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ส่วนที่ 2 
 

 
 

(๑) ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
   

 
  
โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕   ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ 

เป็นเปูาหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆ ให้
สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เปูาหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามที่
ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 
 การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ เป็นต้นมา 
ได้ส่งผลให้ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้รับการยกระดับเป็นประเทศ     
ในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลาง ในด้านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนส่งผล
ให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากการเป็นประเทศยากจน และในด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบใน
ความหลากหลายเชิงนิเวศ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความท้าทายต่อการพัฒนาที่ส าคัญ อาทิ มิติ
เศรษฐกิจที่โครงสร้างเศรษฐกิจยังไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมอย่างเต็มที่ การผลิตของภาคบริการและ
ภาคเกษตรยังอยู่ในระดับต่ า คุณภาพและสมรรถนะของแรงงานที่ยังไม่สอดคล้องกับความต้องการในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ มิติทางสังคมท่ีการยกระดับรายได้ของประชาชนการแก้ปัญหาด้านความยาก
และความเหลื่อมล้ า การพัฒนาคุณภาพการให้บริการและการขยายโอกาสในการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะ
ยังคงมีช่องว่างที่สามารถพัฒนาต่อไปได้  มิติสิ่ งแวดล้อมที่การฟ้ืนฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ                
และสิ่งแวดล้อมยังเป็นประเด็นส าคัญส าหรับการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และมิติของการบริหารจัดการ
ภาครัฐที่ยังขาดความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นในการตอบสนองความต้องการในการแก้ปัญหาของประชาชน
ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  
 ภายใต้เงื่อนไขโครงสร้างประชากร โครงสร้างเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพภูมิอากาศ 
สิ่งแวดล้อมและปัจจัยการพัฒนาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ประเทศไทยจ าเป็นต้องมีการวางแผนการพัฒนา   
ที่รอบคอบและครอบคลุม อย่างไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินงาน
เพ่ือให้เกิดการปรับตัวซึ่งจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้าง การขับเคลื่อนการพัฒนา
ให้ประเทศเจริญก้าวหน้าไปในอนาคต จึงจ าเป็นต้องก าหนดวิสัยทัศน์ในระยะยาวที่ต้องบรรลุ พร้อมทั้งแนว
ยุทธศาสตร์หลักในด้านต่าง ๆ เพ่ือเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างเป็นบูรณาการบนพ้ืนฐาน    
ประชารัฐเพ่ือยกระดับจุดแข็งและจุดเด่นของประเทศ และปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนและจุดด้อยต่าง ๆ  อย่างเป็น
ระบบ โดยยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นเปูาหมายใหญ่ในการขับเคลื่อนประเทศ และถ่ายทอดไปสู่แผนในระดับอ่ืน ๆ 
เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจ และพ้ืนที่ ซึ่งรวมถึงพ้ืนที่พิเศษต่าง ๆ อาทิ เขตเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพ่ือให้การพัฒนาประเทศสามารถด าเนินการได้อย่างมั่นคง    
มั่งค่ัง และยั่งยืน 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 
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 “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบต่อ
ผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การด ารงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลัก   
ของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคง
ทางสังคมท ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ   
ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม       
ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลง
ของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงใน
ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

ความม่ันคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้ ง
ภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล 
และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมี
ความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน     
มีระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิ บาล 
สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง 
ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต      
มีการออมส าหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า มีที่อยู่อาศัย และความปลอดภัยในชีวิต
ทรัพย์สิน 
 ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืน
จนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับ
ผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วน มีคุณภาพชีวิต
ตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจน เศรษฐกิจในประเทศมีความ
เข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ ทั้งในตลาดโลกและตลาด
ภายในประเทศ เพ่ือให้สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการสร้าง
ฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพ่ือให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมี
บทบาทที่ส าคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟูนกับประเทศในภูมิภาค
เอเชีย เป็นจุดส าคัญของ การเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการท า
ธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่อง  
ไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสั งคม และทุน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษาและการ
ฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี  ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม
จนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และสอดคล้องกับเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมี
คุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมี

วิสัยทัศน์ประเทศไทย
ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. 
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นโยบายที่มุ่ งประโยชน์ส่ วนรวมอย่างยั่ งยืน และให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน                  
และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเ พ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล     
มีเสถียรภาพและยั่งยืน 
 

 
  
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีเปูาหมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง 
ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช 
อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่ องมือ 
เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้         
ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการปูองกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
และท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหา แบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชา
สังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศทั่วโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล 
 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย  
 (๑) ความสุขของประชากรไทย  
 (๒) ความมั่นคง ปลอดภัยของประเทศ  
 (๓) ความพร้อมของกองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง และการมีส่วนร่วมของภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง  
 (๔) บทบาทและการยอมรับในด้านความมั่นคงของไทยในประชาคมระหว่างประเทศ   
 (๕) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม  
 ประเด็น ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคงประกอบด้วย ๕ ประเด็น ได้แก่ 
 ๑. การรักษาความสงบภายในประเทศ เพ่ือสร้างเสริมความสงบเรียบร้อย และสันติสุขให้เกิด
ขึ้นกับประเทศชาติบ้านเมือง   
 (๑) การพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง มีความพร้อม ตระหนักใน
เรื่องความม่ันคง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา  
 (๒) การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ  
 (๓) การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขท่ีมีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน  
 (๔) การพัฒนาและเสริมสร้างกลไก ที่สามารถปูองกันและขจัดสาเหตุของประเด็นปัญหาความ
มั่นคงที่ส าคัญ 
 ๒. การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง เพ่ือแก้ไขปัญหาเดิม และ
ปูองกันไม่ให้ปัญหาใหม่เกิดขึ้น  
 (๑) การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน  
 (๒) การติดตามเฝูาระวัง ปูองกัน และแก้ไขปัญหาที่อาจอุบัติข้ึนใหม่  
 (๓) การสร้างความปลอดภัยและความสันติสุขอย่างถาวรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  
 (๔) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งทางบก
และทางทะเล 
 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง
๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 



4 
 

 ๓. การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อ ความม่ันคง  
ของชาติ เพ่ือยกระดับขีดความสามารถของกองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคง โดย  
 (๑) การพัฒนาระบบงานข่าวกรองแห่งชาติแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ  
 (๒) การพัฒนาและผนึกพลังอ านาจแห่งชาติ กองทัพและหน่วยงาน ความมั่นคง รวมทั้ง
ภาครัฐและภาคประชาชน ให้พร้อมปูองกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ และเผชิญกับภัยคุกคามได้ทุกมิติทุก
รูปแบบและทุกระดับ   
 (๓) การพัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติและการบริหารจัดการภัยคุกคามให้มีประสิทธิภาพ 
 ๔. การบูรณาการความร่วมมือด้านความม่ันคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กร
ภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ เพ่ือสร้างเสริมความสงบสุข สันติสุข ความมั่นคง และความเจริญก้าวหน้าให้กับ
ประเทศชาติ ภูมิภาค และโลก อย่างยั่งยืน โดย  
 (๑) การเสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ  
 (๒) การเสริมสร้างและธ ารงไว้ซึ่งสันติภาพและความม่ันคงของภูมิภาค   
 (๓) การร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศเพ่ือนบ้าน ภูมิภาคโลก รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่
มิใช่ภาครัฐ 
 5. การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความม่ันคงแบบองค์รวม เพ่ือให้กลไกส าคัญต่าง ๆ 
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้หลักธรรมาภิบาล และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด   
 (๑) การพัฒนากลไกให้พร้อมส าหรับการติดตาม เฝูาระวัง แจ้งเตือน ปูองกัน และแก้ไขปัญหา
ความมั่นคงแบบองค์รวม อย่างเป็นรูปธรรม  
 (๒) การบริหารจัดการความมั่นคงให้เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาประเทศในมิติอ่ืน ๆ  
 (๓) การพัฒนากลไกและองค์กรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง 
 

 
  
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเปูาหมาย การพัฒนาที่มุ่งเน้นการ
ยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐาน แนวคิด ๓ ประการ ได้แก่ (๑) “ต่อยอดอดีต” โดย
มองกลับไปที่ รากเหง้ าทางเศรษฐกิจ  อัตลักษณ์  วัฒนธรรม ประเพณี  วิถีชี วิต  และจุด เด่นทาง
ทรัพยากรธรรมชาติ ที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอ่ืน ๆ น ามา 
ประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้สอดรับกับบริบทของ เศรษฐกิจ และสังคมโลกสมัยใหม่ 
(๒) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้งโครงข่าย
ระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อม 
ให้เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ (๓) “สร้างคุณค่าใหม่ ในอนาคต” ด้วยการเพ่ิม
ศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับ รูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของ
ตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ ที่รองรับอนาคต บนพ้ืนฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้ง
การส่งเสริม และสนับสนุนจากภาครัฐให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาส
ทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และ การกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพ่ิมขึ้นของ
คนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้ าของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน  
 

 
 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ๒๐ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 
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 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย  
 (๑) รายได้ประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ และการกระจาย
รายได้  
 (๒) ผลิตภาพการผลิตของประเทศ ทั้งในปัจจัยการผลิตและแรงงาน  
 (๓) การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา  
 (๔) ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง 
ความสามารถในการแข่งขัน ประกอบด้วย ๕ ประเด็น ได้แก่ 
 ๑. การเกษตรสร้างมูลค่า ให้ความส าคัญกับการเพ่ิมผลิตภาพการผลิต ทั้งเชิงปริมาณและ
มูลค่า และความหลากหลายของสินค้าเกษตร ประกอบด้วย  
 (๑) เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น  
 (๒) เกษตรปลอดภัย  
 (๓) เกษตรชีวภาพ  
 (๔) เกษตรแปรรูป   
 (๕) เกษตรอัจฉริยะ 
 ๒. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต โดยสร้างอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต        
ที่ขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ประเทศท่ีพัฒนาแล้วด้วยนวัตกรรม และเทคโนโลยีแห่งอนาคต ประกอบด้วย       
 (๑) อุตสาหกรรมชีวภาพ  
 (๒) อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร  
 (๓) อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์  
 (๔) อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์  
 (๕) อุตสาหกรรมความม่ันคงของประเทศ 
 ๓. สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว โดยการรักษาการเป็นจุดหมายปลายทางที่
ส าคัญของการท่องเที่ยวระดับโลกที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกระดับ และเพ่ิมสัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูง 
ประกอบด้วย  
 (๑) ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม  
 (๒) ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ  
 (๓) ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย  
 (๔) ท่องเที่ยวส าราญทางน้ า  
 (๕) ท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค 
 ๔. โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก ครอบคลุมถึงโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพใน
ด้านโครงข่ายคมนาคม พ้ืนที่และเมือง รวมถึงเทคโนโลยี ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ   
 (๑) เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ  
 (๒) สร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
 (๓) เพ่ิมพ้ืนที่และเมืองเศรษฐกิจ  
 (๔) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่  
 (๕) รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค 
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 ๕. พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่ 
ที่มีทักษะและจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการที่มีความสามารถในการแข่งขันและมีอัตลักษณ์ชัดเจน   
โดย (๑) สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ (๒) สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน (๓) สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด 
(๔) สร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล และ (๕) ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ 
 

 
 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเปูาหมายการ
พัฒนาที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อม
ทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อ
สังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิด       
ที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓ และอนุรักษ์ภาษา
ท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง     
เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 
 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย  
 (๑) การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย  
 (๒) ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต   
 (๓) การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทยโดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย ๗ ประเด็น ได้แก ่
 ๑. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝั่งค่านิยมและ
วัฒนธรรมที่พึงประสงค์   
 (๑) การปลูกฝั่งค่านิยมและวัฒนธรรม ผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว  
 (๒) การบูรณาการเรื่องความชื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา  
 (๓) การสร้างความเข้มแข็งในสถาบันทางศาสนา  
 (๔) การปลูกฝั่งค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน  
 (๕) การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ  
 (๖) การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝั่งค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม   
 (๗) การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
 ๒. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกช่วงวัย 
ประกอบด้วย  
 (๑) ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย เน้นการเตรียมความพร้อม ให้แก่พ่อแม่ก่อนการตั้งครรภ์  
 (๒) ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ปลูกฝั่งความเป็นคนดี มีวินัย พัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สอดรับกับ
ศตวรรษท่ี ๒๑  
 (๓) ช่วงวัยแรงงาน ยกระดับ ศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะแรงงานสอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาด   
 (๔) ช่วงวัยผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศ 
 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ 
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 ๓. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน ศตวรรษที่ ๒๑ มุ่งเน้น
ผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝุเรียนรู้ตลอดเวลา   
 (๑) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ ๒๑  
 (๒) การเปลี่ยนโฉมบทบาท “คร”ู ให้เป็นครูยุคใหม่  
 (๓) การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับทุกประเภท  
 (๔) การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
 (๕) การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวางต าแหน่ง
ของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก  
 (๖) การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม   
 (๗) การสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 
 ๔. การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย   
 (๑) การพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม 
รวมทั้งสื่อ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย  
 (๒) การสร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการท างาน และระบบสนับสนุนที่เหมาะสมส าหรับ
ผู้มีความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่าง ๆ   
 (๓) การดึงดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถในต่างประเทศให้มาสร้าง
และ พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ 
 ๕. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี ครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม   
 (๑) การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ  
 (๒) การปูองกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ  
 (๓) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี  
 (๔) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี   
 (๕) การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพ้ืนที่ 
 ๖. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   
 (๑) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย  
 (๒) การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ครอบครัว และชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
 (๓) การปลูกฝั่งและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน   
 (๔) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 ๗. การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ   
 (๑) การส่งเสริมการออกก าลังกายและกีฬาขั้นพ้ืนฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต  
 (๒) การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกก าลังกาย กีฬาและนันทนาการ  
 (๓) การส่งเสริมการกีฬาเพ่ือพัฒนาสู่ระดับอาชีพ     
 (๔) การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการเพ่ือรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรม
กีฬา 
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 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเปูาหมายการพัฒนาที่
ส าคัญที่ให้ความส าคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มาร่วม
ขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมท าเพ่ือส่วนรวม การกระจายอ านาจ
และความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และ
สภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพสามารถพ่ึงตนเอง และท าประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคม
ให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 
 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย  
 (๑) ความแตกต่างของรายได้และการเข้าถึงบริการภาครัฐระหว่างกลุ่มประชากร  
 (๒) ความก้าวหน้าของการพัฒนาคน  
 (๓) ความก้าวหน้าในการพัฒนาจังหวัดในการเป็นศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม 
และเทคโนโลยี   
 (๔) คุณภาพชีวิตของประชากรสูงอายุ โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคมประกอบด้วย ๔ ประเด็น ได้แก ่
 ๑. การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ   
 (๑) ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก  
 (๒) ปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครองผู้บริโภค  
 (๓) กระจายการถือครองที่ดินและการเข้าถึงทรัพยากร  
 (๔) เพ่ิมผลิตภาพและคุ้มครองแรงงานไทยให้เป็นแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพและความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ มีความปลอดภัยในการท างาน  
 (๕) สร้างหลักประกันทางสังคมท่ีครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย ทุกเพศภาวะ และ
ทุกกลุ่ม  
 (๖) ลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเปูาเพ่ือช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสโดยตรง  
 (๗) สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา โดยเฉพาะส าหรับผู้มี
รายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส   
 (๘) สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างท่ัวถึง 
 ๒. การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี   
 (๑) พัฒนาศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีในภูมิภาค  
 (๒) ก าหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละกลุ่มจังหวัดในมิติต่าง ๆ  
 (๓) จัดระบบเมืองที่เอ้ือต่อการสร้างชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพและปลอดภัย ให้สามารถ
ตอบสนองต่อสังคมสูงวัยและแนวโน้มของการขยายตัวของเมืองในอนาคต  
 (๔) ปรับโครงสร้างและแก้ไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือวางระบบและกลไก
การบริหารงานในระดับภาค กลุ่มจังหวัด  
 (๕) สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่บนฐานข้อมูล ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม   
 (๖) การพัฒนาก าลังแรงงานในพื้นที ่
 

 
 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 
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 ๓. การเสริมสร้างพลังทางสังคม  
  (๑) สร้างสังคมเข้มแข็งที่แบ่งปัน ไม่ทอดทิ้งกัน และมีคุณธรรม โดยสนับสนุนการรวมตัวและ
ดึงพลังของภาคส่วนต่าง ๆ  
 (๒) การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ  
 (๓) สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคมและ
ภาคประชาชน      
 (๔) ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและบทบาทของสตรีในการสร้างสรรค์สังคม  
 (๕) สนับสนุนการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม   
 (๖) สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อสร้างสรรค์ เพ่ือรองรับสังคมยุคดิจิทัล 
 ๔. การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัด 
การตนเอง   
 (๑) ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน ให้มีขีดความสามารถในการจัดการวางแผน
ชีวิต สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ  
 (๒) เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพ่ึงตนเองและการพ่ึงพากันเอง  
 (๓) สร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อสร้างประชาธิปไตยชุมชน   
 (๔) สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับชุมชน 
 
 

