุ้ง ไก่ ข้าว และผลไม้ รวมถึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับนานาชาติ เนื่องจากมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดม
สมบูรณ์  

ดังนั้น การพัฒนาภาคตะวันออกระยะต่อไป จะต้องพัฒนาต่อยอดฐานเศรษฐกิจที่มีอยู่ของพื้นที่
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์และการค้า 
บริการ ควบคู่ไปกับการใช้ศักยภาพความอุดมสมบูรณ์ของดินและน้ำและความพร้อมของสถาบันการศึกษาวิจัย 
ยกระดับสินค้าการเกษตรและบริการให้มีมูลค่าสูง เพ่ือให้ภาคตะวันออกเป็นพ้ืนที่ยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศให้หลุดพ้นกับดัก “ประเทศรายได้ปานกลาง” 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์  เป้าหมายการพัฒนาภาคตะวันออกจะมุ่งพัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจชั้น
นำของอาเซียน โดยรักษาฐานเศรษฐกิจเดิมที่มีอยู่ให้เติบโตอย่างยั่งยืน และสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันและสนับสนุนให้ประเทศเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ โดยเน้นการพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพ
สูง ได้แก่ พ้ืนที่ฐานการผลิตและบริการ เมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาค และพ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดน 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงมากขึ้น 
๒. เพื่อพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ให้สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการ

พัฒนาในพื้นที่อย่างยั่งยืน 
๓. เพื่อพัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่สำหรับคนทุกกลุ่มในสังคม โดยมีความ

ปลอดภัย การจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองมีมาตรฐาน บริการสาธารณะมีคุณภาพ และมีระบบขนส่งสาธารณะในเขต
เมืองอย่างทั่วถึง 

๔. เพ่ือฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสร้างความสมดุลของระบบนิเวศ 

เป้าหมาย 
๑. อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออกขยายตัวเพ่ิมข้ึน 
๒. สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ของภาคตะวันออก

ลดลง 
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด ค่าฐาน ค่าเป้าหมาย 
2562 2563 2564 2565 2562 - 2565 

อัตราการขยายตัว
ของมูลค่า
ผลิตภณัฑ์ภาค
ตะวันออก  

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

อัตราการ
ขยายตัว  
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 6.5  

อัตราการ
ขยายตัว  
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 6.5  

อัตราการ
ขยายตัว  
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 6.5  

อัตราการ
ขยายตัว  
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 6.5  

อัตราการขยายตัว
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 6.5  

สัมประสิทธ์ิความ
ไม่เสมอภาค (Gini 
Coefficient) ใน
การกระจายรายได้
ภาคตะวันออก  

0.397  
(ปี 2560)  

สัมประสิทธ์ิ
ความไมเ่สมอ
ภาคน้อยกว่า 
0.397  

สัมประสิทธ์ิ
ความไมเ่สมอ
ภาคน้อยกว่า 
0.397  

สัมประสิทธ์ิ
ความไมเ่สมอ
ภาคน้อยกว่า 
0.397  

สัมประสิทธ์ิ
ความไมเ่สมอ
ภาคน้อยกว่า 
0.397  

สัมประสิทธ์ิความ
ไม่เสมอภาคน้อย
กว่า 0.397  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่มี

ความทันสมัยท่ีสุดในภูมิภาคอาเซียน 
 



 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) องค์การบริหารสว่นตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวดัตราด                      หน้า  ๒๔ 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  
ตัวช้ีวัด ค่าฐาน ค่าเป้าหมาย 

2562 2563 2564 2565 2562 - 2565 
อัตราการขยายตัว
ของมูลค่าผลิตภณัฑ์
ภาคตะวันออก 1 

1,335,353 
ลบ. (CVM ปี 
2559)  

อัตราการ
ขยายตัว  
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 6.3  

อัตราการ
ขยายตัว  
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 6.3  

อัตราการ
ขยายตัว  
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 6.3  

อัตราการ
ขยายตัว  
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 6.3  

อัตราการขยายตัว
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 6.3  

มูลค่าการลงทุน
ภาครัฐและเอกชน
ในพื้นที่เขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก  

  ไม่น้อยกว่า 
300,000 
ล้านบาท  

ไม่น้อยกว่า 
300,000 
ล้านบาท 

ไม่น้อยกว่า 
300,000 
ล้านบาท 

ไม่น้อยกว่า 
300,000 
ล้านบาท 

มูลค่าการลงทุนไม่
ต่ำกว่า 1.2 ล้าน
ล้านบาท 

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 

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 รองรับการขยายตัวของ
กรุงเทพฯ และการพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

พัทยา : พัฒนาเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ สุขภาพ และนันทนาการ ศูนย์ประชุม
และศูนย์แสดงสินค้านานาชาติชั้นนำของอาเซียน และศูนย์การให้บริการด้านการแพทย์ระดับนานาชาติ (Medical 
Tourism) 

อู่ตะเภา : พัฒนาเป็นศูนย์ธุรกิจการบินและโลจิสติกส์อาเซียน 
ระยอง : พัฒนาเป็นเมืองแห่งการศึกษาและวิทยาศาสตร์ เมืองนานาชาติที่มีธุรกิจ

ทันสมัย 



 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) องค์การบริหารสว่นตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวดัตราด                      หน้า  ๒๕ 

ยุทธศาสตร์ที ่ ๒ พัฒนาภาคตะวันออกให้เป็นแหล่งผลิตอาหารที ่มีค ุณภาพและได้
มาตรฐานสากล 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  
ตัวช้ีวัด ค่าฐาน ค่าเป้าหมาย 

2562 2563 2564 2565 2562 - 2565 
อัตราการขยายตัว
ของมูลค่าผลิตภณัฑ์
ภาคเกษตรของภาค
ตะวันออก 

80,562 
ลบ. (CVM ปี 
2559)  

เพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 3.5  

เพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 3.5 

เพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 3.5 

เพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 3.5 

เพิ่มขึ้นเฉลีย่ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 3.5 

แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาการผลิตและการค้าผลไม้ภาคตะวันออก ให้เป็นศูนย์ผลไม้เมืองร้อนแห่งเอเชียโดย

ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตควบคู่ไปกับการรักษาคุณภาพสินค้า ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตการบรรจุหีบห่อ การ
แปรรูป และการจัดจ้าหน่าย 

2. ส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ ได้แก่ สุกรและไก่ในจังหวัดชลบุรีและฉะเชิงเทราให้ผลผลิตมี
คุณภาพและได้มาตรฐานความปลอดภัย สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
โดยส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและสายพันธุ์ที ่เหมาะสม 
รวมทั้งปรับปรุงระบบการบริหารจัดการตลาดให้มีประสิทธิภาพ 

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

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว 
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  

ตัวช้ีวัด ค่าฐาน ค่าเป้าหมาย 
2562 2563 2564 2565 2562 - 2565 

รายได้จากการ
ท่องเที่ยวภาค
ตะวันออก 

321,959.
76 ลบ. 
(CVM ปี 
2560)  

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 20 

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 20 

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 20 

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 20 

เพิ่มขึ้นเฉลีย่ร้อยละ 
20 

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



 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) องค์การบริหารสว่นตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวดัตราด                      หน้า  ๒๖ 

แหล่งท่องเที่ยว พร้อมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาเส้นทาง สิ่งอำนวยความสะดวก กิจกรรมการท่องเที่ยว สินค้า
และบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานสากล 

3. ฟื้นฟูและอนุรักษ์การท่องเที่ยวในจังหวัดปราจีนบุรีและสระแก้ว ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
อารยะธรรมขอม โดยฟื้นฟูบูรณะโบราณสถานและสินทรัพย์ทางวัฒนธรรม รวมทั้งปรับปรุงและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และควบคุมการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนให้เป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศ
เพื่อนบ้านให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  
ตัวช้ีวัด ค่าฐาน ค่าเป้าหมาย 

2562 2563 2564 2565 2562 - 2565 
มูลค่าการค้า
ชายแดนภาค
ตะวันออก 

121,523 
ลบ. (CVM ปี 
2560)  

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 15 

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 15 

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 15 

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 15 

เพิ่มขึ้นเฉลีย่ร้อยละ 
15 

แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ให้เป็นประตูและ

ศูนย์กลางทางการค้า การท่องเที่ยว และการลงทุน เชื่อมโยงกับประเทศกัมพูชาและเวียดนามโดยจัดระเบียบการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสม พัฒนาเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่งให้มีประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวก
บริเวณจุดผ่านแดน 

2. พัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราดให้เป็น
ศูนย์กลางธุรกิจการค้าชายแดนและการท่องเที่ยว เชื่อมโยงกับจังหวัดเกาะกง กัมพูชา โดยจัดระเบียบการใช้
ประโยชน์ที่ดิน ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมและระบบ Logistics รวมถึงยกระดับมาตรฐานการให้บริการและอำนวย
ความสะดวกบริเวณจุดผ่านแดน 

3. พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนบ้านแหลมและบ้านผักกาด อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัด
จันทบุรี ให้เป็นศูนย์กลางการค้าชายแดนเชื่อมโยงกับจังหวัดพระตะบองและไพลินของกัมพูชา โดยปรับปรุงและ
พัฒนาระบบบริการพ้ืนฐานเพ่ืออำนวยความสะดวกในการลงทุน ตลอดจนพัฒนาจุดตรวจชายแดนเพื่อให้บริการได้
อย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและจัดระบบการบริหารจัดการมลพิษให้
มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  
ตัวช้ีวัด ค่าฐาน ค่าเป้าหมาย 

2562 2563 2564 2565 2562 - 
2565 

สัดส่วนพ้ืนท่ีป่าไมภ้าค
ตะวันออก 

ร้อยละ 22.3 
ของพื้นที่ภาค 
(ปี 2560) 

ร้อยละ 25 
ของพื้นที่ภาค 

ร้อยละ 27 
ของพื้นที่ภาค 

ร้อยละ 29
ของพื้นที่ภาค 

ร้อยละ 31 
ของพื้นที่ภาค 

ร้อยละ 31 ของ
พื้นที่ภาค 

คุณภาพอากาศภาค
ตะวันออก (ปริมาณก๊าซ
โอโซน) 

ค่ามาตรฐาน
เฉลี่ย 1 ชม. 
สูงสุด 100 
ppb 

ไม่เกินค่า
มาตรฐาน 

ไม่เกินค่า
มาตรฐาน 

ไม่เกินค่า
มาตรฐาน 

ไม่เกินค่า
มาตรฐาน 

ไม่เกินค่า
มาตรฐาน 



 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) องค์การบริหารสว่นตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวดัตราด                      หน้า  ๒๗ 

จำนวนแหล่งน้ำของภาค
ตะวันออกที่มีคุณภาพใน
เกณฑด์ ี

0 แหล่ง (ปี 
2560) 

2 แหล่ง  3 แหล่ง 4 แหล่ง 5 แหล่ง  5 แหล่ง 
 

สัดส่วนปริมาณขยะมูล
ฝอยท่ีถูกกำจัดอย่าง
ถูกต้องและนำกลับมาใช้
ใหม่ของภาคะวันออก 

ร้อยละ 76 (ปี 
2560) 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
ของปริมาณ
ขยะที่เกิดขึ้น 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85
ของปริมาณ
ขยะที่เกิดขึ้น 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90
ของปริมาณ
ขยะที่เกิดขึ้น 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 95 
ของปริมาณ
ขยะที่เกิดขึ้น 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
95 ของปริมาณ
ขยะที่เกิดขึ้น 

แนวทางการพัฒนา 
1. บริหารจัดการน้ำเพื่อบรรเทาภาวะฝนแล้งและน้ำท่วมจันทบุรีและตราดโดยปรับปรุงและ

