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ตำมพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 

แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) จัดท ำข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน

คณะผู้บริหำรท้องถ่ิน คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถ่ิน คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถ่ิน คณะกรรมกำร

และประชำคมหมู่บ้ำน ตลอดถึงพ่ีน้องประชำชนในพ้ืนท่ี ในกำรให้ข้อมูลค ำปรึกษำและข้อเสนอท่ีเป็นประโยชน์ หวังเป็น
อย่ำงย่ิงว่ำแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบำลต ำบลห้วยสัก ฉบับน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำต ำบล 

ติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถ่ิน ของเทศบำลต ำบลห้วยสัก ส่วนรำชกำร องค์กรต่ำงๆ ในพ้ืนท่ี ประชำคมต ำบล

ให้มีควำมเจริญในทุกๆ ด้ำนต่อไป

งำนวิเครำะห์นโยบำยและแผน
เทศบำลต ำบลห้วยสัก

ค าน า

และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2549 มำตรำ 16 (1) และระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 มุ่งเน้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินวำง

กรอบแนวทำงกำรพัฒนำในทิศทำงท่ีถูกต้อง โดยครอบคลุมกิจกรรมทุกด้ำนท่ีเป็นควำมต้องกำรของชุมชน ภำยใต้ควำมพร้อม

ทำงด้ำนสถำนะทำงกำรคลังของเทศบำลต ำบลห้วยสัก

ได้อย่ำงแท้จริง แผนพัฒนำท้องถ่ินฉบับน้ี ส ำเร็จลงได้โดยควำมร่วมมืออย่ำงดีย่ิงจำกสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลห้วยสัก



               

                   
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

          (พ.ศ.2566 – 2570) 
เทศบาลต าบลห้วยสัก  อ าเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย 

ส่วนที่ 1   
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

(1) ด้านกายภาพ 
1) ที่ตั้งหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 
เทศบาลต าบลห้วยสัก ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอ าเภอเมืองเชียงรายอาคาร               

ที่ ท าการตั้ งอยู่ ห่ างจากตั วอ า เภอ เมื องเชี ยงราย เป็ นระยะทาง 12  กิ โล เมตร ณ  อาคารเลขที่  374                          
ถนนเชียงราย – เทิง บ้านโป่งฮ้ึง หมู่ที่ 1  ต าบลห้วยสัก อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  มีเนื้อที่ประมาณ 
108.79 ตารางกิโลเมตร หรือ 67,993.75  ไร่  สภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่มและที่ราบเชิงเขา มีอาณาเขตติดต่อกับ
พ้ืนที่ใกล้เคียงดังนี้   

ทิศเหนือ ติดต่อกับ    ต าบลเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย และต าบลดอนศิลา  
       อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชยีงราย   
ทิศใต้    ติดต่อกับ    ต าบลดอยลาน  อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย และต าบลแม่อ้อ 
       อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ   ต าบลดอนศิลา  อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย และต าบลดอยลาน 
       อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ   ต าบลแม่อ้อ  อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย  และเทศบาลต าบลป่าอ้อ 
       ดอนชัย  อ าเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2) ลักษณะภูมิประเทศ   
ลักษณะภูมิประเทศของต าบลห้วยสัก ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มจนถงึที่ราบเชิงเขา มีความสูง 

ตั้งแต่ 400 – 915 เมตร เหนือระดับน้ าทะเลปานกลาง พ้ืนที่ประมาณร้อยละ 50 เป็นที่ราบลุ่มส าหรับท านาและ
ปลูกบ้านเรือน เป็นที่ราบเชิงเขาร้อยละ 20 และเป็นเทือกเขาสูงร้อยละ 20 บริเวณทิศตะวันตกติดกับแนวเทือกเขา
ยาวชื่อดอยจิกจองและดอยเขาแก้ว ทางทิศใต้ ตอนกลาง ตอนเหนือ และทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นที่ราบลุ่ม
เป็นส่วนใหญ่และที่ราบเชิงเขาเล็กน้อย ทางทิศตะวันออกติดกับดอยโป่งขาม กิ่วปู่ตุ้ม และม่อนสูง 
  ลักษณะทางน้ าของต าบลห้วยสัก มีหนองน้ าขนาดใหญ่ คือ หนองหลวง มีทางน้ าสายส าคัญ 8 สาย 
ประกอบด้วย 

 รอ่งเบ้อ มีต้นก าเนิดจากภูเขาด้านทิศตะวันออกในพ้ืนที่หมู่ 9 บ้านร่องเบ้อ ทิศทางการไหล 
จากทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตก แล้ววกไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณพ้ืนที่หมู่ 29 บ้านร่องเบ้อ แล้วไหล
จากทิศตะวันตกเฉียงใต้ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านหมู่ 19 บ้านร่องเบ้อใน หมู่ที่ 12 บ้านร่องเบ้อนอก หมู่ที่ 
14 บ้านสันต้นเปา หมู่ที่ 10 บ้านดงป่าเหมี้ยง และหมู่ 21 บ้านดอนชุมแล้วไหลลงหนองหลวง 
  ห้วยร่องเผียว แพรกสาขาของร่องเบ้อ มีต้นก าเนิดจากภูเขาทางด้านทิศตะวันตกบริเวณพ้ืนที่หมู่ที่ 
18 บ้านห้วยร่องเผียว ทิศทางการไหลจากทางทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออก ผ่านหมู่ 8 บ้านห้วยร่องเผียว แล้ว
ไหลบรรจบกันร่องเบ้อทางด้านทิศตะวันออกของหมู่ 24 บ้านห้วยร่องเผียว 
  ห้วยสัก แพรกสาขาของร่องเบ้อ มีต้นก าเนิดจากภูเขาทางด้านทิศตะวันตกบริเวณพ้ืนที่หมู่ 5 บ้าน
ห้วยสัก ทิศทางการไหลจากทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออก ลงสู่อ่างเก็บน้ าห้วยสัก หลังจากผ่านอ่างเก็บน้ าห้วยสัก
ไหลไปทางทิศตะวันออก ผ่านหมู่ 25 บ้านใหม่สันป่าเหียง หมู่ที่ 13 บ้านสันป่าเหียง หมู่ 28 บ้านสันต้นเปา หมู่ 27 
บ้านห้วยสักใหม่ หมู่ 22 บ้านป่าก๊อ หมู่ 30 บ้านป่าก๊อ หมู่ 4 บ้านป่าก๊อ และไหลลงสู่หนองบริเวณทิศใต้ของหมู่ 11 
บ้านหัวดง 
  คลองส่งน้ า มีต้นก าเนิดจากอ่างเก็บน้ าห้วยสัก ทิศทางการไหลจากทิศตะวันตกไปทางทิศเหนือ ผ่าน
พ้ืนที่หมู่ 28 บ้านใหมส่ันต้นเปา แล้วไหลบรรจบกับห้วยร่องเผียวทางด้านทิศตะวันตกบริเวณหมู่ 8 บ้านร่องเผียว 
  ห้วยร่องปลาขาว แพรกสาขาร่องเบ้อ มีต้นก าเนิดจากภูเขาทางด้านทิศตะวันออกบริเวณหมู่ 16 
บ้านโป่งขาม มีทิศทางการไหลจากทิศตะวันออกเฉียงใต้ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ผ่านหมู่ 7 บ้านร่องปลาขาว หมู่ 
23 บ้านร่องปลาขาว แล้วไหลบรรจบกับร่องเบ้อทางด้านทิศเหนือของหมู่ 10 บ้านดงป่าเหมี้ยง 
  ร่องดงป่าเหมี้ยง มีต้นก าเนิดจากภูเขาทางด้านทิศตะวันตก มีทิศทางการไหลจากทิศตะวันตกเฉียงใต้
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ แล้วไหลลงสู่หนองหลวงบริเวณทิศตะวันออกของหมู่ 3 บ้านทุ่งป่ายาง 
  ห้วยบง มีต้นก าเนิดจากภูเขาทางด้านทิศตะวันตกบริเวณหมู่ 26 บ้านโป่ง ฮ้ึง มีทิศทางการไหลจาก
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านหมู่ 1 บ้านโป่งฮ้ึง หมู่ 2 บ้านโป่งฮ้ึง หมู่ 17 บ้านส้นโค้งใหม่ 
และไหลบรรจบกับหนองหลวงทางด้านทิศตะวันออกของหมู่ 6 บ้านป่าแหย่ง 
  น้ าแม่อ้อ มีต้นก าเนิดจากภูเขาทางด้านทิศตะวันตกของต าบล มีทิศทางการไหลจากทิศตะวันตก
เฉียงเหนือไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านหมู่ 15 บ้านสันสลี แล้วไหลผ่านไปยังท้องที่ต าบลแม่อ้อ อ าเภอพาน 
จังหวัดเชียงราย 
 
   
 
 
 
 



 
 

3) ลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุมเมืองร้อน ได้รับอิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และ 

มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ จึงท าให้อากาศหนาวเย็นมากในช่วงเดือนมกราคมและฝนตกมาในช่วงเดือนสิงหาคม เนื่องจาก
ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาและป่า จึงท าให้อุณหภูมิและฤดูกาลแตกต่างกันมาก แบ่งเป็น 3 ฤดู คือ ฤดูหนาว ฤดู
ร้อน ฤดูฝน  ดังนี้ 
  ฤดูหนาว อยู่ในช่วงกลางเดือนตุลาคม  ถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์  
  ฤดูรอ้น   ประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ ถึง กลางเดือนพฤษภาคม   

ฤดูฝน  ประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ ถึง กลางเดือนตุลาคม เดือนที่มีฝนตกมากที่สุด   
            คือเดือนสิงหาคม    
 
4) ลักษณะของดิน 
ลักษณะธรณีวิทยาของต าบลห้วยสัก  ประกอบด้วย  
-ตะกอนดินร่วน เป็นดินที่มีการระบายน้ าได้มีปานกลาง เนื้อดินมีความเหมาะสมส าหรับการ 

เพาะปลูก ประกอบด้วยทราย ทรายแป้งและโคลนพบบริเวณพ้ืนที่ หมู่ที่ 1 บ้านโป่งฮ้ึงและหมู่ที่ 2 บ้านโป่งฮ้ึง หมู่ที่ 
29 บ้านร่องเบ้อ หมู่ที่ 30 บ้านป่าก๊อ หมู่ที่ 27 บ้านห้วยสักใหม่ 

-ตะกอนดินทีเ่ป็นดินเหนียวบริเวณทุ่งนา ลักษณะทางภูมิศาสตร์ทั่วไปเป็นที่ราบน้ าท่วมถึง  
พบบริเวณพ้ืนที่ หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งป่ายาง 
  -ตะกอนดินโคลนตามท้องนา พบหินตะกอนเนื้อเม็ดจ าพวกหินทราย มีสีแดง พบบริเวณพ้ืนที่ หมู่ที่ 
4 บ้านป่าก๊อ หมู่ที่ 22 บ้านป่าก๊อ หมู่ที่ 23 บ้านรอ่งปลาขาว 
  -ตะกอนดินที่อยู่บนพ้ืนที่ราบลุ่ม พบตะกอนที่สะสมตัวบนที่ราบน้ าท่วมถึง พบบริเวณพ้ืนที่ หมู่ที่ 5 
บ้านห้วยสักและหมู่ที่ 6 บ้านป่าแหย่งร่องหวาย 
  -ตะกอนดินบนตะพักน้ า ประกอบด้วย ตะกอนบนตะพักน้ า กรวด ทราย แป้ง พบหินทรายเนื้อ
หยาบ สีเทา พบบริเวณพ้ืนที่ หมู่ที่ 7 บ้านร่องปลาขาว 
  -ตะกอนที่สะสมตัวบนที่ราบน้ าท่วมถึง ประกอบด้วยทรายปนดินเหนียว พบบริเวณพ้ืนที่  หมู่ที่ 10 
บ้านดงป่าเหมี้ยง 
  -ชั้นหินกรวดแทรกสลับหินทราย พบบริเวณพ้ืนที่ หมู่ที่ 13 บ้านสันป่าเหียง  
  -ตะกอนน้ าพา ประกอบด้วยตะกอนดินเหนียว พบหินทรายแทรกสลับกับหินดินดานสีแดง พบ
บริเวณพ้ืนที่ หมู่ที่ 14  บ้านสันต้นเปา 
  -หินทัพฟ์ สีม่วงแดง ส่วนใหญ่มีการผุเป็นสีเหลือง และสีขาว  พบบริเวณพ้ืนที่ 15  
บ้านสันสลี หมู่ที่ 21 บ้านดอนชุม 
  -ตะกอนกึ่งแข็งตัว ชั้นหินทรายแทรกสลับหินทรายแป้ง พบหินดินดานแทรกสลับกับหินทรายสีแดง  
พบบริเวณพ้ืนที่ หมู่ที่ 16 บ้านโป่งขามและหมู่ท่ี 18 บ้านร่องเผียว  หมู่ที่ 19 บ้านร่องเบ้อ หมู่ที่ 20 บ้านใหม่นาวา 
   
 
   
 
 
 



2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
1) เขตการปกครอง 
เทศบาลต าบลห้วยสัก มีจ านวนหมู่บ้านในเขตการปกครอง  จ านวน 31 หมู่บ้าน ได้แก่ 

หมู่ที่ บ้าน ปีท่ีจัดตั้งชุมชน 
หมู่ที่ 1 บ้านโป่งฮ้ึง 2428 
หมู่ที่ 2 บ้านโป่งฮ้ึง 2460 
หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งป่ายาง 2419 
หมู่ที่ 4 บ้านป่าก๊อ 2380 
หมู่ที่ 5 บ้านห้วยสัก 2469 
หมู่ที่ 6 บ้านป่าแหย่ง 2443 
หมู่ที่ 7 บ้านร่องปลาขาว 2500 
หมู่ที่ 8 บ้านร่องเผียว 2510 
หมู่ที่ 9 บ้านร่องเบ้อ 2491 

หมู่ที่ 10 บ้านดงป่าเหมี้ยง 2443 
หมู่ที่ 11 บ้านหัวดง 2487 
หมู่ที่ 12 บ้านร่องเบ้อ 2501 
หมู่ที่ 13 บ้านสันป่าเหียง 2509 
หมู่ที่ 14 บ้านสันต้นเปา 2526 
หมู่ที่ 15 บ้านสันสลี 2528 
หมู่ที่ 16 บ้านโป่งขาม 2502 
หมู่ที ่17 บ้านสันโค้งใหม่ 2539 
หมู่ที่ 18 บ้านร่องเผียว 2510 
หมู่ที่ 19 บ้านร่องเบ้อ 2540 
หมู่ที่ 20 บ้านใหม่นาวา 2522 
หมู่ที่ 21 บ้านดอนชุม 2541 
หมู่ที่ 22 บ้านป่าก๊อ 2543 
หมู่ที่ 23 บ้านร่องปลาขาว 2542 
หมู่ที่ 24 บ้านร่องเผียว 2545 
หมู่ที่ 25 บ้านใหม่สันป่าเหียง 2545 
หมู่ที ่26 บ้านโป่งฮ้ึง 2545 
หมู่ที่ 27 บ้านห้วยสักใหม่ 2546 
หมู่ที่ 28 บ้านใหม่สันต้นเปา 2546 
หมู่ที่ 29 บ้านร่องเบ้อ 2542 
หมู่ที่ 30 บ้านป่าก๊อ 2546 
หมู่ที่ 31 บ้านเนินสะดวก 2562 

 *ตามประกาศจังหวัดเชียงราย เร่ืองตั้งและก าหนดเขตหมู่บ้าน อาศัยอ านาจตามความในมาตร 6 แห่งพระราชบัญญัติลักษณะ
ปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457 และอนุมัติกระทรวงมหาดไทย ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0310.1/ว 4139 ลงวันที่ 
12 กรกฎาคม  2562 จึงขอตั้งและก าหนดเขตหมู่บ้านไว้ดังต่อไปน้ี    อ าเภอเมืองเชียงราย  แยกหมู่บ้าน บ้านร่องเบ้อ หมู่ที่ 19 ต าบล
ห้วยสัก จัดตั้งเป็นหมู่บ้านใหม่ อีก 1 หมู่บ้านชื่อหมู่บ้านเนินสะดวก โดยตั้งเป็นหมู่ที่ 31 ต าบลห้วยสัก อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัด
เชียงราย 



 
2) การเลือกตั้ง 

การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลห้วยสัก  อ าเภอเมืองเชียงราย  รูปแบบท่ี 1 

ตามประกาศคณะกรรมการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย เรื่องการแบ่ง 
เขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้วยสัก อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  ประกาศ ณ วันที่ 2 ตุลาคม  
2555  ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามในประกาศจัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบล ห้วยสัก อ าเภอ
เมืองเชียงราย เป็นเทศบาลต าบลห้วยสัก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2555 นั้น 
                คณะกรรมการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย ได้ประชุมพิจารณารูปแบบการแบ่ง
เขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้วยสัก อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เมื่อวันจันทร์ที่ 24 กันยายน 
2555 โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า รูปแบบที่ 1 จ านวนประชากร ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสองเขตใกล้เคียงกัน      
ใช้แนวเขตหมู่บ้านเป็นเส้นแบ่งเขตเลือกตั้ง ประชากรมีความสะดวกในการไปใช้สิทธิ เลือกตั้ง และผลต่างของจ านวน
ประชากรไม่เกินร้อยละสิบ ประกอบกับเทศบาลต าบลห้วยสักชี้แจงว่าประชาชนในพื้นที่ทั้งผู้น าท้องถิ่นและผู้น าท้องที่
มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบรูปแบบที่ 1 ที่ประชุมจึงมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบรูปแบบที่ 1 เป็นล าดับที่หนึ่ง โดยมีเขต
เลือกตั้งดังนี้ 

เขตการเลือกตั้งท่ี 1 เขตการเลือกตั้งท่ี ๒  
จ านวนสมาชิก 6 คน จ านวนสมาชิก 6 คน 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
1 บ้านโป่งฮ้ึง 7 บ้านร่องปลาขาว 
2 บ้านโป่งฮ้ึง 8 บ้านร่องเผียว 
3 บ้านทุ่งป่ายาง 9 บ้านร่องเบ้อ 
4 บ้านป่าก๊อ 10 บ้านดงป่าเหมี้ยง 
5 บ้านห้วยสัก 12 บ้านร่องเบ้อ 
6 บ้านป่าแหย่ง 14 บ้านสันต้นเปา 

11 บ้านหัวดง 15 บ้านสันสลี 
13 บ้านสันป่าเหียง 16 บ้านโป่งขาม 
17 บ้านสันโค้งใหม่ 18 บ้านร่องเผียว 
20 บ้านใหม่นาวา 19 บ้านร่องเบ้อ 
22 บ้านป่าก๊อ 21 บ้านดอนชุม 
25 บ้านใหมส่ันป่าเหียง 23 บ้านร่องปลาขาว 
26 บ้านโป่งฮ้ึง 24 บ้านร่องเผียว 
27 บ้านห้วยสักใหม่ 28 บ้านใหม่สันต้นเปา 
30 บ้านป่าก๊อ 29 บ้านร่องเบ้อ 

 31 บ้านเนินสะดวก 
- จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง     14,017 คน 

 
 
 
 



 
          (3) ประชากร 

1) ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร (ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 – 5 ปี และการคาดการณ์ในอนาคต) 

 
ข้อมูลเปรียบเทียบครัวเรือนย้อนหลัง 3 ปี  

ข้อมูลเปรียบเทียบครัวเรือนย้อนหลัง 3 ปี 
เดือน พ.ศ.2561 2562 2563 

มกราคม 7,789 7,919 8,127 
กุมภาพันธ์ 7,804 7,933 8,138 
มีนาคม 7,814 7,955 8,146 
เมษายน 7,829 7,981 8,147 

พฤษภาคม 7,839 8,005 8,168 
มิถุนายน 7,846 8,043 8,186 
กรกฎาคม 7,848 8,053 8,202 
สิงหาคม 7,867 8,76 8,215 
กันยายน 7,838 8,082 8,226 
ตุลาคม 7,877 8,087 8,230 

พฤศจิกายน 7,890 8,105 8,278 
ธันวาคม 7,903 8,116 8,261 

 
 
 
 

เดือน 
ข้อมูลประชากรเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี  

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

มกราคม 8,524 8,750 17,274 8,536 8,784 17,320 8,518 8,774 17,292 
กุมภาพันธ์ 8,529 8,763 17,282 8,530 8,791 17,321 8,511 8,773 17,284 
มีนาคม 8,531 8,763 17,294 8,533 8,795 17,328 8,511 8,788 17,297 
เมษายน 8,549 8,777 17,326 8,532 8,804 17,336 8,494 8,776 17,270 

พฤษภาคม 8,562 8,780 17,342 8,538 8,821 17,359 8,515 8,791 17,306 
มิถุนายน 8,547 8,784 17,331 8,547 8,820 17,367 8,530 8,791 17,321 
กรกฎาคม 8,646 8,781 17,327 8,535 8,807 17,342 8,529 8,806 17,335 
สิงหาคม 8,556 8,783 17,339 8,522 8,818 17,338 8,523 8,818 17,341 
กันยายน 8,548 8,787 17,335 8,514 8,799 17,313 8,528 8,817 17,345 
ตุลาคม 8,555 8,786 17,341 8,522 8,796 17,318 8,535 8,819 17,354 

พฤศจิกายน 8,535 8,774 17,309 8,519 8,784 17,303 8,584 8,869 17,453 
ธันวาคม 8,626 8,776 17,302 8,518 8,782 17,300 8,536 8,829 17,365 



         
ข้อมูลจ านวนประชากร (ชาย – หญิง)  จ านวน 31 หมู่บ้าน 

หมู่ที่ บ้าน 
จ านวนประชากร รวมประชากรทั้งสิ้น 

(คน) 
จ านวนครัวเรือน 

(ครัวเรือน) ชาย หญิง 
1 โป่งฮ้ึง 225 233 458 261 
2 โป่งฮ้ึง 334 360 694 398 
3 ทุ่งปา่ยาง 283 280 563 227 
4 ป่าก๊อ 243 272 515 286 
5 ห้วยสัก 369 390 759 526 
6 ป่าแหย่ง 323 352 675 349 
7 ร่องปลาขาว 361 371 732 380 
8 ร่องเผียว 190 214 404 240 
9 ร่องเบ้อ 354 359 713 306 