  
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีเปูาหมาย
การพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเปูาหมายการพัฒนา ที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่าง
บูรณาการ ใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้งในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝุายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามี     
ส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็นการด าเนินการบนพ้ืนฐานการเติบโตร่วมกัน    
ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง ๓ ด้าน     
อันจะน าไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง  
 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย  
 (๑) พ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 (๒) สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมได้รับการฟ้ืนฟู  
 (๓) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 (๔) ปริมาณก๊าซเรือนกระจก มูลค่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพ โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้าน
การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ๖ ประเด็น ได้แก่ 
 ๑. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว  
 (๑) เ พ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน  
 (๒) อนุรักษ์และฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถ่ินก าเนิด  
 (๓) อนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่แม่น้ าล าคลองและแหล่งน้ าธรรมชาติ  ทั่วประเทศ  
 (๔) รักษาและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 (๔) ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
๒๕๘๐) 
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 ๒. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล   
 (๑) เพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล  
 (๒) ปรับปรุง ฟื้นฟู และสร้างใหม่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ      
 (๓) ฟ้ืนฟูชายหาดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ชายฝั่งทะเลได้รับการปูองกันและแก้ไขทั้งระบบ และ
มีนโยบายการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการอย่างเป็นองค์รวม   
 (๔) พัฒนาและเพ่ิมสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 ๓. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ   
 (๑) ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
 (๒) มีการปรับตัวเพ่ือลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบที่เกี่ยวข้อง
กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
 (๓) มุ่งเปูาสู่การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของภาครัฐ
และภาคเอกชน   
 (๔) พัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ าที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 
 ๔. พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้น ความเป็นเมือง
ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง   
 (๑) จัดท าแผนผังภูมินิเวศเพ่ือการพัฒนาเมือง ชนบท พ้ืนที่เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
รวมถึงพ้ืนที่อนุรักษ์ตามศักยภาพ และความเหมาะสมทางภูมินิเวศอย่างเป็นเอกภาพ  
 (๒) พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีการบริหารจัดการ
ตามแผนผังภูมินิเวศ อย่างยั่งยืน  
 (๓) จัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบ ให้เป็นไป
ตามมาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล  
 (๔) สงวนรักษา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางสถาปัตยกรรมและ
ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่นบนฐานธรรมชาติ และฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน  
 (๕) พัฒนาเครือข่ายองค์กรพัฒนาเมืองและชุมชน รวมทั้งกลุ่มอาสาสมัคร ด้วยกลไกการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วนในท้องถิ่น   
 (๖) เสริมสร้างระบบสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม และยกระดับความสามารถในการ
ปูองกันโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ า 
 ๕. พัฒนาความม่ันคงน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
 (๑) พัฒนาการจัดการน้ าเชิงลุ่มน้ าทั้งระบบเพื่อเพ่ิมความมั่นคงด้านน้ าของประเทศ  
 (๒) เพ่ิมผลิตภาพของน้ าทั้งระบบในการใช้น้ าอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพ่ิมจาก
การใช้น้ าให้ทัดเทียมกับระดับสากล  
 (๓) พัฒนาความมั่นคงพลังงานของประเทศ และส่งเสริมการใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม  
 (๔) เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โดยลดความเข้มข้นของการใช้พลังงาน   
 (๔) พัฒนาความมั่นคงด้านการเกษตร และอาหารของประเทศและชุมชนในมิติปริมาณ 
คุณภาพ ราคาและการเข้าถึงอาหาร 
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 ๖. ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อก าหนดอนาคตประเทศ  
 (๑) ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี    
 (๒) พัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบยุติธรรม และระบบประชาธิปไตยสิ่งแวดล้อม  
 (๓ )จั ด โ คร งสร้ า ง เ ชิ งสถาบัน เ พ่ื อจั ดกา รประ เด็ นร่ วม  ด้ านการบริ หา รจั ดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ   
 (๔) พัฒนาและด าเนินโครงการที่ยกระดับกระบวนทัศน์ เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ ด้าน
ทรพัยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล 
 

 
  
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเปูาหมายการ
พัฒนาที่ส าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชน เพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม”
โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ท าหน้าที่ในการก ากับ
หรือในการให้บริการ ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ 
ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทนต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก อยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการน านวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการท างานที่เป็นดิ จิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่าง
คุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้
ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส 
โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝั่งค่านิยมความชื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตส านึกในการ
ปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียง เท่าที่
จ าเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การลดความเหลื่อมล้ าและเอ้ือต่อการ
พัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และการอ านวยความ
ยุติธรรมตามหลักนิติธรรม  
 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย  
 (๑) ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของภาครัฐ  
 (๒) ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ  
 (๓) ระดับความโปร่งใส การทุจริต ประพฤติมิชอบ        
 (๔) ความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม โดยประเด็น ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ประกอบด้วย ๘ ประเด็น ได้แก ่
 ๑. ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่าง
สะดวกรวดเร็ว โปร่งใส   
 (๑) การให้บริการสาธารณะของภาครัฐ ได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนวหน้าของภูมิภาค  
 (๒) ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ประยุกต์ใช้  
 ๒. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย และเชื่อมโยงการ
พัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่   
 (๑) ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ  
 (๒) ระบบการเงินการคลังประเทศ สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ   
 (๓) ระบบติดตามประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุเปูาหมายยุทธศาสตร์ชาติในทุกระดับ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
๒๕๘๐) 
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 ๓. ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชน และทุกภาคส่วนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาประเทศ   
 (๑) ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม  
 (๒) ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ  
 (๓) ส่งเสริมการกระจายอ านาจ และสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ่นให้องค์กรปกครอง         
ส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูงตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาล 
 ๔. ภาครัฐมีความทันสมัย   
 (๑) องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ   
 (๒) พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 
 ๕. บุคลากรภาครัฐ เป็นคนดีและเก่ ง  ยึดหลักคุณ ธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก                    
มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ   
 (๑) ภาครัฐมีการบริหารก าลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม   
 (๒) บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนาตาม
เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 
 ๖. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
 (๑) ประชาชนและภาคต่าง ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 (๒) บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต  
 (๓) การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาดเป็นธรรมและ
ตรวจสอบได้   
 (๔) การบริหารจัดการการปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ 
 ๗. กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จ าเป็น  
  (๑) ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลง  
 (๒) มีกฎหมายเท่าที่จ าเป็น      
 (๓) การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพเท่าเทียม มีการเสริมสร้างประสิทธิภาพการใช้
กฎหมาย 
 ๘. กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชน โดยเสมอภาค   
 (๑) บุคลากรและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเคารพและยึดมั่น ในหลักประชาธิปไตย 
เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่พึงได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม  
 (๒) ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม มีบทบาทเชิงรุกร่วมกันในทุกขั้นตอนของการค้นหา
ความจริง  
 (๓) หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพ่ง อาญา และปกครองมีเปูาหมายและ
ยุทธศาสตร์ร่วมกัน  
 (๔) ส่งเสริมระบบยุติธรรมทางเลือก ระบบยุติธรรมชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
กระบวนการยุติธรรม   
 (๕) พัฒนามาตรการอื่นแทนโทษทางอาญา 
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 มีจุดมุ่งหมายสูงสุดเพ่ือขับเคลื่อนการ

พัฒนาประเทศให้สามารถบรรลุผล ตามเปูาหมายการพัฒนาระยะยาวที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ          
โดยมุ่งหวังให้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) ท าหน้าที่เป็นกลไก
ในการชี้ประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูงต่อการพัฒนาประเทศใน ระยะ 5 ปีและเพ่ือผลักดันให้ประเทศ
สามารถก้าวข้ามความท้าทายต่าง ๆ เพ่ือขับเคลื่อนสู่ความเจริญเติบโตที่ ทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์อย่างเท่า
เทียมกัน โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ได้ก าหนดทิศทางและ เปูาหมายของการ
พัฒนาบนพื้นฐานของหลักการและแนวคิดที่ส าคัญ 4 ประการ ได้แก่  

1. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการสืบสาน รักษา ต่อยอดการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี 
ควบคู่กับการใช้เงื่อนไข 2 ประการเพ่ือก ากับการก าหนดทิศทางและประเด็นการพัฒนาในส่วนต่าง ๆ ได้แก่ 
เงื่อนไขความรู้โดยการใช้องค์ความรู้ทางวิชาการที่รอบด้าน และเงื่อนไขคุณธรรม โดยยึดถือผลประโยชน์ ของ
ประชาชนและความเป็นธรรมในทุกมิติของสังคม  

2. แนวคิด Resilience ซึ่งเป็นแนวคิดที่มุ่งเน้นการลดความเปราะบางต่อความเปลี่ยนแปลง 
อันประกอบด้วยการพัฒนาความสามารถใน 3 ระดับ ได้แก่  

(1) การพร้อมรับ (Cope) หมายถึง ความสามารถ ในการบริหารจัดการภายใต้สภาวะ
วิกฤติ ให้สามารถยืนหยัดและต้านทานความยากล าบาก รวมถึงฟ้ืนคืนกลับ สู่สภาวะปกติได้อย่างรวดเร็ว  

(2) การปรับตัว (Adapt) หมายถึง การปรับทิศทาง รูปแบบ และแนวทางการพัฒนาให้
สอดรับกับความเปลี่ยนแปลง พร้อมกระจายความเสี่ยงและปรับตัวอย่างเท่าทันเพ่ือแสวงหาประโยชน์จากสิ่งที่
เกิดข้ึน และ  

(3) การเปลี่ยนแปลงเพ่ือพร้อมเติบโตอย่างยั่งยืน (Transform) หมายถึง การ
เปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างและปัจจัยพ้ืนฐานให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลง  

3. เปูาหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติซึ่งอยู่บนพ้ืนฐานของแนวคิด “ไม่ทิ้งใคร 
ไว้ข้างหลัง” โดยมุ่งเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนทุกกลุ่ม ทั้งในมิติของการมีปัจจัยที่จ าเป็น ส าหรับ
การด ารงชีวิตขั้นพ้ืนฐานที่เพียงพอ การมีสภาพแวดล้อมที่ดี การมีปัจจัยสนับสนุนให้มีสุขภาพที่สมบูรณ์ ทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจ การมีโอกาสที่จะใช้ศักยภาพของตนในการสร้างความเป็ นอยู่ที่ดี รวมถึงการมุ่งส่งต่อ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีไปยังคนรุ่นต่อไป  

4. โมเดลเศรษฐกิจ BCG ซึ่งเป็นแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจใน 3 รูปแบบควบคู่กัน ได้แก่ 
เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว โดยอาศัยฐานศักยภาพและความเข้มแข็งของ  
ประเทศอันประกอบด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรม พร้อมกับการใช้  
ประโยชน์จากองคค์วามรูทางดานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพ่ิม เพ่ือผลักดันให้
ประเทศมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และสามารถกระจายรายได้ โอกาส และ  ความมั่งคั่งได้
อย่างทั่วถึง นอกจากนี้ การจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ยังค านึงถึงเงื่อนไขและ
ข้อจ ากัดของการพัฒนาประเทศที่ สืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมทั้งปัจจัยต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งจะส่งผลให้บริบทของประเทศและของโลกเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต   

 
 
 

1.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑3 
๒๕๘๐) 
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วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา  
การวางกรอบการพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 13 มีความมุ่งหมายที่จะเร่ง เพ่ิมศักยภาพของประเทศในการรับมือกับความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบ    
ที่รุนแรงและเสริมสร้างความสามารถ ในการสร้างสรรค์ประโยชน์จากโอกาสที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม      
และทันท่วงทีการก าหนดทิศทางการพัฒนา ประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ     
ฉบับที่ 13 จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือ พลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน”   
ซึ่งหมายถึงการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ครอบคลุมตั้งแต่ระดับโครงสร้าง นโยบาย และกลไก เพ่ือมุ่งเสริมสร้าง
สังคมท่ีก้าวทันพลวัตของโลก และเก้ือหนุนให้คนไทยมีโอกาสที่จะพัฒนา ตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมกับ
การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์  มี
ความสามารถในการสร้างมูลค่าเพ่ิมที่สูง และค านึงถึงความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม  

เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้างต้น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ได้
ก าหนดเปูาหมายหลัก  

จ านวน 5 ประการ ประกอบด้วย  
1. การปรับโครงสร้างการผลิตสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม โดยยกระดับขีดความสามารถในการ 

แข่งขันของภาคการผลิตและบริการส าคัญให้สูงขึ้น และสามารถตอบโจทย์พัฒนาการของเทคโนโลยีและสังคม 
ยุคใหม่ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่นและผู้ประกอบการรายย่อยกับห่วงโซ่มูลค่าของ 
ภาคการผลิตและบริการเปูาหมาย รวมถึงพัฒนาระบบนิเวศท่ีส่งเสริมการค้าการลงทุนและนวัตกรรม  

2. การพัฒนาคนส าหรับโลกยุคใหม่ โดยพัฒนาให้คนไทยมีทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสม
กับ โลกยุคใหม่ ทั้งทักษะในด้านความรู้ทักษะทางพฤติกรรม และคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม 
เตรียมพร้อมก าลังคนที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน เอ้ือต่อการปรับโครงสร้าง 
เศรษฐกิจไปสู่ภาคการผลิตและบริการเปูาหมายที่มีศักยภาพและผลิตภาพสูงขึ้น รวมทั้งพัฒนาหลักประกันและ 
ความคุ้มครองทางสังคมเพ่ือส่งเสริมความมั่นคงในชีวิต  

3. การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม โดยลดความเหลื่อมล้ าทั้งในเชิงรายได้ ความ
มั่งค่ัง และโอกาสในการแข่งขันของภาคธุรกิจ สนับสนุนช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและผู้ด้อยโอกาสให้มี  โอกาส
ในการเลื่อนชั้นทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงจัดให้มีบริการสาธารณะที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่า เทียม  

4. การเปลี่ยนผ่านไปสู่ความยั่งยืน โดยปรับปรุงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการผลิตและ
บริโภค ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ แก้ไขปัญหามลพิษ
ส าคัญ ด้วยวิธีการที่ยั่งยืน โดยเฉพาะมลพิษทางอากาศ ขยะ และมลพิษทางน้ า และลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon neutrality) ภายในครึ่งแรกของศตวรรษนี้  

5. การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยง  
ภายใต้บริบทโลกใหม่ โดยการสร้างความพร้อมในการรับมือและแสวงหาโอกาสจากการเป็นสังคมสูงวัย      
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยโรคระบาด และภัยคุกคามทางไซเบอร์ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ  
กลไกทางสถาบันที่เอ้ือต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล รวมทั้งปรับปรุงโครงสร้างและระบบการบริหารงานของ
ภาครัฐให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของบริบททางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีได้อย่าง 
ทันเวลา มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล 
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โดยตัวชี้วัดและค่าเปูาหมายที่ใช้ในการวัดผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาในภาพรวมในแต่ละเปูาหมายหลัก มีดังนี ้
เป้าหมายหลัก ตัวช้ีวัด สถานะปัจจุบัน ค่าเป้าหมายในปี 2570 

1. การปรับ
โครงสร้าง การ
ผลิตสู่เศรษฐกิจ 
ฐานนวัตกรรม 

รายได้ประชาชาติต่อหัว 7,050 เหรียญสหรัฐ 
ในปี 2563 

8,800 เหรียญสหรัฐ 
 

2. การพัฒนาคน
ส าหรับ โลกยุค
ใหม่ 

ดัชนีการพัฒนามนุษย์ 0.777 (การพัฒนา
มนุษย์ ระดับสูง) ในปี 
2562 

0.820 (การพัฒนามนุษย์
ระดับ สูงมาก) 

3. การมุ่งสู่สังคม
แห่ง โอกาสและ
ความ เป็นธรรม 

ความแตกต่างของความ
เป็นอยู่ ระหว่างกลุ่ม
ประชากรที่มีฐานะ ทาง
เศรษฐกิจสูงสุดร้อยละ 10 
และต่ าสุดร้อยละ 40 (Top 
10 / Bottom 40) 

5.66 เท่า ในปี 2562 ต่ ากว่า 5 เท่า 
 

4. การเปลี่ยนผ่าน
ไปสู ่ความย่ังยืน 

ปริมาณการปล่อย ก๊าซเรือน
กระจก 

การปล่อยก๊าซ เรือน
กระจกในภาค พลังงาน
ในปี 2563 ลดลงร้อย
ละ 16 จากการปล่อย 
ในกรณีปกติ 

การปล่อยก๊าซ เรือน
กระจกโดยรวม (สาขา
พลังงานและ ขนส่ง/
อุตสาหกรรม/ การจัดการ
ของเสีย) ลดลงไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 15 จากการปล่อย 
ในกรณีปกติ 

5. การเสริมสร้าง 
ความสามารถของ 
ประเทศในการ
รับมือ กับการ
เปลี่ยนแปลง และ
ความเสี่ยงภายใต้ 
บริบทโลกใหม่ 

ดัชนีรวมสะท้อน
ความสามารถ ในการรับมือ
กับการเปลี่ยนแปลง 
ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัดย่อย 
คือ 
1) ขีดความสามารถของการ
ปฏิบัติ ตามกฎอนามัย
ระหว่างประเทศ และการ
เตรียมความพร้อม ฉุกเฉิน
ด้านสุขภาพ  
2) อันดับความเสี่ยงด้าน
ภูมิอากาศ  
 
 

 
 
 
 
 
ร้อยละ 85 ในปี 
2563 
 
 
 
อันดับเฉลี่ย 5 ปี 
(2558-2562) 
เท่ากับ 36.8 
 

 
 
 
 
 
ร้อยละ 90 โดยสมรรถนะ
หลักแต่ละ ด้านไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 80 
 
 
อันดับเฉลี่ย 5 ปี (2566-
2570) ไม่ต่ ากว่า 40 
อันดับที่ 33 
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เป้าหมายหลัก ตัวช้ีวัด สถานะปัจจุบัน ค่าเป้าหมายในปี 2570 
 3) อันดับความสามารถใน

การ แข่งขันด้านดิจิทัล  
 
3) อันดับความสามารถใน
การ แข่งขันด้านดิจิทัล  
4) อันดับประสิทธิภาพของ
รัฐบาล 

อันดับที่ 39 ในปี 
2563 
 
อันดับที่ 39 ในปี 
2563 
 
 
อันดับที่ 20 ในปี 
2564 

อันดับที่ 33 
 
 
อันดับที่ 15 
 

 

หมุดหมายการพัฒนา  
เพ่ือถ่ายทอดเปูาหมายหลักไปสู่ภาพของการขับเคลื่อนที่ชัดเจนในลักษณะของวาระการ

พัฒนา (Agenda) ที่เอ้ือให้เกิดการท างานร่วมกันของหลายหน่วยงานและหลายภาคส่วนในการผลักดันการ
พัฒนาใน เรื่องใดเรื่องหนึ่งให้เกิดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 
จึงได้ก าหนดหมุดหมายการพัฒนา จ านวน 13 ประการ ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงสิ่งที่ประเทศไทยปรารถนาจะ 
‘เป็น’ มุ่งหวังจะ ‘มี’ หรือต้องการจะ ‘ขจัด’ เพ่ือสะท้อนประเด็นการพัฒนาที่มีล าดับความส าคัญสูงต่อการ
พลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน” และการบรรลุเปูาหมายหลักในช่วง
ระยะเวลา 5 ปี ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 โดยหมุดหมายการพัฒนาทั้ง 13 
ประการมีที่มาจากการประเมินโอกาสและความเสี่ยงของไทยในการพัฒนา  ประเทศภายใต้กรอบของ
ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งได้มีการพิจารณาถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระดับโลก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
โควิด-19 รวมถึงผลการพัฒนาในประเทศในระยะเวลาที่ผ่านมา ทั้งนี้ หมุดหมายการพัฒนาที่ก าหนดขึ้นเป็น
ประเด็นที่มีลักษณะเชิงบูรณาการ ซึ่งสามารถน าไปสู่การ พัฒนาทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมไปพร้อม ๆ กัน ท าให้หมุดหมายแต่ละ ประการสามารถสนับสนุนเปูาหมายหลักได้มากกว่าหนึ่ง
ข้อ โดยหมุดหมายทั้ง 13 ประการ แบ่งออกได้เป็น 4 มิต ิดังนี้  