บำรุงรักษาแหล่งน้ำเดิม จัดสรรน้ำ และพัฒนาแหล่งน้ำเพ่ิมเติม รองรับความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นจากการ
ขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและชุมชนได้อย่างพอเพียงและมีเสถียรภาพ รวมทั้งส่งเสริมการทำแหล่งเก็บกัก
น้ำขนาดเล็กกระจายในพ้ืนที่การเกษตรเพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 

2. ฟ้ืนฟูป่าต้นน้ำให้เกิดความสมดุลต่อระบบนิเวศ โดยปลูกป่าเพ่ิมเติม และเพ่ิมมาตรการเฝ้า
ระวังติดตามการบุกรุกป่า โดยสนับสนุนสิทธิและบทบาทของชุมชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพื้นที่
ป่าของชุมชนไม่ให้เสื่อมโทรมลง 

3. คุ้มครองและฟื้นฟูป่าชายเลน ปะการัง หญ้าทะเล และป้องการกัดเซาะชายฝั่งโดยเฉพาะ
จังหวัดที่มีพ้ืนที่กดัเซาะรุนแรง 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 และการกำจัดขยะจังหวัดชลบุรีและ
ระยองให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น โดยใช้มาตรการคัดแยกขยะและบริหารการจัดเก็บตามประเภทการคัดแยกขยะให้
เป็นระบบ ส่วนของเสียอันตรายที่มีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ บริเวณพ้ืนที่อุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี และระยอง 
สนับสนุนให้ภาคเอกชนที่มีศักยภาพเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและการลงทุน 
กำจดัให้เป็นระบบและได้มาตรฐานการกำจัด 

2. แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 (จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว) 
(พ.ศ. 2562 - 2565) 

1. เป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 
1.1 วิสัยทัศน์ (Vision) ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2  

 “เมืองแห่งคุณภาพชีวิต ศูนย์กลางท่องเที ่ยวประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและนิเวศ  
แหล่งผลไม้และครัวสุขภาพไทย” 



 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) องค์การบริหารสว่นตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวดัตราด                      หน้า  ๒๘ 

1.2 พันธกิจ (Mision)  
 1.2.1 พัฒนาแหล่งท่องเที ่ยว กิจกรรมและบริการทางการท่องเที ่ยวให้มีความ

หลากหลายมีมาตรฐานสู่สากล 
 1.2.2 พัฒนาและเชื่อมโยงระบบโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มศักยภาพการ

พัฒนาเศรษฐกิจการค้า การลงทุนในกลุ่มจังหวัดและประเทศเพ่ือนบ้าน 
 1.2.3 พัฒนาและส่งเสริมการผลิตภาคการเกษตร และสมุนไพรปลอดภัยอย่างครบ

วงจรโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม 
 1.2.4 ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือสนับสนุนการพัฒนา

อย่างสมดุลและยั่งยืน 
 1.2.5 พัฒนาคุณภาพชีวิตที ่ดีของประชาชนทุกช่วงวัย และเสริมสร้างความมั ่นคง

ปลอดภัยในชีวิต 
1.2.6 พัฒนาอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีและการเติบโตอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

1.3 เป้าประสงค์ (Ultimate Goals) 
 1.3.1 เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ 
 1.3.2 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมมีความเข้มแข็งเป็นรากฐานที่เอื ้อต่อการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 1.3.3 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสมดุล 
1.4 ตำแหน่งกาพัฒนา (Positioning) 
 1.4.1 เมืองแห่งคุณภาพ 
 1.4.2 แหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและนิเวศ 
 1.4.3 แหล่งผลิตผลไม้ สินค้าเกษตรปบอดภัย 
 1.4.4 เมืองสมุนไพรแห่งเอเชีย 
 1.4.5 ประตูการค้าชายแดนเชื่อมโยงประเทศเพ่ือนบ้าน 
 1.4.6 แหล่งอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

2. ตัวช้ีวัดความสำเร็จตามเป้าหมายของการพัฒนากลุ่มจังหวัด 
เป้าหมายการพัฒนาที่ 1 : เมืองแห่งคุณภาพ 
 ตัวชี้วัด  ดัชนีความก้างหน้าของคน (ด้านการศึกษา สุขภาพ ชีวิตครอบครัว และชุมชน) 

สูงกว่าเกณฑ์ค่าเฉลี่ยของประเทศ 
 ตัวชี้วัด : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการฟ้ืนฟู 
 ตัวชี้วัด : สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมของภาคอุตสาหกรรมขยายตัวสูงขึ้น 
 ตัวชี้วัด : มูลค้าการค้าชายแดนเพิ่มสูงขึ้น 
เป้าหมายการพัฒนาที่ 2 : ศูนย์กลางท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและนิเวศ 
 ตัวชี้วัด  รายได้การท่องเทีย่วที่เพ่ิมขึ้น 
เป้าหมายการพัฒนาที่ 3 : แหล่งท่องเที่ยวและครัวสุขภาพไทย 
 ตัวชี้วัด : มูลค่ามวลรวมภาคเกษตรกลุ่มจังหวัดเพ่ิมขึ้น 
 ตัวชี้วัด : มูลค่าการจำหน่ายลิตภัณฑ์สมุนไพรเพ่ิมข้ึน 

 
 



 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) องค์การบริหารสว่นตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวดัตราด                      หน้า  ๒๙ 

3. ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัด 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 กำหนดประเด็นการพัฒนาในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 

2564 จำนวน 6 ประเด็นการพัฒนา ดังนี้ 
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนการ

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สุขภาพ และวัฒนธรรม 
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : เพ่ิมขีดความสามารถด้านการค้า และการค้าชายแดน เชื่อมโยง EEC 

และประเทศเพ่ือนบ้าน 
ประเด็นการพัฒนาที ่ 3 : พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป การตลาด สินค้า

การเกษตร (ผลไม้ ปศุสัตว์และประมง สมุนไพรไทย) คุณภาพปลอดภัยอย่างครบวงจร 
ประเด็นการพัฒนาที ่ 4 : อนุร ักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนาและปกป้อง ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน 
ประเด็นการพัฒนาที่ 5 : พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคม การบริหารจัดการ ยกระดับคุณภาพ

ชีวิตให้มีความม่ันคงปลอดภัย 
ประเด็นการพัฒนาที่ 6 : เพ่ิมขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรมและการลงทุน 

3. แผนพัฒนาจังหวัดตราด (พ.ศ. 2561 - 2565) 
วิสัยทัศน์ (Vision) 
“ตราดเมืองมั่งคั่ง ชุมชนมั่นคง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน” 
เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดตราด 
จังหวัดกำหนดเป้าหมายการพัฒนาพื้นที่ภายในปี พ.ศ. 2565 เพื่อไปให้ถึงสภาพที่ว่า “ตราดเมือง

มั่งค่ัง ชุมชนมั่นคง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน” โดยนิยามเป้าหมายดังกล่าว ดังนี้ 
ตราดเมืองมั ่งคั ่ง หมายถึง การเติบโตทางเศรษฐกิจจากการพัฒนาเมืองตราดให้เป็นพื้นที่

เศรษฐกิจการค้าชายแดน การท่องเที่ยวใหม่ และการเกษตรที่เติบโตอย่างมีเสถียรภาพเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยด้านการท่องเที่ยวเน้นการยกระดับจังหวัดให้เป็นเมืองท่องเที่ยวพรีเมี่ยมระดับ
มาตรฐานโลก โดดเด่นด้านการท่องเที่ยวในระดับประเทศ และนานาชาติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ การสร้างสรรค์
บริการทางการแพทย์ที่มีมูลค่าสูง เพื่อการท่องเที่ยวทั้งการตรวจสุขภาพ การบริการการแพทย์แผนไทยและสปา 
การพัฒนาการแพทย์อาเซียน และระหว่างประเทศ และการสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนเพื่อสร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ โดยการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับการสร้างอัตลักษณ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของภาคี
เครือข่ายเชิงพื้นทีทุกภาคส่วน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนที่เข้มแข็ง การเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับกีฬา 
การเชื่อมโยงการท่อเที่ยวในกลุ่มอาเซียน และท่ีสำคัญยังเน้นการเสริมสร้างความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย
ในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่ท่องเที่ยวนานาชาติ และพื้นที่เสี่ยงให้มีระบบการเฝ้าระวังได้ตลอด 24 ชั่วโมง หนุนค
ความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวและนักลงทุน และส่งเสริม 7 Green Tourism ที่รู้จักทั้งระดับประเทศและระดับ
โลก 

- Green Heart : หัวใจสีเขียว ผู้ที่เก่ียวข้องทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีทัศนคติ
ความรู้สึกนึกคิด การรับรู้และตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งแวดล้อมและภัยคุกคามจากภาวะโลกร้อนที่มีต่อการ
ท่องเที่ยว พร้อมมีการปฏิบัติเพื่อป้องกันรักษาและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ด้วยความรู้ความเข้าใจ และวิธีการที่ถูกต้องและเหมาะสม 
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- Green Logistic : รูปแบบการเดินทางสีเขียว วิธีการเดินทางและรูปแบบการ  ให้บริการ
ในระบบการคมนาคมหรือการขนส่งทางการท่องเที่ยวจากแหล่งพำนัก/อาศัยไปยังแหล่ง ท่องเที่ยวที่เน้นการ
ประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม 

- Green Attraction : แหล่งท่องเที่ยวสีเขียว แหล่งท่องเที่ยวที่มีการบริหาร จัดการ ตาม
กรอบนโยบายและการดำเนินงานในทิศทางของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ความระมัดระวัง
หรือมีปณิธาน (Commitment) อย่างชัดเจนในการปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมและช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกอย่างถูกวิธี 

- Green Activity : กิจกรรมสีเขียว กิจกรรมท่องเที่ยวที่มีความสอดคล้อง กลมกลืนกับ
คุณค่าของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว เป็นกิจกรรมที่ให้ความเพลิดเพลิน หรือสนุกสนาน  ให้
โอกาสในการเรียนรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์แก่นักท่องเที่ยว โดยส่งผลกระทบต่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมนอ้ย
ที่สุด 

- Green Community : ชุมชนสีเขียว แหล่งท่องเที่ยวชุมชนทั้งในเมืองและชนบท ที่มีการ
บริหารจัดการการท่องเที่ยวในทิศทางที่ยั่งยืน พร้อมมีการดำเนินงานที่เน้นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมและวิถีชีวิตอันเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน 

- Green Service : การบริการสีเขียว รูปแบบการให้บริการของธุรกิจท่องเที่ยวแขนงต่างๆ 
ที่สร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวด้วยมาตรฐานคุณภาพที่ดีควบคู่ไปกับการมีปณิธานและการดำเนินการรักษา
สิ่งแวดล้อม พร้อมช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการให้บริการต่างๆ 

- Green Plus : ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การแสดงออกของบุคคล  กลุ่ม
บุคคลและองค์กรในการสนับสนุนแรงกาย หรือสติปัญญาหรือบริจาคทุนทรัพย์ เพื่อร่วมมือดำเนินการ ในการ
ปกป้องรักษาและฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว หรือกิจกรรมที่ช่วยลดภัยคุกคามอันเกิดจากภาวะโลกร้อน 

พร้อมทั้งการสร้างสรรค์นวัตกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
สำหรับผู้สูงอายุการสร้างสรรค์บริการทางการแพทย์ที่มีมูลค่าสูงเพ่ือการท่องเที่ยวทั้งการตรวจสุขภาพ การบริการ
การแพทย์แผนไทยและสปา การพัฒนาการแพทย์อาเซียน และระหว่างประเทศ และการสร้างกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว เพ่ือสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับการสร้างอัตลักษณ์ ผลิตภัณฑ์จากชุมชน
โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายเชิงพื้นที่จากทุกภาคส่วน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนที่เข้มแข็งการ
เชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับกีฬา การเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดอาเซียนและที่สำคัญยังเน้นการเสริมสร้าง
ความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่ท่องเที่ยวนานาชาติ  และพื้นที่เสี่ยง ให้มีระบบ
การเฝ้าระวังได้ตลอด 24 ชั่วโมงหนุนเสริมความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวและนักลงทุน 