10 ดงป่าเหมีย้ง 386 366 752 334 
11 หัวดง 252 292 544 233 
12 ร่องเบ้อ 189 200 389 207 
13 สันป่าเหียง 293 317 610 389 
14 สันต้นเปา 362 384 746 353 
15 สันสล ี 237 251 488 206 
16 โป่งขาม 104 101 205 88 
17 สันโคง้ใหม่ 263 331 594 281 
18 ร่องเผียว 285 261 546 220 
19 ร่องเบ้อ 241 240 481 336 
20 ใหม่นาวา 206 189 395 151 
21 ดอนชุม 281 365 746 280 
22 ป่าก๊อ 246 267 513 210 
23 รอ่งปลาขาว 348 346 694 282 
24 ร่องเผียว 364 365 729 276 
25 ใหม่สันป่าเหียง 336 316 652 355 
26 โป่งฮ้ึง 336 381 717 316 
27 หว้ยสักใหม่ 267 285 552 344 
28 ใหม่สันต้นเปา 144 146 290 159 
29 ร่องเบ้อ 237 252 489 207 
30 ป่าก๊อ 174 172 346 142 
31 เนินสะดวก 173 175 348 100 

รวม    8,506 8,833 17,339 8,442 
  (ข้อมูล ณ วันที่ 20  สิงหาคม  2564 ข้อมูลจากฝ่ายทะเบียนราษฎร์อ าเภอเมืองเชียงราย) 
 



  
2) ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม 
น้อยกว่า 1 ปี – 10 ปี 786 752 1,539 

11 – 20 ป ี 826 728 1,544 
21 – 30 ป ี 1,151 1,124 2,275 
31 – 40 ป ี 1,237 1,137 2,274 
40 – 50 ป ี 1,178 1,265 2,439 
51 – 60 ป ี 1,466 1,777 3,243 
61 – 70 ป ี 1,246 1,376 2,622 
71 – 80 ปี  439 493 932 
81 – 90 ป ี 163 164 327 

91 – 100 ป ี 15 19 34 
101 ปีขึ้นไป 1 0 1 

รวม 8,506 8,833 17,339 
(ข้อมูล ณ วันที่ 20  สิงหาคม  2564) 

 
  (4) สภาพทางสังคม 

1) การศึกษา 
-  โรงเรียนประถมศึกษาจ านวน  9  แหง่  ได้แก่ 

   1.  โรงเรียนบ้านป่าแหย่ง  ตั้งอยู่บ้านป่าแหย่ง   หมู่ที่  6 
   2.  โรงเรียนบ้านร่องปลาขาว ตั้งอยู่บ้านร่องปลาขาว   หมู่ที่  7 
   3.  โรงเรียนบ้านร่องเผียว  ตั้งอยู่บ้านร่องเผียว   หมู่ที่  8 
   4.  โรงเรียนบ้านดงป่าเหมี้ยง ต้ังอยู่บ้านดงป่าเหมีย้ง   หมู่ที่  10 
   5.  โรงเรียนบ้านหัวดง  ตั้งอยู่บ้านหัวดง    หมู่ที่  11 
   6.  โรงเรียนร่องเบ้อวิทยา  ตั้งอยู่บ้านร่องเบ้อ  หมู่ที่  12 
   7.  โรงเรียนบ้านโป่งฮ้ึง  ต้ังอยู่บ้านโป่งฮ้ึง   หมู่ที่  17 
   8.  โรงเรียนบ้านป่าก๊อ  ตั้งอยู่บ้านป่าก๊อ   หมูท่ี่  22 
   9.  โรงเรียนอนุบาลห้วยสัก ตั้งอยู่ห้วยสักใหม่   หมู่ที ่ 27 

-   โรงเรียนมัธยมศึกษา จ านวน 1 แห่ง ได้แก่ 
  โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ตั้งอยู่บ้านสันต้นเปา  หมู่ที่  14 

 

-   ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จ านวน 1 แห่ง ไดแ้ก่ 
 ศูนย์การศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตั้งอยู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลห้วยสัก 
 (เก่า) หมู่ที่ 8 บ้านร่องเผียว 

 

          -   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลห้วยสัก ตั้งอยู่บ้านโป่งฮึ้ง หมู่ที่ 1 

 

 

 



 
2) สาธารณสุข 

-   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล   จ านวน  3  แห่ง ได้แก่ 
1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลห้วยสัก  ตั้งอยู่บ้านห้วยสัก หมู่ที่ 5 

            2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านร่องปลาขาว ตั้งอยู่บ้านร่องปลาขาวหมู่ที่ 7 
            3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านร่องเบ้อ       ต้ังอยู่บ้านร่องเบ้อ หมู่ที่  12 

-   ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจ าหมู่บ้าน      จ านวน   31 แห่ง  
-   คลีนิคเอกชน           จ านวน   2   แห่ง 
-   ร้านขายยาแผนปัจจุบัน        จ านวน   2    แห่ง 
 

      3) หน่วยรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

-  หน่วยบริการประชาชนประจ าต าบลหว้ยสัก  จ านวน   1  แห่ง 
-  ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนระดับต าบล   จ านวน   1 แห่ง 
-  ชุดรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้าน (ชรบ.)  จ านวน   31 แห่ง 
-  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน   จ านวน   31    แห่ง 

 
4)การสังคมสงเคราะห์ 
เทศบาลต าบลห้วยสักใหบ้ริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุทีม่ีภาวะพ่ึงพิง 

และบุคคลอ่ืนที่มีภาวะพ่ึงพิงของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนเทศบาลต าบลห้วยสัก 
                    1.หมู่ที่ 2  จ านวน 4 ราย  ด าเนินการ CG เยี่ยม 4  ครั้ง  CM เยี่ยม 1 ครั้ง รวมทั้งหมด 5 ครั้ง 
                    2.หมู่ที่ 4  จ านวน 3 ราย  ด าเนินการ CG เยี่ยม 9  ครั้ง  CM เยี่ยม 3 ครั้ง รวมทั้งหมด 12 ครั้ง 
                    3.หมู่ที่ 6  จ านวน 3 ราย  ด าเนินการ CG เยี่ยม 17 ครั้ง  CM เยี่ยม 3 ครั้ง รวมทั้งหมด 20 ครั้ง 
                    4.หมู่ที่ 7  จ านวน 1 ราย  ด าเนินการ CG เยี่ยม 6  ครั้ง  CM เยี่ยม 1 ครั้ง รวมทั้งหมด 7 ครั้ง 
                    5.หมู่ที่ 9  จ านวน 2 ราย ด าเนินการ CG เยี่ยม 12  ครั้ง  CM เยี่ยม 2 ครั้ง รวมทั้งหมด 14 ครั้ง 
                    6.หมู่ที่ 10 จ านวน 2 ราย ด าเนินการ CG เยี่ยม 9  ครั้ง  CM เยี่ยม 2 ครั้ง รวมทั้งหมด 11 ครั้ง 
                    7.หมู่ที่ 23 จ านวน 2 ราย ด าเนินการ CG เยี่ยม 7  ครั้ง  CM เยี่ยม 2 ครั้ง รวมทั้งหมด 9 ครั้ง 
                    8.หมู่ที่ 24 จ านวน 2 ราย ด าเนินการ CG เยี่ยม 14  ครั้ง  CM เยี่ยม 2 ครั้ง รวมทั้งหมด 16 ครั้ง 
                    9.หมู่ที่ 29 จ านวน 2 ราย ด าเนินการ CG เยี่ยม 6  ครั้ง  CM เยี่ยม 1 ครั้ง รวมทั้งหมด 7 ครั้ง 
                    10.หมู่ที่ 30 จ านวน 1 ราย ด าเนินการ CG เยี่ยม 4  ครั้ง  CM เยี่ยม 1 ครั้ง รวมทั้งหมด 5 ครัง้ 

ประเมนิผลการให้บริการด้านสาธารณสุข
ส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 

 

จ านวนผู้สูงอายุ 
กลุ่มติดบ้าน (คน) 

จ านวนผู้สูงอายุ 
กลุ่มติดเตียง (คน) 

รวม 
(คน) 

1 2 3 4 
ก่อนได้รับบริการ 7 3 6 2 18 

 
หลังได้รับบริการตามแผนการดูแลรายบุคคล 

(Care Plan) 
7 3 6 2 18 

กรณียา้ยออกจากพ้ืนที/่เสียชีวิต/สูญหายระหว่าง
การดูแล 

- - - - - 



 
จ านวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ เทศบาลต าบลห้วยสัก 

(ข้อมูล ณ วันที่ 27  สิงหาคม  2564) 
 
 
 

หมู่ที่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปว่ยเอดส์ 
หมู่ที่ 1 บ้านโป่งฮ้ีง 121 10 2 
หมู่ที่ 2 บ้านโป่งฮ้ึง 172 34 12 

หมู่ที่ 3  บ้านทุ่งป่ายาง 142 28 8 
หมู่ที ่4 บ้านป่าก๊อ 122 25 5 
หมู่ที่ 5 บ้านห้วยสัก 178 26 1 
หมูท่ี่ 6 บ้านป่าแหย่ง 198 22 3 

หมู่ที่ 7 บ้านร่องปลาขาว 202 29 8 
หมู่ที่ 8 บ้านร่องเผียว 91 18 2 
หมู่ที่ 9 บ้านร่องเบ้อใน 169 23 10 

หมู่ที่ 10 บ้านดงป่าเหมี้ยง 176 35 7 
หมูท่ี่ 11 บ้านหัวดง 129 17 4 

หมู่ที่ 12 บ้านร่องเบ้อ 91 19 1 
หมู่ที่ 13 ใหมส่ันป่าเหียง 148 23 1 
หมู่ที่ 14 บ้านสันต้นเปา 177 21 4 
หมู่ที่  15 บ้านสันสล ี 120 10 3 
หมูท่ี่ 16 บ้านโป่งขาม 146 8 2 

หมู่ที ่17 บ้านสันโค้งใหม่ 167 19 2 
หมู่ที่ 18 บ้านร่องเผียว 156 17 3 
หมูท่ี ่19 บ้านร่องเบ้อ 109 23 2 

หมู่ที่ 20 บ้านใหม่นาวา 99 10 3 
หมู่ที ่21 บ้านดอนชุม 182 27 6 
หมู่ที่ 22 บ้านป่าก๊อ 112 23 8 

หมู่ที่ 23 บ้านร่องปลาขาว 169 27 17 
หมู่ที่ 24 บ้านร่องเผียว 186 21 2 

หมู่ที่ 25 บ้านใหม่สันป่าเหียง 165 26 9 
หมู่ที่ 26 บ้านโป่งฮ้ึง 182 28 7 

หมู่ที่ 27 บ้านห้วยสักใหม่ 133 14 1 
หมู่ที่ 28 บ้านใหม่สันตา้เปา 64 12 2 

หมูท่ี่ 29 บ้านร่องเบ้อ 134 20 7 
หมู่ที่ 30 บ้านป่าก๊อ 88 16 7 

หมู่ที่ 31 บ้านเนินสะดวก 25 7 1 
รวม 4,349 638 150 



(5) ระบบบริการพื้นฐาน 
1) การคมนาคมขนส่ง 

    หมู่ที่ ถนนลาดยาง ถนน คสล. ถนน ลูกรัง/หินคลุก/ถนนดนิ 

1  1,607 176 
2 585 3,113 314 
3 705 2,411 270 
4  1,825 73 
5 2,228 1,197 347 
6 4,220 2,375  
7  2,307 423 
8  2,010  
9 500 3,520  

10  1,150  
11  2,769  
12 1,530 1,100 270 
13 819 1,193  
14 50 685  
15 400 2,458 70 
16  2,635 250 
17 1,819 1,902  
18  2,428 118 
19 1,450 2,330  
20 167 1,302 52 
21 600 1,040 230 
22 1,395 2,170  
23 306 1,369 190 
24  1,593  
25  563 280 
26 180 1,304  
27  1,209 90 
28  1,791 350 
29 462 927 320 
30  1,055  
31 100 - 100 

รวมทั้งสิ้น 17,516 53,338 3,923 
รวมความยาวทั้งส้ิน 74,777 

คิดเป็นรอ้ยละ 100 

- ร้อยละของการซ่อมแซมถนนในความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลห้วยสัก ตามรายงานผลการตรวจสอบถนน 
- จ านวนถนนที่รายงานขออนุมัติซ่อมแซม   5  เส้นทาง 
- จ านวนถนนที่ได้รับการซ่อมแซม    5  เส้นทาง 
  ดังนั้น จ านวนร้อยละของถนนที่ใช้งานได้ตลอดปี  = 100 



 
  2) การไฟฟ้า 

จ านวนครัวเรือนทีมี่/ไม่มีไฟฟ้าใช้ของต าบลห้วยสัก ดังนี้ 
จ านวนครัวเรือนที่อาศัยอยู่จริงทั้งสิ้น  4,872  ครัวเรือน 
- ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้    4,845  ครัวเรือน 
- ครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้     -  ครัวเรือน 

- จ านวนครัวเรือนที่ขอติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 12 ครัวเรือน 
- จ านวนครัวเรือนที่ขอบ้านเลขท่ีเพ่ือจะขอติดตั้งไฟฟ้า 20 ครัวเรือน 

 
  3) การประปา 

ร้อยละของครัวเรือนที่มีน้ าประปาใช้ และมีปริมาณเพียงพอต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง ดังนี้ 
จ านวนครัวเรือนที่อาศัยอยู่จริงทั้งสิ้น  4,872  ครัวเรือน 
- ครัวเรือนที่มีน้ าใช้เพียงพอตลอดปี  4,856  ครัวเรือน 
- ครัวเรือนที่ไม่มีน้ าใช้เพียงพอตลอดปี   14  ครัวเรือน 

ดังนั้น ครัวเรือนที่มีน้ าใช้เพียงพอตลอดปี คิดเป็นร้อยละ 99.67 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6. ระบบเศรษฐกิจ 

            1) การเกษตร 
 ผลผลิตหลักทางการเกษตรที่ส าคัญของต าบลห้วยสักได้แก่ ข้าว ล าไย กระท้อน  
 

 2) การปศุสัตว์ 
 เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และปศุสัตว์ต าบลห้วยสัก  จ านวน 656 ราย ได้แก่ โคเนือ้ โคนม กระบือ  

สุกร ไก่ เป็ด และสัตว์ชนิดอื่นๆ 
 

 3) การบริการ 
ต าบลห้วยสัก มีธุรกิจบริการ ดังนี้ 

- โรงแรม    3 แห่ง 
- ปั๊มน้ ามัน    2 แห่ง 
- ปั๊มแก๊ส    1 แห่ง 
- ร้านสะดวกซ้ือ (7-ELEVEN)  2 แห่ง 
- ร้านล้างรถยนต์   4 แห่ง 
- รีสอร์ท    3  แห่ง 
- หอพัก    8 แห่ง 
- โรงงาน   1 แห่ง 
- ตึกแถว   7 แห่ง 
- ห้องแถว   7 แห่ง 
- ตึก    4 แห่ง 
- ร้านอาหาร    3  แห่ง 
- ร้านค้า    5 แห่ง 
- ไปรษณยี์   1 แห่ง 
 

4) การท่องเที่ยว          

พ้ืนที่ต าบลห้วยสัก มีแหล่งท่องเที่ยว จ านวน  7  แห่ง  ดังนี ้
    1. โครงการอ่างเก็บน้ าห้วยสัก อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

    เป็นอ่างเก็บน้ าตามแนวพระราชด าริสร้างเมื่อ พ.ศ.2528 ตั้งอยู่ในบริเวณต าบลห้วยสัก อ าเภอเมือง
เชียงราย จังหวัดเชียงราย มีพ้ืนที่รวม 12.50 ตารางกิโลเมตร ความจุ 4,980,000 ลูกบาศก์เมตร พ้ืนที่รับ
ประโยชน์ 11,000 ไร่ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ า ผลิตประปา และเปน็สถานที่ท่องเทีย่ว และพักผ่อนหย่อนใจ 

    

http://www.7eleven.co.th/promotion.php


 
2. โครงการ 6 ทศวรรษ พัฒนาพฤกษาพรรณ (ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรที่สูง

จังหวัดเชียงราย) 
แหล่งรวบรวมพันธุ์พืชสายพันธุ์ในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่ สวนไม้ดอก/ไม้ประดับ และสวน

สมุนไพร ลักษณะเด่นของแหล่งท่องเที่ยว เป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์พืชทั้งในประเทศและต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นพืช
ตระกูลเฟิร์น, ไม้ผล และไม้ประดับ มีเนื้อที่จ านวน  84  ไร่ กิจกรรมที่นักท่องเที่ยวสามารถ มีส่วนร่วมในแหล่ง
ท่องเที่ยวคือ การศึกษาและเรียนรู้สายพันธุ์พืชในประเทศไทยและต่างประเทศ 

 

 
 
3. พพิิธภัณฑ์ค่าควรเมือง (วัดศรีศักดาราม) 

  พิพิธภัณฑ์ค่าควรเมือง (วัดศรีศักดาราม) ตั้งอยู่ที่บ้าน สันป่าเหียง  หมู่ที่  13 ต าบลห้วยสัก  อ าเภอ
เมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย  วัดศรีศักดารามเป็นวัดเก่าแก่มาแต่โบราณมีศาสนสถานและโบราณวัตถุอยู่จ านวน
หนึ่ง ซึ่งควรได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์และยกย่องเชิดชู เพ่ือเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และเครื่องอุปโภคบริโภค
อันแสดงถึงวิถีชีวิตของชุมชนชาวล้านนาให้อนุชนได้ศึกษาเรียนรู้ และตระหนักถึงคุณค่ามากยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของต าบลห้วยสัก  

                                      
 



 

4. ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน 
  ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน เป็นรมณียสถานแห่งการเจริญสติ ตามแนวทางแห่งอานาปานสติ
ภาวนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก่อตั้งโดยพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ท่านว.วชิรเมธี) เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2552  
มีเนื้อที่ 168 ไร่ ตั้งอยู่ ณ เลขท่ี 217  หมู่ 25 บ้านใหม่สันป่าเหียง ต าบลห้วยสัก อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดย
มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงลึกและเชิงรุกแก่ประชาชนชาวไทย
และชาวต่างชาติที่สนใจในพระพุทธศาสนาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ความส าคัญของศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญ
ตะวัน นอกจากจะเป็นรมณียสถานแห่งการเจริญสติแล้ว ยังเป็นที่ตั้งของส านักงานส าคัญอีก 3 ส านัก คือ 
  (1) สถาบันวิมุตตยาลัย   
   (2) มหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์ 
   

                      
 

5. วนอุทยานน้ าตกตาดสวรรค์ 
วนอุทยานน้ าตกตาดสวรรค์ อยู่ในบริเวณ ต าบลห้วยสัก อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  ในเขตป่า

สงวนแห่งชาติ  ป่าดอยปุย มีเนื้อที่ประมาณ 4,000 ไร่ ประกาศจัดตั้งเป็นวนอุทยานเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2549 
น้ าตกตาดสวรรค์เป็นน้ าตกชั้นเดียว มีน้ าไหลตลอดปี สูง 10 เมตร  

 

 



 
  6. หนองหลวง 
  หนองหลวงเป็นอ่างเก็บน้ าธรรมชาติที่มีขนาดใหญ่ทีสุดของจังหวัดเชียงราย ต้ังอยู่ในพ้ืนที่ 1 ต าบล 
2 อ าเภอ คือ ต าบลเวียงชัย อ าเภอเวียงชัย  ต าบลดอนศิลา อ าเภอเวียงชัย และต าบลห้วยสัก อ าเภอเมืองเชียงราย 
เป็นพ้ืนที่กักเกบ็น้ า เป็นที่อยู่อาศัยของนกประจ าถิ่นและพืชน้ า พรรณไม้รอบบึง แหล่งน้ าเพ่ือการประมง และท า
การเกษตร มีพ้ืนที่ 4,879 ไร่ มีพ้ืนที่เกาะ 8 เกาะ รวมพ้ืนที่เกาะทั้งหมด 516 ไร่         

 
   
  7.หอพิพิธภัณฑ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นล้านนาบ้านป่าแหย่ง – รอ้งหวาย 
  พิพิธภัณฑ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นล้านนาบ้านป่าแหย่ง – รอ้งหวาย สร้างเมื่อปี พ.ศ.2558 เพ่ือใช้
เป็นสถานที่เก็บรักษา และรวบรวมไม้เสา ไม้คาน ที่บรรพบุรุษของหมู่บ้านได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างพระวิหารหลังเดิม 
ซึ่งประสบภัยพิบัติวาตภัย ในปี พ.ศ.2549  
 

     
 
 
  
 
 



 
5) การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

การรวมกลุ่มส่งเสริมอาชีพวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายในเขตพ้ืนที่ต าบลห้วยสัก มีดังนี้ 

1. กลุ่มเยบ็ผ้าห่ม   5 กลุ่ม           
2. กลุ่มท านาท าสวน        1 กลุ่ม 

    3. กลุ่มร้านค้าชุมชน          1 กลุ่ม          
4. กลุ่มท าสวนยาง            2 กลุ่ม   

    5. กลุ่มทอผ้า              2 กลุ่ม            
6. กลุ่มจักสาน                   2 กลุ่ม 

    7. กลุ่มน้ ายาล้างจาน         1       กลุ่ม              
8. กลุ่มชาวสวนล าไย                3     กลุ่ม  

      9. กลุ่มเพาะเห็ด               3       กลุม่             
10. กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง         4     กลุ่ม    

    11. กลุ่มปุ๋ยหมักชีวภาพ      2      กลุ่ม              
12. กลุ่มสุรากลั่น                    3     กลุ่ม    

    13.  กลุ่มปลาร้าน้ าปลา       2      กลุ่ม             
14.  กลุ่มแคบหมู                    2     กลุ่ม 

    15.  กลุ่มเลี้ยงสัตว์             1      กลุม่             
16.  กลุ่มเลี้ยงกบ                    1     กลุ่ม 

    17.  กลุ่มหัตถกรรม             2      กลุ่ม            
18.  กลุ่มแปรรูปน้ าปลาน้ าพริก    2     กลุ่ม 

    19. กลุ่มเกษตรอินทรีย์       4      กลุ่ม             
20. กลุ่มเกษตรผู้ปลูกข้าวมะลิ     1    กลุ่ม 

    21. กลุ่มน้ าดื่มชุมชน           1      กลุ่ม             
22. กลุ่มเย็บผ้า                      4     กลุ่ม 

    23. กลุ่มแปรรูปผลไม้          2      กลุ่ม 
 
  6. แรงงาน 

    ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 94 ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรมได้แก่ท านา ปลูก  
ข้าว ท าสวนผล เช่น ล าไย กระท้อน  เป็นต้น ที่เหลือประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปและท าธุรกิจส่วนตัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
(7) ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

1) การนับถือศาสนา 
ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  และมีนับถือศาสนาคริสต ์
-    วัดในพ้ืนที่ต าบลห้วยสักมี  จ านวน   16  แห่ง   ได้แก่ 