1. มิติภาคการผลิตและบริการเปูาหมาย  
หมุดหมายที่ 1 ไทยเปน็ประเทศชั้นน าด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง  
หมุดหมายที่ 2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน  
หมุดหมายที่ 3 ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟูาที่ส าคัญของโลก  
หมุดหมายที่ 4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง  
หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของ

ภูมิภาค  
หมุดหมายที่ 6 ไทยเป็นฐานการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะที่ส าคัญของโลก  
2. มิติโอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม  
หมุดหมายที่ 7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถ 

แข่งขันได ้ 
หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพ้ืนที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน  
หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคม 

ที่เพียงพอ เหมาะสม  
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3. มิติความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
หมุดหมายที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ า  
หมุดหมายที่ 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการ 

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
4. มิติปัจจัยผลักดันการพลิกโฉมประเทศ  
หมุดหมายที่ 12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา 

แห่งอนาคต  
หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน 

 

แผนภาพ ความความเชื่อมโยงระหว่างหมุดหมายการพัฒนากับเป้าหมายหลัก 
                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การปรับโครงสร้าง 
การผลิตสู่เศรษฐกิจ 

ฐานนวัตกรรม 

การพัฒนาคนส าหรับ 
โลกยุคใหม่ฐาน

นวัตกรรม 

การมุ่งสู่สังคมแห่ง 
โอกาสและความ เป็น

ธรรมนวัตกรรม 

การเปลี่ยนผ่านไปสู่ 
ความยั่งยืนฐาน

นวัตกรรม 

การเสริมสร้าง 
ความสามารถของ 

ประเทศในการรับมือ 
กับการเปลี่ยนแปลง 

และความเสี่ยง
ภายใต ้บริบทโลก
ใหม่ฐานนวัตกรรม 

1    เกษตรและเกษตร
แปรรูปมูลค่าสูง 
2    การท่องเที่ยวเน้น
คุณภาพและเน้นความ
ยั่งยืน 
3    การผลิตยานยนต์
ไฟฟูา 
4    การแพทย์และ
สุขภาพมูลค่าสูง 
5    ประตกูารค้า
ลงทุนและ โลติจิกส ์
6    อิเล็กทรอนกิส์
อัจฉริยะ 
7    SMEs ที่เข้มแข็ง
แข่งขันได ้
8    พื้นทีแ่ละเมือง
อัจฉริยะ 
10   เศรษฐกิจ
หมุนเวียนและสังคม
คาร์บอนต่ า 
 

1    เกษตรและ
เกษตรแปรรูปมูลค่า
สูง 
2    การท่องเท่ียว
เน้นคุณภาพและเน้น
ความยั่งยืน 
3    การผลิตยาน
ยนต์ไฟฟูา 
4    การแพทย์และ
สุขภาพมูลค่าสูง 
5    ประตกูารค้า
ลงทุนและ โลติจิกส ์
6    อิเล็กทรอนกิส์
อัจฉริยะ 
7    SMEs ที่เข้มแข็ง
แข่งขันได้ 
8    พื้นทีแ่ละเมือง
อัจฉริยะ 
9   เศรษฐกิจ
หมุนเวียนและสังคม
คาร์บอนต่ า 
12   ก าลังคน
สมรรถนะสูง 

4    การแพทย์และ
สุขภาพมูลค่าสูง 
5    ประตกูารค้า
ลงทุนและ โลติจิกส ์
6    อิเล็กทรอนกิส์
อัจฉริยะ 
7    SMEs ที่เข้มแข็ง
แข่งขันได้ 
8    พื้นทีแ่ละเมือง
อัจฉริยะ 
9   เศรษฐกิจ
หมุนเวียนและสังคม
คาร์บอนต่ า 
10   เศรษฐกิจ
หมุนเวียนและสังคม
คาร์บอนต่ า 
13  ภาครัฐที่ทันสมัยมี
ประสิทธิภาพ 
 

1    เกษตรและ
เกษตรแปรรูปมูลค่าสูง 
2    การท่องเที่ยวเน้น
คุณภาพและเน้นความ
ยั่งยืน 
3    การผลิตยานยนต์
ไฟฟูา 
5    ประตกูารค้า
ลงทุนและ โลติจิกส ์
8    พื้นทีแ่ละเมือง
อัจฉริยะ 
10   เศรษฐกิจ
หมุนเวียนและสังคม
คาร์บอนต่ า 
11   ภัยธรรมชาติและ
การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

1    เกษตรและ
เกษตรแปรรูปมูลค่าสูง 
4    การแพทย์และ
สุขภาพมูลค่าสูง 
6    อิเล็กทรอนกิส์
อัจฉริยะ 
8    พื้นทีแ่ละเมือง
อัจฉริยะ 
11   ภัยธรรมชาติและ
การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 
13  ภาครัฐที่ทันสมัยมี
ประสิทธิภาพ 
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หมุดหมายที่ ๑ ไทยเป็นประเทศชั้นน าด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง  
๑. สถานการณ์การพัฒนาที่ผ่านมา  

การพัฒนาภาคการเกษตรที่ผ่านมา เน้นการผลิตเพ่ือการส่งออกและการเป็นวัตถุดิบให้กับ
อุตสาหกรรม ต่อเนื่องในการสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ ผ่านการขยายพ้ืนที่เพาะปลูก การพัฒนาปัจจัยการผลิต
ให้มีคุณภาพ การพัฒนาและใช้เทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตได้ในระดับหนึ่ง 
โดยในปี๒๕๖๒ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของภาคการเกษตรและการแปรรูปที่เกี่ยวข้อง มีมูลค่า 
๑,๔๗๗,๕๘๙ ล้านบาท ซึ่งกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าเกษตร อุตสาหกรรมอาหาร และ
อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม มีมูลค่ารวมคิดเป็นร้อยละ ๗๔.๕ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของภาคการเกษตร
และการแปรรูป ที่เก่ียวข้องปี ๒๕๖๒ 
๒. เป้าหมายการพัฒนา  

๒.๑ ความเชื่อมโยงของหมุดหมายกับเปูาหมายหลักของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ และยุทธศาสตร์ชาติ หมุดหมายที่ ๑ ไทยเป็นประเทศชั้นน าด้านสินค้าเกษตรและเกษตร
แปรรูปมูลค่าสูง มีความเชื่อมโยงกับ เปูาหมายหลักของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ ทั้ง 
๕ เปูาหมาย ได้แก่  

เปูาหมายที่ ๑) การปรับโครงสร้างภาค การผลิตและบริการสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม โดย
ยกระดับให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน และเศรษฐกิจ  ท้องถิ่นและผู้ประกอบการรายย่อยสามารถ
เชื่อมโยงกับห่วงโซ่มูลค่าของภาคการผลิตและบริการเปูาหมาย  

เปูาหมายที่ ๒) การพัฒนาคนส าหรับโลกยุคใหม่ โดยสนับสนุนให้ก าลังคนมีคุณภาพสอดคล้อง
กับความต้องการ ของภาคการผลิตเปูาหมาย 

เปูาหมายที่ ๓) การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม โดยลดความเหลื่อมล้ าทั้ง ในเชิง
รายได้และความมั่นคง รวมถึงโอกาสในการแข่งขันของภาคธุรกิจ และให้กลุ่มเปราะบางและผู้ด้อยโอกาส มี
โอกาสในการเลื่อนชั้นทางเศรษฐกิจและสังคมสูงข้ึน 

เปูาหมายที่  ๔) การเปลี่ยนผ่านการผลิตและบริโภคไปสู่  ความยั่งยืน โดยการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติในการผลิตและบริโภคอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ  ขีดความสามารถในการ
รองรับของระบบนิเวศ และ  

เปูาหมายที่ ๕) การเสริมสร้างความสามารถของประเทศ ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
และความเสี่ยงภายใต้บริบทโลกใหม่ โดยประเทศไทยมีความสามารถในการรับมือกับภัยคุกคามที่ส าคัญ       
ในอนาคต โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โรคระบาดร้ายแรงและโรคอุบัติใหม่และภัยคุกคามทาง
ไซเบอร์ 

เปูาหมายของหมุดหมายที่ ๑ เมื่อพิจารณาความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ พบว่า มีความ
สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ จ านวน ๓ ด้าน  

ได้แก่ ๑) ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
๒) ด้านการสร้างโอกาสและ ความเสมอภาคทางสังคม 
๓) ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
๒.๒ เป้าหมาย ตัวชี้วัด และค่าเปูาหมายของการพัฒนาระดับหมุดหมาย  
เปูาหมายที่ ๑ มูลค่าเพ่ิมของสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปสูงขึ้น 
เปูาหมายที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารจัดการ เพ่ือคุณภาพ ความมั่นคง

ทางอาหาร และความยั่งยืนของภาคเกษตร 
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เปูาหมายที่ ๓ การเพ่ิมศักยภาพและบทบาทของผู้ประกอบการเกษตรในฐานะหุ้นส่วน
เศรษฐกิจของห่วงโซ่ อุปทานที่ได้รับส่วนแบ่งประโยชน์อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม 

 

๓. แผนที่กลยุทธ์ 

 
 

๔. กลยุทธ์การพัฒนา  
กลยุทธ์ที่ ๑ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบมุ่งเปูา เพ่ือให้เกิดการยกระดับ

กระบวนการผลิตและ สร้างมูลค่าเพ่ิม 
กลยุทธ์ที่ ๒ การส่งเสริมการผลิตและการขยายตัวของตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์

เกษตรแปรรูป ที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง อาทิ ผลผลิตเกษตรปลอดภัย สมุนไพรแปรรูป อาหารทางการแพทย์ อาหาร
ทางเลือก อาหาร ฟังก์ชัน พลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ โปรตีนจากพืชและแมลง 

กลยุทธ์ที่ ๓ การขยายผลรูปแบบเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีมูลค่าเพ่ิมสูงจาก
แบบอย่าง ความส าเร็จในประเทศ เช่น เกษตรตามโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสี
เขียว เกษตรปลอดภัย วนเกษตร เกษตรอินทรีย์ ท่องเที่ยวเกษตร ประมงพ้ืนบ้าน การท าประมงถูกกฎหมาย 
และการปฏิบัติต่อแรงงาน ที่ถูกต้อง เป็นต้น 

กลยุทธ์ที่ ๔ การพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ าเพ่ือการเกษตรให้มีความสมดุลระหว่างอุปสงค์
และอุปทาน รวมทั้งการใช้น้ าซ้ า 

กลยุทธ์ที่ ๕ การส่งเสริมให้เอกชนลงทุนพัฒนาตลาดกลางและตลาดออนไลน์สินค้าเกษตร 
รวมถึงสินค้า กลุ่มปศุสัตว์และประมง 

กลยุทธ์ที่ ๖ การสนับสนุนระบบประกันภัยและรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
สินค้าเกษตร แปรรูปที่เกษตรกรเข้าถึงได ้

กลยุทธ์ที่ ๗ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการฟาร์มและกิจกรรมหลังการเก็บเกี่ยว 
เพ่ือลดต้นทุนและ เพ่ิมมูลค่าผลผลิตของเกษตรกร 

กลยุทธ์ที่ ๘ การส่งเสริมให้เกษตรกรมีที่ดินท ากินและรักษาพ้ืนที่เกษตรกรรมที่เหมาะสมไว้
เป็นฐานการผลิต การเกษตร 
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กลยุทธ์ที่ ๙ การพัฒนาฐานข้อมูลและคลังข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร รวมทั้งผลักดันให้มี
การใช้ข้อมูล อย่างมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ ๑๐ การพัฒนาให้เกิดระบบการบริหารจัดการเพื่อความมั่นคงทางด้านอาหาร 
กลยุทธ์ที่ ๑๑ การยกระดับขีดความสามารถของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 
กลยุทธ์ที่ ๑๒ การพัฒนากลไกเพ่ือเชื่อมโยงภาคีต่างๆ ทั้งภาคเอกชน ส่วนราชการ กลุ่ม

เกษตรกรและนักวิชาการในพื้นที่ในการเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในการพัฒนาภาคเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน 
 

หมุดหมายที่ ๒ ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความย่ังยืน  
๑. สถานการณ์การพัฒนาที่ผ่านมา  

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีบทบาทส าคัญในระบบเศรษฐกิจไทย และยังเป็นแหล่งสร้างรายได้
ส าคัญให้ แก่เศรษฐกิจของประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อม สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศไทย ๒.๙๙ ล้าน
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๘ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ และก่อให้เกิดการจ้างงาน ๘.๓ ล้านต าแหน่ง 
ในปี ๒๕๖๒ อีกทั้งยังมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดยระหว่างปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ รายได้จากการ
ท่องเที่ยวของไทย ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๒.๓ ต่อปี อย่างไรก็ดี การขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยว
ดังกล่าว เป็นผลมาจากการเพ่ิมข้ึน ของจ านวนนักท่องเที่ยวเป็นหลัก กล่าวคือ จ านวนนักท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นเฉลี่ย
ถึงร้อยละ ๕.๖ ต่อปี ในขณะที่ การใช้จ่ายต่อคนต่อวันของนักท่องเที่ยวขยายตัวในอัตราที่ลดลง        และ
ระยะเวลาท่องเที่ยวต่อทริปลดลง ซึ่งท าให้ การท่องเที่ยวของไทยในระยะหลังต้องเผชิญกับความท้าทายด้าน
ความยั่งยืน จากการเติบโตในเชิงปริมาณ มากกว่าคุณภาพ นอกจากนี้ หากพิจารณาในมิติของการกระจาย
รายได้ พบว่า รายได้จากการท่องเที่ยวร้อยละ ๙๐ ยังกระจุกอยู่ในเมืองท่องเที่ยวหลัก ไม่สามารถกระจายไปสู่
เมืองท่องเที่ยวรองได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่อยู่ในเมืองหลักถึง
ประมาณร้อยละ ๙๘ ของรายได้จากนักท่องเที่ยว ชาวต่างชาติทั้งหมด 
๒. เป้าหมายการพัฒนา  

๒.๑ ความเชื่อมโยงของหมุดหมายกับเปูาหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ และ
ยุทธศาสตร์ชาติ หมุดหมายที่ ๒ ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน เชื่อมโยงกับ 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ที่มุ่งเน้นการสร้างความหลากหลายด้านการ
ท่องเที่ยว รักษาการเป็นจุดหมายปลายทางที่ส าคัญของการท่องเที่ยวระดับโลกที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกระดับ 
และเพ่ิมสัดส่วน ของนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูง อีกทั้งยังเชื่อมโยงกับเปูาหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
๑๓ ใน ๔ เปูาหมาย ได้แก่  

เปูาหมายที่ ๑) การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม โดย
ยกระดับให้ ภาคการท่องเที่ยวมีขีดความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้น และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการรายย่อย
และชุมชน สามารถเชื่อมโยงกับห่วงโซ่มูลค่าได้  

เปูาหมายที่ ๒) การพัฒนาคนส าหรับโลกยุคใหม่  
เปูาหมายที่ ๓) การมุ่งสู่ สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม และ  
เปูาหมายที่ ๔) การเปลี่ยนผ่านการผลิตและบริโภคไปสู่ความยั่งยืน โดยให้ความส าคัญกับการ

บริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน  
๒.๒ เป้าหมาย ตัวชี้วัด และค่าเปูาหมายของการพัฒนาระดับหมุดหมาย 
เปูาหมายที่ ๑ การเปลี่ยนการท่องเที่ยวไทยเป็นการท่องเที่ยวคุณภาพสูงที่เชื่อมโยงกับ

อุตสาหกรรม และบริการที่มีศักยภาพอ่ืน 
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เปูาหมายที่ ๒ การปรับโครงสร้างการท่องเที่ยวให้พ่ึงพานักท่องเที่ยวในประเทศและมีการ
กระจายโอกาส ทางเศรษฐกิจมากขึ้น 

เปูาหมายที่ ๓ การท่องเที่ยวไทยต้องมีการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนในทุกมิติ 
 

๓. แผนที่กลยุทธ์ 

 
 

๔. กลยุทธ์การพัฒนา  
กลยุทธ์ที่  ๑ การส่งเสริมการพัฒนากิจกรรม สินค้า และบริการ การท่องเที่ยวมูลค่าเพ่ิมสูง 
กลยุทธ์ที่  ๒ การส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพรองรับ

นักท่องเที่ยวทั่วไป 
กลยุทธ์ที่ ๓ การยกระดับบริการและการบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานเป็นที่

ยอมรับของตลาดสากล 
กลยุทธ์ที่ ๔ การสนับสนุนการพัฒนาทักษะและศักยภาพของบุคลากรในภาคการท่องเที่ยว 
กลยุทธ์ที่ ๕ การปรับปรุงกฎหมาย/กฎระเบียบ และข้ันตอนที่ล้าสมัยและเป็นอุปสรรคต่อการ

ท าธุรกิจ และการขอใบอนุญาตของผู้ประกอบการรายย่อย เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้เกิดการพัฒนาไปสู่การ
ท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ และยั่งยืน 

กลยุทธ์ที่ ๖ การพัฒนาระบบข้อมูลการท่องเที่ยวให้เป็นระบบการท่องเที่ยวอัจฉริยะ ที่
นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ และภาครัฐ สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ง่าย 
 

หมุดหมายที่ ๓ ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่ส าคัญของโลก  
๑. สถานการณ์การพัฒนาที่ผ่านมา  

ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ที่ส าคัญของโลก โดยปี ๒๕๖๒ ประเทศไทยผลิตและ
ส่งออกยานยนต์ เป็นอันดับที่ ๑ ของอาเซียน และเป็นอันดับที่ ๑๑ ของโลก มีมูลค่าการส่งออกจ านวน 
๑,๓๐๐,๕๖๑ ล้านบาท โดยประเทศที่มีก าลังการผลิตรถยนต์สูงสุด ๕ อันดับแรก ได้แก่ จีน สหรัฐอเมริกา 
ญี่ปุุน เยอรมนี และอินเดีย ซึ่งตลาดส่งออกหลักของไทย ในกลุ่มรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ได้แก่ ประเทศ
ออสเตรเลีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ จีน เม็กซิโก ตามล าดับ ขณะที่ในกลุ่มรถปิกอัพ รถบัส และรถบรรทุก ได้แก่ 
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ออสเตรเลีย ฟิลิปปินส์ นิวซีแลนด์ ซาอุดีอาระเบีย เวียดนาม ตามล าดับ นอกจากนี้ อุตสาหกรรมยานยนต์มี
ส่วนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ของประเทศไทย โดยมีความสามารถในการผลิตรถยนต์จ านวนมากถึง ๒ ล้าน
คันต่อปี มีผู้ประกอบการ จ านวน ๑๓,๙๒๐ ราย และมีการจ้างงานจ านวน ๓๔๕,๐๐๐ คน อย่างไรก็ตาม 
แนวโน้มความต้องการยานยนต์ ทั่วโลกก าลังเปลี่ยนทิศทางไปสู่ยานยนต์ไฟฟูา ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจาก
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีแบตเตอรี่ ที่ท าให้ยานยนต์ไฟฟูามีประสิทธิภาพที่เพ่ิมขึ้นและราคาที่ลดลง รวมทั้ง
ทิศทางการพัฒนาที่มุ่งไปสู่สังคม คาร์บอนต่ า 