ด้านการค้าชายแดน มุ่งส่งเสริมการพัฒนาการค้า และการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ให้
เติบโตและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมบรรยากาศการลงทุน การพัฒนาบริการรัฐที่สะดวก ทันสมัยการ
พัฒนาด่านการค้าชายแดนที่มีมาตรฐานสากลและนอกจากนั้นยังมุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การคมนาคม
ขนส่ง และโลจิสติกส์ ทั้งทางน้ำ ทางบก ทางอากาศและราง เพื่อเป็นประตูการค้าบริการการท่องเที่ยวและการ
ลงทุน เชื่อมโยง AEC EEC SEC และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือกระจายความเจริญและสร้างโอกาสแก่ชุมชน 
เชื่อมโยงระหว่างชุมชนและเส้นทางหลักการสร้างระบบสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐาน รองรับการขยายตัว
ของเมืองเศรษฐกิจพิเศษและการพัฒนาเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart city) รองรับการเป็นประตูการค้า การลงทุน 
และการท่องเที่ยวอาเซียน SEC และพัฒนาพื้นที่ชายแดนให้เติบโตเป็นเมืองระดับมาตรฐาน มีจุดผ่านแดนแบบ
ครบวงจร (One Stop Service) บูรณาการระหว่างประเทศและให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมแรงงาน
คุณภาพรองรับเมืองเศรษฐกิจพิเศษและการบริการที่มีมูลค่าสูง แรงงานมีทักษะสูง เช่น ทักษะด้านภาษา และ
เทคโนโลยี 
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ด้านเศรษฐกิจฐานการเกษตร เน้นการพัฒนาผลผลิตสินค้าเกษตร ผลไม้เมืองร้อน (มังคุดอินทรีย์, 
ทุเรียนเกรดพรีเมี่ยม) ที่มีคุณภาพระดับเอเซีย มุ่งเน้นการสร้างระบบการผลิตแบบครบวงจรนวัตกรรมการเกษตรที่
แข่งขันได้ ควบคุมคุณภาพในรูปแบบเกษตรแปลงใหญ่ และมีมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เพื่อการส่งออกการสร้าง
โอกาสทางการเกษตรเพ่ือการส่งออก เน้นการพัฒนาสินค้าประมง (กุ้งขาว โดยระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลง
ใหญ่ให้ได้คุณภาพมาตรฐาน GAP เพื่อการส่งออกและสร้างโอกาสทางการตลาดแก่ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรให้มี
แหล่งรวบรวมผลผลิตกลางในระดับชุมชน ที่เชื่อมโยงกับแหล่งรวมรวมผลผลิตกลางกับจังหวัดที่พัฒนาเป็นคลัง
รวบรวมผลไม้ สินค้าประมงที่มีมาตรฐาน เน้นการจัดการระดับสากลผ่านระบบสหกรณ์ และเครือข่ายประชารัฐ
พร้อมทั้งการพัฒนาจังหวัดให้เป็นเมืองอาหารที่มีคุณภาพ ปลอดภัย (Food Innopolis) สร้างสรรค์เทคโนโลยี 
นวัตกรรมมาใช้เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าให้สินค้าเกษตรและการบริหารจัดการการเกษตรของ
จังหวัด พร้อมทั้งการสร้างความมั่นคงทางอาหาร 
การผลิตข้าว และพืชผักคุณภาพเพ่ือการบริโภคในจังหวัด 

ชุมชนมั่นคง หมายถึง จังหวัดตราดมุ่งเน้นการพัฒนาสู่เมืองแห่งคุณค่าของชีวิตที่สันติสุข ให้
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข มีความม่ันคงทางสังคมอย่างทั่วถึงมีดัชนีความสุขไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ใน
ทุกหมู่บ้านเน้นการระดมพลังภาคีทุกภาคส่วนพัฒนาสู่ต้นแบบเมืองสุขภาวะ เพื่อประชาชนพึ่งพาตนเองทาง
สุขภาพได้โดยพัฒนาระบบทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ และเป็นเลิศ พัฒนานวัตกรรมระบบการสาธารณสุขในพื้นที่
พิเศษ การสาธารณสุขชายแดน การสาธารณสุขทางทะเลเพื่อสร้างสรรค์เศรษฐกิจเพิ่มค่า 
   การเตรียมพร้อมประชาชน สังคมตราด รับการเปลี่ยนแปลง ระดมพลังภาคีจากทุกภาคส่วนใน
การพัฒนาการศึกษาให้เป็นเมืองแห่งการเรียนรู ้โดยเตรียมประชาชน เยาวชนให้มีทักษะสากลยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะการเตรียมเยาวชนให้มีทักษะการคิด มีการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตและการมีจิตสำนึกวัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยด้วย
มิติทางวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และยกระดับชุมชนให้เป็นชุมชนคุณธรรม พลัง “บวร” บูรณาการ “บ้าน วัด 
โรงเรียน” เพ่ือรวมพลังสร้างสรรค์สังคมตราดให้อยู่เย็นเป็นสุขอย่างยั่งยืนและการสร้างชุมชนเข้มแข็งโดยการสร้าง
เศรษฐกิจชุมชนบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเน้นการเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวในการ
บ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็งคนตราดไม่ทอดทิ้งกัน (ภาคีร่วมสร้างครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง คนตราดไม่ทอดทิ้ง
ใครไว้ข้างหลัง) 
   การพัฒนาการจัดการความมั่นคงในพื้นที่ด่านชายแดน พัฒนาขีดความสามารถของการบริหาร
จัดการพัฒนาบุคลากร พัฒนาประชาชน พร้อมพัฒนาการจัดระบบการตรวจบุคคล และยานพาหนะ โดยให้มี
รูปแบบเป็นสากล (บุคคลและยานพาหนะที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรจะต้องผ่านการตรวจสอบเอกสารการ
เดินทางของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง และเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง จากนั้นเจ้าหน้าที่ศุลกากรจะตรวจสิ่งของ
และยานพาหนะในอำนาจของศุลกากรที่เกี่ยวข้อง ทั้ง 2 กรณี จะมีการพัฒนานำเอาเครื่องมือเทคโนโลยีมาช่วยใน
การปฏิบัติหน้าที่ เช่น เครื่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ เครื่องตรวจจับอาวุธ ยาเสพติด เครื่องเอกซเรย์ในการ
คัดกรองบุคคลและยานพาหนะที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเพ่ือป้องกันการเข้ามาก่อเหตุร้ายหรือกระทำผิดใน
ราชอาณาจักร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวและนักลงทุนต่างชาติที่จะเข้ามาลงทุนในราชอาณาจักร) 
และสร้างสรรค์ระบบการบริหารจัดการภัย และความเสี่ยงทางความมั่นคงทุกประเภท ที่เกิดจากการเจริญเติบโต
ของเมืองในการเป็นพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ และการเปิด AEC พร้อมการเตรียมความพร้อม ความมั่นคงเน้นความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เช่น ชุด Body suit (ชุดเก็บกู้ระเบิด) และระบบเชื่อมโยงกล้อง CCTV ทั้งจังหวัด 
และพัฒนากิจกรรมระหว่างประเทศเพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศ ความร่วมมือในกลุ่มประเทศ
อาเซียน (AEC) 
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   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน หมายถึง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้มีความ
อุดมสมบูรณ์ใช้อย่างสมดุล มุ่งสร้างให้มีพื้นที่ต้นแบบนิเวศน์ที่ยั่งยืน จังหวัดตราดเน้นการพัฒนา ผ่านการบูรณา
การความร่วมมือกับภาคีทุกภาคส่วนอย่างเข้มแข็งในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในระบบนิเวศน์ทาง
ทะเล นิเวศป่าเขา นิเวศชายฝั่งให้มีความอุดมสมบูรณ์ พื้นที่ธรรมชาติของจังหวัด โดยเฉพาะป่าชายเลน เน้นการ
อนุรักษ์เชิงป้องกัน และการใช้ประโยชน์อย่างมีคุณค่า หนุนเสริมการพัฒนาการเกษตร การท่องเที่ยว 
   การจัดการขยะ น้ำเสียในชุมชนเมือง แหล่งท่องเที่ยว และในชุมชน โดยการให้ความสำคัญกับ
การจัดการที่เข้าถึง และนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส่งเสริมการจัดการระบบนิเวศธรรมชาติในชุมชน เพื่อเป็น
หลักประกันที่ยั่งยืนของการพัฒนาทั้งความมั่นคงทางอาหาร และการรักษาไว้ซึ่งวิถีชีวิตเมืองตราด จังหวัดตราดให้
ความสำคัญกับการมีแหล่งพลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก เพ่ือการพ่ึงตนเอง 
   ตัวช้ีวัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 
    1. เศรษฐกิจของจังหวัดตราดเติบโตอย่างมีเสถียรภาพเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น มีความสุข มีความม่ันคงทางสังคมอย่างทั่วถึง 
3. ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ ใช้ประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน 

   ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด 
       1. การพัฒนาความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยว การเกษตรครบวงจร การ
บริการและการค้าชายแดนเชื่อมโยงกับอาเซียนและนานาชาติ ที่เติบโตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    2. การเสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย และชุมชนเข้มแข็ง ด้วยหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
    3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีความอุดมสมบูรณ์ และ
ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
   วัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา ของแต่ละประเด็นการพัฒนา 
   ประเด็นการพัฒนาที ่ 1 : การพัฒนาความมั ่งคั ่งทางเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที ่ยว 
การเกษตรครบวงจร การบริการและการค้าชายแดนเชื่อมโยงกับอาเซียนและนานาชาติ ที่เติบโตเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
    วัตถุประสงค์ เพื่อให้เศรษฐกิจของจังหวัดตราดเติบโตอย่างมีเสถียรภาพเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง 
    เป้าหมาย 
    1. จังหวัดตราดมีรายได้จากการท่องเที่ยวที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวเข้มแข็งมีคุณภาพ ประชาชนมีงานอาชีพ เศรษฐกิจฐานการท่องเที่ยว และการบริการมั่นคง 
    2. ผลิตภัณฑ์มวลรวมเฉลี ่ยจากภาคการเกษตรเติบโตอย่างต่อเนื ่อง อุตสาหกรรม
การเกษตรเติบโตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เกษตรกร สถาบันเกษตรกรเข้มแข็ง ผลผลิตทางการเกษตรมีมูลค่า มี
คุณภาพสูงในระดับส่งออก 
    3. ปริมาณการค้าชายแดนเติบโตอย่างต่อเนื่อง ผู้ประกอบการค้าของจังหวัดเข้มแข็ง 
ระบบการบริหารจัดการพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนมีมาตรฐานสากล 
    4. การคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ มีความปลอดภัย เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ รองรับการ
เติบโตของเมืองเศรษฐกิจพิเศษและการเชื่อมโยงนานาชาติ 
    ตัวช้ีวัด 
    1. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายได้รวมจากการท่องเที่ยวของจังหวัด (9%) 
    2. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจำนวนนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือน (7%) 
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        3. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของการจ้างงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (10%) 
    4. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตร (5%) 
    5. จำนวนแปลง/ฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP (50 แห่ง) 
    6. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของปริมาณผลผลิตการเกษตร (2%) 
    7. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลค่าการจำหน่ายสินค้า OTOP (5%) 
    8. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลค่าการค้าชายแดน (10%) 
    9. จำนวน SMEs ที่ได้รับการต่อยอดจากฐานเกษตรกรรม (5 แห่ง) 
    10. ร้อยละของจำนวนสหกรณ์ที่ได้รับการแนะนำส่งเสริมและพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน (3%) 
    11. จำนวนเส้นทางที่ได้รับการพัฒนาเพ่ือความปลอดภัยเชื่อมโยงการท่องเที่ยว การค้า
ชายแดน และรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพ่ิมข้ึน (2 เส้นทาง) 
    แนวทางการพัฒนา 
    1. พัฒนาขีดความสามารถผู้ประกอบการ และผู้ให้บริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ให้มีคุณภาพ 
    2. ยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที ่ยวเชิงนิเวศ เชิงสุขภาพ เชิงเกษตร และการ
ท่องเที่ยวชุมชน ให้เข้มแข็งมีมาตรฐานและเอกลักษณ์จังหวัด 
    3. พัฒนาแหล่งท่องเที ่ยว สิ ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที ่ยว รองรับการ
พัฒนาการท่องเที่ยวสู่นานาชาติ 
    4. เสริมสร้างศักยภาพชุมชน ร่วมพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนให้ประชาชนมีงานอาชีพ 
และกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นและชุมชน 
    5. เสริมสร้างภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเพ่ือรักษาตลาดการท่องเที่ยว
เดมิและสร้างตลาดการท่องเที่ยวใหม่ 
    6. สร้างคุณค่า มูลค่าเพิ่มจากฐานการเกษตรก้าวหน้าแบบครบวงจรในปศุสัตว์ สัตว์น้ำ 
ผลผลิตไม้ผลและพืชเศรษฐกิจ พัฒนาผลผลิตเกษตรคุณภาพสู่อุตสาหกรรมการเกษตรเติบโตอย่างเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
    7. เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการที่มีศักยภาพ ทั้ง
ฐานบริการเดิมและฐานบริการใหม่ เพ่ือส่งเสริมให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตได้อย่างเข้มแข็ง 
    8. พัฒนาทีมผู้ประกอบการค้า นักธุรกิจหน้าใหม่ของจังหวัดให้เข้มแข็งแข่งขันได้ 
    9. พัฒนาระบบการบริหารจัดการพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนให้มีมาตรฐานสากล 
    10. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ ให้มีความปลอดภัย รองรับ
การท่องเที่ยวและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และการเติบโตของพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ 
    ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การเสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย และชุมชนเข้มแข็ง
ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น มีความสุข มีความมั่นคงทางสังคม
อย่างทั่วถึง 
    เป้าหมาย 
    1. ชุมชนหมู่บ้านเข้มแข็ง มีขีดความสามารถในการพึ่งตนเอง เศรษฐกิจชุมชนเติบโตจาก
ภูมิปัญญาและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 