1. วัดเขาแก้วดับภัย    ตั้งอยู่บ้านโป่งฮ้ึง   หมู่ที่  1 
2. วัดพระธาตุสันกู่เจติการาม   ตั้งอยู่บ้านโป่งฮ้ึง   หมู่ที่  2 
3. วัดศรีพิงค์ชัย    ตั้งอยู่บ้านทุ่งป่ายาง   หมู่ที่  3 
4. วัดต้นก๊อ     ตั้งอยู่บ้านป่าก๊อ   หมู่ที ่ 4 
5. วัดเกษมสุข     ต้ังอยู่บ้านป่าแหย่ง   หมู่ที่  6 
6. วัดร่องปลาขาว    ตั้งอยู่บ้านร่องปลาขาว   หมู่ที่  7 
7. วัดร่องเบ้อใน    ตั้งอยู่บ้านร่องเบ้อ หมู่ที ่ 9 
8. วัดดงป่าเหมี้ยง    ตั้งอยู่บ้านดงป่าเหมี้ยง   หมู่ที่  10 
9. วัดศรีดงชัย     ตั้งอยู่บ้านหัวดง    หมู่ที่  11 
10. วัดบ้านร่อง     ตั้งอยู่บ้านร่องเบ้อ   หมู่ที ่ 12 
11. วัดศรีศักดาราม    ตั้งอยู่บ้านสันป่าเหียง   หมู่ที่  13 
12. วัดสันต้นเปา             ตั้งอยู่บ้านสันต้นเปา   หมู่ที่  14 
13. วัดโป่งขาม     ตั้งอยู่บ้านโป่งขาม   หมู่ที ่ 16 
14. วัดดงมะผาง    ตั้งอยู่บ้านใหม่นาวา   หมู่ที่  20 
15. วัดศรีดอนชุม    ตั้งอยู่บ้านดอนชุม   หมู่ที่  21 
16. วัดร่องเผียว    ตั้งอยู่บ้านร่องเผียว   หมู่ที่  24 

-    ส านักสงฆ์ จ านวน  1  แห่ง 
-    โบสถ์คริสต์   จ านวน  2  แห่ง   
-    ศาลปู่ตา   จ านวน 11 แห่ง 

   
2) ประเพณีและงานประจ าปี 

   1.ประเพณีสงกรานต์ เป็นวันขึ้นปใีหมข่องชาวล้านนาที่ยังคงสืบทอดกันมา ประกอบด้วย 
วันสังขารล่อง วันเน่า วันพญาวัน วันปากปี  
   2.ประเพณีตานก๋วยสลาก  จะมีการเตรียมอาหาร ข้าวของเครื่องใช้บรรจุใส่พาชนะแล้ว ไป
วัดเพ่ือถวายพระมีการเขียนค าอุทิศส่วนกุศลไปให้ญาติคนที่เสียชีวิตไปแล้วและเทวดาทั้งหลาย 
   3.ประเพณีสืบชะตา เป็นการสืบชะตาบุคคลกระท าได้ทุกโอกาส (วันเกิด หรือเจ็บป่วย 
ได้รับอุบตัิเหตุ)  
    

3) ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่ต าบลห้วยสัก มีดังนี้ 
- ปราชญ์ด้าน การเลี้ยงไกช่น   

ปราชญ์หมู่ที่ ๔ บ้านป่าก๊อ  
จุดเด่น การเพาะพันธ์ลูกไก่ชน 
 



 
- ปราชญ์ด้าน การท าขนมจีน  

ปราชญ์หมู่ที ่4 บ้านป่าก๊อ  
จุดเด่น การผลิตขนมจีนปลอดสารกันบูด 

- ปราชญ์ด้าน การสานหมวกด้วยต้นหญ้า 
  ปราชญ์หมู่ที ่4 บ้านป่าก๊อ  

จุดเด่น ภูมิปัญญาในการใช้วัสดุในท้องถิ่นน าเอามาท าเป็นผลิตภัณฑ์ คือการสาน
หมวกด้วยต้นหญ้า 

- ปราชญ์ด้าน การท าบายศรีในงานพิธีต่าง 
 ปราชญ์หมู่ที่ 4 บ้านป่าก๊อ 
 จุดเด่น การรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่นแบบดั้งเดิมเอาไว้ 

- ปราชญ์ด้าน การปลูกพืชปลอดสารพิษ 
 ปราชญ์หมู่ที่ 4 บ้านป่าก๊อ 
 จุดเด่น การบริหารจัดการที่นาให้เป็นประโยชน์และปลูกพืชตอนที่ไม่มีคนปลูก 

เพราะจะได้ราคาดี 

- ปราชญ์ด้าน การนวดแผนไทย 
 ปราชญ์หมู่ที่ 4 บ้านป่าก๊อ 

จุดเด่น มีฐานความรู้จากแม่มาก่อนแล้วก็ได้ไปเรียนเพ่ิมเติมโดยธนาคารออมสิน
เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด 

- ปราชญ์ด้าน การท าบายศรีในงานพิธีต่าง 
    ปราชญ์หมู่ที่ 4 บ้านป่าก๊อ 
    จดุเด่น การรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่นแบบดั้งเดิมเอาไว้ 

- ปราชญ์ด้าน การเป่าปี่พาทย์ 
    ปราชญ์หมู่ที่ 4 บ้านป่าก๊อ 

จดุเด่น ใช้ความสามารถของตัวเองดดยไม่มีใครมาสอนเป่าปีพาทย์ไปดูคนอ่ืนเล่น
เสร็จแล้วก็มาหัดเล่นเอง 

- ปราชญ์ด้าน การท าแคบหมู 
    ปราชญ์หมู่ที่ 4 บ้านป่าก๊อ 

จดุเด่น การน าเอาหนังหมูมาทอดแล้วสร้างเป็นรายได้ให้กับคนในชุมชน 

- ปราชญ์ด้าน การเย็บผ้า 
    ปราชญ์หมู่ที่ 4 บ้านป่าก๊อ 

จดุเด่น ความสามารถในการเย็บผ้าโดยไม่ได้เรียนจากที่ไหนมาเลยใช้
ความสามารถของตัวเอง 
 
 
 



 

- ปราชญ์ด้าน การเกษตร 
 การท าน้ าหมักเพ่ือสุขภาพ 
 การท าน้ าหมักชีวภาพ(ปุย๋) 
 การเลี้ยงไส้เดือน 

การปลูกผักไร้ดิน 
การเลี้ยงปลา ไก่ หมู 

    ปราชญ์หมู่ที่ 5 บ้านห้วยสัก 
จดุเด่น สามารถท าเป็นจุดเรียนรู้บ้านเศรษฐกิจพอเพียงสามารถบรรยายและขยาย
ความรู้ที่ได้มาและมีการปฏิบัติจริงมีครบทุกอย่างในบ้านหลังเดียว 

- ปราชญ์ด้าน วัฒนธรรม 
 การตัดตุง ตุงเจ็ดสี 
 การท าดอกไม้ประดิษฐ์ 
 การท าข้าวแตน 

    ปราชญ์หมู่ที่ 5  บ้านห้วยสัก 
จดุเด่น ท าเอง เรียนรู้ด้วยตัวเองออกแบบเองและรักษาวัฒนธรรมโบราณเอาไว้ซึ่ง
ปัจจุบันไม่ค่อยมีคนสืบทอด 

- ปราชญ์ด้านวัฒนธรรม 
 การท าไม้กวาด ไม้กวาดทางมะพร้าว 
 การสานแห สานยอ สานตะกร้า 

    ปราชญ์หมู่ที่ 5  บ้านห้วยสัก 
จดุเด่น เรียนรู้จากพ่อแมส่ามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และมีรายได้เสริม
ด้วย 

- ปราชญ์ชาวบ้านหมู่ที่ 10 บ้านดงป่าเหม้ียง 
จดุเดน่/ทักษะ ถักด้ายข้อมือได้ 8 รายและสามารถถ่ายทอดได้ 

- ปราชญ์ชาวบ้านหมู่ที่ 10 บ้านดงป่าเหม้ียง 
จดุเดน่/ทักษะ หมอเมืองสมุนไพรและหมอเป่าคาถา 

- ปราชญ์ชาวบ้านหมู่ที่ 10 บ้านดงป่าเหม้ียง 
จดุเดน่/ทักษะ หมอดิน สามารถสอนวิธีการเก็บตัวอย่างดินไปส่งตรวจได้ 

- ปราชญ์ชาวบ้านหมู่ที่ 10 บ้านดงป่าเหม้ียง 
จดุเดน่/ทักษะ การท านาอินทรีย์และสามารถถ่ายทอดได้ 

- ปราชญ์ชาวบ้านหมู่ที่ 11  บ้านหัวดง 
จดุเดน่/ทักษะ แกะสลัก ออมสินมะพร้าวตามรูป 12 ราศี สามารถถ่ายทอดสอน
แกะสลักได้ 

- ปราชญ์ชาวบ้านหมู่ที่ 11  บ้านหัวดง 
จดุเดน่/ทักษะ การส ารวจตลาด ปลูกพืชตามที่ตลาดต้องการบริโภคและลองท า 



 

 

 

- ปราชญ์ชาวบ้านหมู่ที่ 11  บ้านหัวดง 
จดุเดน่/ทักษะ นวดกดจุดรักษา/อาหารตามธาตุ 

- ปราชญ์ด้าน การจักสาน 
 การท าไม้กวาดกง 
 การเลี้ยงกบ 
 ปราชญ์หมู่ที่ 20  บ้านใหม่นาวา 

จดุเดน่ เรียนรู้มาจาก กศน.ท าเองในครอบครัวมีคนมารับซื้อ  

- ปราชญ์ชาวบ้านหมู่ที่ 21 บ้านดอนชุม 
จดุเดน่ ตัดตุง ทาโคมไฟ ถักด้ายข้อมือและสามารถสอนวิธีการท าได้ 

- ปราชญ์ชาวบ้านหมู่ที่ 21 บ้านดอนชุม 
จดุเดน่ เล่นและสอนดนตรีพ้ืนเมือง ซอ ซึง ขลุ่ย 

- ปราชญ์ด้าน การเกษตร 
การเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์กบ 

 การเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ไก่พ้ืนเมือง 
ปราชญ์หมู่ที่ 27 บ้านห้วยสักใหม่ 
จดุเดน่ การขยายพันธุ์ทั้งลูกกบและลูกไก่เอง 

- ปราชญ์ด้าน กลุ่มอาชีพ 
 การท าขนมจีนทั้งขายเองและส่งตามสั่ง 

ปราชญ์หมู่ที่ 27 บ้านห้วยสักใหม่ 
จดุเดน่ ท าเองในครอบครัวแต่ใช้เครื่องจักรเข้ามาช่วยไม่มีการใส่สารกันบูดสะอาด
ปลอดภัยเป็นอาชีพที่ขายได้ตลอดทั้งปีเป็นอาหารที่มคีนนิยมกินกันมาก 

- ปราชญ์ด้าน การสานแห 
ปราชญ์หมู่ที่ 30 บ้านป่าก๊อ 
จดุเดน่ เรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วน าเอาความรู้มาสอนต่อให้กับคนในชุมชน 

- ปราชญ์ด้าน การท าน้ าหมักเพื่อสุขภาพ 
ปราชญ์หมู่ที่ 30 บ้านป่าก๊อ 
จดุเดน่ ได้ไปเรียนรู้จากท่ีอ่ืนแล้วน ามาลองท า 
 
 
 
 
 



 
 

- ปราชญ์ด้าน การเลี้ยงไก่ 
ปราชญ์หมู่ที ่30 บ้านป่าก๊อ 
จดุเดน่ เริ่มแรกก็มีการเลี้ยงไก่เองแบบลองผิดลองถูกต่อมาก็ได้ไปหาความรู้จาก
หมู่บ้านใกลเ้คียงแล้วน ามาประยุกต์ใช้กับตัวเอง 

- ปราชญ์ด้าน การปลูกพืชปลอดสารพิษ 
ปราชญ์หมู่ที่ 30 บ้านป่าก๊อ 
จดุเดน่ มีการเพาะพันธุ์เอง ท าปุ๋ยหมักเอง ปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ 

- ปราชญ์ด้าน การท าแคบหมู 
ปราชญ์หมู่ที่ 30 บ้านป่าก๊อ 
จดุเดน่ ได้สูตรมาจากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และมีตลาดส่งออก
ผลิตภัณฑ์ที่แน่นอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
(8) ทรัพยากรธรรมชาติ 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1) น้ า 

-  มีพ้ืนที่ “หนองหลวง”   เนื้อท่ีประมาณ  4 ตารางกิโลเมตร 
-  ล าน้ า, ล าหว้ย, ล าเหมือง  จ านวน  116 แห่ง 
-  ฝาย     จ านวน  25 แห่ง 
-  บ่อน้ าตื้น              จ านวน         1,811 แห่ง 
-  บ่อโยก    จ านวน  33 แห่ง 
-  อ่างเก็บน้ า    จ านวน  16 แห่ง 
-  ประปาหมู่บ้าน    จ านวน  27 แห่ง 
-  สระน้ าสาธารณะ   จ านวน  11 แห่ง 

 
2) ป่าไม้ 

-  มีพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ “ดอยปุย” เนื้อท่ีประมาณ 52   ตารางกิโลเมตร 
-  มีพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ “ห้วยตาด” เนื้อทีป่ระมาณ 4 ตารางกิโลเมตร 
-  มีพ้ืนที่ป่าชุมชนได้รับการจัดตั้ง  จ านวน  7 หมู่บ้าน 
-  มีพ้ืนที่ป่าชุมชนที่ยังไม่ได้รับการจัดตั้ง จ านวน  10 หมู่บ้าน 

  
 

 



ส่วนที่ 2  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
(1) ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

1) แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) 

วิสัยทัศน์ 
“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคัง่ ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ  

พอเพียง” 

      เป้าหมาย 
       “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน”  

       การประเมินผลการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติ  ประกอบด้วย 
1) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
2) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ 
3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงกรรให้บริการของภาครัฐ 

 
ยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี (พ.ศ.2561 – 2580) 

1)ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือประเทศชาติมัน่คง ประชาชนมี 

ความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมีความ
สงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่ง เน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบ
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง 
ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการ
แก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐรวมถึงประเทศเพ่ือน
บ้านและมิตรประเทศทั่วโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล 

ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (๑) ความสุขของประชากรไทย (๒) ความมัน่คงปลอดภัยของประเทศ            
(๓) ความพร้อมของกองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง และการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง (๔) บทบาทและการยอมรับในด้านความมั่นคงของไทยในประชาคม
ระหว่างประเทศ และ (๕) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้าน
ความมั่นคง ประกอบด้วย ๕ ประเด็น ได้แก่ 
 
 
 
 
 



 
1.การรักษาความสงบภายในประเทศ  เพ่ือสร้างเสรมิความสงบเรียบร้อยและสันติสุขให้เกิด 

ขึน้กับประเทศชาติบ้านเมือง (โดย) (๑) การพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง มีความพร้อม 
ตระหนักในเรื่องความมั่นคง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา (๒) การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อ
สถาบันหลักของชาติ (๓) การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น 
ประมุขที่มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล เหน็แก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และ (๔) การ
พัฒนาและเสริมสร้างกลไกท่ีสามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็นปัญหาความม่ันคงที่ส าคัญ 

๒.การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง เพ่ือแก้ไขปัญหาเดิม และป้องกันไม่ให้ 
ปัญหาใหม่เกิดขึ้น โดย (๑) การแก้ไขปัญหาความม่ันคงในปัจจุบัน (๒) การติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหา
ที่อาจอุบัติขึ้นใหม ่(๓) การสร้างความปลอดภัยและความสันติสุขอย่างถาวรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และ (๔) 
การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งทางบกและทางทะเล 

๓.การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามท่ีกระทบต่อความม่ันคงของชาติ  
เพ่ือยกระดับขีดความสามารถของกองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคง โดย (๑) การพัฒนาระบบงานข่าวกรอง
แห่งชาติแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ (๒) การพัฒนาและผนึกพลังอ านาจแห่งชาติ กองทัพและหน่วยงานความ
มั่นคง รวมทั้งภาครัฐและภาคประชาชน ให้พร้อมป้องกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ และเผชิญกับภัยคุกคามได้
ทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ และ (๓) การพัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติและการบริหารจัดการภัยคุกคามให้มี
ประสิทธิภาพ 

๔.การบูรณาการความร่วมมือด้านความม่ันคงกับอาเซียนและนานาชาติ  รวมถึงองค์กรภาครัฐ 
และที่มิใช่ภาครัฐ เพ่ือสร้างเสริมความสงบสุข สันติสุข ความมั่นคงและความเจริญ ก้าวหน้า ให้กับประเทศชาติ 
ภูมิภาค และโลก อย่างยั่งยืน โดย (๑) การเสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ  (๒) การ
เสริมสร้างและธ ารงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค และ (๓) การร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศเพ่ือน
บ้าน ภูมิภาค โลก รวมถึงองค์กรภาครัฐและท่ีมิใช่ภาครัฐ 

๕.การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความม่ันคงแบบองค์รวม เพ่ือให้กลไกส าคัญต่าง ๆ ท างานได ้
อย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้หลักธรรมาภิบาล และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด โดย (๑) การพัฒนากลไกให้
พร้อมส าหรับการติดตาม เฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และแก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบองค์รวมอย่างเป็นรูปธรรม (๒) 
การบริหารจัดการความมั่นคงให้เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาประเทศในมิติอ่ืน ๆ และ (๓) การพัฒนากลไกและองค์กร
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 

 
2)ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการ 
ยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพ้ืนฐานแนวคิด ๓ ประการ ได้แก่ (๑) “ต่อยอดอดีต” โดยมอง
กลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจอัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่
หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอ่ืน ๆ น ามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยี
และนวัตกรรม เพ่ือให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ (๒) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสู่อนาคต 
ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่งโครงสร้างพ้ืนฐาน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต 
และ (๓) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบ
ธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ 
 



 
 
ที่รองรับอนาคต บนพ้ืนฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ ให้
ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับ
การยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพ่ิมข้ึนของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้ าของคนในประเทศได้ใน
คราวเดียวกัน 

ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (๑) รายได้ประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศและ 
การกระจายรายได้ (๒) ผลิตภาพการผลิตของประเทศท้ังในปัจจัยการผลิตและแรงงาน (๓) การลงทุนเพ่ือการวิจัยและ
พัฒนา และ (๔) ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน ประกอบด้วย ๕ ประเด็น ได้แก ่

1.การเกษตรสร้างมูลค่า ให้ความส าคัญกับการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตทั้งเชิงปริมาณและมูลค่า และ 
ความหลากหลายของสินค้าเกษตร ประกอบด้วย (๑) เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น (๒) เกษตรปลอดภัย (๓) เกษตรชีวภาพ 
(๔) เกษตรแปรรูปและ (๕) เกษตรอัจฉริยะ 

2.อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต โดยสร้างอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตที่ขับเคลื่อน 
ประเทศไทยไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคต ประกอบด้วย (๑) อุตสาหกรรม
ชีวภาพ (๒) อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร (๓) อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมลู และปัญญา 
ประดิษฐ์ (๔) อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์ และ (๕) อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ 

๓.สร้างความหลากหลายด้านการทอ่งเที่ยว โดยการรกัษาการเป็นจุดหมายปลายทางท่ีส าคัญของ 
การท่องเที่ยวระดับโลกที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกระดับและเพ่ิมสัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูง ประกอบด้วย 
(๑) ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม (๒) ท่องเทีย่วเชิงธุรกิจ (๓) ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงามและแพทย์แผน
ไทย (๔) ท่องเที่ยวส าราญทางน้ า และ (๕) ท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค 

๔.โครงสร้างพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก ครอบคลุมถงึโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพในด้าน 
โครงข่ายคมนาคม พ้ืนที่และเมือง รวมถึงเทคโนโลยี ตลอดจนโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ โดย (๑) เชื่อมโยง
โครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ (๒) สร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (๓) เพ่ิมพ้ืนที่และเมืองเศรษฐกิจ (๔) พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ และ (๕) รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค 

๕.พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่ ทีมี่ 
ทักษะและจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการ ที่มีความสามารถในการแข่งขันและมีอัตลักษณ์ชัดเจน โดย (๑) 
สร้างผู้ประกอบการอจัฉริยะ (๒) สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน (๓) สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด (๔) สร้างโอกาส 
เข้าถึงข้อมูล และ (๕) ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3)ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์มีเป้าหมายการพัฒนาที่ 

ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่งและมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ 
สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน 
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่ มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุค
ใหม่และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเองตัวชี้วัด ประกอบด้วย (๑) การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ 
และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย (๒) ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ (๓) การพัฒนาสังคมและ
ครอบครัวไทย โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ประกอบด้วย ๗ 
ประเด็น ได้แก่ 

1.การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝังค่านิยมและ 
วัฒนธรรมที่พึงประสงค์ โดย (๑) การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว (๒) การบูรณาการ
เรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรมจริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา (๓) การสร้างความเข้มแข็งใน
สถาบันทางศาสนา (๔) การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (๕) การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่
พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ (๖) การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม และ 
(๗) การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 

2.การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเนน้การพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกช่วงวัย  
ประกอบด้วย (๑) ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย เน้นการเตรียมความพร้อมให้แก่พ่อแม่ก่อนการตั้งครรภ์ (๒) ช่วงวัยเรียน/
วัยรุ่น ปลูกฝังความเป็นคนดี มีวินัยพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สอดรับกับศตวรรษที่ ๒๑ (๓) ช่วงวัยแรงงาน ยกระดับ
ศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะแรงงานสอดคล้องกับความต้องการของตลาด และ (๔) ช่วงวัยผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้
ผู้สูงอายุเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

3.ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง ในศตวรรษที่ ๒๑ มุ่งเน้นผู้เรียนให้ 
มีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลาโดย (๑) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะ
ส าหรับศตวรรษที่ ๒๑ (๒) การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ (๓) การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัด
การศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท (๔) การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต(๕) การสร้างความตื่นตัวให้คนไทย
ตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวางต าแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคม
โลก (๖) การวางพ้ืนฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และ (๗) การสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็น
เลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 

4.การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย โดย (๑) การพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญา 
ผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม รวมทั้ งสื่อตั้งแต่ระดับปฐมวัย (๒) การสร้างเส้นทางอาชีพ 
สภาพแวดล้อมการท างาน และระบบสนับสนุน ที่เหมาะสมส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่าง ๆ และ (๓) 
การดึงดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถในต่างประเทศให้มาสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมให้กับประเทศ 

5.การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี ครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจสติปัญญา และสังคม โดย (๑)  
การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ (๒) การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ (๓) การสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี (๔) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี 
และ (๕) การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพ้ืนที่ 



 
 

6.การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดย (๑)  
การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย (๒) การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (๓) การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอก
ห้องเรียน และ (๔) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