จากสถานการณ์และแนวนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศดังกล่าว จึงได้
ก าหนด เปูาหมายการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟูาของประเทศไทยในระยะต่อไป รวม ๓ 
ประเด็น เพ่ือให้สามารถบรรลุเปูาหมายการพัฒนาตามที่คณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟูาแห่งชาติก าหนด 
และสามารถ บรรเทาผลกระทบต่าง ๆ ในระยะเปลี่ยนผ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่  

๑) สร้างอุปสงค์ของยานยนต์ไฟฟูา ประเภทต่าง ๆ เพ่ือการใช้ในประเทศและส่งออก โดย
สร้างความต้องการใช้ของตลาดภายในประเทศ และการส่งออกของรถยนต์ไฟฟูาตามประเภทของยานยนต์ 
โดยเฉพาะยานยนต์ประเภทไฮบริด ปลั๊กอินไฮบริดที่มี ส่วนส าคัญในการสร้างความคุ้นเคยให้แก่ผู้บริโภคในช่วง
ระยะเปลี่ยนผ่าน  

๒) ส่งเสริมผู้ประกอบการเดิม ให้สามารถปรับตัวไปสู่การผลิตยานยนต์ไฟฟูา และสนับสนุน
การลงทุนเทคโนโลยีที่ส าคัญของยานยนต์ไฟฟูา ในประเทศ เพ่ือที่จะปรับอุตสาหกรรมให้เข้ากับกระแสโลก 
สอดรับกับความต้องการที่จะเกิดขึ้น ผู้ประกอบการ ชิ้นส่วนยานยนต์สามารถปรับตัวสู่อุตสาหกรรมยานยนต์
ไฟฟูา หรือปรับเปลี่ยนธุรกิจไปสู่ธุรกิจที่เหมาะสม และบรรเทาผลกระทบให้ผู้ผลิตรถยนต์สันดาปภายในเดิม 
รวมทั้งกลุ่มผู้ประกอบการในสาขาอ่ืนที่ได้รับผลกระทบ  

๓) สร้างความพร้อมของปัจจัยสนับสนุนอย่างเป็นระบบ โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนา
บุคลากร การลงทุน โรงงานผลิตแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหากด าเนินการดังกล่าวได้
เร็วจะเป็นผลดี ต่อการส่งออกของประเทศ 
๒. เป้าหมายการพัฒนา  

๒.๑ ความเชื่อมโยงของหมุดหมายกับเปูาหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ และ
ยุทธศาสตร์ชาติ หมุดหมายที่ ๓ ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟูาที่ส าคัญของโลกเชื่อมโยงกับเปูาหมายหลัก
ของ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ใน ๓ เปูาหมาย ประกอบด้วย  

เปูาหมายที่ ๑) การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและ บริการสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม โดยการ
ยกระดับให้ขีดความสามารถในการแข่งขัน เศรษฐกิจท้องถิ่น และ ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถเชื่อมโยงกับ
ห่วงโซ่มูลค่า และประเทศไทยมีระบบนิเวศท่ีสนับสนุนการค้าการลงทุน และการพัฒนานวัตกรรม  

เปูาหมายที่ ๒) การพัฒนาคนส าหรับโลกยุคใหม่ โดยมุ่งพัฒนาให้คนไทยมีทักษะ ที่จ าเป็น
ส าหรับโลกยุคใหม่และมีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม สอดคล้องกับความต้องการของ  ภาคการ
ผลิตเปูาหมาย และได้รับความคุ้มครองทางสังคมที่ส่งเสริมความมั่นคงในชีวิต และ  

เปู าหมายที่ ๔ )การ เปลี่ ยนผ่ านการผลิ ตและบริ โภคไปสู่ คว ามยั่ ง ยืน  โดยการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติในการผลิตและบริโภคอย่างมี ประสิทธิภาพ ให้ความส าคัญกับการจัดการปัญหามลพิษ
ส าคัญด้วยวิธีการที่ยั่งยืน รวมทั้งการปล่อยก๊าซเรือน กระจกของประเทศมีแนวโน้มลดลง 

หมุดหมายที่ ๓ ยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาศักยภาพทรัพยากร มนุษย์ที่
มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตโดยในช่วงวัยแรงงาน มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพ ทักษะ และ  
สมรรถนะแรงงานอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ทั้งนี้ หมุดหมายที่ ๓ ยัง
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สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่มุ่งเน้นการ
ส่งเสริมการบริโภค และการผลิตที่ยั่งยืน และการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพ
ภูมิอากาศ โดยมุ่งเน้น การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการสร้างสังคมคาร์บอนต่ า 

๒.๒ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด และค่าเปูาหมายของการพัฒนาระดับหมุดหมาย  
เปูาหมายที่ ๑ การสร้างอุปสงค์ของรถยนต์ไฟฟูาประเภทต่าง ๆ เพ่ือการใช้ในประเทศและ

ส่งออก 
เปูาหมายที่ ๒ ผู้ประกอบการเดิมสามารถปรับตัวไปสู่การผลิตยานยนต์ไฟฟูาและมีการลงทุน

เทคโนโลยี ยานยนต์ไฟฟูาที่ส าคัญภายในประเทศ 
เปูาหมายที่ ๓ การสร้างความพร้อมของปัจจัยสนับสนุนอย่างเป็นระบบ 
 

๓. แผนที่กลยุทธ์ 

 
 

๔. กลยุทธ์การพัฒนา  
กลยุทธ์ที่ ๑ การส่งเสริมให้ผู้ใช้ยานยนต์ในภาคส่วนต่าง ๆ ปรับเปลี่ยนมาใช้ยานยนต์ไฟฟูา

เพ่ิมมากข้ึน 
กลยุทธ์ที่ ๒ การสนับสนุนให้เกิดการขยายตัวของตลาดส่งออกยานยนต์ไฟฟูา 
กลยุทธ์ที่ ๓ การก าหนดเปูาหมาย/แผน และด าเนินการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมยานยนต์เดิม

ไปสู่ยานยนต์ ไฟฟูา อย่างเป็นระบบชัดเจนตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน ในระยะ ๕ ปี 
กลยุทธ์ที่ ๔ การยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทยในการลงทุนผลิตยานยนต์

ไฟฟูา แบตเตอรี่ และชิ้นส่วนส าคัญ 
กลยุทธ์ที่ ๕ มาตรการส าหรับกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ 
กลยุทธ์ที่ ๖ การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟูาและยาน

ยนต์ไร้คนขับ 
กลยุทธ์ที่ ๗ โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานที่มีความพร้อมรองรับปริมาณการใช้งานยานยนต์

ไฟฟูา ในอนาคตได้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ 
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กลยุทธ์ที่  ๘ การปรับปรุงและจัดท ากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องให้เ อ้ือกับการเติบโตของ
อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟูา และให้ความส าคัญกับการบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างรัฐและเอกชน 

กลยุทธ์ที่  ๙ การผลิตและพัฒนาทักษะแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของ
อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟูา 

กลยุทธ์ที่ ๑๐ มาตรฐานด้านคุณสมบัติและความปลอดภัย 
กลยุทธ์ที่ ๑๑ การสนับสนุนเงินทุนให้กับผู้ประกอบการที่ลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์

พลังงานสะอาด 
 

หมุดหมายที่ ๔ ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง  
๑. สถานการณ์การพัฒนาที่ผ่านมา  

การให้บริการทางการแพทย์แก่ชาวต่างชาติเพ่ิมขึ้น แต่ต้องค านึงผลกระทบต่อโอกาสในการ
เข้าถึงบริการ สุขภาพของคนไทย โดยปี ๒๕๖๒ มีชาวต่างชาติมาใช้บริการทางการแพทย์ ๓.๖ ล้านคนครั้ง 
สร้างรายได ้๔๑,๐๐๐ ล้านบาท จากราคาค่าบริการและชื่อเสียงของบุคลากรทางการแพทย์ที่ดีกว่ากว่าประเทศ
อ่ืนเมื่อเทียบ บริการในระดับเดียวกัน แต่เมื่อพิจารณาถึงการกระจายบุคลากรทางการแพทย์ในประเทศยังคงมี
ความเหลื่อมล้ า กันในระหว่างภาค และเมื่อเปรียบกับประเทศอ่ืน ๆ พบว่าประเทศไทยยังมีสัดส่วนแพทย์ต่อ
ประชากร ๑,๐๐๐ คน เพียง ๐.๕ เทียบกับเกาหลีใต้ ๒.๔ และสิงคโปร์ ๑.๙ ขณะที่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพที่
มุ่งเน้นการสร้างรายได้และ การให้บริการชาวต่างชาติอาจท าให้มีการไหลออกของบุคลากรภาครัฐสู่ภาคเอกชน 
ส่งผลกระทบต่อการเข้าถึง บริการสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยหรืออาศัยอยู่ในพ้ืนที่
ห่างไกล ถึงแม้ปัจจุบัน มีการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาให้บริการทางการแพทย์เพ่ิมมากขึ้น ซึ่ง
ช่วยอ านวยความสะดวกและ ลดภาระงานของบุคลากร แต่ยังคงต้องค านึงถึงผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้น
จากการใช้เทคโนโลยีดังกล่าว 

การเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพและโลกาภิวัตน์ส่งผลต่อความเสี่ยงในการรับมือ
กับ โรคระบาดอุบัติใหม่อุบัติซ้ าเพ่ิมขึ้น ในช่วง ๒๐ ปีที่ผ่านมาประเทศไทยประสบปัญหาการแพร่ระบาด ของ
โรคติดต่ออุบัติใหม่จากต่างประเทศมาเป็นระยะ อาทิ โรคซาร์ส โรคไข้หวัดนก โรคไข้ซิก้า โรคไข้หวัดใหญ่ สาย
พันธุ์ใหม่ ๒๐๐๙ โรคเมอร์ส และล่าสุด โควิด-๑๙ ที่มีการแพร่ระบาดทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบ 
อย่างรุนแรงต่อภาคการท่องเที่ยวและการส่งออกของไทย ส่งผลให้ปี๒๕๖๓ เศรษฐกิจไทยหดตัวอย่างรุนแรง 
จ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในช่วงไตรมาสแรกของปี๒๕๖๓ ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปี๒๕๖๒ ถึงร้อยละ 
๓๘.๐๑ รวมทั้งยังส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนวิถีการใช้ชีวิตของประชาชน และก่อให้เกิดวิกฤตในระบบ สุขภาพ 
ดังนั้น ประเทศไทยจึงจ าเป็นต้องมีการปรับโครงสร้าง ระบบ อุปกรณ์ และก าลังคนในการควบคุม และจัดการ
โรคระบาดให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือปูองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดต่อระบบสาธารณสุขและเศรษฐกิจ ของประเทศ 

 

๒. เป้าหมายการพัฒนา  
๒.๑ ความเชื่อมโยงของหมุดหมายกับเปูาหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ และ

ยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพสูงจะสอดรับกับเปูาหมาย
หลัก ๔ ประการของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ได้แก่  

เปูาหมายที่ ๑) การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการ สู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม โดยการ
ใช้นวัตกรรมในการผลิตสินค้าและจัดบริการทางการแพทย์และสุขภาพ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 

เปูาหมายที่ ๒) การพัฒนาคนส าหรับโลกยุคใหม่ที่มีสมรรถนะสูง ๕๖ ทางด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข เพื่อไม่ใหเ้ป็นอุปสรรคต่อการยกระดับขีดความสามารถบริการทางการแพทย์ และสุขภาพ 
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เปูาหมายที่ ๓) การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม ในการลดผลกระทบต่อการ
เข้าถึง บริการทางสาธารณสุขของคนไทย และ  

เปูาหมายที่ ๕) การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับ การเปลี่ยนแปลง
และความเสี่ยงภายใต้บริบทโลกใหม่ ในการวางแนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการ  ภาวะฉุกเฉินด้าน
สุขภาพและระบบบริการสุขภาพ นอกจากนี้ ยังเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติที่ ส าคัญในด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน ในประเด็นเปูาหมาย ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น ที่ก าหนด
อุตสาหกรรมการแพทย์แบบครบวงจรเป็นอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตที่อาศัยความเชี่ยวชาญ  ด้าน
การแพทย์ของไทย สร้างอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์  การใช้
เทคโนโลยีทางการแพทย์ใหม่ๆ ยกระดับการให้บริการทางการแพทย์อย่างมีคุณภาพในระดับสากล รวมทั้ง 
เชื่อมโยงอุตสาหกรรมทางการแพทย์และบริการท่องเที่ยวเพ่ือสุขภาพ และเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ  ด้าน
การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ในประเด็นเปูาหมาย สร้างความเป็นธรรมและลด  ความเหลื่อม
ล้ าในทุกมิติ ที่มุ่งเน้นการสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข 

๒.๒ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด และค่าเปูาหมายของการพัฒนาระดับหมุดหมาย  
เปูาหมายที่ ๑ ไทยมีศักยภาพในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากสินค้าและบริการสุขภาพ 
เปูาหมายที่ ๒ องค์ความรู้ด้านการแพทย์และสาธารณสุขมีศักยภาพ เอ้ือต่อการสร้าง

มูลค่าเพ่ิมในสินค้า และบริการทางสุขภาพ 
เปูาหมายที่ ๓ ประชาชนไทยได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสุขภาพ 
เปูาหมายที่ ๔ ระบบบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพมีความพร้อมรองรับภัยคุกคาม

สุขภาพ 
 

๓. แผนที่กลยุทธ์ 

 
 

๔. กลยุทธ์การพัฒนา  
กลยุทธ์ที่ ๑ การส่งเสริมบริการทางการแพทย์ที่มีศักยภาพในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
กลยุทธ์ที่ ๒ การผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางบริการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพระดับโลก 
กลยุทธ์ที่ ๓ การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้อุตสาหกรรมทางการแพทย์และสุขภาพ 
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กลยุทธ์ที่ ๔ การสร้างเสริมขีดความสามารถทางวิชาการด้านการศึกษา วิจัย และเทคโนโลยี
ทางการแพทย ์

กลยุทธ์ที่ ๕ การบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพบนพ้ืนฐานความสมดุลทางเศรษฐกิจและ
สุขภาพของคนไทย 

กลยุทธ์ที่ ๖ การยกระดับศักยภาพระบบบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขเพ่ือลด
ผลกระทบต่อ บริการทางเศรษฐกิจและสุขภาพ 
 

หมุดหมายที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาค  
๑. สถานการณ์การพัฒนาที่ผ่านมา  

สถานการณ์การแข่งขันทางการค้าของสหรัฐอเมริกาและจีนที่ขยายวงกว้างส่งผลกระทบ
ต่อเนื่องถึงไทย และภูมิภาคซึ่งอยู่ในพ้ืนที่ความขัดแย้งที่ต้องรักษาความสัมพันธ์กับทั้งสองประเทศ โดยเฉพาะ
การปรับเปลี่ยน ทิศทางการค้าการลงทุนในห่วงโซ่อุปทานโลก และการจัดกลุ่มทางการเมืองและเศรษฐกิจ 
ดังนั้น ทิศทางในอนาคต ของไทยจึงควรแสดงบทบาทการเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจกับประเทศต่าง ๆ ใน
ภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะ ในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง โดยเน้นความร่วมมือมากกว่าการแข่งขัน และ
ให้ไทยเป็นประตูและทางเชื่อม เพ่ือสร้างดุลยภาพที่สร้างสรรค์ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและเศรษฐกิจ
ระหว่างภูมิภาคและมหาอ านาจ เพ่ือความก้าวหน้าและมั่นคงของภูมิภาค รวมถึงควรรักษาสมดุลของ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของไทย จีน สหรัฐอเมริกา และประเทศตะวันตก โดยก าหนดความต้องการของ
ไทยในระยะยาวที่ชัดเจน ทั้งในมิติทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิต และการพัฒนาเทคโนโลยี
ระดับสูง เพ่ือสร้างความชัดเจนกับมิตรประเทศว่าไทย พร้อมร่วมมือในแนวทางดังกล่าว นอกจากนี้ เนื่องจาก
ภูมิศาสตร์ของไทยมีความใกล้กับจีน จึงต้องมียุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจในพ้ืนที่เชื่อมโยงของไทย สปป.
ลาว และจีนที่ชัดเจน เพ่ือสร้างประโยชน์จากเส้นทาง การคมนาคมจากหนองคายและเชียงรายเข้าสู่ สปป.ลาว 
และจีน เพ่ือให้เกิดการลงทุนสร้างเครือข่ายเศรษฐกิจ และระบบการค้าที่คล่องตัวของทั้ง ๓ ประเทศ 
โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือของไทย สปป.ลาว และมลฑลในจีนตอนใต้ให้เกิดเป็นการ
พัฒนาร่วมกัน 

จากการที่ไทยมีข้อได้เปรียบทางภูมิศาสตร์และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานท าให้มีศักยภาพ 
ที่จะพัฒนาการเชื่อมต่อเส้นทางขนส่งระหว่างมหาสมุทรอินเดียและแปซิฟิก และใช้ประโยชน์จากเส้นทางเชื่อม
โลก ของจีน และแผน “สร้างโลกที่ดีกว่าขึ้นมาใหม่” ที่สหรัฐอเมริกาสนับสนุนได้ รวมถึงสามารถเชื่อมโยงกับ 
กลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง เพ่ืออ านวยความสะดวกในการเชื่อมโยงการค้ากับจีน ซึ่งปัจจุบันไทย  มี
แผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการขนส่งทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ จึงควรบูรณาการเพ่ือใช้ประโยชน์ 
ทางภูมิศาสตร์ และโครงสร้างพ้ืนฐานจากเส้นทางเชื่อมต่อในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงกับจีนตอนใต้ ให้เป็นหนึ่ง
เดียวกัน ๖๖ และเชื่อมโยงกับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษต่าง ๆ เพ่ือให้เกิด
รูปธรรม ในการผลักดันการเปลี่ยนแปลงภาคการผลิตและบริการไทยสู่ระดับนานาชาติโดยมีกลยุทธ์ในการ
ขับเคลื่อน ความร่วมมือและกรอบความตกลงระหว่างประเทศเพ่ือส่งเสริมการขนส่งและโลจิสติกส์ในอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง ที่มีคณะท างานขับเคลื่อนโครงการลงทุนเพ่ือเชื่อมโยงด้านคมนาคมกับประเทศในกลุ่มอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง และจีน มีหน่วยงานรับผิดชอบภายใต้การก ากับของรองนายกรัฐมนตรีท าหน้าที่ตัดสินใจเชิง
ยุทธศาสตร์ระดับสูง ในการเจรจา และประสานงานให้มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
อาทิ กระทรวงคมนาคม รับผิดชอบด้านการขนส่งสินค้า กรมศุลกากรรับผิดชอบระบบการเชื่อมโยงข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว และพิจารณาลดภาษีน าเข้าวัสดุเพ่ือใช้ในการก่อสร้าง 
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๒. เป้าหมายการพัฒนา  
๒.๑ ความเชื่อมโยงของหมุดหมายกับเปูาหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ และ