 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) องค์การบริหารสว่นตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวดัตราด                      หน้า  ๓๔ 

    2. ประชาชนมีศักยภาพทางความรู้ มีคุณธรรม ครอบครัวอบอุ่น วัฒนธรรมเข้มแข็ง มี
สุขภาพดี อยู่อาศัยในพื้นท่ีที่เอ้ือต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
    3. จังหวัดมีความปลอดภัย ความมั่นคงภายในเข้มแข็ง มีความสงบเรียบร้อยตลอดแนว
ชายแดนและชายฝั่งทะเล และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพ่ือนบ้านและนานาชาติ 
    4. ระบบการบริหาร ระบบบริการของรัฐ มีคุณภาพ ทันสมัย มีธรรมาภิบาล รองรับการ
พัฒนาจังหวัดและการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
    ตัวช้ีวัด 
    1. จำนวนของหมู่บ้านที่ได้รับการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (52 
แห่ง) 
    2. จำนวนปีที่ได้รับการศึกษาต่อในระบบโรงเรียนหรือเทียบเท่าของประชากรกลุ่มอายุ 
15 - 59 ปี (9 ปี) 
    3. จำนวนของ อปท. ที่มีการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำ และไม่ทิ้งใครไว้
ข้างหลัง (41 แห่ง) 
    4. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของระดับคะแนนเฉลี่ยของผลการสอบ ONET มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า
ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ (3%) 
    5. ร้อยละท่ีลดลงของการเจ็บป่วยในโรคสำคัญ 5 ลำดับแรกของจังหวัด (1%) 
    6. อัตราการลดลงของปัญหาอาชญากรรมทุกประเภท (5%) 
    7. จำนวนผู้ติดยาเสพติดต่อประชากร ไม่เกิน 3 คนต่อประชากร 1,000 คน 
    8. ระดับความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานด้านความมั่นคง (5) 
    9. จำนวนการจัดกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือกับนานาชาติ  
อย่างน้อย 5 ครั้ง/ป ี
    10. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (100%) 
    แนวทางการพัฒนา 
    1. เสริมสร้างความยั่งยืนของเศรษฐกิจชุมชนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และการจัดการผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาแบบครบวงจร 
    2. เสริมสร้างวิถีชีวิตชุมชนเข้มแข็ง ครอบครัวอบอุ ่นบนฐานคุณธรรม วัฒนธรรม  
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    3. พัฒนาคุณภาพคน เสริมสร้างขีดความสามารถประชาชนตลอดช่วงวัยด้วยความรู้และ
การพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
    4. สร้างเมืองสุขภาพเข้มแข็งเป็นชุมชนสุขภาวะที่ยั่งยืนด้วยระบบนิเวศสุขภาพ - การ
พ่ึงตนเองทางสุขภาพ 
    5. เสริมสร้างคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำ ด้วยคุณภาพการบริการภาครัฐและระบบ
สวัสดิการชุมชนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 
    6. พัฒนาจังหวัดเป็นเมืองปลอดภัย สันติสุข สงบเรียบร้อย โดยการมีส่วนร่วมเชิงบูรณา
การอย่างเข้มแข็ง 
    7. เสริมสร้างความมั่นคงระหว่างประเทศตลอดแนวชายแดนและชายฝั่งทะเล ด้วยกลไก
การมีส่วนร่วมและความทันสมัยของเทคโนโลยี 
    8. พัฒนาระบบการบริหาร ระบบบริการภาครัฐ ให้มีคุณภาพและมีธรรมาภิบาล รองรับ
การเติบโตของเมือง พ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ และการท่องเที่ยวนานาชาติ 



 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) องค์การบริหารสว่นตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวดัตราด                      หน้า  ๓๕ 

   ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความอุดม
สมบูรณ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
    วัตถุประสงค์ เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ ใช้ประโยชน์อย่างสมดุล
และยั่งยืน 
    เป้าหมาย 
    1. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อมมีความอุดมสมบูรณ์ พื ้นที ่สีเขียว พื ้นที ่ป่า  
เพ่ิมมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง และประสบความสำเร็จสามารถบริหารจัดการเกิดประโยชน์แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน 
    2. จังหวัดมีความม่ันคงทางพลังงาน สามารถพ่ึงตนเองทางพลังงานได้มากข้ึน 
    3. ปัญหาสิ่งแวดล้อม ขยะน้ำเสีย ภัยธรรมชาติ การบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติ
ลดลงทุกพ้ืนที่ 
    ตัวช้ีวัด 
    1. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจำนวนพื้นที่ป่าชายเลน (5%) 
    2. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของพ้ืนที่ป่าไม้ (ป่าบก) (5%) 
     3. จำนวนที่เพ่ิมข้ึนของที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเล (5 แห่ง) 
    4. จำนวนที่เพ่ิมข้ึนของแหล่งการบริหารจัดการแหล่งน้ำ (5 แห่ง) 
    5. จำนวนแหล่งพลังงานทดแทนพลังงานทางเลือกของจังหวัด (5 แห่ง) 
    6. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการจัดการอบรมชุมชนรักษาสิ่งแวดล้อมแก้ปัญหาบุกรุกทำลาย
ป่า (5%) 
    7. ร้อยละการลดลงของปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการถูกต้องตามหลัก
วิชาการ (25%) 
    8. ร้อยละของจำนวนระบบกำจัดมูลฝอยที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ (20%) 
    9. ร้อยละของการนำมูลฝอยชุมชนไปใช้ประโยชน์มากขึ้น (5%) 
   10. ระดับความสำเร็จในการดำเนินการจามแผนงานด้านการป้องกันภัยธรรมชาติ 
(5%) 
    แนวทางการพัฒนา 
    1. พัฒนานิเวศเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    2. เพิ่มความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศทะเล 
นิเวศป่าบก นิเวศป่าชายเลน 
    3. พัฒนาการบริหารจัดการน้ำเพ่ือให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน 
    4. เสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงาน และส่งเสริมการผลิตอุตสาหกรรมสีเขียว 
    5. เพิ ่มประสิทธิภาพการจัดการภัยทางธรรมชาติ ขยะ น้ำเส ีย ภัยสิ ่งแวดล้อม  
เพ่ือรองรับภาวะโลกร้อนและการคุ้มครองประชาชน 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตราด 
  วิสัยทัศน์  
  “ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมเข้มแข็ง การศึกษาได้มาตรฐาน ดำรงไว้ซึ่งภูมิปัญญาและ

วัฒนธรรมท้องถิ่น เศรษฐกิจท้องถิ่นเจริญก้าวหน้า ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน โครงสร้างได้มาตรฐานและทั่วถึง” 

   

 



 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) องค์การบริหารสว่นตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวดัตราด                      หน้า  ๓๖ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตจังหวัดให้มรมาตรฐานและทั่วถึง เพื่อสนับสนุนการดำเนินการ

ตามยุทธศาสตร์อื ่น ๆ โยเฉพาะอย่างยิ ่งด้านการคมนาคมขนส่งสายหลักให้มีมาตรฐานการท่องเที ่ยวและ
สาธารณูปโภคต่าง ๆ โดยมีกลยุทธ์ ดังนี้ 

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

ต้องการของประชาชน 
  4. พัฒนางานด้านการผังเมือง 

  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประขาชนในจังหวัดตราด ให้ได้รับการพัฒนาทั้งด้าน
ร่างกาย จิตใจ ความรู้ ความสามารถ ทักษะการประกอบอาชีพ และมีความมั่นคงในการดำรงชีวิต ส่งเสริมให้คนใน
สังคม/ชุมชนมีคุณธรรม มีเหตุผล มีความพอประมาณ และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้คนในสังคมมีความรอบ
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม ส่งเสริมสนับสนุนด้านงานสาธารณสุข สร้างสุขภาวะที่ดีของประชาชน และ
การจัดบริการสังคมสงเคราะห์แก่ 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
ความสมานฉันท์ของชุมชนในท้องถิ่น 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) องค์การบริหารสว่นตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวดัตราด                      หน้า  ๓๗ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม  
และการท่องเที่ยว 
  มุ่งปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของจังหวัดตราด โดยการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนและ
เกษตรกรในจังหวัดดำรงชีวิตตามแนวทางพระราชดำริ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ส่งเสริมให้เกษตรกรมีการรวม
พลังกันในรูปกลุ่มหรือสหกรณ์ ร่วมแรงร่วมใจกันในการดำเนินการในด้านการผลิต และการตลาด เพื่อสร้างชุมชน
ให้เข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนา รวมทั้งประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาคธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐ และ
องค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้อง บริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพและมีความหลากหลายภายใต้
การมีส่วนร่วมและจิตสำนึกของการเป็นเจ้าบ้านที่ดีชุมชนในพื้นท่ี โดยมีกลยุทธ์ ดังนี้ 
  1. ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรม การฝึกอาชีพ และสร้างอาชีพให้แก่ กลุ่มเกษตรกรและ
ประชาชน 
  2. ส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้เกิดแก่คนในชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ชุมชน 
และมุ่งเน้นให้เกิดการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  3. ส่งเสริมและสนับสนุนการตลาด และการกระจายผลผลิตทางการเกษตร 
  4. พัฒนาและส่งเสริมการค้า การลงทุน การค้าตามแนวขายแดนและภูมิภาคอินโดจีน 
  5. พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิมให้มีศักยภาพและมีมาตรฐาน และพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวแหล่งใหม่ ๆ 
  6. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดตราด 
  7. ส่งเสริมและรณรงค์ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
แหล่งท่องเที่ยว 
  8. ส่งเสริมความสัมพันธ์ และพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้านและอินโดจีน
เพ่ือรองรับกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  9. เสริมสร้างความรู้ทางด้านภาษาของประเทศเพ่ือนบ้านในการรองรับกับประชาคมอาเซียน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  มีจุดมุ ่งหมายเพื ่อการอนุรักษ์ฟื ้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม ธำรงไว้ซึ ่งความ
หลากหลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศ และทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ตลอดจนยกระดับคุณค่าทรัพยากรธรรมชาติ 
มุ่งพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไว้ตามหลัก “ความสมดุล” ระหว่างผลได้ผลเสีย และคำนึงถึงหลักความ
เป็นธรรม ในการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ โดยการนำทรัพยากรธรรมชาติ มาใช้ประโยชน์ภายใต้หลัก 
“ความพอเพียงและความเอื้ออาทร” ของวิถีชีวิตท้องถิ่นที่มีความสัมพันธ์และมีการพึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม การสร้างองค์ความรู้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกันทุกภาคส่วน เพื่อสร้าง
หลักประกันว่าทรัพยากรธรรมชาติเหล่านั้น จะยังคงอยู่และคงความอุดมสมบูรณ์สามารถเป็นรากฐานในการ
ดำรงชีวิตของคนในท้องถิ่น ให้อยู่อย่างเป็นสุขร่วมกัน โดยมีกลยุทธ์ ดังนี้ 
  1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการและการสร้างองค์ความรู้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
  2. ส่งเสริมสนับสนุนและรณรงค์ให้ประชาชนมีจิตสำนึกหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
  3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการควบคุมคุ้มครองและบังคับใช้กฎหมายด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
  4. ส่งเสริมและฟ้ืนฟูสภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนให้การท่องเที่ยวเป็น
แบบนิเวศน์ 