7.การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ โดย (๑) การ 
ส่งเสริมการออกก าลังกาย และกีฬาขั้นพ้ืนฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต (๒) การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ออกก าลังกาย กีฬาและนันทนาการ (๓) การส่งเสริมการกีฬาเพ่ือพัฒนาสู่ระดับอาชีพ และ (๔) การพัฒนาบุคลากร
ด้านการกีฬาและนันทนาการเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬา 

 
4)ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญท่ี 
ให้ความส าคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชนประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน โดยการ
สนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมท าเพ่ือส่วนรวม การกระจายอ านาจและความรับผิดชอบไปสู่
กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการ
เตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ 
สามารถพ่ึงตนเองและท าประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการ
และสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 

ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (๑) ความแตกต่างของรายได้และการเข้าถึงบริการภาครัฐระหว่างกลุ่ม 
ประชากร (๒) ความก้าวหน้าของการพัฒนาคน (๓) ความก้าวหน้าในการพัฒนาจังหวัดในการเป็นศูนย์กลางความ
เจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี และ (๔) คุณภาพชีวิตของประชากรสูงอายุ โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ประกอบด้วย ๔ ประเด็น ได้แก ่

1.การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ โดย (๑) ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก  
(๒) ปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครองผู้บริโภค (๓) กระจายการถือครองที่ดินและการเข้าถึงทรัพยากร (๔) เพ่ิมผลิต
ภาพและคุ้มครองแรงงานไทยให้เป็นแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพและความริเริ่มสร้างสรรค์ มีความปลอดภัยในการท างาน 
(๕) สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย ทุกเพศภาวะและทุกกลุ่ม (๖) ลงทุนทาง
สังคมแบบมุ่งเป้าเพ่ือช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสโดยตรง (๗) สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึง
บริการสาธารณสุขและการศึกษา โดยเฉพาะส าหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส และ (๘) สร้างความเป็น
ธรรมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างท่ัวถึง 

2.การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี โดย (๑) พัฒนา 
ศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีในภูมิภาค(๒) ก าหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่
ละกลุ่มจังหวัดในมิติต่าง ๆ (๓) จัดระบบเมืองที่เอ้ือต่อการสร้างชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพและปลอดภัย ให้สามารถ
ตอบสนองต่อสังคมสูงวัยและแนวโน้มของการขยายตัวของเมืองในอนาคต (๔) ปรับโครงสร้างและแก้ไขกฎหมาย
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือวางระบบและกลไกการบริหารงานในระดับภาค กลุ่มจังหวัด (๕) สนับสนุนการ
พัฒนาพื้นที่บนฐานข้อมูลความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และ (๖) การพัฒนาก าลังแรงงานในพ้ืนที่ 

3.การเสริมสร้างพลังทางสังคม โดย (๑) สร้างสังคมเข้มแข็งที่แบ่งปันไม่ทอดทิ้งกัน และมีคุณธรรม  
โดยสนับสนุนการรวมตัวและดึงพลังของภาคส่วนต่างๆ (๒) การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) สนับสนุนความ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน (๔) ส่งเสริมความเสมอภาคทาง



เพศและบทบาทของสตรีในการสร้างสรรค์สังคม (๕) สนับสนุนการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม และ 
(๖) สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสร้างสรรค์ เพ่ือรองรับสังคมยุคดิจิทัล 
 

4.การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง  
โดย (๑) ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือนให้มีขีดความสามารถในการจัดการวางแผนชีวิต สุขภาพ 
ครอบครัว การเงินและอาชีพ (๒) เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพ่ึงตนเองและการพ่ึงพากันเอง (๓) สร้างการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ เพ่ือสร้างประชาธิปไตยชุมชน และ (๔) สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับชุมชน 

 
5)ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายการ 

พัฒนาที่ส าคัญเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม             
ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พ้ืนที่
เป็นตัวตั้งในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มาก
ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็นการด าเนินการบนพ้ืนฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม 
และคุณภาพชีวิตโดยให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง ๓ ด้าน อันจะน่าไปสู่ความยั่งยืนเพ่ือคนรุ่นต่อไปอย่าง
แท้จริง 

ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (๑) พ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๒) สภาพแวดล้อมและ 
ทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมได้รับการฟ้ืนฟู (๓) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (๔) ปริมาณก๊าซเรือน
กระจก มูลค่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพโดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ๖ ประเด็น ได้แก ่

1.สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว โดย (๑) เพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจฐาน 
ชีวภาพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๒) อนุรักษ์และฟ้ืนฟูความหลากหลาย
ทางชีวภาพในและนอกถ่ินก าเนิด(๓) อนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่น้ าล าคลองและแหล่งน้ าธรรมชาติทั่วประเทศ (๔) รักษาและ
เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (๕) ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน 

2.สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล โดย (๑) เพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจฐาน 
ชีวภาพทางทะเล (๒) ปรับปรุง ฟ้ืนฟู และสร้างใหม่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ (๓) ฟ้ืนฟูชายหาดที่เป็น
แหล่งท่องเที่ยว ชายฝั่งทะเลได้รับการป้องกันและแก้ไขท้ังระบบ และมีนโยบายการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการอย่าง
เป็นองค์รวม และ (๔) พัฒนาและเพ่ิมสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

3.สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ โดย (๑) ลดการปล่อยก๊าซ 
เรือนกระจก (๒) มีการปรับตัวเพ่ือลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (๓) มุ่งเป้าสู่การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของ
ภาครัฐและภาคเอกชน และ (๔) พัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ าที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

4.พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองท่ี 
เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดย (๑) จัดท าแผนผังภูมินิเวศเพ่ือการพัฒนาเมือง ชนบท พ้ืนที่เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
รวมถึงพ้ืนที่อนุรักษ์ตามศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมินิเวศอย่างเป็นเอกภาพ (๒) พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท
เกษตรกรรม และ อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีการบริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน (๓) จัดการมลพิษที่มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล (๔) 
สงวนรักษา อนุรักษ์ฟ้ืนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรมอัตลักษณ์ และ
วิถีชีวิตพ้ืนถิ่นบนฐานธรรมชาติ และฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน (๕) พัฒนาเครือข่ายองค์กรพัฒนาเมืองและชุมชน 



รวมทั้งกลุ่มอาสาสมัคร ด้วยกลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในท้องถิ่น และ (๖) เสริมสร้างระบบสาธารณสุขและ
อนามัยสิ่งแวดล้อมและยกระดับความสามารถในการป้องกันโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ า 
 

5.พัฒนาความม่ันคงน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดย (๑) พัฒนาการ 
จัดการน้ าเชิงลุ่มน้ าทั้งระบบเพ่ือเพ่ิมความมั่นคงด้านน้ าของประเทศ (๒) เพ่ิมผลิตภาพของน้ าทั้งระบบในการใช้น้ า
อย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการใช้น้ าให้ทัดเทียมกับระดับสากล (๓) พัฒนาความมั่นคงพลังงาน
ของประเทศและส่งเสริมการใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๔) เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยลดความ
เข้มข้นของการใช้พลังงาน และ (๕) พัฒนาความมั่นคงด้านการเกษตรและอาหารของประเทศและชุมชน ในมิติ
ปริมาณ คุณภาพ ราคาและการเข้าถึงอาหาร 

6.ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อก าหนดอนาคตประเทศ โดย (๑) ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่ 
พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย (๒) พัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบยุติธรรม และระบบ
ประชาธิปไตยสิ่ งแวดล้อม (๓) จัดโครงสร้างเชิงสถาบันเพ่ือจัดการประเด็นร่วม ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ และ (๔) พัฒนาและด าเนินโครงการที่ยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อก าหนด
อนาคตประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล 

 
6)ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐมีเป้าหมายการพัฒนา 

ที่ส าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐ
ต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ท าหน้าที่ในการก ากับหรือในการ
ให้บริการยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย 
และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน านวัตกรรม 
เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการท างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับ
มาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็วและโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกัน
ปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตความมัธยัสถ์ และสร้างจิตส านึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบ
อย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จ า เป็น มีความทันสมัยมีความเป็นสากล มี
ประสิทธิภาพ และน าไปสู่การลดความเหลื่อมล้ าและเอ้ือต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มี
ประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและการอ านวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 

ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (๑) ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของภาครัฐ  
(๒) ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ (๓) ระดับความโปร่งใสการทุจริต ประพฤติมิชอบและ (๔) ความเสมอภาคใน
กระบวนการยุติธรรม โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ประกอบด้วย ๘ ประเด็น ได้แก่ 

1.ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก 
รวดเร็ว โปร่งใส โดย (๑) การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนวหน้าของภูมิภาค 
และ (๒) ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ 

2.ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียทุธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนา 
ในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่ โดย (๑) ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
(๒) ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และ (๓) ระบบติดตามประเมินผลที่
สะท้อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติในทุกระดับ 
 



 
 
 

3.ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน 
การพัฒนาประเทศ โดย (๑) ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม(๒) ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ และ (๓) 
ส่งเสริมการกระจายอ านาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มี 
สมรรถนะสูง ตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาล 

4.ภาครัฐมีความทันสมัย โดย (๑) องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนา 
ประเทศ และ (๒) พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 

5.บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกมีความสามารถสูง  
มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ โดย (๑) ภาครัฐมีการบริหารก าลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม และ (๒) 
บุคลากรภาครัฐยึดค านิยมในการท างานเพ่ือประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าใน
อาชีพ 

6.ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดย (๑) ประชาชนและภาคีต่าง ๆ  
ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ (๒) บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม
และความซื่อสัตย์สุจริต(๓) การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด เป็นธรรมและ
ตรวจสอบได้ และ (๔) การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ 

7.กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จ าเป็น โดย (๑) ภาครัฐจัดให้ 
มีกฎหมายที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลง(๒) มีกฎหมายเท่าที่จ าเป็น และ (๓) การบังคับใช้
กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เท่าเทียมมีการเสริมสร้างประสิทธิภาพการใช้กฎหมาย 

8.กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค โดย (๑)  
บุคลากรและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเคารพและยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ที่พึงได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม(๒) ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม มีบทบาทเชิงรุกร่วมกันในทุกขั้นตอน
ของการค้นหาความจริง (๓) หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพ่ง อาญาและปกครองมีเป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์ร่วมกัน (๔) ส่งเสริมระบบยุติธรรมทางเลือกระบบยุติธรรมชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
กระบวนการยุติธรรม และ(๕) พัฒนามาตรการอื่นแทนโทษทางอาญา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

     2)  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 - 2564) 
หลักการส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จะมุ่งบรรลุเป้าหมายในระยะ ๕ ปีที่จะสามารถต่อยอดในระยะ
ต่อไปเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาระยะยาวตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โดยมีหลักการส าคัญของแผนพัฒนาฯ 
ดังนี้ 

๑. ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ต่อเนื่องมาตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ เพ่ือให้เกิด 
บูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอย่างสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงที่ดี ซึ่งเป็นเงื่อนไขจ าเป็นส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการพัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ ์
สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพ สร้างโอกาสและมีที่ยืนให้กับทุกคนในสังคมได้ด า เนินชีวิตที่ดีมีความสุขและอยู่ร่วมกัน
อย่างสมานฉันท์ ในขณะที่ระบบเศรษฐกิจของประเทศก็เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องมีคุณภาพ และมีเสถียรภาพ การ
กระจายความมั่งคั่งอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม เป็นการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รักษาความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ชุมชนวีถีชีวิต ค่านิยม ประเพณี และวัฒนธรรม 

๒. ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีส าหรับคนไทยพัฒนา 
คนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดีรับผิดชอบต่อสังคม           
มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สู งอายุอย่างมีคุณภาพ รวมถึงการ
สร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 

๓. ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทยใน 
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” โดยที่วิสัยทัศน์ดังกล่าว
สนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ ได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอ านาจรัฐ การด ารงอยู่อย่าง
มั่นคงยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างมั่นคง ของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การ
อยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานอาหารและน้ า ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของ
ชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ประสานสอดคล้องกัน
ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี ประเทศไทยไม่เป็นภาระของโลก
และสามารถเก้ือกูลประเทศทีม่ีศักยภาพทางเศรษฐกิจด้อยกว่า 

๔. ยึด “เป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี ๒๕๗๙” ที่เป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีมาเป็น 
กรอบในการก าหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน ๕ ปีแรกและเป้าหมายในระดับย่อยลงมา โดยที่เป้าหมายและตัวชี้วัดใน
ด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับกรอบเป้าหมายที่ยั่งยืน (SDGs) ทั้งนี้ เป้าหมายประเทศไทยในปี ๒๕๗๙ ซึ่งเป็นที่
ยอมรับร่วมกันนั้นพิจารณาจากทั้งประเด็นหลักและลักษณะของการพัฒนา ลักษณะฐานการผลิตและบริการส าคัญ
ของประเทศ ลักษณะของคนไทยและสังคมไทยที่พึงปรารถนา และกลุ่มเป้าหมายในสังคมไทย โดยก าหนดไว้ดังนี้ 
“เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนบนฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน สังคมไทยเป็นสังคมที่เป็นธรรม
มีความเหลื่อมล้ าน้อย คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นพลเมืองที่มีวินัยตื่นรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิต มี
ความรู้ มีทักษะและทัศนคติที่เป็นค่านิยมที่ดี มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์ มีความเจริญเติบโตทางจิตวิญญาณ 
มีจิตสาธารณะและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีความเป็นพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน และพลเมืองโลก ประเทศไทยมี



บทบาทที่ส าคัญในเวทีนานาชาติ ระบบเศรษฐกิจตั้งอยู่บนฐานของการใช้นวัตกรรมน าดิจิทัล สามารถแข่งขันในการ
ผลิตได้และคา้ขายเป็น มีความเป็นสังคมประกอบการ มีฐานการผลิตและบริการที่มีคุณภาพและรูปแบบที่โดดเด่นเป็น 
 
ที่ต้องการในตลาดโลกเป็นฐานการผลิตและบริการที่ส าคัญ เช่น การให้บริการคุณภาพทั้งด้านการเงิน ระบบโลจิสติกส์ 
บริการด้านสุขภาพ และท่องเที่ยวคุณภาพ เป็นครัวโลกของอาหารคุณภาพและปลอดภัย เป็นฐานอุตสาหกรรมและ
บริการอัจฉริยะที่เป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่ใช้นวัตกรรม ทุนมนุษย์ทักษะสูงและเทคโนโลยีอัจฉริยะ มาต่อยอด
ฐานการผลิตและบริการที่มีศักยภาพในปัจจุบันและพัฒนาฐานการผลิตและบริการใหม่ๆ เพ่ือน าประเทศไทยไปสู่การมี
ระบบเศรษฐกิจ สังคม และประชาชนที่มีความเป็นอัจฉริยะ”๕. ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความ
เหลื่อมล้ าและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจากการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม” 
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มุ่งเน้นการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีความครอบคลุมทั่วถึงเพ่ือเพ่ิมขยายฐาน
กลุ่มประชากรชั้นกลางให้กว้างขึ้น โดยก าหนดเป้าหมายในการเพ่ิมโอกาสทางเศรษฐกิจ โอกาสทางสังคม และรายได้
ของกลุ่มประชากรรายได้ต่ าสุดร้อยละ ๔๐ ให้สูงขึ้น นอกจากนี้ การเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญา
และพัฒนานวัตกรรมนับเป็นหัวใจส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาในระยะต่อไปส าหรับทุกภาคส่วนในสังคมไทยโดย
ที่เส้นทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วนั้นก าหนดเป้าหมายทั้งในด้านรายได้ ความเป็นธรรม การลด
ความเหลื่อมล้ าและขยายฐานคนชั้นกลาง การสร้างสังคมที่มีคุณภาพและมีธรรมาภิบาล และความเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

5. ยึด “หลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่ 
เป็นเป้าหมายระยะยาว” จากการที่แผนพัฒนาฯ เป็นกลไกเชื่อมต่อในล าดับแรกที่จะก ากับและส่งต่อแนวทางการ
พัฒนาและเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีให้เกิดการปฏิบัติในทุกระดับและในแต่ละด้านอย่างสอดคล้องกัน แผน
พัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงให้ความส าคัญกับการใช้กลไกประชารัฐที่เป็นการรวมพลังขับเคลื่อนจากทั้งภาครัฐ เอกชน 
และประชาชน และการก าหนดประเด็นบูรณาการของการพัฒนาที่มีล าดับความส าคัญสูง และได้ก าหนดในระดับ
แผนงาน/โครงการส าคัญที่จะตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาได้อย่างแท้จริง รวมทั้งการก าหนดเป้าหมายและ
ตัวชี้วัดที่มีความครอบคลุมหลากหลายมิติมากกว่าในแผนพัฒนาฯฉบับที่ผ่านๆ มา ในการก าหนดเป้าหมายได้ค านึงถึง
ความสอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาวของยุทธศาสตร์ชาติและการเป็นกรอบก ากับเป้าหมายและตัวชี้วัดในระดับย่อย
ลงมาที่จะต้องถูกส่งต่อและก ากับให้สามารถด าเนินการให้เกิดขึ้นอย่างมีผลสัมฤทธิ์ภายใต้กรอบการจัดสรรงบประมาณ 
การติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการรวมทั้งการ
พัฒนาระบบราชการที่สอดคล้องเป็นสาระเดียวกันหรือเสริมหนุนซึ่งกันและกัน แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงก าหนด
ประเด็นบูรณาการเพ่ือการพัฒนาเพื่อเป็นแนวทางส าคัญประกอบการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน รวบรวมและก าหนด
แผนงาน/โครงการส าคัญในระดับปฏิบัติ และก าหนดจุดเน้นในการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในระดับสาขาการผลิตและบริการ
และจงัหวัดที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ส าคัญในด้านต่างๆ 
 

วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
 

๑. วัตถุประสงค์  
๑.๑ เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ค่านิยมท่ีดี          

มีจิตสาธารณะและมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดีครอบครัวอบอุ่นตลอดจน เป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้
ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต  

๑.๒ เพ่ือให้คนไทยมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึง  
ทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็งพ่ึงพา
ตนเองได้  



 
 
 

๑.๓ เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพและมีความยั่งยืนสร้างความเข้มแข็งของ  
ฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ
ฐานรากและสร้างความมัน่คงทางพลังงาน อาหาร และน้ า  

๑.๔ เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุน การเติบโต 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน   

๑.๕ เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการท างาน เชิงบูรณา 
การของภาคีการพัฒนา  

๑.๖ เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพ่ือรองรับการพัฒนา 
ยกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่  

๑.๗ เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่างๆ ทั้งในระดับ         
อนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาทน าและ 
สร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค 
และโลก 

 
๒. เป้าหมายรวม 
   เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้ก าหนดเป้าหมายรวมการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
๑๒ ประกอบด้วย  

๒.๑ คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐาน ที่ดี 
ของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความ รับผิดชอบและ
ท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ  มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมี
ความเป็นไทย  

๒.๒ ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง  
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และ
เป็นธรรม กลุ่มท่ีมีรายได้ต่ าสุดร้อยละ ๔๐ มีรายได้เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ ๑๕   

๒.๓ ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐานบริการ 
และดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่เข้มแข็ง
สามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการ  มีระบบการผลิตและให้บริการ
จากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรู้ชั้นสูงใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการให้บริการสู่ภูมิภาคเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า โดยเศรษฐกิจ
ไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕ ต่อปี และมีปัจจัยสนับสนุน อาทิ ระบบโลจิสติกส์ พลังงาน 
และการลงทุนวิจัยและพัฒนาที่เอ้ือต่อการขยายตัวของภาคการผลิตและบริการ  

๒.๔ ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับ  
สิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า โดยเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ ๔๐ ของพ้ืนที่ ประเทศเพ่ือ
รักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗ 
ภายในปี ๒๕๖๓ เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยที่ ได้รับการจัดการอย่างถูก
หลักสุขาภิบาลเพ่ิมข้ึน และรักษาคุณภาพน้ าและคุณภาพอากาศในพ้ืนที่วิกฤตให้อยู่ ในเกณฑ์มาตรฐาน  
 



 
 
 

๒.๕ มีความมัน่คงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และเพ่ิม 
ความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทาง อุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลง ปัญหา
อาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนส่งสินค้าและค้ามนุษย์ลดลง  มีความพร้อม
ที่ปกป้องประชาชนจากการก่อการร้ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการ ก าหนดบรรทัดฐาน
ระหว่างประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการขนส่ง โลจิสติกส์ ห่วงโซ่มูลค่าเป็นหุ้นส่วน การพัฒนาที่ส าคัญในอนุภูมิภาค 
ภูมิภาค และโลก และอัตราการเติบโตของมูลค่าการลงทุนและการส่งออก ของไทยในอนุภูมิภาค ภูมิภาคและอาเซียน
สูงขึ้น   

๒.๖ มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอ านาจ 
และมีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการซึ่งภาคเอกชนด าเนินการแทนได้ดีกว่า ลดลง เพ่ิมการใช้
ระบบดิจิทัลในการให้บริการ ปัญหาคอร์รัปชั่นลดลง และการบริหารจัดการขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระ
มากขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดท าโดยสถาบันการจัดการนานาชาติและอันดับความยากง่ายในการด าเนิน
ธุรกิจในประเทศดีขึ้น การใช้จ่ายภาครัฐและระบบงบประมาณมีประสิทธิภาพสูง ฐานภาษีกว้างขึ้น และดัชนีการรับรู้
การทุจริตดีขึ้น รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐที่มีความรู้ความสามารถและปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มข้ึน 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 – 2564) 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๑  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์
เป้าหมายการพัฒนา  

1.คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพ่ิมข้ึน  
2.คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมข้ึน  
3.คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่าง 

ต่อเนื่อง  
4.คนไทยมีสุขภาวะที่ดีข้ึน  
5.สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะสถาบัน 

ครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา ชุมชน สื่อมวลชน และภาคเอกชน 
    แนวทางการพัฒนา 
1.ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึง 

ประสงค ์
2.พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 
3.ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
4.ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ 
5.เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลัง  

ด้านสุขภาพ 
6.พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย 
7.ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง 
 
 



 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
เป้าหมายการพัฒนา  

๑.ลดปัญหาความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ของกลุ่มคนทีม่ีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่างกันและ 
แก้ไขปัญหาความยากจน 

๒.เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบรกิารพ้ืนฐานทางสังคมของภาครฐั 
๓.เพ่ิมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง เพ่ือให้ชุมชนพ่ึงพาตนเองและได้รับ 