ยุทธศาสตร์ชาติ หมุดหมายที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของ
ประเทศ มีความเชื่อมโยงกับเปูาหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ได้แก่  

เปูาหมายที่ ๑) การปรับโครงสร้าง ภาคการผลิตและบริการสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม 
เปูาหมายที่ ๒) การพัฒนาคนส าหรับโลกยุคใหม่  
เปูาหมายที่ ๓) การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม และ 
เปูาหมายที่ ๔) การเปลี่ยนผ่านการผลิตและบริโภคไปสู่ ความยั่งยืน โดยท าให้ประเทศไทยมี

ระบบนิเวศที่สนับสนุนการค้าการลงทุนสามารถเป็นฐานการค้าการลงทุน ที่ส าคัญของภูมิภาค เพ่ิมผลิตภาพ
และโอกาสของผู้ประกอบการไทยให้สามารถเชื่อมโยงกับห่วงโซ่มูลค่าระดับ ภูมิภาคและระดับโลกและยกระดับ
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งภาคการผลิตและบริการส าคัญ ซึ่งมีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ในยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่งคง ใน
มิติความร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศเพ่ือนบ้าน ภูมิภาค โลก รวมถึงองค์กรภาครัฐ  และที่มิใช่ภาครัฐ 
รวมทั้งยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ในมิติการพัฒนาอุตสาหกรรม และบริการแห่ง
อนาคต การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมไทย เชื่อมโลก ที่มุ่งเน้นเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมและ  บริการโลจิ
สติกส์อย่างไร้รอยต่อ และการรักษาและเสริมเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค ที่มุ่งเน้นการเชื่อมโยง  การค้า
การลงทุนของไทยกับต่างประเทศและขยายความร่วมมือทางการค้าการลงทุน และยุทธศาสตร์ชาติด้าน  การ
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในมิติการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็น  
มิตรต่อสภาพภูมิอากาศ ที่มุ่งเน้นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและสร้างสังคมคาร์บอนต่ า ในขณะเดียวกัน 
ยังมีความเชื่อมโยงกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นส าคัญ ได้แก่  

๑) การต่างประเทศ ในการขยายความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจ การค้า การคมนาคม และ
ทรัพยากรมนุษย ์ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีกับนานาชาติโดยเฉพาะในกลุ่มอนุภูมิภาคและภูมิภาคเอเชีย 

๒) อุตสาหกรรมและ บริการแห่งอนาคต ที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรม
เปูาหมายของประเทศไปสู่อุตสาหกรรม อนาคตที่เติบโตเป็นเสาหลักของเศรษฐกิจไทยและการสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาของ อุตสาหกรรมและบริการ  

๓) โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล โดยมุ่งเน้นการขยายขีดความสามารถ 
พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ เพ่ือยกระดับผลิต
ภาพ ของภาคการผลิตและบริการ ลดต้นทุนการผลิตและบริการที่แข่งขันได้ในระดับสากล สนับสนุนให้เกิด  
ความเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาคและภูมิภาคอย่างเป็นระบบ และ  

๔) การเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้น ๖๗ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ใช้ประโยชน์และ
สร้างการเติบโตบนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐและภาคเอกชน 

๒.๒ เปูาหมาย ตัวชี้วัด และค่าเปูาหมายของการพัฒนาระดับหมุดหมาย เปูาหมายที่ ๑ ไทย
เป็นประตูการค้าการลงทุนในภูมิภาค 

เปูาหมายที่ ๒ ไทยเป็นห่วงโซ่อุปทานของภูมิภาค 
เปูาหมายที่ ๓ ไทยเป็นประตูและทางเชื่อมโครงข่ายคมนาคมและโลจิสติกส์ของภูมิภาค 
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๓. แผนที่กลยุทธ์ 
 

 
 

๔. กลยุทธ์การพัฒนา  
กลยุทธ์ที่ ๑ การสร้างจุดยืนของไทยภายใต้บริบทโลกใหม่ 
กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและปัจจัยสนับสนุนเพ่ือเป็นประตูการค้าการลงทุน

และฐานเศรษฐกิจ ส าคัญของภูมิภาค 
กลยุทธ์ที่ ๓ การผลักดันการลงทุนเพ่ือปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมเปูาหมายสู่ไทยแลนด์ ๔.๐ 

 

หมุดหมายที่ ๖ ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและอุตสาหกรรมดิจิทัล ของอาเซียน  
๑. สถานการณ์การพัฒนาที่ผ่านมา  

อุตสาหกรรมไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์เป็นอุตสาหกรรมส าคัญของประเทศไทยมายาวนานกว่า 
๕๐ ป ีและมีความส าคัญอย่างมากต่อเศรษฐกิจของประเทศ โดยปัจจุบันประเทศไทยส่งออกเครื่องใช้ไฟฟูาและ
อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์เป็นอันดับที่ ๑๓ ของโลก และเป็นอันดับที่ ๔ ของอาเซียน มีมูลค่าการส่งออก ๑.๙ 
ล้านล้านบาท (หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ ๒๔.๓ ของมูลค่าการส่งออกสินค้าทั้งหมดของประเทศ) 
และก่อให้เกิดการจ้างงาน รวมทั้งสิ้นมากกว่า ๗๕๐,๐๐๐ คน อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมไฟฟูาและ
อิเล็กทรอนิกส์ของไทยส่วนใหญ่ ยังคงพ่ึงพาการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ และผู้ประกอบการไทยเป็น
เพียงผู้รับจ้างประกอบที่ไม่มีเทคโนโลยี เป็นของตนเอง ทั้งยังขาดความเชื่อมโยงระหว่างการวิจัยและพัฒนากับ
การผลิตเชิงพาณิชย์ โดยการมีโครงสร้าง การผลิตที่พ่ึงพาแรงงานสูงและใช้เงินลงทุนต่ า ส่งผลให้อุตสาหกรรม
ไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ของไทยยังไม่สามารถ ก้าวเป็นผู้น าตลาดของอาเซียน และไม่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิม
ทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศได้เท่าที่ควร 
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๒. เป้าหมายการพัฒนา  
๒.๑ ความเชื่อมโยงของหมุดหมายกับเปูาหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ และ

ยุทธศาสตร์ชาติ หมุดหมายที่ ๖ มุ่งตอบสนองต่อเปูาหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ จ านวน ๓ 
เปูาหมาย ได้แก่  

เปูาหมายที่ ๑) การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม โดยการ
พัฒนา ต่อยอดฐานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยในปัจจุบันให้เป็นอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะ ที่มุง่เน้นการผลิตชิ้นส่วนประกอบที่ส าคัญในห่วงโซ่อุปทานอาเซียน เป็นที่ต้องการของตลาดในอนาคต 
และมีมูลค่าสูง รวมถึงการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมดิจิทัล  

เปูาหมายที่ ๒) การพัฒนา คนส าหรับโลกยุคใหม่ โดยการพัฒนาก าลังคนที่มีทักษะที่
สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมและบริการ ในอนาคต รวมถึงอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
และอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัลของประเทศ และ  

เปูาหมายที่ ๕) การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและ
ความเสี่ยงภายใต้ บริบทโลกใหม่ โดยการส่งเสริมการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ประโยชน์ในหลากหลายภาค
ส่วนและหลากหลายมิติ ซึ่งมีความสอดคล้องกับเปูาหมายตามยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ในมิติการพัฒนา
คน เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือภัยคุกคาม ควบคู่กับ
การปูองกันและแก้ไขปัญหา ความมั่นคงและความปลอดภัยทางไซเบอร์ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน ในมิติ การพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตที่ให้ความส าคัญพัฒนาต่อ
ยอดอุตสาหกรรมเปูาหมายของประเทศ ไปสู่อุตสาหกรรมอนาคตที่เติบโตเป็นเสาหลักของเศรษฐกิจไทยและ
การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวย  ต่อการพัฒนาของอุตสาหกรรมและบริการ  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ด้านเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ ครอบคลุม เพียงพอและเข้าถึงได้ทั้งในด้านพ้ืนที่และราคา และยุทธศาสตร์ชาติด้าน
การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในมิติการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่
เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ โดยเป็นการใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการประกอบธุรกิจ
และด าเนินชีวิต เพื่อลดการปล่อย ก๊าซเรือนกระจกและสร้างสังคมคาร์บอนต่ า 

๒.๒ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด และค่าเปูาหมายของการพัฒนาระดับหมุดหมาย  
เปูาหมายที่ ๑ เศรษฐกิจดิจิทัลภายในประเทศมีการขยายตัวเพ่ิมข้ึน 
เปูาหมายที่ ๒ การส่งออกของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะของประเทศเพ่ิมข้ึน 
เปูาหมายที่ ๓ อุตสาหกรรมดิจิทัลและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะของประเทศมี

ความเข้มแข็งขึ้น 
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๓. แผนที่กลยุทธ์ 

 
 

๔. กลยุทธ์การพัฒนา  
กลยุทธ์ที่ ๑ การขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจไทยด้วยดิจิทัล 
กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนาต่อยอดฐานอุตสาหกรรมไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ 
กลยุทธ์ที่ ๓ อุตสาหกรรมดิจิทัลในประเทศที่สามารถแข่งขันได้ 
กลยุทธ์ที่ ๔ การพัฒนาระบบนิเวศเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

อัจฉริยะ อุตสาหกรรม และบริการดิจิทัล 
 
หมุดหมายที่ ๗ ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแข่งขันได้  
๑. สถานการณ์การพัฒนาที่ผ่านมา  

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นผู้ประกอบการส่วนใหญ่ที่มีจ านวนมากกว่าร้อยละ ๙๙ 
ของจ านวนวิสาหกิจภายในประเทศไทยสร้างการจ้างงานสัดส่วนกว่าร้อยละ ๗๑.๘๖ของจ านวนการจ้างงานรวม 
ก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิมแก่ระบบเศรษฐกิจ    โดยวัดจากผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม ณ ปี ๒๕๖๔ มีมูลค่ารวม ๕.๖ ล้านล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๓๔.๖ ของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ และมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๔ ต่อปีในช่วง ๕ ปีแรก (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ อย่างไรก็ดี การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ตั้งแต่ในช่วงปลายปี ๒๕๖๒ ได้ส่งผลให้
รายได้ในหลายสาขา ธุรกิจลดลง ท าให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เผชิญปัญหาการขาดสภาพคล่อง
อย่างรุนแรง น้ าไปสู่การชะลอ การจ้างงาน หยุดกิจการชั่วคราว หรือแม้กระทั่งยุติกิจการแบบถาวร 

บริบทของโลกและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและรุนแรง ส่งผลให้วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม ต้องเผชิญความท้าทายจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก และต้องเร่งปรับตัวให้ เท่าทัน
เพ่ือเพ่ิมความสามารถ ในการแข่งขันของธุรกิจ โดยเฉพาะการเติบโตอย่างรวดเร็วไร้ขีดจ ากัดของเทคโนโลยี
กระตุ้นให้ผู้ประกอบการ ต้องเปลี่ยนผ่านรูปแบบการด าเนินธุรกิจไปสู่ธุรกิจที่พ่ึงพาเทคโนโลยีมากขึ้น การเข้าสู่
สังคมสูงวัย ส่งผลต่อ การลดลงของจ านวนแรงงานและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคโดยหันไปใช้
จ่ายเพ่ือบริโภคสินค้า และบริการเกี่ยวกับสุขภาพเพ่ิมมากขึ้น ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
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อย่างฉับพลัน ท าให้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติไม่สม่ าเสมอ ส่งผลให้ผู้บริโภคมีความตื่นตัวและบริโภคสินค้าและ
บริการที่ยั่งยืน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ผลกระทบอย่างรุนแรงจากการแพร่ระบาดของโค
วิด-๑๙ ยังเป็นปัจจัย ผลักดันผู้ประกอบการให้เพ่ิมความยืดหยุ่นในการท าธุรกิจและเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล เครื่องจักร และระบบอัตโนมัติ ผลงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ผลิตภาพ เชื่อมโยงธุรกิจเข้ากับ ห่วงโซ่คุณค่าโลกและลดการพ่ึงพาตลาดใดตลาดหนึ่งเป็นหลักอันเป็นการเพ่ิม
โอกาสทางธุรกิจและกระจาย ๘๑ ความเสี่ยง ในขณะที่ภาครัฐต้องเร่งปรับปรุงและยกระดับประสิทธิภาพระบบ
การส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม ให้มีลักษณะมุ่งเปูาตอบโจทย์ผู้ประกอบการบนฐาน
ความเข้าใจธุรกิจที่ม ีความหลากหลาย จูงใจให้ผู้ประกอบการเข้าระบบและได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงและเท่า
เทียม สามารถด าเนิน ธุรกิจได้อย่างเข้มแข็งและขยายขนาดธุรกิจได 
๒. เป้าหมายการพัฒนา  

๒.๑ ความเชื่อมโยงของหมุดหมายกับเปูาหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ และ
ยุทธศาสตร์ชาติ การส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยให้เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และ
สามารถ แข่งขันได้ เป็นแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ โดยเฉพาะในยุทธศาสตร์ชาติด้าน
การสร้าง ความสามารถในการแข่งขันใน ๒ เปูาหมาย ได้แก่ ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจ
เติบโตอย่าง มีเสถียรภาพและยั่งยืน และประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น ในประเด็นการ
พัฒนาเศรษฐกิจ บนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ ผ่านการสร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะยุคใหม่ที่มีทักษะและ
จิตวิญญาณของ การเป็นผู้ประกอบการที่มีความสามารถในการแข่งขันและมีอัตลักษณ์ชัดเจน สามารถปรับตัว
และประยุกต์ใช้ เครื่องมือและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมในการประกอบธุรกิจ และได้รับ
การส่งเสริมให้เข้าถึง แหล่งเงินทุนและแหล่งเงินทุนทางเลือกด้วยการใช้ประโยชน์จากข้อมูลทั้งด้านการเงิน  
และที่มิใช่การเงินรวมทั้งสามารถเข้าถึงตลาดทั้งในและต่างประเทศทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์ที่เหมาะสม
ตามศักยภาพของ ผู้ประกอบการ โดยมีโอกาสเข้าถึงข้อมูลและได้รับการอ านวยความสะดวกและสนับสนุนให้
สามารถเข้าถึงข้อมูล ระบบคลังข้อมูลและความรู้กลางของภาครัฐอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง พร้อมทั้งยัง
สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ในเปูาหมายสังคมไทย
มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุน ต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต ในประเด็นการกระตุ้นให้ภาคธุรกิจมีการ
บริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล  โดยค านึงถึงต้นทุนทางสังคมและกระตุ้นให้เกิดการประกอบธุรกิจเพ่ือสังคม
รวมทั้งยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ใน ๒ เปูาหมาย ได้แก่ การกระจาย
ศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ และสังคม เพ่ิมโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นก าลังของการพัฒนา
ประเทศในทุกระดับ และการเพ่ิมขีด ความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการ
จัดการตนเองเพ่ือสร้างสังคมคุณภาพ ในประเด็นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือยกระดับเกษตรกรสู่
การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมในภาคการเกษตรอีกด้วย นอกจากนี้ แนวทางการ
พัฒนาตามหมุดหมายที่ ๗ ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถ
แข่งขันได้ ยังสอดคล้องกับเปูาหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ใน 

เปูาหมายที่ ๑) การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม ใน
ประเด็นภาคการผลิตและบริการ ส าคัญได้รับการยกระดับให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้น เศรษฐกิจ
ท้องถิ่นและผู้ประกอบการรายย่อย สามารถเชื่อมโยงกับห่วงโซ่มูลค่า และไทยมีระบบนิเวศที่สนับสนุนการค้า
การลงทุนและการพัฒนานวัตกรรม ผ่านการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ในแต่ละภาคธุรกิจของประเทศให้ สามารถแข่งขันได้ อีกทั้งเชื่อมโยงผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
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ขนาดย่อมกับห่วงโซ่มูลค่าโลก โดยมี ระบบนิเวศในการประกอบธุรกิจที่เหมาะสมส าหรับผู้ประกอบการในแต่
ละประเภทและสาขาธุรกิจ  

เปูาหมายที่ ๒) การพัฒนาคนส าหรับโลกยุคใหม่ ในประเด็นพัฒนาให้คนไทยมีทักษะและ
คุณลักษณะที่เหมาะสมกับโลกยุค ๘๒ ใหม่ ทั้งทักษะในด้านความรู้ ทักษะทางพฤติกรรม และคุณลักษณะตาม
บรรทัดฐานที่ดีของสังคม และ 

เปูาหมายที่ ๓) การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม ในประเด็นการลดความเหลื่อม
ล้ าทั้งเชิงรายได้ ความมั่งค่ัง และโอกาสในการแข่งขันของภาคธุรกิจ ผ่านการส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรมและ
เปิดกว้างส าหรับผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
๒.๒ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด และค่าเปูาหมายของการพัฒนาระดับหมุดหมาย  

เปูาหมายที่ ๑ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการเติบโต
และแข่งขันได ้ 

เปูาหมายที่ ๒ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีศักยภาพสูงในการด าเนินธุรกิจ สามารถ
ยกระดับและปรับตัวเข้าสู่ การแข่งขันใหม่ 

เปูาหมายที่ ๓ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถเข้าถึงและได้รับการส่งเสริมอย่างมี
ประสิทธิผล จากภาครัฐ 
 

๓. แผนที่กลยุทธ์ 

 
๔. กลยุทธ์การพัฒนา  

กลยุทธ์ที่  ๑ การพัฒนาระบบนิเวศให้ เ อ้ืออ านวยต่อการท าธุรกิจและการยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขัน ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนาแพลตฟอร์มเชื่อมโยงฐานข้อมูลวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
และส่งเสริมให ้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเข้าสู่ระบบ 