 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) องค์การบริหารสว่นตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวดัตราด                      หน้า  ๓๘ 

  5. จัดให้มีระบบการจัดการขยะ ระบบบำบัดน้ำเสีย และการแก้ไขปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม 
  6. ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน 
     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. 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 ร่วมรับผิดชอบในกิจกรรมที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสิทธิเ สรีภาพ
ประชาชน 
  4. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และให้บริการที่ดีแก่ประชาชน 
  5. จัดหา/ปรับปรุงวัสดุอุปกรณ์ สถานที่ รวมตลอดถึงครุภัณฑ์ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานและ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีการสื่อสาร และระบบสารสนเทศ 
  6. ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หรือหลักธรรมาภิบาล 

5. ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด 
  วิสัยทัศน์ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด 
  “เป็นองค์กรที่มีการจัดบริการสาธารณะที่เป็นเลิศ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นสังคมอยู่ดีมี
สุข และเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย ภายใต้หลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” 
เป็นประตูทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว สู่ภูมิภาคอินโดจีน อย่างยั่งยืน” 

   



 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) องค์การบริหารสว่นตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวดัตราด                      หน้า  ๓๙ 

  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
  1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น มีขีดความสามารถในการ
บริหารจัดการสาธารณะเพ่ือให้ประชาชนมีความเชื่อมั่น และพึงพอใจในการบริหารงานขององค์กร 
  2. บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญ และทัศนคติที่ดีในการทำงาน ยึดมั่นในหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
  3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดี มุ่งสู่สังคมอยู่ดีมีสุข 
  4. เศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดตราดมีเสถียรภาพ  
  5. โครงข่ายคมนาคมมีความสะดวก และปลอดภัย พร้อมที่จะเป็นศูนย์กลางการขนส่งสู่ภูมิภาค
อินโดจีน 
  6. มีความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  7. จังหวัดตราดเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีมาตรฐานในระดับสากล และเป็นประตูการ
ท่องเที่ยวสู่ภูมิภาคอินโดจีน 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ 7 ด้าน ดังนี้ 
  1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
  2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
  4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ การวางแผน การส่ งเสริมการลงทุน 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 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประขาชนในจังหวัดตราด ให้ได้รับการพัฒนาทั้งด้าน
ร่างกาย จิตใจ ความรู้ ความสามารถ ทักษะการประกอบอาชีพ และมีความมั่นคงในการดำรงชีวิต ส่งเสริมให้คนใน
สังคม/ชุมชนมีคุณธรรม มีเหตุผล มีความพอประมาณ และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้คนในสังคมมีความรอบ
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม ส่งเสริมสนับสนุนด้านงานสาธารณสุข สร้างสุขภาวะที่ดีของประชาชน  และ
การจัดบริการสังคมสงเคราะห์แก่ เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ โดยมีกลยุทธ์ ดังนี้ 



 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) องค์การบริหารสว่นตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวดัตราด                      หน้า  ๔๐ 

  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 
  มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีประมหา
กษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาอบายมุข การเสริมสร้าง
ความสมานฉันท์ของชุมชนในท้องถิ ่น ส่งเสริมและสนับสนุนในการดูแลการจารจรและการรักษาความสงบ
เรียบร้อย โดยมีกลยุทธ์ ดังนี้ 
  1. ส่งเสริมและสนับสนุนประชาธิปไตยภาคพลเมือง การพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน สนับสนุน
การจัดทำระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อการพัฒนาชุมชน ตลอดจนสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาชุมชนความเสมอภาค 
สิทธิเสรีภาพ 
  2. พัฒนางานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยนำข้อมูลการเกิดสาธารณภัย ใน
ท้องถิ่นมาวิเคราะห์หาแนวทางการป้องกัน หรือลดความสูญเสียที่เกิดขึ้น 
  3. ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  4. ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และอบายมุข 
  5. ส่งเสริมและสนับสนุนในการดูแลจราจรและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม  
และการท่องเที่ยว 
  มุ่งปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของจังหวัดตราด โดยการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนและ
เกษตรกรในจังหวัดดำรงชีวิตตามแนวทางพระราชดำริ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ส่งเสริมให้เกษตรกรมีการรวม
พลังกันในรูปกลุ่มหรือสหกรณ์ ร่วมแรงร่วมใจกันในการดำเนินการในด้านการผลิต และการตลาด เพื่อสร้างชุมชน
ให้เข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนา รวมทั้งประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาคธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐ และ
องค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้อง บริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพและมีความหลากหลายภายใต้
การมีส่วนร่วมและจิตสำนึกของการเป็นเจ้าบ้านที่ดีชุมชนในพ้ืนที่ 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 



 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) องค์การบริหารสว่นตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวดัตราด                      หน้า  ๔๑ 

  7. ส่งเสริมและรณรงค์ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
แหล่งท่องเที่ยว 
  8. ส่งเสริมความสัมพันธ์ และพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้านและอินโดจีน
เพ่ือรองรับกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  9. เสริมสร้างความรู้ทางด้านภาษาของประเทศเพ่ือนบ้านในการรองรับกับประชาคมอาเซียน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  มีจุดมุ ่งหมายเพื ่อการอนุรักษ์ฟื ้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม ธำรงไว้ซึ ่งความ
หลากหลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศ และทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ตลอดจนยกระดับคุณค่าทรัพยากรธรรมชาติ 
มุ่งพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไว้ตามหลัก “ความสมดุล” ระหว่างผลได้ผลเสีย และคำนึงถึงหลักความ
เป็นธรรม ในการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ โดยการนำทรัพยากรธรรมชาติ มาใช้ประโยชน์ภายใต้หลัก 
“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 
  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. อนุรักษ์และส่งเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และทรัพย์สินทางปัญญา 
  5. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนา
เด็กเล็ก 
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 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 

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

ประชาชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
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 
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7. ร ้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริหารจัดการและการบริการสาธารณะที ่มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใสเป็นธรรม และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  2.6 ค่าเป้าหมาย 
  1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เข้าถึงการบริการด้านสาธารณสุข การสังคมสงเคราะห์ และการ
บริการสาธารณะอย่างทั่วถึง 
 2. ประชาชนได้รับการส่งเสริมด้านการศึกษา ด้านการกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี
ท้องถิ่น 
 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 
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ด้านการการพัฒนาเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรม การฝึกอาชีพ และสร้างอาชีพให้แก่ กลุ่มเกษตรกรและกลุ่ม
อาชีพในชุมชน 
 2. ส่งเสริมองค์ความรู้ให้เกิดแก่คนในชุมชนเพ่ือเพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์ชุมชน และมุ่งเน้นให้เกิดการ
พ่ึงพาตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. พัฒนาแหล่งท่องเที ่ยวเชิงวัฒนธรรมและเชิงนิเวศอย่างมีมาตรฐานควบคู ่กับการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 4. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเชิงนิเวศ โดยการใช้เทคโนโลยี  
การสื่อสารอย่างเหมาะสม 

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. ดำเนินการขอขยายเขตบริการไฟฟ้าให้มีใช้ทุกครัวเรือน และให้มีไฟฟ้าสาธารณะเพียงพอ 
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 
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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 
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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 2.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ยุทธศาสตร์ชาติ 

20 ปี 
            
 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 

 
 

 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 

 

 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร

มนุษย ์

 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
โอกาสและความเสมอภาค

ทางสังคม 

 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชวีิตที่

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการภาครัฐ 
            

 

 

 

ยุทธศาสตร์กลุ่ม
จังหวัด 

ภาคตะวันออก 2 
(จันทบุรี ตราด นครนายก 

ปราจีนบุรี สระแก้ว) 

 ประเด็นการพัฒนาที ่1  
ส่งเสริมและพัฒนาการ
ท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน

เพื่อสนับสนุนการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

สุขภาพ และวัฒนธรรม 

  ประเด็นการพัฒนาที ่2   
เพิ่มขีดความสามารถดา้น

การค้า และการค้า
ชายแดนเชื่อมโยง EEC 
และประเทศเพื่อนบ้าน 

  ประเด็นการพัฒนาที ่3  
 พัฒนาประสิทธิภาพการ

ผลิต การแปรรูป 
การตลาด สินค้าเกษตร 

(ผลไม้ ปศุสัตว์และประมง 
สมุนไพรไทย) คุณภาพ

ปลอดภัยอย่างครบวงจร  

  ประเด็นการพัฒนาที ่4  
อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา และ

ปกป้อง ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วน
ร่วม เพื่อประโยชน์ต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

อย่างยั่งยืน 

  ประเด็นการพัฒนาที ่5  
 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

สังคม การบริหาร
จัดการ ยกระดับ

คุณภาพชีวิตให้มีความ
มั่นคงปลอดภัย 

  ประเด็นการพัฒนาที ่6  
เพิ่มขีดความสามารถ
ด้านอุตสาหกรรมและ

การลงทุน 

  

 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

จังหวัดตราด 

 ประเด็นการพัฒนาที ่1  
การพัฒนาความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจจากฐานการท่องเท่ียว 

การเกษตรครบวงจร การบริการและการค้าชายแดนเชื่อมโยงกับ
อาเซียนและนานาชาติ ที่เติบโตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 ประเด็นการพัฒนาที ่2 
 การเสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย และชุมชน

เข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ประเด็นการพัฒนาที ่3  
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความอุดม

สมบูรณ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

  

 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท. 
ในจังหวัดตราด 
(พ.ศ. 2566 - 

2570) 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ด้านส่งเสริมคุณภาพ

ชีวิต 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ด้านการจัดระเบยีบ

ชุมชน/สังคม และการ
รักษาความสงบ

เรียบร้อย 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ด้านการพัฒนา

เศรษฐกิจ วางแผน  
การส่งเสริมการลงทุน 

พาณิชยกรรม  
และการท่องเท่ียว 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด้านการบริหารจัดการ

และการอนุรกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

สิ่งแวดล้อม 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ด้านการศึกษา การกีฬา 

ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม  

จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 ยุทธศาสตร์ที่ 7 
ด้านการบริหารจัดการที่

ดีและการบริการ
สาธารณะ 
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ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท. 
ในจังหวัดตราด 
(พ.ศ. 2566 - 

2570) 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ด้านส่งเสริมคุณภาพ

ชีวิต 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ด้านการจัดระเบยีบ

ชุมชน/สังคม และการ
รักษาความสงบ

เรียบร้อย 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ด้านการพัฒนา

เศรษฐกิจ วางแผน  
การส่งเสริมการลงทุน 

พาณิชยกรรม  
และการท่องเท่ียว 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด้านการบริหารจัดการ

และการอนุรกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

สิ่งแวดล้อม 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ด้านการศึกษา การกีฬา 

ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม  

จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 ยุทธศาสตร์ที่ 7 
ด้านการบริหารจัดการที่

ดีและการบริการ
สาธารณะ 

 

 

  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด

ตราด 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ด้านส่งเสริมคุณภาพ

ชีวิต 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ด้านการจัดระเบยีบ

ชุมชน/สังคม และการ
รักษาความสงบ

เรียบร้อย 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ด้านการวางแผน  

การส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรม  

และการท่องเท่ียว 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด้านการบริหารจัดการ

และการอนุรกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

สิ่งแวดล้อม 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ด้านการศึกษา การกีฬา 

ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม  

จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 ยุทธศาสตร์ที่ 7 
ด้านการบริหารจัดการที่

ดีและการบริการ
สาธารณะ 

 

 

 

 

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

2570) 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิต
และสังคมอยู่ดีมีสุข 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ และรักษ์

สิ่งแวดล้อม 

  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชน 

  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

  ยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการที่ดี 

 

 

 

 

แผนงาน 
 แผนงานงบ

กลาง 
 แผนงาน

การศึกษา 
 แผนงาน

สาธารณสุข 
 แผนงานการ

ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

 

 แผนงานสร้าง
ความเข็มแข็ง 
ของชุมชน 

แผนงานการ
รักษาความสงบ

ภายใน 

 แผนงาน
รักษาความ
สงบภายใน 

 แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

 แผนงาน
การเกษตร 

 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

 แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา 

 



 

 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) องค์การบริหารสว่นตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวดัตราด                                                           หน้า  ๔๙ 

กลยุทธ์การพัฒนา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
อบต. หนองโสน 

(พ.ศ. 2566 - 2570) 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิต
และสังคมอยู่ดีมีสุข 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ และรักษ์

สิ่งแวดล้อม 

  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชน 

  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

  ยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการที่ดี 

 

 

 

กลยุทธ ์  
 
 
 
 
 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการ
เสริมสร้างสุขภาวะของประชาชน
ให้มีสุขภาพแข็งแรง และได้รับ
บริการทางสาธารณสุขอยา่ง
ทั่วถึง 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการ
สังคมสงเคราะห์คุณภาพชีวิต 
เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส 
และผู้พิการ 

3. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะ
อาชีพ และองค์ความรู้ให้แก่
ประชาชน ให้สามารถดำรงชีพได้
อย่างเหมาะสม 

4. สนับสนุนส่งเสริมการ
ให้บริการสาธารณสุข การ
ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ
ต่าง ๆ 

5. ส่งเสริมการออกกำลังกาย 
การกีฬา เพือ่สร้างสุขภาพให้
แข็งแรง 

6. ส่งเสริม ควบคุมดูแลตลาด
ซ้ือขายสินค้าอุปโภค - บริโภค 
ให้มีความสะอาด ปลอดภัย และ
ถูกสุขลักษณะ 

 1. ส่งเสริมและสนับสนุน
ด้านการศึกษา โรงเรียน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เด็ก
และเยาวชนได้รับการศึกษา
การส่งเสริมการกีฬาและ
นันทนาการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. สร้างจิตสำนึกให้เด็ก 
เยาวชน และประชาชน มี
ความหวงแหนประเพณี 
วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

3. ส่งเสริมและสนับสนุน
การอนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ทรัพย์สินทาง
ปัญญา และการใช้
เทคโนโลยีในการต่อยอดภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

 

 1. ส่งเสริมและสนับสนุน
การฝึกอบรม การฝึกอาชีพ 
และสร้างอาชีพใหแ้ก่ กลุ่ม
เกษตรกรและประชาชน 

2. ส่งเสริมองค์ความรู้ให้
เกิดแก่คนในชุมชนเพื่อเพิ่ม
มูลค่าของผลิตภัณฑ์ชุมชน 
และมุ่งเน้นให้เกิดการพึ่งพา
ตนเองตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

3. พัฒนาแหล่งท่องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรมและเชิงนิเวศ
อย่างมีมาตรฐานควบคู่กบัการ
อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4. ส่งเสริมการ
ประชาสัมพันธแ์หล่งท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมและเชิงนิเวศ 
โดยการใช้เทคโนโลยกีาร
สื่อสารอย่างเหมาะสม 

 

 1. ส่งเสริมและสนับสนุน
การพัฒนาประชาธิปไตย การ
สร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนา
ชุมชนด้วยสิทธิเสรีภาพและ
ความเสมอภาค 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้
ประชาชนมีการสร้างชุมชน
เข้มแข็ง การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดและอบายมขุ 

3. ส่งเสริมความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 

4. ส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมกลุ่มอาสาสมัคร
ประชาชน เพื่อสร้างความ
ปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน การดูแล
การจราจรและการรักษาความ
สงบเรียบร้อย และการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยใน
พื้นที่ 

 

 1. ก่อสร้าง ปรับปรุง 
ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมใน
ตำบลให้มีมาตรฐานและ
ทั่วถึง 

2. ดำเนินการขอขยาย
เขตบริการไฟฟ้าให้มีใช้ทุก
ครัวเรือน และให้มีไฟฟ้า
สาธารณะเพียงพอ 

3. ก่อสร้าง ปรับปรุง 
และพัฒนาแหล่งน้ำ
สาธารณะเพื่อการอุปโภค – 
บริโภค รวมถึงเพื่อ
การเกษตรให้เพียงพอตอ่
ความต้องการของประชาชน
ในพื้นที่ 

4. พัฒนาและปรับปรุงให้
มีระบบสาธารณูปโภค – 
สาธารณูปการอยา่งทั่วถึงต่อ
ความต้องการของประชาชน
ในพื้นที่ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. กำกบัดูแลให้การ
ปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วน
ตำบล ต้องเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชน 
สร้างจิตสำนึกและเพิ่ม
สมรรถนะให้แก่บุคลากร 
โดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
และปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ในการจัดทำ
แผนพัฒนา ในการ
ตรวจสอบการบริหาร
งบประมาณ ในการรับรู้
ข้อมูลข่าวสาร ในการแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ดำเนินงาน กิจกรรม
โครงการขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลให้เกิดความ
โปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

3. ส่งเสริมการนำ
เทคโนโลยีและทรัพยากรมา
ใช้ในการให้บริการสาธารณะ
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 อย่างมีประสิทธภิาพ มุ่งเน้น
การบริการสาธารณะที่ดีแก่
ประชาชน 

4. จัดหา/ปรับปรุง
อุปกรณ์ สถานที ่และ
ครุภัณฑ์ที่ให้บริการ
สาธารณะและพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีระบบสารสนเทศ
ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารให้เขา้ถึงง่าย ทัว่ถึง 
มีประสิทธิภาพ 

 
 

 

เป้าหมายประสงค์  เพื่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน
พัฒนาในทุกด้าน สร้าง
สุขภาวะที่ดีของ
ประชาชน การสังคม
สงเคราะห์แก่เด็ก สตรี 
คนชรา ผู้ด้อยโอกาส ผู้
พิการ ส่งเสริมความรู้ใน
การประกอบอาชพี และ
ได้รับการบริการ
สาธารณะอย่างทั่วถึง 

 เพื่อการพัฒนา ส่งเสริม 
และสนับสนุนการศึกษา 
การกีฬา ที่ได้มาตรฐาน 
ส่งเสริมและรักษาไว้ซ่ึง
ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น สร้างองค์
ความรู้ในการพัฒนาต่อ
ยอดภูมิปัญญาท้อง 

 เพื่อการส่งเสริม
สนับสนุนการพัฒนา
เศรษฐกิจให้ประชาชนมี
งานทำ มีรายได้เพิ่มขึ้น
โดยการใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรม พัฒนา
ให้เกิดแหล่งท่องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรมและเชิง
นิเวศที่มีความ
หลากหลาย โดดเด่น 
และได้มาตรฐาน 

 เพื่อการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ได้รับการ
ฟื้นฟูและรักษาความ
หลากหลายของระบบ
นิเวศและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
ประชาชนสามารถอยู่
อาศัยแบบพึ่งพิง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืน 

 เพื่อการส่งเสริมให้
ประชาชนมีความมั่นคง 
ความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สิน และ
มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมใน
การแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด ปัญหาอบายมุข 
การเสริมสร้างความ
สมานฉันท์ของชุมชนใน
ท้องถิ่น ส่งเสริมและ
สนับสนุนการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

 เพื่อการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานที่ได้
มาตรฐานและทั่วถึงใน
ทุก ๆ ดา้น เพิ่มขีด
ความสามารถในการ
ลงทุน การพัฒนา
เศรษฐกิจ และการ
ท่องเที่ยวในพื้นที ่

 เพื่อการพัฒนา
กระบวนการบริการ
สาธารณะด้วย
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมอยา่ง
เหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส 
เป็นธรรม 
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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 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  
  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 ่ 



 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) องค์การบริหารสว่นตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวดัตราด                  หน้า  ๕๒ 

   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 
  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
ปัญหาในพื้นที่ท้ังเรื่องยาเสพติด 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
ประชาสัมพันธ์ผลผลิตทางการเกษตรและพ้ืนที่การเกษตรในพ้ืนที่ รวมทั้งการประสานงานร่วมกันกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในพ้ืนที่เพ่ือหาแนวทางการป้องกันและแก้ปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่ป่าไม้ พ้ืนที่ป่าชายเลน ของประชาชนที่
ต้องการพื้นที่ทำกินและพ้ืนที่สำหรับที่พักอาศัย 
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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 
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ส่วนที่  3 
การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน งาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 
 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคมอยู่
ดีมีสุข 

การดำเนินการอื่น งบกลาง งบกลาง  
- การชำระหนี้เงินกู ้
- เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ
- เบี้ยยังชีพความพิการ 
- เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  
- เงินสำรองจ่าย ฯลฯ 

สำนักปลดัฯ 
กองสาธารณสุขฯ 

กองช่าง 
ฯ 

 
องค์การ

บริหารส่วน
ตำบลหนอง

โสน 

บริการชุมชนและ
สังคม 

การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 
- การส่งเสริม 
และสนบัสนุนการศึกษา 
- โรงเรียน 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ 

กองการศึกษาฯ 

บริการชุมชนและ
สังคม 

สาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน 
- การบริการสาธารณสุข 
- การช่วยเหลือประชาชนด้าน
สาธารณสุข ฯลฯ 

กองสาธารณสุขฯ 

บริการชุมชนและ
สังคม 

การศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ  

งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น 
- ส่งเสริมการศาสนา 
- อนุรักษ์วัฒนธรรมวิถีชีวิต 
- ประเพณีท้องถิ่น ฯลฯ 

กองการศึกษาฯ 

บริการชุมชนและ
สังคม 

สังคมสงเคราะห ์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห ์
งานสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห ์
- การสังคมสงเคราะห์สตรี เด็ก 
เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส 
- การจัดสวสัดิการสตรี เด็ก 
เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส 
- การช่วยเหลือประชาชนด้าน
พัฒนาคุณภาพชีวิต ฯลฯ 

สำนักปลดัฯ/  
กองสาธารณสุขฯ 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน งาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