ส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้น 
แนวทางการพัฒนา 

1.เพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่ าสุดให้สามารถเข้าถึงบริการทีมี่ 
คุณภาพของรัฐและมีอาชีพ 

2.กระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพให้  
ครอบคลุมและทั่วถึง 

3.เสรมิสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความเข้มแข็งการเงินฐานราก 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีสิทธิในการจัดการ ทุน ที่ดินและ
ทรัพยากรภายในชุมชม 

 
ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

เป้าหมายการพัฒนา  
1.เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
2.การสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขา 

แนวทางการพัฒนา 
1.การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม 
2.การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
เป้าหมายการพัฒนา  

๑ รักษาและฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ 
๒ สร้างความม่ันคงด้านน้ า และบริหารจัดการทรัพยากรน้ าทั้งน้ าผิวดินและน้ าใต้ดินให้ม ี

ประสิทธิภาพ 
๓ สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดลีดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบ 

นิเวศ 
๔ เพ่ิมประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจกและขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง 

สภาพภูมิอากาศ 
๕ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติความสูญเสียในชีวิตและ 

ทรัพย์สินที่เกดิจากสาธารณภัยลดลง 
 
 



 
 
 

แนวทางการพัฒนา 
1.การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและ 

เป็นธรรม 
2.เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าเพ่ือให้เกิดความม่ันคงสมดุลและยั่งยืน 
3.แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม 
4.ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5.สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการ 

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
6.บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ 
7.พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม 
8.การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 

 
ยุทธศาสตร์ที่  ๕  การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่งและยั่งยืน 

เป้าหมายการพัฒนา  
๑.ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ 
๒.สังคมมีความสมานฉันทผ์ู้เห็นต่างทางความคิดของคนในชาติสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ  

ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง 
๓.ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมีโอกาสในการศึกษา 

และการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพ่ิมข้ึน 
๔.ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความรว่มมือด้านความมั่นคงในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนมิตร 

ประเทศและนานาประเทศในการป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ ควบคู่ไปกับการรกัษาผลประโยชน์ของชาติ 
๕.ประเทศไทยมีความพร้อมต่อการรับมือภัยคุกคามทั้งภัยคุกคามทางทหารและภัยคุกคามอ่ืน 
๖.แผนงานด้านความมั่นคงมีการบูรณาการสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม  

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา 

1.การรักษาความมั่นคงภายในเพ่ือให้เกิดความสงบในสังคมและธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ 
2.การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศเพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยคกุคาม 

ทั้งการทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ 
3.การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคงเพ่ือบูรณาการความร่วมมือกับมิตร 

ประเทศเพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ 
4.การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพ่ือคงไว้ซึ่งอ านาจอธิปไตยและสิทธิ 

อธิปไตยในเขตทางทะเล 
5.การบริหารจัดการความมั่นคงเพ่ือการพัฒนาเพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่างแผนงานที่ 

เกี่ยวข้องกับความมั่นคงกับแผนงานการพัฒนาอ่ืนๆภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 
 



 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๖  การบริหารจัดการในภาครัฐ  การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลใน 
                               สังคมไทย 

เป้าหมายการพัฒนา  
1.ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการ 

ให้บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ 
                     2.เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมคะแนนดัชนีการรับรู้
การทุจริตให้สูงขึ้น 

3.ลดจ านวนการด าเนินคดีกับผู้มิได้กระท าความผิด 
แนวทางการพัฒนา 

1.ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐให้มคีวามโปร่งใส  
ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดทีเ่หมาะสมเกิดความคุ้มค่า 
  2.ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลัง ภาครัฐ 

3.เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล 
4.เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5.ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
6.ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรมและสอดคล้องกับข้อบังคับ 

สากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๗  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจสิติกส์ 
เป้าหมายการพัฒนา  

1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ในภาพรวม 
2.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบขนส่ง 
3.การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
4.การพัฒนาด้านพลังงาน 
5.การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
6.การพัฒนาด้านสาธารณูปการ 

แนวทางการพัฒนา 
1.การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านขนส่ง 
2.การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง 
3.การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
4.การพัฒนาด้านพลังงาน 
5.การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
6.การพัฒนาระบบน้ าประปา 
 
 
 
 



 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๘  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
เป้าหมายการพัฒนา  

1.เพ่ิมความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ 
2.เพ่ิมความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือยกระดับ 

ความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
แนวทางการพัฒนา 

1.เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม 
2.พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี 
3.พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

 
ยุทธศาสตร์ที่  ๙  การพัฒนาภาค  เมือง และพืน้ที่เศรษฐกิจ 

เป้าหมายการพัฒนา  
1.ลดช่องว่างรายได้ระหว่างภาคและมีการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมมากขึ้น 
2.เพ่ิมจ านวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่มในสังคม 
3.พ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
4.เพ่ิมมูลค่าการลงทุนในพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน 

แนวทางการพัฒนา 
1.การพัฒนาภาคเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง 
2.การพัฒนาเมือง 
3.การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 
เป้าหมายการพัฒนา  

1.เครือข่ายการเชื่อมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจที่ครอบคลุมและมีการใช้ประโยชน์ได้เต็ม 
ศักยภาพ 

2.ระบบห่วงโซ่มูลค่าในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียนเพ่ิมขึ้น 
3.ประเทศไทยเป็นฐานเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนที่ส าคัญในภูมิภาค  อนุภูมิภาค อาเซียน และ 

เอเชีย รวมทั้งมีการพัฒนาส่วนขยายจากแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคให้ครอบคลุม ภูมิภาคอาเซียน เอเชีย
ตะวันออก และเอเชียใต้ 

4.ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ส าคัญทัง้ในทุกระดับ 
แนวทางการพัฒนา 

1.ขยายความร่วมมือทางการค้า และการลงทุนกับมิตรประเทศ และแสวงหาตลาดใหม่ ส าหรับ 
สินค้าและบริการของไทย 

2.พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคมในกรอบความร่วมมือ 
อนุภูมิภาคภายใต้แผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC และ JDS และภูมิภาคอาเซียน เพ่ืออ านวยความ
สะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ 

3.พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุนที่โดด เด่นใน 
ภูมิภาค 



 
 

4.ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ (Outward investment) ของผู้ประกอบการไทย 
5.เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ 

ทั้งในระดับอนุภูมิภาค และภูมิภาคที่มีความเสมอภาคกัน 
6.สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ 
7.เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทบาทที่สรา้งสรรค์ 
8.ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความมั่นคง 
9.บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศ 
10.ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวภายในประเทศที่ส าคัญ 
 

3) ร่างกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี 13  (พ.ศ.2566 – 2570) 
“พลิกโฉมประเทศไทยสู่ เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน” 
      (Transformation to Hi-Value and Sustainable Thailand) 
ประเดน็การพัฒนาในการพลิกโฉมประเทศไทยสู่ Hi-Value and Sustainable Thailand มีองค์ 

ประกอบส าคัญ 4 ประการ ได้แก่   
1.เศรษฐกิจมลูค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

  2.สังคมแห่งโอกาสและความเสมอภาค 
  3.วิถีชีวิตที่ยั่งยืน 
  4.ปัจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4)  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
1.แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  (เชียงราย พะเยา  แพร่ น่าน)   

เป้าหมายการพัฒนา 
“ประตูการค้าสากล โดดเด่นวัฒนธรรมล้านนาสินคา้เกษตรปลอดภัย 

ประชาชนร่วมใจอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติ” 
ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัด 
ประเด็นการพัฒนาที่ 1  พัฒนาสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์ 

เชื่อมโยงกับต่างประเทศ  
ประเด็นการพัฒนาที่ 2  การสร้างความเข้มแข็งและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและ 

อุตสาหกรรม  การเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยที่มีศักยภาพ  
ประเด็นการพัฒนาที่ 3  พัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศศิลปวัฒนธรรมและสุขภาพ 

เพ่ือสร้าง รายได้สู่ชุมชนและเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าเพ่ิมการท่องเที่ยวของกลุ่ม
จังหวัดอย่างยั่งยืน  

ประเด็นการพัฒนาที่ 4  ด ารงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ การบริหารจัดการ 
สิ่งแวดล้อมและพลังงานโดย การมีส่วนร่วมของชุมชนสู่การเป็นกลุ่มจังหวัดสีเขียว 

2.แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570) 
วิสัยทัศน์จังหวัดเชียงราย  

“เชียงรายเมืองท่องเที่ยวสร้างสรรค์ สะอาด ปลอดภัย น่ายล” 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดเชียงราย 

ประเด็นการพัฒนาที ่1   การสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยด ารงฐานวัฒนธรรม  
ล้านนา 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การส่งเสริมการผลิตและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือยกระดับสินค้าเกษตรเชิงสร้างสรรค์ 
  ภายใตแ้นวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการค้า การลงทุน การบริการ และโลจิสติกส์ 
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และยั่งยืน 
ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์และม่ันคงเพ่ือส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์ 

3.แผนพัฒนาอ าเภอ 5 ปี (พ.ศ.2561 – 2565) 
เป้าหมายการพัฒนาอ าเภอ  

“แห่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเชิงนิเวศ เศรษฐกิจมเีสถียรภาพ  
เสริมสร้างความม่ันคง ประชาชนอยู่ดีมีสุข” 

 ประเด็นการพัฒนาอ าเภอ 

ประเด็นการพัฒนาอ าเภอที ่1  การสร้างมูลคา่เพ่ิมด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิง 
       คุณภาพโดยด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนา 

ประเด็นการพัฒนาอ าเภอที ่2  การส่งเสริมการผลิตและพัฒนานวัตกรรมสินค้าเกษตรคุณภาพ 
           มาตรฐานสากลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 
 



ประเด็นการพัฒนาอ าเภอที ่3  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และ 
    ยั่งยืน 

ประเด็นการพัฒนาอ าเภอที ่4  การพัฒนาขีดความสามารถในการแขง่ขันดา้นการค้า การลงทุนและ 
       บริการโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน + 6 และ GMS 

ประเด็นการพัฒนาอ าเภอที ่5  การรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและการ 
              เสริมสร้างความเป็นพลเมืองเพ่ือสร้างจิตส านึกความรักสถาบันหลักของชาติ 

ประเด็นการพัฒนาอ าเภอที ่6  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทรัพยากรมนษุย์ เพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 

4.กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (พ.ศ. 2561 - 2565) 

วิสยัทัศน์ 

"ยึดหลักธรรมาภิบาล ประสานการพัฒนา ประชาชนมีความสุข" 

ยุทธศาสตร์ที ่1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง 
กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐาน 
กลยุทธ์ 1.2 พัฒนาแหล่งน้ าและระบบบริหารจัดการน้ าเพ่ืออุปโภค บริโภค และ 

        การเกษตร 
กลยุทธ์ 1.3 พัฒนางานด้านผังเมือง งานวิศวกรรมจราจร 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ว 
กลยุทธ์ 2.1 ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ 2.2 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและการตลาด เพ่ือเพ่ิมศักยภาพผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 

                  ให้ได้มาตรฐานสากล 
  กลยุทธ์ 2.3 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว วิถีชีวิต และอัตลักษณ์ของคนในชุมชน 

กลยุทธ์ 2.4 ส่งเสริม อนุรักษ์ ด้านศาสนา และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 

กลยุทธ์ 3.1 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตาม 
                อัธยาศัย ให้ได้มาตรฐานการศึกษา 
กลยุทธ์ 3.2 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสู่อาชีพ 
กลยุทธ์ 3.3 ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะที่ดีของประชาชนในท้องถิ่น 
กลยุทธ์ 3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข 

ยุทธศาสตร์ที ่4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
กลยุทธ์ 4.1 รักษาความสงบเรียบร้อยเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ     
                ประชาชน 
กลยุทธ์ 4.2 ป้องกัน ฟื้นฟู และบรรเทาสาธารณภัย 
กลยุทธ์ 4.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด อบายมุข สื่อด้านอิเลคทรอนิกส์ 
กลยุทธ์ 4.4 พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน 
กลยุทธ์ 5.1 ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ 5.2 ส่งเสริมและพัฒนาการควบคุม ป้องกัน แก้ไขปญัหาขยะ น้ าเสีย และ 
                มลภาวะ 
กลยุทธ์ 5.3 ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน 

 



ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร 
กลยุทธ์ 6.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น 
กลยุทธ์ 6.2 พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ 6.3 ส่งเสรมิการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของทุกภาคส่วน 
กลยุทธ์ 6.4 พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และเทคโนโลยีเพ่ือรองรับระบบดิจิทัล 
กลยุทธ์ 6.5 ส่งเสริมนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

5) กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวดัเชียงราย(พ.ศ.2561–2565) 
วิสัยทัศน์ 

“ยึดหลักธรรมาภิบาล ท างานแบบมีส่วนร่วม 
ศูนย์รวมเศรษฐกิจการค้า พัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชนมีความสุข” 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 
และ GMS 
กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ให้ได้มาตรฐาน 
กลยุทธ์ 1.2 พัฒนาแหล่งน้ าและระบบบริหารจัดการน้ าเพ่ืออุปโภค บริโภค และ  
               การเกษตร 
กลยุทธ์ 1.3 พัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานรองรับการเจริญเติบโตของ 
               ท้องถิ่น เพ่ือเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
กลยุทธ์ 1.4 พัฒนางานด้านผังเมือง งานวิศวกรรมจราจร และงานควบคุมอาคาร 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒     การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
กลยุทธ์ 2.1 ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ 2.2 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ และการตลาดเพ่ือเพ่ิมศักยภาพผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 

           ให้ได้มาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ 2.3 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว วิถีชีวิต และอัตลักษณ์ของคนในชุมชน 
กลยุทธ์ 2.4 ส่งเสริม อนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะะวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 
กลยุทธ์ 3.1 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตาม  
               อัธยาศัยให้ได้มาตรฐานการศึกษา 
กลยุทธ์ 3.2 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสู่อาชีพ 
กลยุทธ์ 3.3ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนประชาคมอาเซียนในเขตพัฒนา 
               เศรษฐกิจชายแดน 
กลยุทธ์ 3.4 ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะที่ดีของประชาชนในท้องถิ่น 
กลยุทธ์ 3.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
กลยุทธ์ 4.1 รักษาความสงบเรียบร้อยเพือ่ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ 
               ประชาชน 
กลยุทธ์ 4.2 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กลยุทธ์ 4.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบายมุข สื่อด้านอิเล็กทรอนิกส์ และ 
              ปัญหา แรงงานต่างด้าว 
กลยุทธ์ 4.4 พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตร ีผู้สูงอายุผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 



 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน 

กลยุทธ์ 5.1 ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ 5.2 ส่งเสริมและพัฒนาการควบคุม ป้องกัน แก้ไขปัญหาขยะ น้ าเสีย และมลภาวะ 
กลยุทธ์ 5.3 ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
          กลยุทธ์ 6.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิน่ 

กลยุทธ์ 6.2 พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ 6.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิน่ของทุกภาคส่วน 
กลยุทธ์ 6.4 พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และเทคโนโลยี 

 
(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
       

ค าแถลงนโยบายของผู้บริหารเทศบาลต าบลห้วยสัก 
ค าแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีต าบลห้วยสัก  นายประพันธ์  ทาจินา  แถลงต่อสภาเทศบาล 

ต าบลห้วยสัก  ในการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยสัก  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่  1  ประจ าปี  2564  วันที่  
17  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.2564  ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง  ได้มีประกาศลงวันที่  27  เดือนเมษายน  
พ.ศ.2564 เรื่องประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบลห้วยสัก  อ าเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย ได้
ประกาศให้ นายประพันธ์  ทาจินา  เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีต าบลห้วยสัก  นั้น 

  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 14)  พ.ศ.2562  มาตรา 48 
ทศ  ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่  ให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาล   เพ่ือให้นายกเทศมนตรี 
แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลโดยไม่มีการลงมติ  ทั้งนี้ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ ง
นายกเทศมนตรี  เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามพระราชบัญญัติดังกล่าว  กระผมจึงได้ก าหนดนโยบายในการ
บริหารงานและพัฒนาเทศบาลต าบลห้วยสัก  ส าหรับช่วงระยะเวลา  4  ปี นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพ่ือด าเนินงาน
ตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลภายใต้ระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  โดยยึดถือนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์
การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  12 (พ.ศ.2560-2564) กรอบยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย และยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดเชียงราย เป็น
หลักในการก าหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาที่สอดคล้องกับปัญหาในเขตพ้ืนที่ต าบลห้วยสัก  รวมทั้งความ
ต้องการในการพัฒนาทุกๆ ด้าน โดยมุ่งเน้นการสานต่อภารกิจที่ได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และพร้อมที่จะพัฒนา
ปรับปรุงการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

  คณะผู้บริหารได้ก าหนดแนวนโยบายในการพัฒนาเทศบาลต าบลห้วยสัก  ควบคู่ไปกับการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างสมดุล  โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้ต าบลห้วยสักเป็นต าบลแห่งความสุขส าหรับการอยู่อาศัย  มี
สภาพแวดล้อมที่สะอาดและปลอดภัยจากมลพิษ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีแหล่งการศึกษาที่ได้มาตรฐาน รักษาประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงาม โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนที่เข้มแข็งและการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้การบริหารงานของเทศบาลต าบลห้วยสัก  สามารถบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ได้กล่าวข้างต้น  
คณะผู้บริหารจึงได้ก าหนดแนวทางในการพัฒนาตามนโยบายแต่ละด้าน ดังนี้ 
 
 



 
  1. นโยบายเร่งด่วน 
  เพ่ือตอบสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล เช่น การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์การส่งเสริมความ
เข้าใจในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
จากสาธารณภัย การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามขนาดของประชากรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และ
การป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ เป็นต้น 
  2. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  เพ่ือพัฒนาและบ ารุงรักษาเส้นทางคมนาคมในพ้ืนที่ต าบลห้วยสักอย่างต่อเนื่อง เชื่อมโยงโครงข่าย
การคมนาคมระหว่างท้องถิ่นใกล้เคียง ปรับปรุงถนนสาธารณะให้เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรวมถึงการวางระบบ
ระบายน้ า การพัฒนาและจัดหาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค  บริโภค  พัฒนาระบบไฟฟ้าและน้ าประปา   
 

  3.  นโยบายด้านเศรษฐกิจ   
  บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎรในเขตพ้ืนที่  ในรูปแบบของกลุ่มอาชีพของแต่ละชุมชน  
โดยการสนับสนุนความรู้ในรูปแบบวิชาการฝึกปฏิบัติ  เพ่ือให้กลุ่มเกิดการมีส่วนร่วมในการผลิตกลุ่มเกิดความเข้มแข็ง
พ่ึงตนเองได้อย่างมั่นคงและต่อยอดได้อย่างยั่งยืน  และส่งเสริมด้วยการจัดหาจุดจ าหน่ายสินค้า  ผลิตภัณฑ์ให้กับกลุ่ม
อาชีพ  

4.  นโยบายด้านสังคม 
  4.1  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในพ้ืนที่  ได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง ในการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น  การมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับเทศบาล โดยบูรณาการแผนงาน/
โครงการพัฒนาด้านต่างๆ ของชุมชน ร่วมกับแผนพัฒนาเทศบาล สนับสนุนงบประมาณในการด าเนินกิจกรรมอันเป็น
ประโยชน์ต่อท้องถิ่นและประชาชนในชุมชน เสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพของผู้น าชุมชน  การสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชน ภายใต้แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได้ 
  4.2  ส่งเสริมและสนับสนุน ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของหมู่บ้านและชุมชน  เพ่ือให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

  5. ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และกีฬา   
  5.1  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา  ศาสนา  และการฝึกอบรมให้แก่ประชาชน  สตรี  เด็ก  
เยาวชน  ผู้สูงอายุ  และผู้พิการ รวมทั้งการจัดการหรือการสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก  ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

5.2  ส่งเสริมการให้มีการบ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ 
ท้องถิ่นในทุกศาสนา 
 

  6. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  และการท่องเที่ยว 
  6.1  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการรักษาความสะอาดของถนนและที่สาธารณะ   
  6.2  ส่งเสริม สนับสนุน  และปรับปรุงการก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลให้มีประสิทธิภาพ ลดปริมาณ
ขยะตกค้างในชุมชน ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาโดยการคัดแยกขยะ เพ่ือให้ทุกหมู่บ้านปลอด
ขยะ  และการจัดการขยะอันตรายอย่างถูกวิธีเพ่ืออนาคตของชุมชน   
 



 
 
  6.3 ปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมพ้ืนที่สาธารณะภายในเขตพ้ืนที่ต าบลห้วยสัก ให้อยู่สภาพที่ดี 
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้อยู่ในสภาพพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวเพ่ือเป็นการสร้างรายได้ให้ชุมชน 
  

  7. นโยบายด้านสาธารณสุข 
  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการป้องกันและระงับโรคติดต่อ  โดยการส่งเสริมความรู้ด้านการดูแล
สุขภาพอนามัย การจัดบริการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคเชิงรุกในชุมชนและโรงเรียนอย่างทั่วถึง พัฒนา
ศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข สนับสนุนการด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ และการ
ปฏิบัติงานของอาสาสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
 

  8. นโยบายการบริหารจัดการที่ดี 
  8.1  จัดให้มีเครื่องมือเครือ่งใช้ในการปฏิบัติตามภารกิจหน้าที่ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
  8.2  ให้ส่วนราชการในสังกัดสามารถด าเนินงานตามนโยบายและจัดบริการสาธารณะ ให้แก่
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว ทั่วถึง โปร่งใส คุ้มค่า  และตรวจสอบได้  โดยมีการวางแผนพัฒนา
และการจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสมเพ่ือพัฒนาการบริการทุกด้านอย่างต่อเนื่องเพ่ิมงานการบริการด้านทะเบียน
ราษฎรและบัตรประจ าตัวประชาชน  การพัฒนาระบบ Call Center เชื่อมโยงการบริการข้อมูลข่าวสาร และการ
ร้องเรียนร้องทุกข์  การปรับปรุงฐานข้อมูลด้านต่างๆ เช่น ข้อมูลแผนที่ภาษีเพ่ือพัฒนาการจัดเก็บรายได้  ข้อมูลด้าน
การช่างและผังเมือง ข้อมูลด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น  ในด้านการพัฒนาประสิทธิภาพในการ
บริหารงานและการปฏิบัติงาน โดยส่งเสริมการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน และการพัฒนาองค์ความรู้ที่จ าเป็นส าหรับ
ผู้บริหารและพนักงาน ทุกระดับ รวมทั้งการสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างฝ่ายการเมืองและข้าราชการ
ประจ า  
1) วิสัยทัศน์ 
                      “น้ าไหล  ไฟสว่าง  หนทางดี  เศรษฐกิจก้าวไกล  การศึกษาก้าวหน้า  ประชาชนเป็นสุข” 