กลยุทธ์ที่ ๓ จัดให้มีกลไกทางการเงินที่เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม เพ่ือให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้อย่างทั่วถึง 
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กลยุทธ์ที่ ๔ การส่งเสริมการพัฒนา วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ให้เป็นผู้ประกอบการ
ในยุคดิจิทัล 

กลยุทธ์ที่ ๕ การยกระดับประสิทธิภาพกระบวนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมของภาครัฐ 

กลยุทธ์ที่ ๖ การพัฒนาระบบนิเวศให้เอ้ือต่อการสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพ และผู้ประกอบการที่
ขับเคลื่อนด้วย นวัตกรรม รวมทั้งให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เหมาะสม และเชื่อมโยงเข้าสู่เครือข่ายระดับโลก และ
ยกระดับสู่ตลาด ต่างประเทศ 

กลยุทธ์ที่ ๗ การส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมให้มีศักยภาพการด าเนินการในเชิงธุรกิจ 
 
หมุดหมายที่ ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างย่ังยืน  
๑. สถานการณ์การพัฒนาที่ผ่านมา  

ผลการพัฒนาที่ผ่านมาภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๙ ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑๒ ซึ่งให้ความส าคัญกับการกระจายความเจริญและยกระดับรายได้ของประชาชน และลดการกระจุก
ตัวของ การพัฒนาในกรุงเทพฯ ภาคกลาง และภาคตะวันออกไปสู่ภาคอ่ืน ๆ ของประเทศ ปรากฏว่าการพัฒนา
ของไทย ยังไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร แม้ว่าการพัฒนาภาคส่วนใหญ่จะสามารถลดความไม่เสมอภาคใน
การกระจาย รายได้ลงได้ แต่การพัฒนายังคงกระจุกตัวอยู่ในพ้ืนที่กรุงเทพฯ ภาคกลาง และภาคตะวันออก โดย
กรุงเทพฯ มีสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสูงที่สุด และเป็นพ้ืนที่เดียวซึ่งมี
สัดส่วนเพ่ิมขึ้น จากร้อยละ ๓๒.๗ ในปี ๒๕๖๐ เป็นร้อยละ ๓๓.๘ ในปี ๒๕๖๒ ในขณะที่ภาคอ่ืน ๆ มีสัดส่วน
มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาค ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศลดลง โดยภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ 
และภาคใต้ชายแดน มีสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์ต่อประเทศเพียงร้อยละ ๗.๗ ๙.๔ ๗.๙ และ ๐.๘ ตามล าดับ ใน
ส่วนของการพัฒนาในระดับ พ้ืนที่ พบว่ามีความก้าวหน้าการด าเนินงานในทุกพ้ืนที่ โดยเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน ๑๐ พ้ืนที่ นับตั้งแต่ ปี๒๕๕๘ ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ มีมูลค่าการลงทุนที่ได้รับการส่งเสริม
จากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม การลงทุน (สกท.) รวม ๘,๖๕๘ ล้านบาท มีการจัดตั้งธุรกิจใหม่ในพ้ืนที่ 
จ านวน ๔,๙๗๕ ราย มูลค่าทุนจดทะเบียน รวม ๙,๘๒๓.๐๓ ล้านบาท มีการจ้างงานแรงงานต่างด้าวตั้งแต่ปี 
๒๕๖๐ ถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ จ านวนทั้งสิ้น ๔๕๖,๐๕๒ คน และมีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานตั้งแต่ปี 
๒๕๕๙ – ๒๕๖๔ วงเงินรวม ๔๗,๒๒๓.๔๕ ล้านบาท เช่น ทางหลวง อาคารท าอากาศยาน สะพาน และด านพ
รมแดน เป็นต้น ส าหรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก มีมูลค่าการลงทุนที่ได้รับการส่งเสริมจาก สกท. ในปี 
๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ รวม ๑,๔๕๕,๑๒๑ ล้านบาท และ การพัฒนา ในระดับเมือง พบว่าประเทศไทยมีความเป็น
เมืองเพ่ิมมากขึ้น โดยในปี ๒๕๖๓ ประชากรในเขตเมือง (เทศบาล) มีประมาณ ๒๓ ล้านคน (ร้อยละ ๓๔.๔๗) 
เพ่ิมข้ึนจากปี ๒๕๕๔ ซึ่งมีประชากรในเมืองประมาณ ๒๑ ล้านคน (ร้อยละ ๓๓.๙๑) 
 
๒. เป้าหมายการพัฒนา  

๒.๑ ความเชื่อมโยงของหมุดหมายกับเปูาหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ และ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ หมุดหมายที่ ๘ ไทยมีพ้ืนที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย 
เติบโต ได้อย่างยั่งยืน มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ใน ๓ ด้านหลัก ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ในเปูาหมาย ประเทศไทยเป็นประเทศที่ พัฒนาแล้ว 
เศรษฐกิจเติบโต อย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม ในเปูาหมาย การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามา
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เป็นก าลังของการพัฒนา ประเทศในทุกระดับ และการเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา 
การพ่ึงตนเองและการจัดการ ตนเองเพ่ือสร้างสังคมคุณภาพ และยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม ในเปูาหมาย การใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโตบนฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุล ภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ นอกจากนั้น แผนกลยุทธ์
ของหมุดหมายที่ ๘ ยังสนับสนุน ๕ เปูาหมาย หลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ดังนี้  

เปูาหมายที่ ๑) การปรับโครงสร้างการผลิตสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม โดยสร้างเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นและยกระดับผู้ประกอบการให้สามารถเชื่อมโยงกับห่วงโซ่มูลค่าของภาคการผลิต ระดับประเทศ 
กระจายผลประโยชน์สู่เศรษฐกิจฐานราก  

เปูาหมายที่ ๒) การพัฒนาคนสู่โลกยุคใหม่ โดยมุ่งเน้น การพัฒนาก าลังคนให้มีคุณภาพ
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและส่งเสริมความม่ันคงในชีวิตของ ประชาชนผ่านการพัฒนาพ้ืนที่
และเมือง  

เปูาหมายที่ ๓) การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม โดยมุ่ง พัฒนาเมืองให้น่าอยู่และ
มีคุณภาพชีวิตที่ดีส าหรับประชาชนทุกกลุ่มอย่างท่ัวถึง โดยค านึงถึงภูมินิเวศ  

เปูาหมายที่ ๔) การเปลี่ยนผ่านการผลิตและบริโภคไปสู่ความยั่งยืน โดยมุ่งเน้นให้เมืองใช้
ทรัพยากรอย่างประหยัด และมีประสิทธิภาพ ลดการสร้างขยะและมลพิษ เพ่ือสุขภาพอนามัยของประชาชนทุก
กลุ่ม และ  

เปูาหมายที่ ๕) การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและ
ความเสี่ยงภายใต้บริบทโลก ใหม่ โดยส่งเสริมให้เมืองยกระดับสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ เป็นการเปลี่ยนผ่านไปสู่
ภาครัฐดิจิทัลในระดับท้องถิ่น รวมทั้งผลักดันให้เมืองเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภัยพิบัติและมี
ความสามารถในการปรับตัว ต่อการเปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบ  

๒.๒ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด และค่าเปูาหมายของการพัฒนาระดับหมุดหมาย  
เปูาหมายที่ ๑ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคและการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ขยายตัวเพิ่มข้ึน 
เปูาหมายที่ ๒ ความไม่เสมอภาคในการกระจายรายได้ของภาคลดลง 
เปูาหมายที่ ๓ การพัฒนาเมืองให้มีความน่าอยู่ อย่างยั่งยืน มีความพร้อมในการรับมือและ

ปรับตัว ต่อการเปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบ เพ่ือให้ประชาชนทุกกลุ่มมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึง 
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๓. แผนที่กลยุทธ์ 

 
 

๓. กลยุทธ์การพัฒนา  
กลยุทธ์ที่ ๑ การสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก 
กลยุทธ์ที่ ๒ การส่งเสริมกลไกความร่วมมือภาครัฐ เอกชน ประชาชน และประชาสังคมเพ่ือ

การพัฒนาพื้นที่และเมือง 
กลยุทธ์ที่ ๓ การสร้างความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โลจิสติกส์ และดิจิทัลรองรับพ้ืนที่

เศรษฐกิจหลักและเมือง 
กลยุทธ์ที่ ๔ การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง 

 
หมุดหมายที่ ๙ ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม  
๑. สถานการณ์การพัฒนาที่ผ่านมา  

ความยากจนข้ามรุ่นเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่เรื้อรังมาตั้งแต่อดีต สืบเนื่องถึงปัจจุบัน และมี
แนวโน้ม ทวีความรุนแรงขึ้นในอนาคต แม้ว่าสัดส่วนคนจนของไทยจะลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ยังคงมีคนจน
จ านวนหนึ่ง ที่ติดอยู่ในกับดักความยากจนมาเป็นเวลานาน โดยขาดโอกาสที่จะได้รับผลประโยชน์จากการ
เจริญเติบโต ทางเศรษฐกิจ และต้องส่งต่อความยากจนไปสู่ลูกหลาน โดยข้อมูลจากระบบบริหารจัดการข้อมูล
การพัฒนาคน แบบชี้เปูา ปี ๒๕๖๕ พบว่า ครัวเรือนที่มีแนวโน้มจะตกอยู่ในความยากจนข้ามรุ่น หรือเรียกโดย
ย่อว่า ครัวเรือน ยากจนข้ามรุ่น๒ มีจ านวนถึงประมาณ ๕๙๗,๒๔๘ ครัวเรือน หรือประมาณร้อยละ ๑๕ ของ
ครัวเรือนที่มีเด็ก และเยาวชนเป็นสมาชิก นอกจากนี้ จ านวนของครัวเรือนยากจนข้ามรุ่นยังมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น
จากผลของ การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ที่คาดว่าจะน าไปสู่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ตกต่ าต่อเนื่อง
ยาวนาน อันจะส่งผลให้โอกาสในการหลุดพ้นจากกับดักความยากจนยากยิ่งข้ึน 

นอกจากความเพียงพอและความครอบคลุมของความคุ้มครองทางสังคมที่จ าเพาะในแต่ละช่วง
วัยแล้ว ความคุ้มครองทางสังคมของไทยในภาพรวมยังขาดการพัฒนาเชิงระบบ เนื่องจากการจัดความคุ้มครอง 
ทางสังคมด าเนินงานโดยหลายหน่วยงาน โดยที่แต่ละหน่วยงานมีการด าเนินงานอย่างแยกส่วน ขาดการบูรณา
การ ตั้งแต่ระดับนโยบาย ระดับปฏิบัติจนถึงระดับฐานข้อมูล ส่งผลให้ระดับสิทธิประโยชน์ยังไม่เพียงพอ ในบาง



36 
 

กลุ่มเปูาหมาย อีกทั้งยังขาดการติดตามประเมินผล ซึ่งอาจท าให้เกิดการสูญเสียงบประมาณไปกับโครงการ ที่มี
ผลกระทบต่ า จนส่งผลต่อความยั่งยืนทางการคลัง นอกจากนี้ ยังขาดการเตรียมความพร้อมระบบการให้ ความ
ช่วยเหลือในภาวะวิกฤต ส่งผลให้การช่วยเหลือล่าช้า ไม่ตรงกลุ่มเปูาหมาย และไม่มีประสิทธิภาพ 
๒. เป้าหมายการพัฒนา  

๒.๑ ความเชื่อมโยงของหมุดหมายกับเปูาหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ และ
ยุทธศาสตร์ชาติ หมุดหมายที่ ๙ มุ่งตอบสนองต่อเปูาหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ จ านวน ๒ 
เปูาหมาย ได้แก่  

เปูาหมายที่ ๒) การพัฒนาคนส าหรับโลกยุคใหม่ ในด้านการสร้างหลักประกันและความ
คุ้มครองทางสังคม เพ่ือให้คนไทยมีความม่ันคงในชีวิต และ 

เปูาหมายที่ ๓) การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม โดยการสนับสนุนให้กลุ่ม
เปราะบางและผู้ด้อยโอกาสมีโอกาสในการเลื่อนชั้นทางเศรษฐกิจและสังคมสูงขึ้น  นอกจากนี้ หมุดหมายที่ ๙ 
ยังมีความสอดคล้องกับเปูาหมายตามยุทธศาสตร์ชาติใน ๒ ด้าน ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ในประเด็นเปูาหมาย สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่  เอ้ือและสนับสนุนต่อ
การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต และ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค  ทางสังคมใน ๒ 
ประเด็นเปูาหมาย คือ สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ และกระจายศูนย์กลาง ความเจริญ
ทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือเพ่ิมโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นก าลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ  

๒.๒ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด และค่าเปูาหมายของการพัฒนาระดับหมุดหมาย  
เปูาหมายที่ ๑ ครัวเรือนที่มีแนวโน้มกลายเป็นครัวเรือนยากจนข้ามรุ่น มีโอกาสในการเลื่อน

สถานะ ทางเศรษฐกิจและสังคม จนสามารถหลุดพ้นจากความยากจนได้อย่างยั่งยืน 
เปูาหมายที่ ๒ คนทุกช่วงวัยได้รับความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอต่อการด ารงชีวิต 
 

๓. แผนที่กลยุทธ์ 
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๔. กลยุทธ์การพัฒนา  
กลยุทธ์ที่ ๑ การแก้ปัญหาความยากจนข้ามรุ่นแบบมุ่งเปูาให้ครัวเรือนหลุดพ้นความยากจน

อย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ที่ ๒ การสร้างโอกาสที่เสมอภาคแก่เด็กจากครัวเรือนยากจนข้ามรุ่น 
กลยุทธ์ที่ ๓ การยกระดับความคุ้มครองทางสังคมส าหรับคนทุกช่วงวัย 
กลยุทธ์ที่ ๔ การพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ ๕ การบูรณาการฐานข้อมูลเพ่ือลดความยากจนข้ามรุ่นและจัดความคุ้มครองทาง

สังคม 
 
หมุดหมายที่ ๑๐ ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ า  
๑. สถานการณ์การพัฒนาที่ผ่านมา  

การสร้างการขยายตัวทางเศรษฐกิจตลอดช่วงที่ผ่านมาพ่ึงพิงการใช้วัตถุดิบและสินค้าขั้นกลาง
ในเกณฑ์สูง ในขณะที่ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรในการผลิตสินค้าและบริการยังอยู่ในระดับต่ า โดยข้อมูลปี 
๒๕๖๒ สัดส่วนค่าใช้จ่ายขั้นกลางต่อมูลค่าผลผลิตรวม ที่ร้อยละ ๖๑.๘๕ สูงกว่าสัดส่วนของประเทศญี่ปุุนและ
สาธารณรัฐเกาหลี ที่มีค่าร้อยละ ๔๖.๓๘ (ปี ๒๕๕๙) และ ๕๘.๖๕ (ปี ๒๕๖๑) ตามล าดับ รวมถึงข้อมูลรายงาน
ของคณะกรรมการ เศรษฐกิจและสังคมของเอเชียและแปซิฟิกแห่งสหประชาชาติชี้ให้เห็นว่าปริมาณการใช้วัสดุ
ภายในประเทศ ของประเทศไทยในปี ๒๕๕๙ (ค.ศ.๒๐๑๖) อยู่ที่ ๒.๐๖ กิโลกรัมต่อเหรียญสหรัฐ มีค่าสูงกว่า
ค่าเฉลี่ยของ กลุ่มประเทศในเอเชียแปซิฟิกและค่าเฉลี่ยของกลุ่มองค์การเพ่ือความร่วมมือและการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ แสดงให้เห็นว่าประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากรพ้ืนฐาน (ชีวมวล โลหะ อโลหะ และพลังงาน
ฟอสซิล) ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยยังต่ า มีการใช้อย่างสิ้นเปลือง และสร้างมูลค่าเพ่ิมได้น้อยกว่าที่ควร 

ความท้าทายในการขับเคลื่ อนหมุดหมาย การลดลงของความอุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลพิษที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น และแนวโน้มการเพ่ิมขึ้นของการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก อย่างต่อเนื่อง เป็นปัญหาท้าทายที่ส าคัญต่อการบรรลุเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่
สังคมไทยและประชาคมโลก ตระหนักและให้ความส าคัญมากขึ้น รวมทั้งเป็นปัจจัยก าหนดความส าเร็จที่ส าคัญ
ต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ สอดคล้องกับการด าเนินงาน
ของรัฐบาล ที่ได้ให้ความส าคัญ กับการขับเคลื่อนโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน 
เศรษฐกิจสีเขียว เพ่ือเปูาหมายการพัฒนา ที่ยั่งยืน การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุุนละออง การ
ขับเคลื่อนแผนที่น าทางการจัดการขยะพลาสติก (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๗๓) และแผนปฏิบัติการด้านการจัดการ
ขยะพลาสติก ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) รวมทั้งได้ระบุเปูาหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน
การมีส่วนร่วมลดก๊าซเรือนกระจกที่ประเทศก าหนด ตามความตกลงปารีส ขั้นต่ าที่ร้อยละ ๒๐ – ๒๕ จาก
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกปกติที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปี ๒๕๗๓ (ค.ศ. ๒๐๓๐) นอกจากนั้น ประเทศไทยก าลังอยู่
ในระหว่างการจัดท ายุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อย ก๊าซเรือนกระจกต่ าของประเทศไทยในการ
มุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ โดยคาดการณ์ประเทศไทย  จะปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงสุด 
ในช่วงปีพ.ศ. ๒๕๗๓ – ๒๕๘๓ (ค.ศ. ๒๐๓๐ – ๒๐๔๐) อย่างไรก็ตาม การพัฒนา เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจ
หมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว ยังต้องการการขับเคลื่อนโดยการบูรณาการจาก ทุกภาคส่วนและในทุกระดับของ
แผนที่เกี่ยวข้อง ในขณะที่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับที่สูงขึ้น และสอดคล้องกับกระแสโลก ยัง
เป็นเรื่องที่มีความท้าทาย รวมทั้งต้องการแนวทางและการขับเคลื่อน อย่างเป็นรูปธรรมและมีความสอดคล้อง
กับเปูาหมายการพัฒนาในด้านอื่น ๆ 
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๒. เป้าหมายการพัฒนา  
๒.๑ ความเชื่อมโยงของหมุดหมายกับเปูาหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ และ

ยุทธศาสตร์ชาติ หมุดหมายที่ ๑๐ มีความสอดคล้องกับเปูาหมายหลักของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ จ านวน ๔ เปูาหมาย ได้แก่  

เปูาหมายที่ ๑) การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการสู่เศรษฐกิจ ฐานนวัตกรรม ที่มุ่ง
ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันให้สูงขึ้น ด้วยการใช้องค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 

เปูาหมายที่ ๓) การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม เพ่ือการสร้างโอกาสและการ
กระจาย รายได้สู่ชุมชน  