2 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเศรษฐกิจ  
การท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ และรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

บริการชุมชนและ
สังคม 

การศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ  

งานวิชาการวางแผนและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
- วิชาการวางแผนและส่งเสริม
การท่องเที่ยว 
- อนุรักษ์ ฟื้นฟู แหล่ง
ท่องเที่ยว ฯลฯ 

สำนักปลดัฯ/  
กองการศึกษาฯ 

องค์การ
บริหารส่วน
ตำบลหนอง

โสน 

บริการชุมชนและ
สังคม 

สร้างความเข็ม
แข็งของชุมชน 

งานส่งเสรมิและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน 
- การรณรงค์กิจกรรมเพื่อให้
เกิดความร่วมมือ ร่วมแก้ไข
ปัญหาชุมชน 
- การรณรงค์กิจกรรมที่
ประชาชนมีส่วนร่วมเพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิต ฯลฯ 

สำนักปลดัฯ/  
กองสาธารณสุขฯ 

การเศรษฐกิจ การเกษตร งานส่งเสรมิการเกษตร 
- งานส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้
การเกษตร ฯลฯ 
งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ  
- ป่าไม้ชุมชน 
- ขุดลอกแหล่งน้ำ 
- อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
- การฟื้นฟูและรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ฯลฯ 

สำนักปลดัฯ 
 

3 ยุทธศาสตร์การ
เสรมิสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน
และส่งเสรมิการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชน 

บริหารทั่วไป บริหารงานท่ัวไป งานบริหารทั่วไป 
- การร้องทุกข์ ร้องเรียน นิติ
การ 
- การเลือกตั้ง ฯลฯ 

สำนักปลดัฯ 

บริหารทั่วไป การรักษาความ
สงบภายใน 

งานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 
 - การป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 
- การรักษาความสงบเรียบร้อย 
- การเยียวยาช่วยเหลือ
ประชาชนด้านสาธารณภัย 
ฯลฯ 
 

สำนักปลดัฯ 



 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) องค์การบริหารสว่นตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวดัตราด                  หน้า  ๕๘ 

 

 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน งาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

  บริการชุมชนและ
สังคม 

สร้างความเข็มแข็ง
ของชุมชน 

งานส่งเสรมิและสนับสนุน
ความเข้มแข้งชุมชน 
- การรณรงค์กิจกรรมเพื่อให้
เกิดความร่วมมือ ร่วมแก้ไข
ปัญหาชุมชน 
- การรณรงค์กิจกรรมที่
ประชาชนมีส่วนร่วมเพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิต ฯลฯ 

สำนักปลดัฯ/  
กองสาธารณสุขฯ 

องค์การ
บริหารส่วน
ตำบลหนอง

โสน 

4 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

บริการชุมชนและ
สังคม 

เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและประปา 
- การอุดหนุนงบประมาณ
เพื่อขยายเขตไฟฟ้าและ
ประปา 

กองช่าง 

การเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

งานก่อสร้าง 
- การควบคุมงานก่อสร้าง 
- การก่อสร้าง ซ่อมแซม ต่อ
เติม ปรับปรุง รื้อถอน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
- การขยายเขตไฟฟ้า ประปา 
ฯลฯ 

กองช่าง 

 การเกษตร งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
 - ป่าไม้ชุมชน 
- ขุดลอกแหล่งน้ำ ฯลฯ 

กองช่าง 

5 ยุทธศาสตร์การ
บริหารจดัการทีด่ ี

บริหารทั่วไป บริหารงานท่ัวไป งานบริหารทั่วไป 
- การบริหารงานทั่วไป 
- การบริหารงานบุคคล 
งานบริหารงานคลัง 
- การบริหารงานบุคคล 
- การเบิกจ่าย ฯลฯ 
งานควบคุมภายในและ
ตรวจสอบภายใน 
- การบริหารงานบุคคล 
- การตรวจสอบแผนพัฒนา 
การงบประมาณ การพัสดุ 
การเบิกจ่าย ฯลฯ 

สำนักปลดัฯ/กอง
คลัง/กองช่าง/กอง
การศึกษาฯ/กอง

สาธารณสุขฯ 



 

 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒570) องค์การบริหารสว่นตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวดัตราด  หน้า ๕๙ 

 

 
 
 
 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาและรายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 
***************************** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒570) องค์การบริหารสว่นตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวดัตราด  หน้า ๖๐ 

 

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) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสังคมอยู่
ดีมีสุข 

                        

1.1 แผนงานงบกลาง 4 10,180,000 4 10,280,000 4 10,480,000 4 10,580,000 4 10,680,000 20 52,200,000 
1.2 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 
1.3 แผนงานสาธารณสุข 7 350,000 7 350,000 7 350,000 7 350,000 7 350,000 35 1,750,000 
1.4 แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ  

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

1.5 แผนงานสังคม
สงเคราะห ์

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

รวม 29 12,506,200 29 12,606,200 29 12,806,200 29 12,906,200 29 13,006,200 145 63,831,000 
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจ การท่องเท่ียว
เชิงนิเวศ และรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

                        

2.1 แผนงานสรา้งความ
เข้มแข็งของชุมชน 

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

2.2 แผนงานการเกษตร     1        30,000      1        30,000       1        30,000        1        30,000       1            30,000        5          150,000  

รวม     4      280,000      4      280,000       4      280,000        4      280,000       4          280,000      20       1,400,000  

แบบ ผ. 01 



 

 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒570) องค์การบริหารสว่นตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวดัตราด  หน้า ๖๑ 

 

 
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) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

                        

3.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป     1       20,000      1       20,000       1       20,000        1        20,000       1         20,000        5       100,000  

3.2 แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน 

    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. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

                        

4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

                        

4.2 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 

5. ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการที่ดี 

                        

5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 5 433,000 5 433,000 5 433,000 5 433,000 5 433,000 25 2,165,000 

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

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  44,269,200    44  44,369,200    43  43,769,200      42  13,869,200    42  13,969,200   215  160,246,000  

 

แบบ ผ. 01 



 

 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒570) องค์การบริหารสว่นตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวดัตราด  หน้า ๖๒ 

 

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 3 388,000 1 - - - - - - - 4 388,000 

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

หมู่ที่ 4 บ้านสระบัว 5 7,999,000 4 7,579,000 1 4,050,000  - - - 10 19,628,000 

หมู่ที่ 5 บ้านหนองโพรง 3 503,000 3 711,500 3 4,133,000 3 576,000 3 702,000 15 6,625,500 

หมู่ที่ 6 บ้านหนองโพรง 
(หินโค่ง) 

9 6,833,000 2 836,000 3 90,000 2 280,000 4 3,870,000 20 11,909,000 

หมู่ที่ 7 บ้านปลายคลองน้ำ
เชี่ยว 

5 4,632,000 3 3,480,000 3 530,000 1 1,200,000 1 7,650,000 13 17,492,000 

หมู่ที่ 8 บ้านพรงจาก 10 7,285,000 9 7,257,000 8 6,145,000 8 6,145,000 8 6,145,000 43 32,977,000 

รวมท้ังสิ้น 39 34,759,000 
 

26 22,386,500 
 

20 15,013,500 
 

15 8,585,000 
 

19 18,522,000 
 

119 99,266,000 
 

แบบ ผ. 01/1 



 

 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒570) องค์การบริหารสว่นตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวดัตราด  หน้า ๖๓ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70)  

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดตราดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคง ความสงบเรียบร้อย และชุมชนเข้มแข็ง ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดตราด ที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอยู่ดีมีสุข 

๑.๑ 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 

8,600,000 8,700,000 8,800,000 8,900,000 9,000,000 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 

1,400,000 
 

1,400,000 
 
 

1,450,000 
 

1,500,000 
 

1,500,000 
 

ร้อยละการจดั
สวัสดิการให้แก่
ผู้พิการที่ได้ขึ้น
ทะเบียนขอรับ
เงินเงินเบี้ยความ
พิการ 

ผู้พิการได้รับ
การจัด
สวัสดิการและ
มีคุณภาพชีวิต
ดี 

สำนักปลดั 
 

 

 
 
 

แบบ ผ. 02 



 

 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒570) องค์การบริหารสว่นตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวดัตราด  หน้า ๖๔ 

 

 
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 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ร้อยละในการ
สมทบกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพตำบล
หนองโสน 

ประชาชน
ได้รับการ
บริการดา้น
หลักประกัน
สุขภาพอย่าง
ทั่วถึง 

กอง
สาธารณสุขฯ 

 รวม 4 
โครงการ 

  10,180,000 10,280,000 10,430,000 10,580,000 10,680,000    

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 



 

 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒570) องค์การบริหารสว่นตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวดัตราด  หน้า ๖๕ 

 

๑.2 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 – ๒570) องค์การบริหารสว่นตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวดัตราด  หน้า ๖๖ 

 

 
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 – ๒570) องค์การบริหารสว่นตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวดัตราด  หน้า ๖๗ 

 

 
 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    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒570) องค์การบริหารสว่นตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวดัตราด  หน้า ๖๘ 

 

๑.3 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 – ๒570) องค์การบริหารสว่นตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวดัตราด  หน้า ๖๙ 

 

 
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 – ๒570) องค์การบริหารสว่นตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวดัตราด  หน้า ๗๐ 

 

 
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 – ๒570) องค์การบริหารสว่นตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวดัตราด  หน้า ๗๑ 

 

1.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  
 

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 – ๒570) องค์การบริหารสว่นตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวดัตราด  หน้า ๗๒ 

 

 
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 – ๒570) องค์การบริหารสว่นตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวดัตราด  หน้า ๗๓ 

 

 
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 – ๒570) องค์การบริหารสว่นตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวดัตราด  หน้า ๗๔ 

 

1.5 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 – ๒570) องค์การบริหารสว่นตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวดัตราด  หน้า ๗๕ 

 

 
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 – ๒570) องค์การบริหารสว่นตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวดัตราด  หน้า ๗๖ 

 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดตราดที่ 1  การพัฒนาความม่ังคั่งทางเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยว การเกษตรครบวงจร การบริการและการค้าชายแดนเชื่อมโยงกับอาเซียนฯ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดตราดที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชกรรมและการท่องเที่ยว 
     2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ  การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  และรักษ์สิ่งแวดล้อม 

2.๑ แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 

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
เกษตรทฤษฏีใหม่
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงตำบล
หนองโสน 

เพื่อดำเนินการ
ส่งเสริมการเกษตร
ในพื้นที่ ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  

ดำเนินการส่งเสริม
ความรู้ ความ
เข้าใจเกษตร
ทฤษฏีใหม่ตาม
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 – ๒570) องค์การบริหารสว่นตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวดัตราด  หน้า ๗๗ 

 

 

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 – ๒570) องค์การบริหารสว่นตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวดัตราด  หน้า ๗๘ 

 

2.2 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 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 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   30,000 30,000 30,000 30,000 30,000    

 
 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 



 

 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒570) องค์การบริหารสว่นตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวดัตราด  หน้า ๗๙ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดตราดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคง ความสงบเรียบร้อย และชุมชนเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดตราด ที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบ 
     3.  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

3.๑ 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 – ๒570) องค์การบริหารสว่นตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวดัตราด  หน้า ๘๐ 

 

3.2 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 – ๒570) องค์การบริหารสว่นตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวดัตราด  หน้า ๘๑ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดตราดที่ 1  การพัฒนาความม่ังคั่งทางเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยว การเกษตรครบวงจร การบริการและการค้าชายแดนเชื่อมโยงกับอาเซียนฯ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดตราด ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

4.๑ 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 – ๒570) องค์การบริหารสว่นตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวดัตราด  หน้า ๘๒ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดตราดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคง ความสงบเรียบร้อย และชุมชนเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดตราด ที่ 7 ด้านการบริหารจัดการที่ดีและการบริการสาธารณะ 
     5.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี 

5.๑ 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 – ๒570) องค์การบริหารสว่นตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวดัตราด  หน้า ๘๓ 

 

 
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 ส่งเสริม
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 – ๒570) องค์การบริหารสว่นตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวดัตราด  หน้า ๘๔ 

 

 
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 – ๒570) องค์การบริหารสว่นตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวดัตราด  หน้า ๘๕ 

 

5.2 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 – ๒570) องค์การบริหารสว่นตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวดัตราด  หน้า ๘๖ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 – 8  

(พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดตราดที่ 1  การพัฒนาความม่ังคั่งทางเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยว การเกษตรครบวงจร การบริการและการค้าชายแดนเชื่อมโยงกับอาเซียนฯ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดตราด ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
     4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 

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) 

1 ขยายถนน 
คสล. สายเกาะ
ยายตั๋ง หมู่ 1 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

ขยายถนน คสล. 
พร้อมวางท่อระบาย
น้ำ คสล. และบ่อพัก 
คสล. ระยะทาง 260 
ม. 