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลห้วยสัก  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ว 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุข 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบ้านเมอืงการบริหาร 
            
 
 
 
 
 



 
3) กลยุทธ์ 

กลยุทธ์ที่ 1 
กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
กลยุทธ์ 1.๒ พัฒนาแหล่งน้ าและระบบบริหารจัดการน้ าเพ่ืออุปโภคบริโภคและการเกษตร 
กลยุทธ์ 1.๓ พัฒนางานด้านผังเมือง งานวิศวกรรมจราจร และงานควบคุมอาคาร 

กลยุทธ์ที่ 2 
กลยุทธ์ ๒.1 ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
กลยุทธ์ ๒.๒ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและการตลาด เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้ได ้
                มาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ ๒.๓ ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว วิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของคนในชุมชน 
กลยุทธ์ ๒.๔ ส่งเสริม อนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิน่  

 กลยุทธ์ที่ 3 
กลยุทธ์ ๓.1 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให้ได้ 

 มาตรฐานการศึกษา 
กลยุทธ์ ๓.๒ ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะที่ดีของประชาชนในท้องถิ่น 
กลยุทธ์ ๓.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข 

 

กลยุทธ์ที่ 4 
กลยุทธ์ ๔.1 รักษาความสงบเรียบร้อยเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
กลยุทธ์ ๔.๒ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กลยุทธ์ ๔.๓ ป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด อบายมุข สื่อด้านอิเลคทรอนิกส์ 
กลยุทธ์ ๔.๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 

กลยุทธ์ที่ 5 
กลยุทธ์ ๕.1 ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ ๕.๒ ส่งเสริมและพัฒนาการควบคุม ป้องกัน แก้ไขปัญหาขยะ น้ าเสีย และมลภาวะ 
กลยุทธ์ ๕.๓ ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน 

กลยุทธ์ที่ 6 
กลยุทธ์ ๖.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น 
กลยุทธ์ ๖.๒ พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ ๖.๓ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของทุกภาคส่วน 
กลยุทธ์ ๖.๔ พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และเทคโนโลยี 
 
 
 
 
 



 
 

   3) เป้าประสงค์  

1. เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานผลผลิตที่ดีทางการเกษตร โดยมีการดูแลปรับปรุงสร้างถนนคอนกรีต ถนน
เศรษฐกิจเข้าพ้ืนที่การเกษตร และดูแลปรับปรุงแหล่งน้ าให้เพียงพอ รวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์ เพ่ือส่งเสริม
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 

2. เพ่ือการพัฒนาการศึกษาและพัฒนาสุขภาวะของประชาชนให้ดีขึ้น  โดยมีการส่งเสริมและสนับสนุน
งบประมาณ บุคลากรให้มีศักยภาพที่ดี เพื่อตอบสนองให้ทันต่อความต้องการของประชาชน และส่งเสริม
การอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีทอ้งถิ่น 

3. เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น  โดยพัฒนาความเป็นอยู่ตามแนวทางพระราชด าริวิถี
พอเพียง มแีหล่งเรียนรู้ด้านต่างๆ  สนับสนุนการบริการสาธารณสุขให้มีมาตรฐาน 

4. เพ่ือเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นท่ี  ให้มีการป้องก้นและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดให้หมดไป และส่งเสริมสงเคราะห์ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสให้มีชีวิตที่ดีและเท่า
เทียมในสังคม 

5. เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ป้องกันปัญหามวลภาวะเป็นพิษในชุมชม 
ร่วมกันอนุรักษก์ารใช้พลังทดแทน 

6. เพ่ือก่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ มีการเปิดกว้างให้ประชาชน
และทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมบริหารจัดการร่วมกันคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ 

 
 
 
 
 
 
 



                   
4) วิสัยทัศน์ : น ้ำไหล  ไฟสว่ำง  หนทำงดี  เศรษฐกิจก้ำวไกล  กำรศึกษำก้ำวหน้ำ  ประชำชนเป็นสุข 
เป้ำประสงค์รวม/วัตถุประสงค์ (Objective) 

เป้ำประสงค์รวม ตัวชี วัด/เป้ำหมำย 5 ปี ข้อมูลค่ำฐำน ค่ำเป้ำหมำยรำยปี 

2566 2567 2568 2564 2570 
1. เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน จ านวนโครงการก่อสร้างถนนในพื้นที่ต าบล

ห้วยสักได้รับการก่อสร้างอย่างครบถ้วน 31 
หมู่บ้าน 

100% 
ปีงบประมาณ 
2566-2570 

100% 70% 50% 100% 100% 

2. เพ่ือการพัฒนาการศึกษาและพัฒนา
สุขภาวะของประชาชนให้ดีขึ้น 

จ านวนเด็กเล็กในพ้ืนที่ต าบลห้วยสักได้รบั
การศึกษาและส่งเสริมอาหารกลางวันและ
อาหารเสริมนม 9 โรงเรียน 

100% 
จ านวน 9 โรงเรียน 

100% 100% 100% 100% 100% 

3. เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้ดีขึ้น 

จ านวนประชาชนผู้ได้รับการประกันสุขภาพ
ในพ้ืนที่ต าบลห้วยสัก (สปสช.) ได้รับอย่าง
ทั่วถึงครบ 31 หมู่บ้าน 

100% 
ปีงบประมาณ 
2566-2570 

70% 30% 30% 100% 100% 

4. เพ่ือเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน 

จ านวนราษฎรที่ได้รับการช่วยเหลือจากการ
เกิดภัยพิบัติได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึง
และเป็นธรรม 

100% 70% 30% 30% 100% 100% 

5. เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์
ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

พ้ืนที่ป่าไม้มีการป้องกันและแกไ้ขภัยป่า
อย่างรวดเร็วในพ้ืนที่ต าบลห้วยสัก 

100% 60% 30% 30% 60% 100% 

6. เพ่ือก่อให้เกิดการบริหารจัดการ ได้รับการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก
ในการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีของเทศบาล
ต าบลห้วยสัก 

100% 
ปีงบประมาณ 
2566-2570 

95% 95% 98% 100% 100% 



            
              

5) แผนผังยุทธศำสตร์ (strategic map) 
 
 

วิสัยทัศน์      น ้ำไหล  ไฟสว่ำง  หนทำงดี  เศรษฐกิจก้ำวไกล  กำรศึกษำก้ำวหน้ำ  ประชำชนเป็นสุข 

ค่าเป้าหมาย 1 ค่าเป้าหมาย 2 ค่าเป้าหมาย 3 ค่าเป้าหมาย 4 ค่าเป้าหมาย 5 ค่าเป้าหมาย 6 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา ทต.ห้วยสัก 

ยุทธศาสตร์ 1 ยุทธศาสตร์ 2 ยุทธศาสตร์ 3 ยุทธศาสตร์ 4 ยุทธศาสตร์ 5 ยทุธศาสตร์ 6 

เป้าประสงค์ 1 เป้าประสงค ์๒ เป้าประสงค์ 5 เป้าประสงค์ 6 เป้าประสงค์ 4 เป้าประสงค์ 3 

 กลยุทธ์ 1  กลยุทธ์ ๒  กลยุทธ์ ๓  กลยุทธ์ ๔  กลยุทธ์ ๕  กลยุทธ์ ๖ 

แผนงาน แผนบริหาร  
งานท่ัวไป 

แผนงานการ
รักษาความสงบ
ภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุขฯ 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งฯ 

แผนงานศาสนา
และวัฒนธรรม 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงาน 
งบกลาง 

เป้าประสงค ์

ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ 



       
 
(3) การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

๓.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การวิเคราะห์ด้วยระบบ SWOT Analysis เพ่ือประเมินสถานการณ์การพัฒนาของต าบลหว้ยสกั 
๑.  ปัจจัยภายใน (Internal Factors) พบว่าจุดแข็ง (S) หรือข้อได้เปรียบ และจุดอ่อน (W)  

สามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้ 
จุดแข็ง (Strengths ; S)  
1.มีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์เป็นพ้ืนที่ราบล้อมรอบด้วยภูเขามีความอุดมสมบูรณ์ท าให้ประชากรส่วนใหญ่

มีอาชีพเกษตรกร  เป็นแหล่งผลิตอาหารและสินค้าเกษตรที่ส าคัญ  ของอ าเภอเมืองเชียงราย  ได้แก่  ข้าว  ล าไย  
กระท้อน  ข้าวโพด   

2.มีทรัพยากรป่าไม้และแหล่งน้ าที่อุดมสมบูรณ์  เช่น  อ่างเก็บน้ าห้วยสักตาม พระราชด าริอ่างเก็บ
น้ าห้วยพญาเก๊า  อ่างเก็บน้ าห้วยบ้าน ฯลฯ  มีป่าชุมชนทีม่ีการดูแลรักษา   

3.มีทุนทางสังคมและวัฒนธรรมล้านนาประเพณีท้องถิ่น ที่ประชาชนในพ้ืนที่ยังคงรักษาและปฏิบัติ 
สืบทอดกันมานานจนปัจจุบัน  เช่น งานบุญในฤดูกาลต่าง ๆ งานประเพณีสงกรานต์ ประชาชนมีภูมิปัญญาท้องถิ่น
และอัธยาศัยไมตรีดี  เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่   

4.มีการรวมกลุ่มและมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรม และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

5.มีโรงเรียนมัธยมในพ้ืนที่เด็กและเยาวชนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง  อีกทั้งต าบลห้วยสัก
ได้รับเลือกให้เป็นพ้ืนที่น าร่องของจังหวัดเชียงราย โดยให้มีโครงการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ประยุกต์ด าเนินการในพ้ืนที่  และที่
ส าคัญมีไร่เชิญตะวัน โดยพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วัชชิรเมธี) ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมะและการฝึกปฏิบัติ
ธรรม  

  
จุดอ่อน  ( Weaknesses : W ) 

                    1.ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรมีรายได้น้อย ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ าสินค้า
การเกษตรไม่มีตลาดรองรับ เกดิปัญหาว่างงานหลังฤดูเกบ็เกีย่ว ปัญหาหนี้สิน 

2.พ้ืนที่การเกษตรไม่มีแหล่งกักเก็บน้ าที่เพียงต่อ ขาดการบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบ  ผลผลิต
ทางการเกษตรยังคงใช้สารเคมีในปริมาณมาก  ทั้งปุ๋ย  ยาฆ่าแมลง  ยาก าจัดวัชพืช   

3.ประชาชน เยาวชนมีปัญหาด้านสุขภาพจากพฤติกรรมเสี่ ยงที่นิยมการดื่มสุรา สูบบุหรี่              
ยาเสพติด เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร   

4.ประชาชนมีอัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังในระดับสูง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ฯลฯ 
ขาดการออกก าลังกาย การบริโภคอาหารไม่ถูกหลักโภชนาการ และประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา (COVID-19)  

5.ประชาชนประสบปัญหาภัยธรรมชาติ ภัยแล้งในพ้ืนที่การเกษตร มลพิษจากหมอกควันช่วงฤดูแล้ง 
ปัญหาขยะและมีบ่อขยะอยู่ในพื้นที่ อุบัติเหตุจราจร  ท าให้เสี่ยงต่อสุขภาพประชาชน   

 
 
 
 
 



 
 
 

๒.  ปัจจัยภายนอก (External  Facters) พบว่าโอกาส  (O) และอุปสรรค (T)   
สามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้ 

โอกาส  (Opportunities ; O)   
1.ภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ รองรับเขตเศรษฐกิจชายแดน เกิดความร่วมมือทาง

เศรษฐกิจกับประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงตอนบน  (GMS) และการเปิดโอกาสตลาดของการค้าการลงทุน  การ 
ท่องเที่ยว  เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่มีสินค้าท่ีมีศักยภาพ  เพ่ือเพ่ิมมูลค่าในการแข่งขัน โดยเฉพาะ ล าไย  กระท้อน  
ข้าว  เกิดแรงจูงใจ  ให้ภาคการเกษตรขยายการผลิต  เพือ่ตอบสนองความต้องการของตลาด   

2.มีการบูรณาการของหน่วยราชการในพ้ืนที่ ได้น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติตามวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง  และในพ้ืนที่ต าบลห้วยสักยังได้รับให้เป็นพ้ืนที่น าร่องของจังหวัดเชียงราย ให้มี
โครงการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ประยกุต์ด าเนินการในพื้นท่ี   

3.มีไร่เชิญตะวันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมะและสถานที่ปฏิบัติธรรม 
 

อุปสรรค (Threats : T)  
1.พ้ืนที่ของต าบลห้วยสักมีพ้ืนที่  108.79  ตารางกิโลเมตร  ครอบคลุมพื้นที่ 31 หมู่บ้านท าให้การ

บริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานด าเนินการได้ไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ จึงส่งผลให้มีความจ าเป็นในด้านก่อสร้างจ านวน
มาก และมีภาระในการบ ารุงรักษาให้คงสภาพที่ใช้งานได้สะดวก ซึ่งเป็นภาระค่าใช้จ่ายจ านวนมาก เนื่องจาก
งบประมาณมีจ ากัด 

2.พ้ืนที่การเกษตรต าบลห้วยสักมีพ้ืนที่จ านวนมาก ท าให้เกิดปัญหาด้านแนวเขตที่ไม่ชัดเจน พ้ืนที่
การเกษตรไม่มีแหล่งน้ าขนาดใหญ่เพ่ือกักเก็บน้ าให้เพียงพอท าให้ขาดแคลนน้ าช่วงฤดูแล้ง  ขาดการบริหารจัดการน้ า
อย่างเป็นระบบ   

3.ผลผลิตการเกษตรขาดการเพิ่มมูลค่าผลผลิตโดยการลดต้นทุนการผลิต  ท าให้ต้นทุนผลผลิตสูงแต่
ราคาผลผลิตตกต่ าขายได้ราคาไม่คุ้มทุน   

4.ประชาชนมีปัญหาด้านสุขภาพจากพฤติกรรมเสี่ยงที่นิยมการดื่มสุรา ยาเสพติด รวมถึงเพศสัมพันธ์
ก่อนวัยอันควรอัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังอยู่ในระดับสูงมีปัญหาความเครียดและสุขภาพจิต   

5.ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมในฤดูแล้งปัญหามลพิษจากหมอกควัน 
 
 

 



       
 
 

ส่วนที่ 3  
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

(1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 
 
 

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

 

กองช่าง อบจ.,ชร 

บริการชุมชนและ
สังคม 

 

เคหะและชุมชน กองช่าง อบจ.,ชร 

2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว 

บริการชุมชนและ
สังคม 

สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

 

ส านักปลัด  

3 การพัฒนาการศึกษาและ
สาธารณสุข 

บริการชุมชนและ
สังคม 

การศึกษา 
 
 

กองการศึกษา  

การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษา  

สาธารณสุข 
 
 

กองสาธารณสุข  

4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการ
ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

บริหารทั่วไป การรักษาความสงบ
ภายใน 

 

ส านักปลัด  

5 
 

การบริหารจัดการทรัพยากร
ธรามชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

การเศรษฐกิจ การเกษตร 
 

ส านักปลัด  

6 การพัฒนาด้านการบ้านเมือง
การบริหาร 

บริหารทั่วไป บริหารทั่วไป 
 

ส านักปลัด 
 

 

การด าเนินงานอ่ืน งบกลาง 
 

ส านักปลัด 
 

 

รวม 6 ยุทธศาสตร์ 8 ด้าน 10 แผนงาน 10  หน่วยงาน 2 หน่วยงานอ่ืน 

 
 
      



 
ส่วนที่ 4 

การติดตามและประเมินผล 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็น
หน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนด
ไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับ
แต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย 
  ดังนั้น เพ่ือให้การประเมินเป็นไปตามความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการดังกล่าว จึงได้ด าเนินการวัดคุณภาพแผนพัฒนาตามแบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา โดย
สรุปผลการประเมินมีรายละเอียด  ดังนี้  
1.ผลการวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566- 2570)  

ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนนที่ได้ 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 18 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 13 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 49 
  3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 8 
  3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 8 
  3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 7 
  3.4 วิสัยทัศน์ (5) 4 
  3.5 กลยุทธ์ (5) 4 
  3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 3 
  3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 4 
  3.8 แผนงาน (5) 4 
  3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 3 
  3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) 4 

รวมคะแนน 100 80 
 

 

 

 

 

 



 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและ
ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/
ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ปา่ไม้ 
ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การ
เลืองตั้ง ฯลฯ 

20 
(10) 

 
8 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับ
จ านวนประชากร และ ช่วงอายแุละจ านวนประชากร ฯลฯ 

(2) 2 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา 
สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมเคราะห์ ฯลฯ 

(2) 2 

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคม
ขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2) 2 

(5)ข้อมูลเก่ียวกับกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การ
ประมง การปศสุัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม 
การพาณิชย/์กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ 

(2) 2 

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน่ การนบั
ถือศาสนาประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปญัญาท้องถิน่ 
ภาษาถิ่น  สินคา้พื้นเมือง และของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(2) 2 

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึง
ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี แผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

15 
(2) 

 
2 
 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ
และการบังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ท่ี
เกิดข้ึนต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(1) 1 

 

 

 

 

 



ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นตน้ 

(2) 2 

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ 
กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสงัคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มตา่งๆ สภาพทาง
เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นตน้ 

(2) 1 

(5) วิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พืน้ทีส่ีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมศิาสตร์ 
กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐท์ี่มีผลต่อสิง่แวดล้อมและการ
พัฒนา 

(2) 2 

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพือ่ประเมินสถานภาพการพฒันาในปัจจบุัน
และโอกาสการพฒันาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่
อาจส่งผลต่อการด าเนนิงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness 
(จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Threat (อุปสรรค) 

(2) 2 

(7) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชงิพื้นที่ มีการ
น าเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา แนว
ทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา การก าหนดวัตถปุระสงค์เพื่อ
แก้ไขปัญหา 

(2) 1 

(8) สรุปผลการด าเนนิงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่าย
งบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570 เช่น สรุปสถานการณ์การ
พัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณการประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏบิัติในเชิงปริมาณ และการประเมินประสิทธิผลของ
แผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ 

(1) 1 

(9) ผลทีไ่ด้รับจากการด าเนนิงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570 เช่น 
ผลได้รบั/ผลที่ส าคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่
ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปงีบประมาณ พ.ศ.2566-2570 

(1) 1 

3. ยุทธศาสตร์ 
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
3.3 ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหา
การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาทีส่อดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นและเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ Thailand 4.0 

65 
(10) 

 
8 
 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกบัสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติและ Thailand 4.0 

(10) 8 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผน่การบริหารราชการแผ่นดิน 
นโยบาย/ยทุธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาลหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตรช์าติ 20 ปีและ Thailand 4.0 

(10) 7 

 

 



ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
3.ยุทธศาสตร์(ต่อ) 
3.4 วิสัยทัศน ์
 
 
 
3.5 กลยุทธ์ 
 
 
 
3.6 เป้าประสงค์ของแต่
ละประเดน็กลยุทธ ์
 
3.7 จุดยืนทางยทุธศาสตร์
(Positioning) 
 
 
3.8 แผนงาน 
 
 
 
 
 
 
3.9 ความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 
 
 
 
3.10 ผลผลิต/โครงการ 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมลีักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน 
สอดคล้องกันโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา
ท้องถิ่น 

(5) 4 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตาม
อ านาจหนา้ที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ที่จะน าไปสู่การ
บรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชดัเจนในสิง่ที่จะ
ด าเนินการให้บรรลุวิสยัทัศนน์ั้น 

(5) 4 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนนุต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดทีช่ัดเจน 
 

(5) 3 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพฒันาท้องถิ่น เพื่อให้
บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจาก
ศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 
 

(5) 4 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนด
จุดมุ่งหมายในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจาก
เป้าประสงค์ ตัวชีว้ัด ค่าเปา้หมาย กลยุทธ์ จุดยนืทาง
ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
ความชัดเจน น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยง
ดังกล่าว 

(5) 4 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสูก่ารพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผล
ผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 
แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุม่จังหวัด/แผนพฒันาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5) 3 

ผลผลติ/โครงการ เปน็ผลผลิตทเีป็นชุดหรือเป็นโครงการที่เปน็
ชุด กลุ่มหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เปน็ต้น เพื่อ
น าไปสู่การจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

(5) 
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รวมคะแนน 100 80 
 

 

 



2.การติดตามและประเมินผลโครงการ 
   เทศบาลต าบลห้วยสัก ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2566 – 2570) ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลห้วยสัก บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด
ตามระเบียบฯ ประกอบด้วย  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เป็นการด าเนินงานตามโครงการที่อยู่ในระดับดี
มาก 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว เป็นการด าเนินงานตามโครงการที่อยู่
ระดับดีมาก 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุข เป็นการด าเนินงานตามโครงการที่ อยู่
ในดับดีมาก 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เป็นการ
ด าเนินงานตามโครงการที่อยู่ในระดับดีมาก  
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นการด าเนินงาน
ตามโครงการที่อยู่ในระดับดีมาก 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านการบ้านเมืองบริหาร  เป็นการด าเนินงานตามโครงการที่อยู่
ในระดับดีมาก 
3.ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

1) การจัดท าแผนงานโครงการในแผนพัฒนาประจ าปีกับการตั้งงบประมาณรายจ่าย และ 
การน าแผนงาน/โครงการน าไปสู่การปฏิบัติ ควรจะมีความใกล้เคียงกันทั้งในเรื่องจ านวนโครงการ และ
งบประมาณมากกว่าที่ผ่านมา เพ่ือให้การด าเนินการพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย 

2) การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ต้องแจ้งให้แต่ละหน่วยงานใน 
เทศบาลต าห้วยสัก ได้รับทราบผลการด าเนินงานในภาพรวม เพ่ือจะได้น าไปปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้นต่อไป 
 
 

 

 

 

 

 

 



จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ

โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

๑. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

 ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (แบบ ผ.02/1) 133 39,900,000 130 40,040,000 126 38,200,000 127 38,100,000 121 36,150,000 637 192,390,000

    ๑.2 แผนงานเคหะและชุมชน (แบบ ผ.02/1) 9 2,700,000 9 2,700,000 10 3,000,000 7 2,100,000 8 2,400,000 43 12,900,000

    ๑.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (แบบ ผ.02/2) 35 64,790,000 26 79,170,000 29 59,360,000 15 29,680,000 20 57,300,000 125 290,300,000

    ๑.4 แผนงานเคหะและชุมชน (แบบ ผ.02/2) 1 1,500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,500,000

รวมท้ังส้ิน 178   108,890,000 165   121,910,000 165    100,560,000 149   69,880,000 149  95,850,000    806    497,090,000 