เปูาหมายที่  ๔) การเปลี่ยนผ่านการผลิตและบริโภคไปสู่ความยั่งยืน โดยเน้นการใช้ 
ทรัพยากรธรรมชาติในการผลิตและบริโภคอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับขีดความสามารถในการรองรับ 
ของระบบนิเวศ และ 

เปูาหมายที่ ๕) การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง 
และความเสี่ยงภายใต้บริบทโลกใหม่ โดยเฉพาะประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ๑๐๗ นอกจากนี้ 
หมุดหมายที่ ๑๐ ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ ามีความเชื่อมโยง กับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) โดยสอดคล้องกับเปูาหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ๓ ด้าน ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความ
มั่นคง ในด้านการรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมทั้งทางบกและ
ทางทะเล เพ่ือให้มีความอุดมสมบูรณ์ และให้ผลประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน ในการอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ขับเคลื่อนประเทศไทย ด้วยนวัตกรรม
และเทคโนโลยีแห่งอนาคต สร้างระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการที่เหมาะสม และสนับสนุน การพัฒนา
อุตสาหกรรมและบริการอย่างยั่งยืน และยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่  เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและสร้างสังคมคาร์บอนต่ า สนับสนุนการลงทุนในโครงสร้าง 
พ้ืนฐานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนา และใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือลดมลพิษและผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

๒.๒ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด และค่าเปูาหมายของการพัฒนาระดับหมุดหมาย  
เปูาหมายที่  ๑ การเพ่ิมมูลค่าจากเศรษฐกิจหมุนเวียน และการใช้ทรัพยากรอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
เปูาหมายที่ ๒ การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
เปูาหมายที่ ๓ การสร้างสังคมคาร์บอนต่ าและยั่งยืน 
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๓. แผนที่กลยุทธ์ 

 
 

๔. กลยุทธ์การพัฒนา  
กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคม

คาร์บอนต่ า 
กลยุทธ์ที่ ๒ การสร้างรายได้สุทธิให้ชุมชน ท้องถิ่น และเกษตรกร จากเศรษฐกิจหมุนเวียน

และสังคมคาร์บอนต่ า 
กลยุทธ์ที่ ๓ การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรอย่างชาญ

ฉลาด บนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ ๔ การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมและกลไกสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียนและ

สังคมคาร์บอนต่ า 
กลยุทธ์ที่ ๕ การปรับพฤติกรรมทางเศรษฐกิจและการด ารงชีพเข้าสู่วิถีชีวิตใหม่อย่างยั่งยืน 

 
หมุดหมายที่ ๑๑ ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลง สภาพ
ภูมิอากาศ  
๑. สถานการณ์การพัฒนาที่ผ่านมา  

การเพ่ิมขึ้นของประชากร การขยายถิ่นฐานที่อยู่ และการพัฒนาทางกายภาพได้ท าลายความ
สมดุล ของสิ่งแวดล้อม รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส่งผลให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติทั่วโลก  ขึ้น
บ่อยครั้ง ส าหรับประเทศไทยเผชิญปัญหาภัยธรรมชาติหลากหลายประเภทและบ่อยครั้ง อาทิพายุหมุนเขตร้อน 
พายุฝนฟูาคะนอง หรือพายุฤดูร้อน คลื่นพายุซัดฝั่ง ดินโคลนถล่ม อุทกภัย ภัยแล้ง ไฟปุาและหมอกควัน  
แผ่นดินไหว คลื่นสึนามิ ข้อมูลจากรายงานความเสี่ยงด้านภูมิอากาศโลก ปีค.ศ. ๒๐๒๐ ระบุว่า ประเทศไทย จัด
อยู่ในกลุ่มประเทศท่ีมีความเสี่ยงสูงต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นอันดับ ๘ โดยในช่วง 
๒๐ ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยได้เกิดภัยธรรมชาติจ านวนถึง ๑๔๗ ครั้ง โดยเฉพาะในปี ๒๕๔๗ เกิดเหตุการณ์
คลื่นสึนามิซัดถล่มชายฝั่งอันดามันของประเทศไทย ปี ๒๕๕๔ เกิดเหตุการณ์มหาอุทกภัย และ ปี ๒๕๕๗ เกิด
แผ่นดินไหวขนาดความรุนแรง ๖.๓ ที่จังหวัดเชียงราย ขณะเดียวกัน รายงานความเสี่ยงโลกปี๒๐๒๐ จัดอันดับ
ให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงในล าดับที่ ๙๐ จากการประเมินทั้งหมด ๑๘๑ ประเทศ โดยมีค่าดัชนี
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ความเสี่ยงโดยรวมในระดับที่ ๓ (ปานกลาง) จากความเสี่ยงทั้งหมด ๕ ระดับ โดยในรายละเอียดพบว่า ประเทศ
ไทยมีความล่อแหลม อยู่ในระดับสูง มีความเปราะบาง อยู่ในระดับปานกลาง อันเนื่องมาจากจุดอ่อน  ด้าน
ความสามารถในการปรับตัว อยู่ในเกณฑ์ต่ า และความสามารถในการรับมือ อยู่ในระดับปานกลาง แม้ว่าความ
อ่อนไหวต่อความเสี่ยงจะอยู่ในระดับต่ าก็ตาม 

การจัดการและปูองกันสาธารณภัย มีการวางแนวทางเพ่ือบริหารจัดการหรือปูองกันภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ อย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุ ระหว่างเกิดเหตุ และหลังจากเกิดเหตุจนครบกระบวนการ 
แม้กระนั้นก็ตาม การช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติของหน่วยงานต่าง ๆ ยังคงมีอุปสรรคและ
ความท้าทาย หลายมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งขีดความสามารถในการจัดการกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่มีความ
รุนแรงสูงยังค่อนข้าง จ ากัด และแม้ว่าภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในประเทศส่วนใหญ่เป็นภัยซึ่งคาดการณ์ล่วงหน้าได้ 
แต่หน่วยงานให ้ความส าคัญกับมาตรการเชิงรับในการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและการฟ้ืนฟู
ตามบทบาทภารกิจ ภายใต้งบประมาณที่หน่วยงานได้รับ การจัดสรรงบประมาณของภาครัฐยังไม่ได้ให้
ความส าคัญกับมาตรการ ในการจัดการเชิงรุก อาทิการเตรียมความพร้อม การปูองกันและลดผลกระทบ
ล่วงหน้าก่อนที่จะเกิดภัยธรรมชาติ เนื่องจากผลลัพธ์เชิงปริมาณที่เกิดจากมาตรการเชิงรุกค่อนข้างวัดได้ยาก 
ด้านการรับมือกับปัญหาการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ บางภาคส่วนของสังคมไทยเริ่มมีความตื่นตัวมากขึ้น 
แต่การขับเคลื่อนหรือผลักดันมาตรการ ให้เกิดผลยังเป็นไปอย่างล่าช้า ท ามกลางข้อมูลบ่งชี้ว่า ประเทศไทยมี
ความล่อแหลมต่อความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในเกณฑ์สูง ในขณะที่มี
ขีดจ ากัดในด้านความสามารถในการรับมือกับภัยและ การปรับตัวต่อสภาวการณ์และความเสี่ยง จึงมีความ
จ าเป็นเร่งด่วนที่ประเทศไทยต้องลดความล่อแหลม รวมทั้ง สร้างขีดความสามารถในการรับมือกับความเสี่ยง 
และเพ่ิมความสามารถในการปรับตัวต่อภัยธรรมชาติและ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งจะเป็นประเด็น
การพัฒนาที่ส าคัญในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ เพ่ือลด และปูองกันผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะเกิดขึ้นกับเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความมั่นคงของประเทศ 
โดยเฉพาะภายใต้สภาพแวดล้อมที่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ ๑๑๕ ภัยธรรมชาติมีแนวโน้มทวีความ
รุนแรงมากข้ึน ประกอบกับประเทศเศรษฐกิจหลักให้ความส าคัญกับการสร้าง ความร่วมมือในการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกและภาวะโลกร้อน และน าประเด็นการค้าการลงทุนระหว่าง ประเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการ
บรรลุเปูาหมายด้านการลดก๊าซเรือนกระจกมากขึ้น รวมทั้งการเข้าสู่สังคมสูงวัย และข้อจ ากัดทางการคลังที่ท า
ให้ประชาชนและสังคมไทยมีความเปราะบางต่อผลกระทบจากภัยธรรมชาติและ การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศมากขึ้น 
๒. เป้าหมายการพัฒนา  

๒.๑ ความเชื่อมโยงของหมุดหมายกับเปูาหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ และ
ยุทธศาสตร์ชาติ เปูาหมายการพัฒนาของหมุดหมายที่ ๑๑ ได้เชื่อมโยงกับเปูาหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับ
ที่ ๑๓ จ านวน ๒ เปูาหมาย ได้แก่  

เปูาหมายที่ ๔) การเปลี่ยนผ่านการผลิตและบริโภคไปสู่ความยั่งยืน และ 
เปูาหมาย ที่ ๕) การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง

และความเสี่ยงภายใต้บริบทโลก ใหม่ หากพิจารณาถึงความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ พบว่าเปูาหมายการ
พัฒนาของหมุดหมายที่ ๑๑ มีความสอดคล้องกับเปูาหมายของยุทธศาสตร์ชาติใน ๓ ด้าน ได้แก่  

ด้านที่ ๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ในเปูาหมายที่ ๒ บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติ
และทุกระดับ เพ่ือบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้  มีความมั่นคง ปลอดภัย และมีความสงบ
เรียบร้อยในทุกระดับ และเปูาหมายที่ ๓ กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
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ประชาชน มีความพร้อมในการปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง เพ่ือให้มีความพร้อม  สามารถรับมือกับภัย
คุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบและทุกระดับความรุนแรง  

ด้านที่ ๒ ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ในเปูาหมายที่ ๑ 
ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจ เติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน ในประเด็นอุตสาหกรรม
ความมั่นคงของประเทศ มีเนื้อหาด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องกับการจัดการภัยพิบัติ ซึ่งรวมถึงระบบ
การเตือนภัยการเตรียมตัวรับมือภัยพิบัติและการให้ความช่วยเหลือทั้งในระหว่างและหลังเกิดภัยพิบัติ และ 

ด้านที่ ๕ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ในเปูาหมายที่ ๓ ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลภายใน
ขีดความสามารถของระบบนิเวศ โดยสร้างการเติบโต อย่างยั่งยืนบนสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ มุ่งเน้น
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และสร้างสังคมคาร์บอนต่ า ปรับปรุงการบริหารจัดการภัยพิบัติทั้งระบบ และ
การสร้างขีดความสามารถของประชาชนในการรับมือและ ปรับตัวเพ่ือลดความสูญเสียและเสียหายจากภัย
ธรรมชาติและผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ พร้อมทั้งสนับสนุนการลงทุนใน
โครงสร้างพ้ืนฐานที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ และดูแลภัยพิบัติ จากน้ าทั้งระบบ โดยมีการจัดระบบการ
จัดการน้ าในภาวะวิกฤติ ให้สามารถลดสูญเสีย ความเสี่ยง จากภัยพิบัติ ที่เกิดจากน้ าตามหลักวิชาการให้อยู่ใน
ขอบเขตที่ควบคุมที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการเพ่ิมความร่วมมือ ในเรื่องการจัดการภัยพิบัติในภูมิภาคได้อย่าง
ทั่วถึงและทันการณ ์ 

๒.๒ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด และค่าเปูาหมายของการพัฒนาระดับหมุดหมาย  
เปูาหมายที่ ๑ ความเสียหายและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศลดลง 
เปูาหมายที่ ๒ ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศลดลง 
เปูาหมายที่ ๓ สังคมไทยมีภูมิคุ้มกันจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 

๓. แผนที่กลยุทธ์ 
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๔. กลยุทธ์การพัฒนา  
กลยุทธ์ที่ ๑ การปูองกันและลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศในพ้ืนที่ส าคัญ 
กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพประชาชนและชุมชน ในกา ร รับมือกับภัยธรรมชาติ 

และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
กลยุทธ์ที่ ๓ การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัย

ธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
กลยุทธ์ที่ ๔ การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติระบบนิเวศเพ่ือปูองกันและลดผลกระทบ

จากภัยธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
กลยุทธ์ที่ ๕ การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศเพ่ือบริหารจัดการ และลดความเสี่ยง

จากภัยธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 
หมุดหมายที่ ๑๒ ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา แห่งอนาคต  
๑. สถานการณ์การพัฒนาที่ผ่านมา  

การพัฒนาก าลังคนของไทยเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่ส าคัญ ได้แก่ การเป็น
สังคมสูงวัย ส่งผลให้ประเทศจะขาดก าลังคนในเชิงปริมาณ ประกอบกับผลิตภาพแรงงานที่ลดลงในช่วงโควิด-
๑๙ เพ่ิมปัญหา ด้านก าลังคนเชิงคุณภาพ จนอาจเป็นข้อจ ากัดในการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การเติบโตของ
นวัตกรรมแหล่งความรู้ ระดับโลกออนไลน์ที่มีต้นทุนและราคาต่ า วงจรชีวิตของความรู้สั้นลงโดยเฉพาะด้าน
ดิจิทัลและเทคโนโลยี ที่เปลี่ยนแปลงเร็ว และแนวโน้มความต้องการเรียนรู้ตามความสนใจรายบุคคล รวมถึง
ภาคเอกชนที่เริ่มให้ ความส าคัญกับการสรรหาและการจ้างงานตามสมรรถนะในการท างานมากกว่าคุณวุฒิทาง
การศึกษา อีกทั้ง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ ส่งผลต่อวิถีการด ารงชีวิตและพฤติกรรมของคน 
และสะท้อนถึง บทบาทของเครือข่ายภาคประชาสังคมที่มีความเข้มแข็งในการร่วมแก้ไขปัญหาต่าง ๆ แต่ยังขาด
การสนับสนุน ที่มีประสิทธิภาพจากภาครัฐ จึงต้องเร่งขยายผลและต่อยอดประเด็นการพัฒนาเพ่ือน าไปสู่การ
พลิกโฉมก าลังคน สมรรถนะสูงที่มีภาวะผู้น าสูง สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงและเพ่ิมขีดความสามารถของ
ประเทศได ้

ทั้งนี้การเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาคนในสังคมสูงวัยที่มีช่วงชีวิตที่
หลากหลาย มากขึ้น ซึ่งจะกระทบต่อระบบการเรียนรู้ที่ต้องปรับเปลี่ยนให้สามารถเรียนรู้และพัฒนาสมรรถนะ
ให้ได้ตลอดเวลา รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงและเทียบโอนสมรรถนะอย่างมีคุณภาพและไร้รอยต่อ ในขณะที่คน
ไทยยังขาดทักษะชีวิต ในหลายด้าน อาทิ ความรอบรู้ด้านการเงินที่ท าให้บางคนเข้าไปอยู่ในวงจรของหนี้นอก
ระบบและในระบบ ความรอบรู้ด้านดิจิทัลที่รวมถึงความสามารถในการรับมือกับข้อมูลข่าวสารที่ผิดพลาด การ
รู้เท่าทันสื่อ รวมถึงระบบ นิเวศควรเอ้ือต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับประชากรทุกกลุ่มอย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพทั้งบนพ้ืนที่กายภาพ และบนพ้ืนที่เสมือนจริง ขณะที่กลุ่มเข้าไม่ถึงจะต้องมีมาตรการก าจัดอุปสรรค
ต่างๆ ให้สามารถเข้ามาเรียนรู้ และพัฒนาทักษะได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น 
๒. เป้าหมายการพัฒนา  

๒.๑ ความเชื่อมโยงของหมุดหมายกับเปูาหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ และ
ยุทธศาสตร์ชาติ หมุดหมายที่ ๑๒ ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่ง
อนาคต มุ่งตอบสนองเปูาหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ จ านวน ๒ เปูาหมาย ได้แก่  
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เปูาหมายที่ ๒) การพัฒนาคน ส าหรับโลกยุคใหม่ โดยคนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ 
การพัฒนาก าลังคนสมรรถนะสูงสอดคล้องกับ ความต้องการของภาคการผลิตเปูาหมาย สามารถสร้างงาน
อนาคต และสร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ ที่มีความสามารถในการสร้างและใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้ง  

เปูาหมายที่ ๓) การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาส และความเป็นธรรม ด้วยการส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ทั้งการพัฒนาระบบนิเวศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต  และพัฒนาทางเลือกในการเข้าถึงการเรียนรู้
ส าหรับผู้ที่ไม่สามารถเรียนในระบบการศึกษาปกติ นอกจากนี้ หมุดหมายที่ ๑๒ ยังมีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติใน ๓ ด้าน ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ในประเด็น
เปูาหมาย ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ ในประเด็นเปูาหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่งมีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ และ
สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอด  ช่วงชีวิต และยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ในประเด็นเปูาหมาย การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ า
ในทุกมิติ และการกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ และสังคม เพ่ิมโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็น
ก าลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ  
๒.๒ เป้าหมายและผลลัพธ์ของการพัฒนาระดับหมุดหมาย  

เปูาหมายที่ ๑ คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะที่จ าเป็น
ส าหรับ โลกยุคใหม่ มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุ้มกัน  ต่อการ
เปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉมฉับพลันของโลก สามารถด ารงชีวิตร่วมกันในสังคม ได้อย่างสงบสุข 

เปูาหมายที่ ๒ ก าลังคนมีสมรรถนะสูง สอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิตเปูาหมาย 
และสามารถ สร้างงานอนาคต 

เปูาหมายที่ ๓ ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
๓. แผนที่กลยุทธ์ 

 
๔. กลยุทธ์การพัฒนา  

กลยุทธ์ที่ ๑ คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ 
กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนาก าลังคนสมรรถนะสูง 
กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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หมุดหมายที่ ๑๓ ไทยมีภาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน  
๑. สถานการณ์การพัฒนาที่ผ่านมา 