900,000     จำนวนถนนท่ี
ได้มาตรฐาน
ปลอดภัย 

ถนนที่ได้มาตรฐาน 
ปลอดภัย สะดวก
สำหรับการสญัจร
ไปมา 

หมู่ 1 บ้าน
หนองโสนบน 

กองช่าง 

2 ขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ำ พร้อม
ไฟส่องสว่าง 
ซอยวัดเขาน้อย 
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. 
ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 
125 ม. หนา 0.15 
ม. หรือมีพื้นท่ีไม่น้อย
กว่า 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 – ๒570) องค์การบริหารสว่นตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวดัตราด  หน้า ๘๗ 

 

 
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 – ๒570) องค์การบริหารสว่นตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวดัตราด  หน้า ๘๘ 

 

 
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. 

108,000     จำนวนถนนท่ีได้
มาตรฐาน
ปลอดภัย 

ถนนท่ีได้มาตรฐาน 
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

หมู่ 2 บ้าน
หนองโสน 

กองช่าง 

11 ขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ำพร้อม
สายดับ ซอย
แหลมตอง – 
หมู่ที่ 3  หมู่ 2 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ำ  

280,000     ระยะทางในการ
ขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ำ 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

หมู่ 2 บ้าน
หนองโสน 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ. 02/1 



 

 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒570) องค์การบริหารสว่นตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวดัตราด  หน้า ๘๙ 

 

 
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
แรงต่ำ ซอย
ดอนตาราม หมู่ 
4  

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่ำ 

390,000     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. 

30,000     จำนวนถนนท่ีได้
มาตรฐาน
ปลอดภัย 

ถนนท่ีได้มาตรฐาน 
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

หมู่ 4 บ้าน
สระบัว 

กองช่าง 

14 ก่อสร้างถนน 
คสล. ซอย
คลองปลายนา 
1 หมู่ 5 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

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

456,000     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 – ๒570) องค์การบริหารสว่นตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวดัตราด  หน้า ๙๐ 

 

 
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 ติดตั้งไฟฟ้าส่อง
สว่างสาธารณะ 
ซอยโชคดี หมู่ 
5 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

ติดตั้งไฟส่องสว่าง 22,000     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 – ๒570) องค์การบริหารสว่นตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวดัตราด  หน้า ๙๑ 

 

 
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 – ๒570) องค์การบริหารสว่นตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวดัตราด  หน้า ๙๒ 

 

 
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 150 เมตร 

360,000     จำนวนถนนท่ี
ได้มาตรฐาน
ปลอดภัย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

หมู่ 6 บ้าน
หนองโพรง 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ. 02/1 



 

 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒570) องค์การบริหารสว่นตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวดัตราด  หน้า ๙๓ 

 

 
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 – ๒570) องค์การบริหารสว่นตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวดัตราด  หน้า ๙๔ 

 

 
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 – ๒570) องค์การบริหารสว่นตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวดัตราด  หน้า ๙๕ 

 

 
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 – ๒570) องค์การบริหารสว่นตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวดัตราด  หน้า ๙๖ 

 

 
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 4 ม. ยาว 
320 ม. หนา 0.15 
ม. หรือพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 1,280 ตร.ม. 

768,000     จำนวนถนนท่ี
ได้มาตรฐาน
ปลอดภัย  

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

หมู่ 7 บ้าน
ปลายคลอง
น้ำเชี่ยว 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ. 02/1 



 

 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒570) องค์การบริหารสว่นตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวดัตราด  หน้า ๙๗ 

 

 
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 – ๒570) องค์การบริหารสว่นตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวดัตราด  หน้า ๙๘ 

 

 
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 – ๒570) องค์การบริหารสว่นตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวดัตราด  หน้า ๙๙ 

 

 
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 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนน 
คสล. ขนาดกว้าง 
4 เมตร ยาว 500 
เมตร หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 200 
ตร.ม. 

   1,200,000  จำนวนถนนท่ี
ได้มาตรฐาน
ปลอดภัย  

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

หมู่ 7 บ้าน
ปลายคลอง
น้ำเชี่ยว 

กองช่าง 

54 ขยายเขตไฟฟ้า
สายดับ ตั้งแต่
สามแยกถึงบ้าน
นางลูกอินทร์ 
หมู่ 8  

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้า
สายดับ ระยะทาง 
200 ม.  

40,000     ประชาชนมีไฟ
ใช้อย่างทั่วถึง
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

หมู่ 8 บ้าน
พรงจาก 

กองช่าง 

55 ก่อสร้างถนน
ลูกรัง ซอย
จินดาอุทิศ 2 
หมู่ 8  

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนนดิน 
ปริมาณดินไม่น้อย
กว่า 720 ลบ.ม. 

72,000 72,000    จำนวนถนนท่ี
ได้มาตรฐาน
ปลอดภัย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกปลอด 
ภัยในการสญัจรไป
มา 

หมู่ 8 บ้าน
พรงจาก 

กองช่าง 

56 ก่อสร้างราง
ระบายน้ำ
พร้อมฝาปดิ
ซอยอนามัย 
หมู่ 8 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ำท่วมขัง และ
เพิ่มการระบายน้ำ
ในพื้นที่ 

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 – ๒570) องค์การบริหารสว่นตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวดัตราด  หน้า ๑๐๐ 

 

 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02/1 



 

 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒570) องค์การบริหารสว่นตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวดัตราด  หน้า ๑๐๑ 
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สำหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 

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



 

 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒570) องค์การบริหารสว่นตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวดัตราด  หน้า ๑๐๒ 

 

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 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงกา

ร 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

            

1.1 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

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

1.1 แผนงานการเกษตร 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 5,733,00

0 
6 13,383,000 48 162,934,000 

แบบ ผ. 01 



 

 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒570) องค์การบริหารสว่นตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวดัตราด  หน้า ๑๐๓ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) 

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดตราดที่ 1  การพัฒนาความม่ังคั่งทางเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยว การเกษตรครบวงจร การบริการและการค้าชายแดนเชื่อมโยงกับอาเซียนฯ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดตราด ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.๑ 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 

3 ปรับปรุงถนน 
คสล. ตั้งแต่สาม
แยกซอยพรงลำ
บิด - บ้าน ส.
อบต. โจ้ หมู่ 3 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

การปูผิวแอสฟลัทต์ิกคอนก
รีต หนา 0.05 ม. พ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 1,140 ตร.ม.  

513,000 513,000    จำนวนถนนท่ี
ได้มาตรฐาน
ปลอดภัย 

ถนนท่ีได้มาตรฐาน 
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. 02/2 



 

 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒570) องค์การบริหารสว่นตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวดัตราด  หน้า ๑๐๔ 

 

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(Kpi) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 ปรับปรุงถนน 
คสล. ซอยสระ
ปรือ หมู่ 3  

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

การปูผิวแอสฟลัท์ติ
กคอนกรีต 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 ปูผิวถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
ซอยสระบัว – 
ปลายคลอง หมู่ 
4  

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

การปูผิวถนนแอสฟลัท์
ติกคอนกรีต หนา 
0.05 ม. พ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 1,620 ตร.ม. 

729,000 729,000    จำนวนถนนท่ี
ได้มาตรฐาน
ปลอดภัย 

ถนนท่ีได้มาตรฐาน 
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

6 ปูผิวถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
ซอยศาลเจ้าปู่
หมอ หมู่ 4  

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

การปูผิวถนนแอสฟลัท์
ติกคอนกรีต หนา 
0.05 ม. พ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 9,000 ตร.ม. 

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

ถนนท่ีได้มาตรฐาน 
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

7 ก่อสร้างราง
ระบายน้ำ คสล. 
ถนนไทรทอง – 
หนองปรือ (จากสี่
แยกหนองโสนถึง
เขตหมู่ 4) หมู่ 4 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำ
ท่วมและการระบาย
น้ำอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

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 – ๒570) องค์การบริหารสว่นตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวดัตราด  หน้า ๑๐๕ 

 

 
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
ฟัลทต์ิกคอนกรีต 
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. พ้ืนท่ีไม่น้อย
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 – ๒570) องค์การบริหารสว่นตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวดัตราด  หน้า ๑๐๖ 

 

 
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 – ๒570) องค์การบริหารสว่นตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวดัตราด  หน้า ๑๐๗ 

 

 
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 – ๒570) องค์การบริหารสว่นตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวดัตราด  หน้า ๑๐๘ 

 

1.2 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 – ๒570) องค์การบริหารสว่นตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวดัตราด  หน้า ๑๐๙ 

 

 
 
 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 
***************************** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒570) องค์การบริหารสว่นตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวดัตราด  หน้า ๑๑๐ 

 

บัญชีครุภัณฑ์ 
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 – ๒570) องค์การบริหารสว่นตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวดัตราด  หน้า ๑๑๑ 

 

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 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 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 
 
 
 
 



 

 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒570) องค์การบริหารสว่นตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวดัตราด  หน้า ๑๑๒ 

 

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 – ๒570) องค์การบริหารสว่นตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวดัตราด  หน้า ๑๑๘ 

 

 
 
 
 
 

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 – ๒570) องค์การบริหารสว่นตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวดัตราด  หน้า ๑๑๙ 

 

 
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)  

 



 

 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒570) องค์การบริหารสว่นตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวดัตราด  หน้า ๑๒๐ 

 

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 



 

 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒570) องค์การบริหารสว่นตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวดัตราด  หน้า ๑๒๑ 

 

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 
 



 

 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒570) องค์การบริหารสว่นตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวดัตราด  หน้า ๑๒๒ 

 

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 – ๒570) องค์การบริหารสว่นตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวดัตราด  หน้า ๑๒๓ 

 

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. ๒๕๖6 – ๒๕70) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด    หน้า  
๑๒๔ 

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. ๒๕๖6 – ๒๕70) องค์การบริหารสว่นตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวดัตราด    หน้า  ๑๒๕ 

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. ๒๕๖6 – ๒๕70) องค์การบริหารสว่นตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวดัตราด    หน้า  ๑๒๖ 

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. ๒๕๖6 – ๒๕70) องค์การบริหารสว่นตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวดัตราด    หน้า  ๑๒๗ 

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    



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) องค์การบริหารสว่นตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวดัตราด    หน้า  ๑๒๘ 

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  

 
 
 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) องค์การบริหารสว่นตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวดัตราด    หน้า  ๑๒๙ 

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 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) องค์การบริหารสว่นตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวดัตราด    หน้า  ๑๓๐ 

 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 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) องค์การบริหารสว่นตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวดัตราด    หน้า  ๑๓๑ 

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 

   แนวทางเชิงการแก้ไข 
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  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 บางโครงการเป็นโครงการที่ใช้ งบประมาณจำนวนมาก 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   
โดยโครงการต้องเป็นโครงการที่สามารถดำเนินการและแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในพื้นที่  



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) องค์การบริหารสว่นตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวดัตราด    หน้า  ๑๓๕ 

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  

 
 



 
 

 
 

 

 