 

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ ท่ีน ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน
แผนพัฒนำท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕66 - ๒๕70 

เทศบำลต ำบลห้วยสัก อ ำเภอเมืองเชียงรำย จังหวัดเชียงรำย

ยุทธศำสตร์ / แผนงำน
ปี ๒๕66 ปี ๒๕67 ปี ๒๕68 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี

แบบ ผ.01/1



จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ

โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)
๑. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
    ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (แบบ ผ.02) 13 9,670,000 0 0 0 0 0 0 0 0 13 9,670,000
    ๑.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (แบบ ผ.02/2) 6 14,000,000 7 24,000,000 6 14,000,000 6 14,000,000 6 14,000,000 31 80,000,000

รวม 19 23,670,000    7 24,000,000  6 14,000,000   6 14,000,000   6 14,000,000   44 89,670,000       

2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเท่ียว
    2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (แบบ ผ.02) 23 880,000 16 830,000 23 900,000 16 830,000 21 840,000 99 4,280,000
    2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (แบบ ผ.02) 20 821,000 20 821,000 20 821,000 20 821,000 20 821,000 100 4,105,000

รวม 43 1,701,000      36 1,651,000    43 1,721,000     36 1,651,000     41 1,661,000     199 8,385,000         
3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำและสำธำรณสุข
    3.1 แผนงานการศึกษา (แบบ ผ.02) 32 7,663,664 33 7,693,664 33 7,693,664 33 7,693,664 33 7,693,664 164 38,438,320
    3.2 แผนงานสาธารณสุข (แบบ ผ.02) 12 1,580,000 12 1,580,000 12 1,580,000 12 1,580,000 12 1,580,000 60 7,900,000

รวม 44 9,243,664      45 9,273,664    45 9,273,664     45 9,273,664     45 9,273,664     224 46,338,320       
4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและกำรป้องกัน
บรรเทำสำธำรณภัย
  4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน (แบบ ผ.02) 10 575,000         10 575,000 11 575,000 10 575,000 10 575,000 51 2,875,000

รวม 10 575,000         10 575,000 11 575,000 10 575,000 10 575,000 51 2,875,000

5. ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ
และส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
  5.1 แผนงานการเกษตร (แบบ ผ.02) 6 140,000         6 140,000 6 140,000 6 140,000 6 140,000 30 700,000

รวม 6 140,000         6 140,000 6 140,000 6 140,000 6 140,000 30 700,000

6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบ้ำนเมืองกำรบริหำร

  6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป (แบบ ผ.02) 19 29,738,300    18 3,195,600 16 2,355,000 16 2,355,000 16 2,355,000 85 39,998,900
รวม 19 29,738,300    18 3,195,600    16 2,355,000     16 2,355,000     16 2,355,000     85 39,998,900       

รวมท้ังส้ิน 141 65,067,964   122 38,835,264  127 28,064,664  119 27,994,664   124 28,004,664   633 187,967,220     

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕66 - ๒๕70 

เทศบำลต ำบลห้วยสัก อ ำเภอเมืองเชียงรำย จังหวัดเชียงรำย

ยุทธศำสตร์ / แผนงำน
ปี ๒๕66 ปี ๒๕67 ปี ๒๕68 ปี 2569 รวม 5 ปีปี 2570

แบบ ผ.01



จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ

โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

ยุทธศำสตร์ / แผนงำน
ปี ๒๕66 ปี ๒๕67 ปี ๒๕68 ปี 2569 รวม 5 ปีปี 2570

 



บทน า

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน (แบบ ผ.01)

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุข

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

5.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบ้านเมืองการบริหาร

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน (แบบ ผ.01/1)

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

บัญชีครุภัณฑ์  (แบบ ผ.03)

1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (แบบ ผ.02/2) 338-387
1.4 แผนงานเคหะและชุมชน (แบบ ผ.02/2) 388

ส่วนท่ี 4

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (แบบ ผ.02/1) 129-310
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน (แบบ ผ.02/1) 311-337

128
ส่วนท่ี 3

2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (แบบ ผ.02) 78-85

3.1 แผนงานการศึกษา (แบบ ผ.02) 86-103
3.2 แผนงานสาธารณสุข (แบบ ผ.02) 104-111

4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน (แบบ ผ.02) 112-115

5.1 แผนงานการเกษตร (แบบ ผ.02) 116-118

6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป (แบบ ผ.02) 119-127

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (แบบ ผ.02)
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (แบบ ผ.02/2) 64-66

2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (แบบ ผ.02) 67-77

60-63

 

389-399

หน้ำ

1-58

59

ส่วนท่ี ๑

ส่วนท่ี ๒



ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) จัดท าข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน

คณะผู้บริหารท้องถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน คณะกรรมการ

และประชาคมหมู่บ้าน ตลอดถึงพ่ีน้องประชาชนในพ้ืนท่ี ในการให้ข้อมูลค าปรึกษาและข้อเสนอท่ีเป็นประโยชน์ หวังเป็น
อย่างย่ิงว่าแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลห้วยสัก ฉบับน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาต าบล 

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ของเทศบาลต าบลห้วยสัก ส่วนราชการ องค์กรต่างๆ ในพ้ืนท่ี ประชาคมต าบล

ให้มีความเจริญในทุกๆ ด้านต่อไป

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
เทศบาลต าบลห้วยสัก

ค ำน ำ

และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2549 มาตรา 16 (1) และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 มุ่งเน้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินวาง

กรอบแนวทางการพัฒนาในทิศทางท่ีถูกต้อง โดยครอบคลุมกิจกรรมทุกด้านท่ีเป็นความต้องการของชุมชน ภายใต้ความพร้อม

ทางด้านสถานะทางการคลังของเทศบาลต าบลห้วยสัก

ได้อย่างแท้จริง แผนพัฒนาท้องถ่ินฉบับน้ี ส าเร็จลงได้โดยความร่วมมืออย่างดีย่ิงจากสมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้วยสัก



 

 

ส านักปลัดเทศบาลต าบลห้วยสัก
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร.0-5367-8382 
โทรสาร. 0-5367-8382 ต่อ 16

อ ำเภอเมืองเชียงรำย จังหวัดเชียงรำย

แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบำลต ำบลห้วยสัก

ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลห้วยสัก



 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์และความม่ันคงเพ่ือส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
     6. ภายใต้ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์การด้านการพัฒนาการบ้านเมืองการบริหาร
       6.1  แผนงาน บริหารงานท่ัวไป
ล าดับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
๑ โครงการจัดท ารายงานผล

การด าเนินงานประจ าปี
เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมภารกิจต่าง ๆ ของ
เทศบาล

อปท.ทุกแห่งใน จว.ชร./
 ส่วนราชการในพ้ืนท่ี/
สท/ก านัน-ผญบ.

120,000 150,000 150,000 150,000 150,000  ประชาชนร้อย
ละ 80%ได้รับ
ทราบข้อมูล

ข่าวสาร

ประชาชนได้
รับทราบ
ภารกิจการ
ด าเนินงานของ
เทศบาล

งาน ปชส.
ส านักปลัด

๒ โครงการจัดท าจดหมายข่าว
เทศบาลต าบลห้วยสัก

เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมภารกิจต่าง ๆ ของ
เทศบาล

อปท.ทุกแห่งใน จว.ชร./
 ส่วนราชการในพ้ืนท่ี/
สท/ก านัน-ผญบ.

45,000 50,000 50,000 50,000 50,000  ประชาชนร้อย
ละ80% ได้รับ
ทราบข้อมูล

ข่าวสาร

ประชาชนได้
รับทราบ
ภารกิจการ
ด าเนินงานของ
เทศบาล

งาน ปชส.
ส านักปลัด

3 โครงการฝึกอบรมในการ
ท างานให้กับผู้บริหารสมาชิก
สภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง 
เทศบาลต าบลห้วยสัก

เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วม เข้าใจ
บทบาทหน้าท่ีของตนและพัฒนา
องค์กร

ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานจ้าง
เทศบาลและพนักงาน
จ้าง ทต.ห้วยสัก

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 พนักงานมีส่วน
ร่วมปฏิบัติหน้าท่ี
ได้อย่างถูกต้อง

ผู้บริหาร 
พนักงาน ฯมี
ระเบียบวินัย
ในการ
ปฏิบัติงาน
ราชการ

ส านักปลัด 
เทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลห้วยสัก อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ล าดับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
ท่ี วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
๔ โครงการปลูกจิตส านึกและ

ค่านิยมในการปฏิบัติงาน
ราชการ

เพ่ือค่านิยมด้านคุณธรรม
จริยธรรมและความโปร่งใสใน
การปฏิบัติราชการ

ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานจ้าง
เทศบาลและพนักงาน
จ้าง ทต.ห้วยสัก

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ยึดม่ันในความ
ถูกต้องในการ
ปฏิบัติราชการ

ผู้บริหาร 
พนักงาน ฯมี
ระเบียบวินัย
ในการ
ปฏิบัติงาน
ราชการ

ส านักปลัด 
เทศบาล

๕ โครงการฝึกอบรมเพ่ือ
ทบทวนและปรับปรุงพัฒนา
งาน 5 ส

เพ่ือน ากิจกรรม 5 ส มาใช้เป็น
พ้ืนฐานในการด าเนินงานและ
ปรับปรุงคุณภาพส านักงานของ
หน่วยงาน

พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้างเทศบาล
ต าบลห้วยสัก

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 อบรมเพ่ือ
ทบทวนและ
ปรับปรุงพัฒนา
งาน 5 ส เทศบาล

ขจัดความ
ส้ินเปลือง
ของพรัพยากร
ไม่ว่าจะเป็น
ก าลัง คนงบ 
ประมาณฯลฯ

ส านักปลัด 
เทศบาล

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ



๖ โครงการกิจกรรมวันเทศบาล
 24 เมษายน

เพ่ือเสริมสร้างความสามัคคีเพ่ือ
เชิดชูความส าคัญของการ
ปกครองท้องถ่ินไทย

จัดกิจกรรมเน่ืองในวัน
เทศบาลโดยท า
สาธารณะประโยชน์
ร่วมกันท าความสะอาด
 ปลูกป่าฯลฯ

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1.พนักงานท่ี
ปฏิบัติงานได้รับ
การชมเชย 1 
ราย 2.พนักงาน
ทุกคนเข้าร่วม
กิจกรรม

มีความสามัคคี
และได้ท า
กิจกรรมร่วมกัน

ส านักปลัด 
เทศบาล

ล าดับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
ท่ี วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
๗ โครงการเทศบาลเคล่ือนท่ี

พบประชาชน
เพ่ือน าบริการในด้านต่างๆของ
เทศบาลและหน่วยงานอ่ืนๆไป
บริการประชาชนนอกสถานท่ีได้
อย่างท่ัวถึง

ออกให้บริการ
ประชาชนต าบลห้วยสัก

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนได้รับ
การบริการจาก
หน่วยงาน
เทศบาลอย่าง
ท่ัวถึง

ประชาชน
ได้รับบริการใน
ด้านต่างๆของ
เทศบาลได้
อย่างท่ัวถึง

ส านักปลัด 
เทศบาล

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ



8 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้
เร่ืองป้องกันและปราบปราม
การทุจริต

เพ่ือส่งเสริมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในต าบล
ห้วยสัก

จัดฝึกอบรมให้ความรู้
เร่ืองการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริต
ของผู้บริหาร สมาชิก
สภา พนักงานเจ้าหน้าท่ี
เทศบาล และ
ประชาชนท่ัวไป

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้บริหาร สมาชิก
สภา พนักงาน 
เจ้าหน้าท่ีและ
ประชาชนมี
ความรู้เร่ืองการ
ป้องกันฯ

มีความรู้และ
เข้าใจในเร่ือง
การป้องกัน
และ
ปราบปราม
การทุจริต

ส านักปลัด 
เทศบาล

9 ค่าใช้จ่ายเงินประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ(เงิน
รางวัลประจ าปี)ส าหรับ
พนักงานส่วนท้องถ่ิน

เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจแก่
พนักงานท่ีปฏิบัติหน้าท่ีส าเร็จ
ตามเป้าหมาย และหลักเกณฑ์
การประเมินท่ีก าหนด

จ่ายเงินประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนกรณีพิเศษ(เงิน
รางวัลประจ าปี) 
ส าหรับพนักงานส่วน
ท้องถ่ิน

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 เทศบาลปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์
ประเมินได้ไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 70

บุคลากรของ
เทศบาลมีขวัญ
ก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน
อย่างเต็มก าลัง
ความ สามารถ

เทศบาล
ต าบลห้วย

สัก

ล าดับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
ท่ี วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ



10 ค่าจ้างปรึกษาเพ่ือศึกษาวิจัย
ประเมินผลหรือพัฒนาระบบ
ต่างๆซ่ึงมิใช่เพ่ือการจัดหา
หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ท่ีดิน
และส่ิงก่อสร้าง

เพ่ือเป็นค่าจ้างปรึกษาเพ่ือ
ศึกษาวิจัย ประเมินผลหรือ
พัฒนาระบบต่างๆฯลฯ

จ้างองค์กรหรือสถาบัน
ท่ีเป็นกลางในการ
ด าเนินการส ารวจความ
พึงพอใจ

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ได้ผลงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
สามารถใช้อ้างอิง
ได้ไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ  80

มีค่าจ้างปรึกษา
เพ่ือศึกษา
ส านึกและ
ค่านิยมในการ
ปฏิบัติงาน
ราชการฯ

ส านักปลัด 
เทศบาล

11 โครงการจัดเวทีประชาคม
เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เพ่ือให้ประชาชนได้เสนอปัญหา 
ความต้องการในพ้ืนท่ี แล้วน ามา
จัดท าเป็นแผนพัฒนาท้องถ่ินของ
เทศบาลต าบลห้วยสัก

จัดท าเวทีประชาคม
เพ่ือจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถ่ินของเทศบาล
ต าบลห้วยสัก

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 มีการจัดท าเวที
ประชาคมเพ่ือ
จัดท า
แผนพัฒนา
ท้องถ่ินเทศบาล
ต าบลห้วยสัก

1.ประชาชน มี
ส่วนร่วมในการ
วางแผน และมี
ส่วนร่วมในการ
เสนอปัญหา 
ความต้องการ
ได้สอดคล้อง
ตามความ
ต้องการของ
ประชาชน

ส านักปลัด 
เทศบาล

๑๒ โครงการลดใช้พลังงานไฟฟ้า
ในส านักงานเทศบาลต าบล
ห้วยสัก

เพ่ือลดปริมาณการใช้พลังงานใน
อาคารส านักงาน

พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้าง เทศบาล

ต าบลห้วยสัก

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000  สามารถลดการ
ใช้พลังงานไฟฟา
ส านักงานได้ร้อย

ละ 50%

สามารถลดการ
ใช้พลังงาน
ไฟฟ้าใน
ส านักงาน

งานบริหาร
 งานท่ัวไป 
 ส านักปลัด

ล าดับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
ท่ี วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ



(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
13 โครงการจัดท าส่ือ

ประชาสัมพันธ์การลดการใช้
พลังงาน

เพ่ือประชาสัมพันธ์การลดใช้
พลังงานให้ประชาชนท่ัวไป

จัดท าส่ือ เช่น แผ่นปลิว
 แผ่นพับ โปสเตอร์ 
จดหมายข่าว วารสาร 
เอกสารเผยแพร่ฯลฯ

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000  แผ่นปลิว แผ่น
พับ โปสเตอร์ 

จดหมายข่าวฯลฯ

ประชาชนได้
รับทราบ
มาตรการ
แนวทางการลด
ใช้พลังงาน

งาน
บริหารงาน

ท่ัวไป  
ส านักปลัด

14 โครงการอบรมให้ความรู้การ
อนุรักษ์พลังงานและ
ส่ิงแวดล้อม

เพ่ือให้ประชาชนเกิดความ
ตระหนักถึงความส าคัญของการ
รักษาส่ิงแวดล้อมและการใช้
ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและมี
ประสิทธิภาพ

จัดฝึกอบรมประชาชน
ต าบลห้วยสัก หมู่ท่ี 1 -

 31

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000  ประชาชนท่ัวไป
หมู่ท่ี1-31

ประชาชนเกิด
ความตระหนัก
ถึงความส าคัญ
ของการรักษา
ส่ิงแวดล้อม
และการใช้
ทรัพยากร
รู้คุณค่าและมี
ประสิทธิภาพ

งานบริหาร
 งานท่ัวไป 
 ส านักปลัด

ล าดับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม



(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

15 โครงการจิตอาสา"เราท า
ความดีด้วยหัวใจ"

1.เพ่ือสนองพระราชปณิธานของ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลง
กรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูรกิติ
สิริสมบูรณอดุลยเดชสยามินทราธิ
เบศรราชวโรดมบรมนาถบพิตร
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวใน
โครงการจิตอาสา"เราท าความดี
ด้วยหัวใจ"2.เพ่ือให้ประชาชนได้
แสดงออกถึงความรัก ความ
สามัคคีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 3.เพ่ือสร้าง
จิตส านึกท่ีดีและสร้างการมีส่วน
ร่วมของประชาชนและเป็นสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน เพ่ือ
น าไปสู่การพัฒนาท้องถ่ินอย่าง
ย่ังยืน

ประชาชนจิตอาสา 
ผู้น าชุมชน ประชาชน 
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
ข้าราชการ พนักงาน 
พนักงานจ้างเทศบาล

ต าบลห้วยสัก

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  สนองพระราช
ปณิธานของพระ
บาท สมเด็จพระ
ปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสิ
นทรมหาวชิราลง
กรณมหิศรภูมิ
พลราชวรางกู
รกิติสิริสมบูรณ
อดุลยเดชสยามิ
นทราธิเบศรราช
วโรดมบรมนาถ
บพิตรพระวชิร
เกล้าเจ้าอยู่หัว 
ในโครงการจิต
อาสา"เราท า
ความดีด้วยหัวใจ"

ประชาชนจิต
อาสา ผู้น า
ชุมชน 
ประชาชน 
ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน 
คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
ข้าราชการ 
พนักงาน 
พนักงานจ้าง
เทศบาลต าบล
ห้วยสักได้
แสดงออกถึง
ความดีต่อพระ
มหา กษัตริย์

งานบริหาร
 งานท่ัวไป 
 ส านักปลัด

ล าดับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ีงบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม



ท่ี วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

16 โครงการจัดซ้ือกล้องวงจรปิด
บ้านสันต้นเปา บ้านร่องเผียว
 ถึงบ้านร่องเบ้อ  
สายสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก 
ระยะกลาง 7กิโลเมตร

เพ่ือป้องกันและดูแลรักษาความ
ปลอดภัยในทร้พย์สินของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบลห้วยสัก

ท าการก่อสร้างกล้อง
วงจรปิดบ้านสันต้นเปา
 บ้านร่องเผียว ถึงร่อง
เบ้อ สายสัญญาณไฟ
เบอร์ออฟติก ระยะ
กลาง 7กิโลเมตร 
จ านวน 8 ตัว

488,300  -  -  -  -  มีกล้องวงจรปิด
ในพ้ืนท่ีต าบล

ห้วยสัก

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
จากเหตุต่างๆ

ส านักปลัด

17 โครงการจัดซ้ือกล้องวงจรปิด
 บ้านทุ่งป่ายางถึงบ้านป่า
แหย่งสายสัญญาณไฟเบอร์
ออฟติก ระยะกลาง 5 
กิโลเมตร

เพ่ือป้องกันและดูแลรักษาความ
ปลอดภัยในทร้พย์สินของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบลห้วยสัก

ท าการจัดซ้ือกล้อง
วงจรปิดบ้านทุ่งป่ายาง
ถึงบ้านป่าแหย่ง
สายสัญญาณไฟเบอร์
ออฟติก ระยะกลาง 5 
กิโลเมตร จ านวน 5 ตัว

 - 352,300  -  -  -  มีกล้องวงจรปิด
ในพ้ืนท่ีต าบล

ห้วยสัก

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
จากเหตุต่างๆ

ส านักปลัด

18 โครงการจัดซ้ือกล้องวงจรปิด
 บ้านป่าก๊อ บ้านหัวดง ถึง 
บ้านร่องปลาขาวสายสัญญาณ
ไฟเบอร์ออฟติก ระยะกลาง 
7 กิโลเมตร

เพ่ือป้องกันและดูแลรักษาความ
ปลอดภัยในทร้พย์สินของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบลห้วยสัก

ท าการซ้ือกล้องวงจร
ปิดบ้านป่าก๊อ หัวดง 
ถึงบ้านร่องปลาขาว
สายสัญญาณไฟเบอร์
ออฟติก ระยะกลาง 7 
กิโลเมตร จ านวน 8 ตัว

 - 488,300  -  -  -  มีกล้องวงจรปิด
ในพ้ืนท่ีต าบล

ห้วยสัก

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
จากเหตุต่างๆ

ส านักปลัด

โครงการ/กิจกรรม



ล าดับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
ท่ี วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
19 อุดหนุนท่ีท าการปกครอง

อ าเภอเมืองเชียงราย 
โครงการด าเนินการและ
สนับสนุนการด าเนินงานจัด
กิจกรรมของส่วนราชการและ
องค์กรจังหวัดเชียงราย

เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการ
ด าเนินงานการจัดกิจกรรมของ
ส่วนราชการและองค์กรฯ

อุดหนุนท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอเมือง
เชียงรายจัดกิจกรรม
การด าเนินงานและ
ส่งเสริมและสนับสนุน
ด าเนินงานจัดกิจกรรม
ของส่วนราชการและ
องค์กรจังหวัดเชียงราย
 ปีละ 1 คร้ัง

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  ประชาชนและ
หน่วยงาน

ราชการเข้าร่วม
กิจกรรมใน

จังหวัดเชียงราย

จังหวัด
เชียงรายจะ
เป็นจังหวัดท่ีมี
ศักยภาพด้าน
การท่องเท่ียวดู
งานและเป็น
เมืองท่ีน่าอยู่ฯ

ส านัก
ปลัด/อ.
เมือง

เชียงราย

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ



ล าดับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
ท่ี วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
20 โครงการจัดอบรมให้ความรู้ 

Program LTAXGIS 2.2 
และLTAX 3000 4.0 ใน
การจัดท าแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

เพ่ือเสริมสร้างความรู้เก่ียวกับ 
Program  LTAXGIS 2.2 และ 
LTAX 3000 4.0 ให้กับ
เจ้าหน้าท่ีเทศบาลต าบลห้วยสัก
และประชาชนท่ีสนใจ

1.บุคลากรพัฒนาและ
จัดเก็บรายได้           
 2.ประชาชนท่ัวไป

10,000  -  -  -  -  บุคลากรและ
ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจใน
Program 
LTAXGIS 2.2 
LTAX 3000 
4.0 ฯลฯ

บุคลากรมี
ความเข้าใจใน
การไข้
Program 
LTAXGIS 2.2
 LTAX 3000
 4.0 ฯลฯ

กองคลัง
(งาน

จัดเก็บ
รายได้)

21 โครงการปรับปรุงแผนท่ีภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน

1.เพ่ือส ารวจภาษีท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง ภาษีป้าย              
 2.เพ่ือน าข้อมูลจากการส ารวจ
มาบันทึกลงใน Program 
LTAXGIS 2.2 และ LTAX 
3000 4.0                        
 3.เพ่ือให้สามารถประเมินภาษี
ท่ีดินและส่ิงก่อสร้างใน Program
  LTAX 3000 4.0 ได้อย่าง
ถูกต้อง

1.ส ารวจท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้างเพ่ือน ามา
บันทีกลงใน 
ProgramLTAXGIS 
2.2และ LTAX 3000
 4.0 ในเขตเทศบาล
ต าบลห้วยสัก          
2.ส ารวจภาษีป้ายใน
เขต ทต.ห้วยสัก

200,000  -  -  -  -  สามารถส ารวจ
ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้างและ
น าเป็นข้อมูลใน
Program  
LTAXGIS 2.2
และ LTAX 
3000 4.0

สามารถ
ปรับปรุงแผน
ท่ีภาษีและ
ทะเบียน
ทรัพย์สินให้
เป็นปัจจุบัน
และถูกต้องฯลฯ

กองคลัง
(งาน

จัดเก็บ
รายได้)

2,968,300 3,145,600 2,305,000 2,305,000 2,305,000

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

รวม       21     โครงการ



 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
   5. ภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
      5.1   แผนงาน การเกษตร
ล าดับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระ

เกียรติ
เพ่ือปลูกกิจส านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

ประชาชนต าบลห้วยสัก 
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล
 พนักงานจ้างเทศบาล 
จ านวน 50 คน

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร่วมกันปลูกป่าใน
เขตต าบลห้วยสัก

ประชาชนเกิด
จิตส านึกท่ีดี
ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้

งานบริหาร
 งานท่ัวไป
ส านักปลัด

๒ โครงการปลูกหญ้าแฝก เพ่ือป้องกันการพังทลายของ
หน้าดิน

ประชาชนต าบลห้วยสัก 
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล
 พนักงานจ้างเทศบาล 
จ านวน 50 คน

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 แหล่งน้ า
ธรรมชาติและ
หนองน้ า
สาธารณะพ้ืนท่ี
ต าบลห้วยสัก

รักษาการ
พังทลายของ
หน้าดิน

งานบริหาร
 งานท่ัวไป
ส านักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลห้วยสัก อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ล าดับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
ท่ี วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
3 โครงการวันรักต้นไม้ประจ าปี

ของชาติ
เพ่ือปลูกจิตส านึกท่ีดีและสร้าง
ความตระหนักให้กับประชาชน
ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้

จัดกิจกรรมการปลูกป่า
เฉลิมพระเกียรติ

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร่วมกันปลูก
ต้นไม้ในเขต
ต าบลห้วยสัก

ปลูกจิตส านึก
ท่ีดีและสร้าง
ความตระหนัก
ให้กับ
ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้

งานบริหาร
 งานท่ัวไป
ส านักปลัด

๔ โครงการอนุรักษ์พันธ์ุกรรมพืช
อันเน่ืองจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราขกุมารี(อพ.สร)

เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับการใช้ประโยชน์
พันธ์ุพืชในท้องถ่ิน

ประชาชนต าบลห้วยสักเข้า
ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์พันธ์ุ
พืชต าบลห้วยสัก จ านวน 
60 คน

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร่วมกันด าเนิน
กิจกรรมการ
อนุรักษ์พันธ์ุพืช
ต าบลห้วยสัก

ส่งเสริมการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

ส านักปลัด 
เทศบาล

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ



ล าดับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
ท่ี วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
5 โครงการอนุรักษ์พันธ์ุพืช

ต าบลห้วยสัก
เพ่ือเสริมสร้างกระบวนการ
เรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พันธ์ุ
กรรมพืชและทรัพยากรท้องถ่ิน

พ้ืนท่ีป่าชุมชนต าบลห้วยสัก 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร่วมสนอง
โครงการ
พระราชด าริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ

เสริม สร้าง
กระบวนการ
เรียนรู้ด้าน
การอนุรักษ์
พันธ์ุกรรมพืช
และ
ทรัพยากร
ท้องถ่ิน

งานบริหาร
 งานท่ัวไป
ส านักปลัด

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ



6 โครงการปล่อยพันธ์ุปลาสู่
แหล่งน้ าธรรมชาติและหนอง
น้ าสาธารณะ

เพ่ือเป็นแหล่งโปรตีนทาง
โภชนาการและเพ่ิมรายได้
ให้กับประชาชน

จัดกิจกรรมปล่อยพันธ์ุปลา
สู่แหล่งน้ าธรรมชาติและ
หนองน้ าสาธารณะ

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 แหล่งน้ า
ธรรมชาติและ
หนองน้ า
สาธารณะ พ้ืนท่ี
ต าบลห้วยสัก

เพ่ิมแหล่ง
โปรตีนทาง
โภชนาการ
และเพ่ิมรายได้
ให้กับ
ประชาชน

งานบริหาร
 งานท่ัวไป
ส านักปลัด

140,000 140,000 140,000 140,000 140,000รวม       6      โครงการ



 

 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 4. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

   4 ภายใต้ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
     4.1   แผนงาน การรักษาความสงบภายใน  

ล าดับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
๑ โครงการฝึกอบรมเพ่ิม

ศักยภาพอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
ต าบลห้วยสัก

เพ่ืออบรมให้ความรู้และเพ่ิม
ศักยภาพ อปพร.ต าบลห้วยสัก

จัดฝึกอบรมเพ่ิมศักยภาพ 
อปพร.ต าบลห้วยสัก 
จ านวน 50 นายต่อปี

15,000 15,000 15,000  -  -  อปพร.มีความรู้
และมีศักยภาพ
เพ่ิมข้ึนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 45%
ของอปพร.ท่ีมีอยู่

อปพร.ทต.
ห้วยสักมี
ความรู้และ
มีศักยภาพ
เพ่ิมข้ึน

งานป้องกันฯ
 ส านัก

ปลัดเทศบาล

๒ โครงการท าแนวป้องกันไฟ
ป่าพ้ืนท่ีต าบลห้วยสัก

เพ่ือป้องกันไฟป่าและหมอก
ควันในพ้ืนท่ีต าบลห้วยสัก

หมู่บ้านท่ีมีพ้ืนท่ีเขตป่า
ชุมชนในต าบลห้วยสัก

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ปัญหาไฟป่าและ
หมอกควันใน
พ้ืนท่ีต าบลห้วย
สักลดลง 50%

ปัญหาไฟป่า
และหมอก
ควันในพ้ืนท่ี
ต าบลห้วย
สักลดลง

งานป้องกันฯ
 ส านัก

ปลัดเทศบาล

๓ โครงการป้องกันและบรรเทา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนท่ีเกิดจากสาธารณ
ภัยต่าง ๆ

เพ่ือให้การช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยท่ีเกิดจากอุทกภัย
 น้ าป่าไหลหลากภัยแล้ง ภัย
หนาว อัคคีภัยแผ่นดินไหว ใน
เขตเทศบาล

ประชาชนท่ีได้รับความ
เดือดร้อนจากสาธารณภัย
ได้รับการช่วยเหลือตาม
ระเบียบฯ

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  ประชาชนท่ี
ประสบภัยได้รับ
การช่วยเหลือ 
70%

ประชาชนท่ี
ประสบภัย
ได้รับการ
ช่วยเหลือ

งานป้องกันฯ
 ส านัก

ปลัดเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลห้วยสัก อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ล าดับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
ท่ี วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
๔ โครงการป้องกันและลด

อุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่
เพ่ือลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่

1. จัดท าป้าย
ประชาสัมพันธ์เพ่ือป้องกัน
อุบัติเหตุบนถนนในเขต
เทศบาลตามจุดเส่ียงต่างๆ 
2.จัดต้ังจุดบริการ
ประชาชนและนักท่องเท่ียว
เพ่ือให้ บริการแนะน า
ข้อมูลการเดินทางและ
ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ
ร่วมกับหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง ช่วงเทศกาลปีใหม่

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000  1. มีเจ้าหน้าท่ี
ประจ าศูนย์ท่ี
ช่วยเหลือ
ประชาชนวันละ 
10 คน 2. สถิติ
การเกิดอุบัติเหตุ
ในเขตเทศบาล
ลดลงกว่าปีท่ีผ่าน
มา

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยใน
การใช้ถนน 
และลด
อุบัติเหตุท่ี
อาจเกิดข้ึนได้

งานป้องกันฯ
 ส านัก

ปลัดเทศบาล

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ



๕ โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุช่วงเทศกาล
สงกรานต์

เพ่ือลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์
เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุบน
ถนนในเขตเทศบาลตามจุด
เส่ียงต่าง ๆ 2. จัดต้ังจุด
บริการประชาชนและ
นักท่องเท่ียวเพ่ือให้บริการ
แนะน าข้อมูลการเดินทาง
และช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ
ร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียว 
ข้องช่วงเทศกาลสงกรานต์

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000  1 มีเจ้าหน้าท่ี
ประจ าศูนย์ท่ี
ช่วยเหลือ
ประชาชนวันละ 
10 คน 2. สถิติ
การเกิดอุบัติเหตุ
ในเขตเทศบาล
ลดลงกว่าปีท่ีผ่าน
มา

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยใน
การใช้ถนน 
และลดอุบัติ 
เหตุท่ีอาจ
เกิดข้ึนได้

งานป้องกันฯ
 ส านัก

ปลัดเทศบาล

ล าดับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
ท่ี วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
๖ ค่าตอบแทนอาสาสมัคร

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
เพ่ือจ่ายเป็นค่าป่วยการ
ชดเชยการปฏิบัติงานหรือ
เวลาท่ีเสียชีวิตไปให้แก่อปพร.

อปพร.ท่ีเทศบาลต าบลห้วย
สักมีค าส่ังใช้และตามท่ี
ศูนย์อปพร.อ าเภอและ
จังหวัดร้องขอก าลังอปพร.
ให้ช่วยเหลือ

35,000 35,000 35,000 35,000 35,000  จ านวนอปพร.ท่ี
มีค าส่ังใช้ได้รับ
ค่าชดเชยฯ 70%

 อปพร.ท่ีมี
ค าส่ังใช้
ได้รับ
ค่าชดเชยฯ

งานป้องกันฯ
 ส านัก

ปลัดเทศบาล

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ



๗ โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
จัดต้ังอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนต าบลห้วยสัก

เพ่ือฝึกอบรมหลักสูตรจัดต้ัง
อปพร. ต าบลห้วยสักในการ
ช่วยปฏิบัติงานหน้าท่ีต่างๆ

จัดฝึกอบรมหลักสูตรจัดต้ัง
 อปพร.เทศบาลต าบลห้วย
สัก จ านวน 31 นาย

 - 120,000  -  -  -  มีอปพร.เพ่ิมข้ึน
ในการปฏิบัติ
หน้าท่ีหมู่บ้านละ
 1 นาย

ได้อปพร.ท่ี
ผ่าน
หลักสูตร
จัดต้ังเพ่ิมข้ึน
 31 นาย

งานป้องกันฯ
 ส านัก

ปลัดเทศบาล

๘ โครงการฝึกอบรมให้ความรู้
การป้องกันอัคคีภัยเบ้ืองต้น  
ในพ้ืนท่ีต าบลห้วยสัก

เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา
อัคคีภัยเบ้ืองต้นในพ้ืนต าบล
ห้วยสัก

จัดฝึกอบรมประชาชนใน
พ้ืนท่ีต าบลห้วยสัก จ านวน
 100 คนต่อปี

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000  ประชาชนใน
พ้ืนท่ีต าบลห้วย
สักมีความรู้ใน
การป้องกันและ
อัคคีภัย 100 
ต่อปี

ประชาชน
ได้รับความรู้
ในการ
ป้องกัน
อัคคีภัย
เบ้ืองต้น

งานป้องกันฯ
 ส านัก

ปลัดเทศบาล

๙ โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันไฟป่า
ต าบลห้วยสัก

เพ่ืออบรมให้ความรู้แก่
ประชาชนในการป้องกันไฟป่า
และหมอกควันต าบลห้วยสัก

ประชาชนท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีติด
ป่าชุมชนจ านวน 100 คน
ต่อปี

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  ประชาชนใน
พ้ืนท่ีต าบลห้วย
สักมีความรู้ใน
การป้องกันไฟป่า
หมอกควัน 100
คนต่อปี

 มีประชาชน
 ท่ีเป็น
อาสาสมัคร
ในการ
ป้องกันภัย
ไฟป่าฯ

งานป้องกันฯ
 ส านัก

ปลัดเทศบาล

ล าดับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
ท่ี วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ



๑๐ อุดหนุนท่ีท าการปกครอง
อ าเภอเมืองเชียงราย 
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ตามศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ระดับอ าเภอ

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
เพ่ิมประสิทธิภาพศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินระดับ
อ าเภอ

อุดหนุนท่ีท าการปกครอง
อ าเภอเมืองเชียงราย 
จ านวนปีละ1 คร้ัง

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 อุดหนุนท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอ
เมืองเชียงราย 
จ านวนปีละ1 คร้ัง

 ได้เพ่ิม
ประสิทธิภาพ
ศูนย์
ปฏิบัติการ
ร่วมในการ
ช่วยเหลือ
ประชาชน 
อปท.ระดับ
อ าเภอ

งานป้องกันฯ
 ส านัก

ปลัดเทศบาล

320,000 440,000 320,000 305,000 305,000รวม       10      โครงการ



 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การส่งเสริมการผลิตและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือยกระดับสินค้าเกษตรเชิงสร้างสรรค์ภายใต้แนวทางการพัฒนาท่ีย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
     2.ภายใต้ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ด้านการเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
        2.1 แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ล าดับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการส่งเสริมกิจกรรม

การพัฒนาสตรี
เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้น า
สตรีต าบลห้วยสัก และจัด
กิจกรรมวันสตรีสากล

จัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้น า
สตรีต าบลห้วยสักและจัดกิจกรรม
วันสตรีสากล

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000  ตัวแทนสตรีท้ัง 
31 หมู่บ้าน

มีการฝึกอบรม
พัฒนาศักย ภาพ
ผู้น าสตรีต าบล
ห้วยสัก

พัฒนา
ชุมชน

ส านักปลัด

2 โครงการส่งเสริมกิจกรรม
ผู้สูงอายุ

เพ่ือฝึกอบรมและส่งเสริม
กิจกรรมให้กับผู้สูงอายุได้มี
ส่วนร่วมในการด าเนินงาน
ด้านต่างๆเพ่ือสร้างขวัญ
และก าลังใจแก่ผู้สูงอายุ
ต าบลห้วยสัก

จัดฝึกอบรมและส่งเสริมกิจกรรม
ให้กับผู้สูงอายุต าบลห้วยสัก

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000  ผู้สูงอายุใน
ต าบลหัวยสักหมู่ท่ี

 1 -31

ผู้สูงอายุได้มี
กิจกรรมร่วมกัน 
สร้างเพ่ือความ 
เข้มแข็ง

พัฒนา
ชุมชน

ส านักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลห้วยสัก อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

แบบ ผ.02



3 โครงการฝึกอบรม
หัตถกรรมจักสาน

เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในการจักสานไม้
ไผ่และหัตถรรมต่างๆ

จัดฝึกอบรมการท าหัตถกรรมจัก
สานเพ่ือสร้างอาชีพแก่ประชาชน
ท่ัวไปหมู่ท่ี 1 -31

- 30,000 - 30,000 -  ประชาชนท่ัวไป
หมู่ท่ี 1 -31

ท าให้
ประชาชนมึ
ความรู้ในการท า
หัตถกรรมจักสาน
เพ่ือสร้างอาชีพ

พัฒนา
ชุมชน

ส านักปลัด

ล าดับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
4 โครงการฝึกอบรมแปรรูป

สมุนไพร
เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในการแปรรูป
สมุนไพรพ้ืนบ้าน

จัดฝึกอบรมการแปรรูปสมุนไพร
พ้ืนบ้านแก่ประชาชนท่ัวไปหมู่ท่ี   

 1 - 31

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000  ประชาชนท่ัวไป
หมู่ท่ี 1 - 31

ท าให้ปรชาชนมี
ความรู้ในการ

แปรรูปสมุนไพร

พัฒนา
ชุมชน

ส านักปลัด

5 โครงการฝึกอบรมแปรรู
ผลผลิตทางการเกษตร

เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในการแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตรใน
ท้องถ่ิน

จัดฝึกอบรมการแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตรเพ่ือสร้างอาชีพน
แก่ประชาชนท่ัวไป หมู่ท่ี 1-31

- 30,000 - 30,000 -  ประชาชนท่ัวไป
หมู่ท่ี 1-31

ท าให้ปรชาชนมี
ความรู้ในการ
แปรรูปทางการ
เกษตร

พัฒนา
ชุมชน

ส านักปลัด

6 โครงการฝึกอบรมท าขนม
ไทยสร้างอาชีพ

เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในการท าขนม
ไทยสร้างอาชีพ

    จัดฝึกอบรมการท าขนมไทย
สร้างอาชีพแก่ประชาชนท่ัวไป  

หมู่ท่ี 1 -31

30,000 - 30,000 - 30,000  ประชาชนท่ัวไป
หมู่ท่ี  1-31

ท าให้ปรชาชนมี
ความรู้ในการท า
ขนมไทยสร้าง

อาชีพ

พัฒนา
ชุมชน

ส านักปลัด

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ



7 โครงการเสริมสร้างอาชีพ
สู่ชุมชน

เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้
ทักษะในการประกอบอาชีพ

และสร้างรายได้

จัดฝึกอบรมเสริมสร้างอาชีพและ
สร้างรายได้แก่ประชาชนท่ัวไปหมู่

ท่ี 1-31

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000  ประชาชนท่ัวไป
หมู่ท่ี 1-31

ท าให้ประชาชน
มีความรู้ในการ
สร้างอาชีพและ

สร้างรายได้

พัฒนา
ชุมชน

ส านักปลัด

8 โครงการฝึกอบรมการท า
ดอกไม้ประดิษฐ์

เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในการท า

ดอกไม้ประดิษฐ์เพ่ือสร้าง
อาชีพ

จัดฝึกอบรมการท าดอกไม้ประดิษฐ์
เพ่ือสร้างอาชีพแก่ประชาชนท่ัวไป

หมู่ท่ี 1 -31

40,000 - 40,000 - -  ประชาชนท่ัวไป
หมู่ท่ี 1-31

ท าให้
ประชาชนมึ

ความรู้ในการท า
ดอกไม้ประดิษฐ์
เพ่ือสร้างอาชีพ

พัฒนา
ชุมชน

ส านักปลัด

ล าดับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
9 โครงการฝึกอบรม

ประดิษฐ์โคมตุงประดับ
เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในการท า
ประดิษฐ์โคมตุงประดับ

จัดฝึกอบรมการประดิษฐ์โคมตุง
ประดับเพ่ือสร้างอาชีพแก่
ประชาชนท่ัวไปหมู่ท่ี 1-31

- 30,000 - 30,000 -  ประชาชนท่ัวไป
หมู่ท่ี 1-31

ท าให้
ประชาชนมึ

ความรู้ในการท า
ประดิษฐ์โคมตุง

ประดับ

พัฒนา
ชุมชน

ส านักปลัด

10 โครงการวันล าไย - 
กระท้อน ของดีต าบล
ห้วยสัก

เพ่ือประชาสัมพันธ์ผลผลิต
ล าไย-กระท้อนของดีต าบล
ห้วยสัก

จัดกิจกรรมวันล าไย-กระท้อนของ
ดีต าบลห้วยสักจ านวน 1 คร้ัง

450,000 450,000 450,000 450,000 450,000  มีกิจกรรมวัน
ล าไย-กระท้อน

ส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์

มีการปรับปรุง
และส่งเสริม

อาชีพเกษตรกร

พัฒนา
ชุมชน

ส านักปลัด

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ



11 การจัดท าส่ิงอ านวยความ
สะดวกให้แก่ผู้พิการและ
ผู้สูงอายุมีสิทธิเข้าถึงและ
ใช้ประโยชน์จากสวัสดิการ
 ส่ิงอ านวยความสะดวก
อันเป็นสาธารณะ และ
ความช่วยเหลือท่ี
เหมาะสมจากรัฐ

เพ่ือให้ผู้พิการและผู้สูงอายุ 
มีสิทธิเข้าถึงและใช้
ประโยชน์จากสวัสดิการ ส่ิง
อ านวยความสะดวกอันเป็น
สาธารณะ และควมมช่วย
เหลือท่ีเหมาะสมจากรัฐ

ปรับปรุงส่ิงอ านวยความสะดวก
ให้แก่ผู้พิการและผู้สูงอายุต าบล

ห้วยสัก

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  ผู้พิการและ
ผู้สูงอายุต าบล

ห้วยสัก

ท าให้ผู้พิการ
และผู้สูงอายุ มี
สิทธิเข้าถึงและ
ใช้ประโยชน์จาก
 สวัสดิการ ส่ิง
อ านวยความ
สะดวกอันเป็น
สาธารณะ และ
ความช่วยเหลือท่ี
เหมาะสมจากรัฐ

พัฒนา
ชุมชน

ส านักปลัด

690,000 710,000 690,000 710,000 650,000รวม      11      โครงการ



 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการค้า การลงทุน การบริการ และโลจิสติกส์

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน และGMS
     1 ภายใต้ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์การด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
       1.1  แผนงานอุตสาหกรรมการและการโยธา
ล าดับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต
เสริมเหล็ก ระหว่างอาคาร
ส านักงานหลังเก่ากับอาคาร
หลังใหม่

เพ่ือใช้ส าหรับจัดกิจกรรม
ต่างของเทศบาลต าบลห้วยสัก

ท าการก่อสร้างลานคอนกรีต
เสริมเหล็กระหว่างอาคาร
ส านักงานหลังเก่ากับอาคาร
ส านักงานหลังใหม่ ขนาดกว้าง
 12 เมตร ยาว 28  เมตร 
หนา 0.20 เมตร ตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลห้วย
สักก าหนด

270,000  -  -  -  -  มีลาน คสล.
ในการท า

กิจกรรมร่วมกัน

ประชาชนมี
สถานท่ีท า
กิจกรรม
ร่วมกันอย่าง
เพียงพอ

ส านัก
ปลัด/กอง

ช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลห้วยสัก อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

แบบ ผ. 02