ภาครัฐเป็นกลไกหลักกลไกหนึ่งในการดูแลประชาชนให้กินดีอยู่ดี สามารถประกอบอาชีพได้ 
และขับเคลื่อน การพัฒนาประเทศ โดยมีหน้าที่และบทบาทส าคัญในการให้บริการประชาชน และการน า
นโยบายสาธารณะ แผนการพัฒนาประเทศ และกฎหมาย สู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยปัจจัยส าคัญ
ของความส าเร็จ ของภาครัฐในการด าเนินการดังกล่าวจ าเป็นต้องอาศัยภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจ าเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องปรับตัว ให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว สถานการณ์ความไม่แน่นอนและมีความซับซ้อนเพ่ิม
มากขึ้น ภาครัฐไทยยังคงมีข้อจ ากัดในหลายประเด็นที่เป็นอุปสรรคต่อการตอบโจทย์ประชาชนได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ โดยเฉพาะการที่โครงสร้างภาครัฐยังมีขนาดใหญ่ มีส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐจ านวนมากที่มี
การท างาน ซ้ าซ้อนกัน ขาดการบูรณาการการท างานร่วมกัน ในขณะที่การมีส่วนร่วมของภาคีพัฒนาอ่ืน ๆ ใน
การบริการ ภาครัฐยังมีข้อจ ากัด ส่งผลให้การท างานและการให้บริการของภาครัฐมักเกิดปัญหาความล่าช้า ไม่
ตอบโจทย์ ความต้องการของประชาชน การให้บริการไม่ครอบคลุมพ้ืนที่อย่างทั่วถึง ซึ่งสะท้อนจากมิติด้าน
ความมีประสิทธิผล ของภาครัฐ ของดัชนีชี้วัดธรรมาภิบาลโลก พบว่า ปี ๒๕๖๒ ค่าดัชนีของไทยมีค่าที่ ๖๕.๘๗ 
คะแนน ลดลงจาก ๖๖.๘๓ คะแนน ในปี ๒๕๖๑ และน้อยกว่าประเทศสิงคโปร์ บรูไน และมาเลเซีย รวมถึงการ
ที่ภาครัฐยังขาดการมุ่งเน้น ให้มีการประสานการด าเนินงานกับทุกภาคส่วนเพ่ือให้บรรลุเปูาหมายร่วมกัน 
สะท้อนจากสถานการณ์การบรรลุ เปูาหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ยังมีสัดส่วนของเปูาหมายแผน
แม่บทย่อยภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ยังอยู่ในสถานการณ์บรรลุเปูาหมายต่ ากว่าค่าเปูาหมาย ณ ปี ๒๕๖๓ เป็น
สัดส่วนมากถึงร้อยละ ๘๐.๗๑ นอกจากนี้ สัดส่วนการลงทุนของภาคเอกชนต่อการลงทุนรวมในการจัดบริการ
สาธารณะในปี ๒๕๖๓ อยู่ที่ เพียงร้อยละ ๑๐.๗ เท่านั้น ต่ ากว่าค่าเปูาหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ ที่ร้อยละ ๒๐ ในปี ๒๕๖๕ ซึ่งรวมถึงการเข้ามามีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ในการติดตาม ตรวจสอบ
การด าเนินงานภาครัฐอาจยังมีข้อจ ากัด และไม่สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

นอกจากนั้น กฎหมายไทยจ านวนมากมีความล้าสมัย ไม่เอ้ือต่อการท างานและการปรับตัว
ของภาครัฐ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ รวมถึงการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนและภาคเอกชน 
กระบวนการแก้ไข กฎหมายมีระยะเวลานานท าให้ไม่สามารถปรับปรุงกฎหมายให้รองรับการเปลี่ยนแปลงและ
ขาดการน าเครื่องมือ และเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการแก้ไขปรับปรุง พัฒนากฎหมาย หรือยกเลิก
กฎหมาย ขาดฐานข้อมูล ด้านกฎหมายของประเทศ เพ่ือรองรับการเข้าถึงกระบวนการของกฎหมาย ให้ทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วม ในการก าหนดกฎหมาย ขาดความตระหนักถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและผลที่จะได้รับอย่าง
เคร่งครัด ส่งผลให้ เกิดความไม่เท่าเทียมกันของการบังคับใช้กฎหมาย โดยสะท้อนได้จากประสิทธิภาพในการ
บังคับใช้กฎหมาย ของประเทศไทย เทียบเคียงจากมิติด้านการบังคับใช้กฎหมายของดัชนีนิติธรรม พบว่า ในปี 
๒๕๖๓ ประเทศไทย มีคะแนน ๐.๔๗ คะแนน จัดอยู่ล าดับที่ ๘๓ จาก ๑๒๘ ประเทศทั่วโลก ทั้งนี้ คะแนนใน
การบังคับใช้กฎหมาย ของประเทศไทยมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง จาก ๐.๕๐ คะแนนในปี ๒๕๖๑ เป็น 
๐.๔๘ คะแนนในปี ๒๕๖๒ และ ๐.๔๗ คะแนน ในปี ๒๕๖๓ 
๒. เป้าหมายการพัฒนา  

๒.๑ ความเชื่อมโยงของหมุดหมายกับเปูาหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ และ
ยุทธศาสตร์ชาติ ภาครัฐจ าเป็นต้องเร่งพัฒนาและปรับตัวเพ่ือลดช่องว่างของการปฏิบัติงานให้มีศักยภาพที่
เหมาะสม ในฐานะที่เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศบนหลักการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่  
คือ การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการภาครัฐ โดยน าหลักการเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบราชการและการ
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แสวงหา ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการที่มุ่งการบรรลุเปูาหมายการพัฒนาประเทศ โดยมีประเด็นที่ต้อง
ด าเนินการ เพ่ือรับมือกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงและเสริมสร้างความสามารถของภาครัฐ ประกอบด้วย  

๑) พัฒนาการให้บริการ ภาครัฐที่ตอบโจทย์ สะดวก ประหยัด แก่ประชาชนและ
ผู้ประกอบการ โดยพัฒนาคุณภาพการให้บริการ และเปิดโอกาสให้ภาคส่วนอื่นเข้ามามีส่วนร่วม  

๒) ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐ ให้ยืดหยุ่น เชื่อมโยง เปิดกว้าง 
และมีประสิทธิภาพเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ  

๓) ปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่ใช้ข้อมูลในการบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนาประเทศ 
และสร้าง ระบบบริหารจัดการ และ ๔) การสร้างระบบบริหารภาครัฐที่ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนและพัฒนา
บุคลากร ให้มี ทักษะที่จ าเป็นในการให้บริการภาครัฐดิจิทัลและปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ มาตรการภาครัฐให้
เอ้ือต่อ การพัฒนาประเทศ ซึ่งตอบสนองต่อเปูาหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ จ านวน ๒ เปูาหมาย 
ได้แก่  

เปูาหมายที่ ๓) การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม โดยมีบริการสาธารณะทั่วถึง เท่า
เทียม และ  

เปูาหมายที่ ๕) การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับความเสี่ยงและการ
เปลี่ยนแปลง ภายใต้บริบทโลกใหม่ การพัฒนาตามหมุดหมายฯ จะสามารถส่งผลต่อการบรรลุเปูาหมายตาม
ยุทธศาสตร์ชาติใน ๔ ด้าน ได้แก่  

๑) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ในประเด็นเปูาหมาย ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข  
๒) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ใน ๒ ประเด็นเปูาหมาย คือ 

ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน และประเทศไทยมีขีด
ความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น  

๓) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมใน ๒ ประเด็นเปูาหมาย 
คือ สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ และเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการ
พัฒนา การพ่ึงตนเอง และการจัดการตนเองเพ่ือสร้างสังคมคุณภาพ  

๔) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ ๒ ประเด็น
เปูาหมาย คือ ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม  ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัว ให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ หมุดหมายที่ ๑๓ ยังมีความเชื่อมโยงกับเปูาหมายแผนแม่บทภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติ
ใน ๔ ประเด็น ได้แก่ ประเด็นที่ ๑๗ ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม ประเด็นที่ ๒๐ การบริการ
ประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประเด็นที่ ๒๒ 
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  

๒.๒ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด และค่าเปูาหมายของการพัฒนาระดับหมุดหมาย  
เปูาหมายที่ ๑ การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เข้าถึงได้ 
เปูาหมายที่ ๒ ภาครัฐที่มีขีดสมรรถนะสูง คล่องตัว 
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๓. แผนที่กลยุทธ์ 

 
๔. กลยุทธ์การพัฒนา  

กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพการให้บริการภาครัฐที่ตอบโจทย์ สะดวก และประหยัด 
กลยุทธ์ที่ ๒ การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐให้ยืดหยุ่น เชื่อมโยง 

เปิดกว้าง และมีประสิทธิภาพเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ 
กลยุทธ์ที่ ๓ การปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่ใช้ข้อมูลในการบริหารจัดการเพ่ือการ

พัฒนาประเทศ 
กลยุทธ์ที่ ๔ การสร้างระบบบริหารภาครัฐที่ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนและพัฒนาบุคลากร ให้มี

ทักษะที่จ าเป็น ในการให้บริการภาครัฐดิจิทัล และปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ มาตรการภาครัฐให้เอ้ือต่อการ
พัฒนา ประเทศ 

 
 
 

มีทั้งหมด 17 เป้าหมาย (Goals) ภายใต้หนึ่งเปูาหมายจะประกอบไปด้วยเปูาหมายย่อย ๆ 
ที่ เรียกว่า เป้าประสงค์ (Targets) ซึ่งมีจ านวนทั้งหมด 169 เปูาประสงค์ และพัฒนา  ตัวชี้ วัด 
(Indicators) จ านวน 232 ตัวชี้วัด (ทั้งหมด 244 ตัวชี้วัดแต่มีตัวที่ซ้ า 12 ตัว) เพ่ือติดตามความก้าวหน้า
ของเปูาประสงค์ดังกล่าว 

เปูาหมายการพัฒนาทั้ง 17 ข้อ สะท้อน 3 เสาหลักของมิติความยั่งยืน’ (Three Pillars of 
Sustainability) คือ มิติด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม บวกกับอีก 2 มิติ คือ มิติด้านสันติภาพและ
สถาบัน และมิติด้านหุ้นส่วนการพัฒนา ที่เชื่อมร้อยทุกมิติของความยั่งยืนไว้ด้วยกัน รวมเป็น 5 มิติ องค์การ
สหประชาชาติแบ่งเปูาหมาย 17 ข้อ ออกเป็น 5 กลุ่ม (เรียกว่า 5 Ps) ประกอบด้วย 

1. People (มิติด้านสังคม): ครอบคลุมเปูาหมายที่ 1 ถึง เปูาหมายที่ 5 
2. Prosperity (มิติด้านเศรษฐกิจ): ครอบคลุมเปูาหมายที่ 7 ถึง เปูาหมายที่ 11 
3. Planet (มิติด้านสิ่งแวดล้อม): ครอบคลุมเปูาหมายที่ 6 เปูาหมายที่ 12 และ 15 
4. Peace (มิติด้านสันติภาพและสถาบัน): ครอบคลุมเปูาหมายที่ 16 

เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 
๒๕๘๐) 
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5. Partnership (มิติด้านหุ้นส่วนการพัฒนา): ครอบคลุมเปูาหมายที่ 17 
เป้าหมายทั้ง 17 เป้าหมาย ประกอบด้วย 

เป้าหมายที่ 1 :  ขจัดความยากจนทุกรูปแบบในทุกพ้ืนที่ 
เปูาประสงค์ 1.   ภายในปี 2573 ขจัดความยากจนขั้นรุนแรงทั้งหมด ซึ่งในปัจจุบันวัดจาก

คนที่มีค่าใช้จ่ายด ารงชีพรายวันต่ ากว่า 1.25 ต่อวัน 
เปูาประสงค์ 2 ภายในปี 2573 ลดสัดส่วน ชาย หญิง และเด็ก ในทุกช่วงวัย ที่อยู่ภายใต้

ความยากจนในทุกมิติ ตามนิยามของแต่ละประเทศ ให้ลดลงอย่างน้อยครึ่งหนึ่ง 
 เปูาประสงค์ 3 ด าเนินการให้เป็นผลตามระบบและมาตรการคุ้มครองทางสังคมที่เหมาะสม

ของแต่ละประเทศ และให้ครอบคลุมถึงกลุ่มที่ยากจนและเปราะบางภายปี 2573 
เปูาประสงค์ 4 ภายในปี 2573 สร้างหลักประกันว่าชายและหญิงทุกคน โดยเฉพาะที่

ยากจนและเปราะบาง มีสิทธิเท่าเทียมกันในทรัพยากรทางเศรษฐกิจ รวมถึงการเข้าถึงบริการขั้นพ้ืนฐาน การ
เป็นเจ้าของและควบคุมเหนือที่ดินและอสังหาในรูปแบบอ่ืน มรดกทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยีใหม่ที่
เหมาะสม และบริการทางการเงิน ซึ่งรวมถึงระบบการเงินระดับฐานราก (microfinance) 

เปูาประสงค์ 5 ภายในปี 2573 สร้างภูมิต้านทาน และลดการเปิดรับและความเปราะบาง
ต่อเหตุรุนแรงที่เกี่ยวข้องกับภูมิอากาศ และภัยพิบัติทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ให้กับผู้ที่ยากจนและ
อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง 

เปูาประสงค์ 6 สร้างหลักประกันว่าจะมีการระดมทรัพยากรอย่างมีนัยส าคัญจากแหล่งที่
หลากหลาย รวมไปถึงการยกระดับความร่วมมือเพ่ือการพัฒนา เพ่ือที่จะจัดให้มีแนวทางที่เพียงพอและคาดเดา
ได้ แก่ประเทศก าลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด ในการด าเนินงานตามแผนงานและ
นโยบายเพื่อยุติความยากจนในทุกมิติ 

เปูาประสงค์ 7 สร้างกรอบนโยบายที่เหมาะสมในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับ
นานาชาติ บนฐานของยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สนับสนุนความยากจน (pro-poor) และค านึงถึงความ
ละเอียดอ่อนเชิงเพศภาวะ (gender-sensitive) เพ่ือจะสนับสนุนการเร่งการลงทุนเพ่ือปฏิบัติการขจัดความ
ยากจน 

เป้าหมายที่ 2 : ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการและ
ส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน 

เปูาประสงค์ 1 ยุติความหิวโหยและสร้างหลักประกันให้ทุกคนโดยเฉพาะคนที่ยากจนและ
อยู่ในภาวะเปราะบาง อันรวมถึงทารก ได้เข้าถึงอาหารที่ปลอดภัย มีโภชนาการ และเพียงพอตลอดทั้งปี ภายใน
ปี 2573 

เปูาประสงค์ 2 ยุติภาวะทุพโภชนาการทุกรูปแบบและแก้ไขปัญหาความต้องการสารอาหาร
ของหญิงวัยรุ่น หญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร และผู้สูงอายุ ภายในปี 2573 รวมถึงบรรลุเปูาหมายที่ตกลง
ร่วมกันระหว่างประเทศว่าด้วยภาวะแคระแกร็นและผอมแห้งในเด็กอายุต่ ากว่า 5 ปี ภายในปี 2568 

เปูาประสงค์ 3 เพ่ิมผลิตภาพทางการเกษตรและรายได้ของผู้ผลิตอาหารรายเล็ก โดยเฉพาะ
ผู้หญิง คนพ้ืนเมือง เกษตรแบบครอบครัว คนเลี้ยงปศุสัตว์ ชาวประมง ให้เพ่ิมขึ้นเป็น 2 เท่า โดยรวมถึงการ
เข้าถึงที่ดินและทรัพยากรและปัจจัยน าเข้าในการผลิต ความรู้ บริการทางการเงิน ตลาด และโอกาสส าหรับการ
เพ่ิมมูลค่าและการจ้างงานนอกฟาร์มอย่างปลอดภัยและเท่าเทียม ภายในปี 2573 
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เปูาประสงค์ 4 สร้างหลักประกันระบบการผลิตที่ยั่งยืนและสามารถน าไปปรับใช้ในระบบ
การเกษตรที่สามารถเพ่ิมผลผลิตและการผลิตได้ ที่ช่วยรักษาระบบนิเวศน์ ที่เพ่ิมความเข้มแข็งในการรับมือกับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สภาพอากาศที่รุนแรง ความแห้งแล้ง น้ าท่วม และภัยพิบัติอ่ืนๆ ที่จะท าให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อคุณภาพพ้ืนที่และดิน ภายในปี 2573 

เปูาประสงค์ 5 คงความหลากหลายทางพันธุกรรมของเมล็ดพันธุ์พืชที่ใช้เพาะปลูก สัตว์ใน
ไร่นาและที่เลี้ยงตามบ้านเรือน และชนิดพันธุ์ตามธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับพืชและสัตว์เหล่านั้น รวมถึงให้มี
ธนาคารเมล็ดพันธุ์และพืชที่มีการจัดการที่ดีและมีความหลากหลาย ทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และ
ระดับนานาชาติ และสร้างหลักประกันว่าจะมีการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์เกิดจากการใช้ทรัพยากรทาง
พันธุกรรมและองค์ความรู้ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม ตามที่ตกลงกันระหว่างประเทศ 
ภายในปี 2573 

เปูาประสงค์ 6 เพ่ิมการลงทุนตลอดจนการยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่อง
โครงสร้างพื้นฐานในชนบท การวิจัยเกษตรและการขยายการบริการ การพัฒนาเทคโนโลยี และการท าธนาคาร
ยีนของพืชและสัตว์ เพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการผลิตสินค้าเกษตรในประเทศก าลังพัฒนา โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด 

เปูาประสงค์ 7 แก้ไขและปูองกันการกีดกันและการบิดเบือนทางการค้าในตลาดเกษตรโลก 
รวมถึงทางการขจัดการอุดหนุนสินค้าเกษตรเพ่ือการส่งออกทุกรูปแบบและมาตรการเพ่ือการส่งออกทุกแบบที่
ให้ผลในลักษณะเดียวกัน โดยให้เป็นไปตามอาณัติของรอบการพัฒนาโดฮา 

เปูาประสงค์ 8 เลือกใช้มาตรการที่สร้างหลักประกันได้ว่าตลาดโภคภัณฑ์อาหารและตลาด
อนุพันธ์สามารถท างานได้อย่างเหมาะสม และอ านวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของตลาดและข้อมูล
ส ารองอาหารได้อย่างทันการณ์ เพ่ือจ ากัดความผันผวนของราคาอาหารที่รุนแรง 

เป้าหมายที่ 3 : สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีส าหรับ
ทุกคนในทุกวัย 

 เปูาประสงค์ 1 ลดอัตราการตายของมารดาทั่วโลกให้ต่ ากว่า 70 ต่อการเกิดมีชีพ 1 แสน
คน ภายในปี 2573 

เปูาประสงค์ 2 ยุติการตายที่ปูองกันได้ของทารกแรกเกิดและเด็กอายุต่ ากว่า 5 ปี โดยทุก
ประเทศมุ่งลดอัตราการตายในทารกลงให้ต่ าถึง 12 คน ต่อ การเกิดมีชีพ 1,000 คน และลดอัตราการตายใน
เด็กอายุต่ ากว่า 5 ปี ลงให้ต่ าถึง 25 คน ต่อการเกิดมีชีพ 1,000 คน ภายในปี 2573 

เปูาประสงค์ 3 ยุติการแพร่กระจายของเอดส์ วัณโรค มาลาเรีย และโรคเขตร้อนที่ถูกละเลย 
และต่อสู้กับโรคตับอักเสบ โรคติดต่อทางน้ า และโรคติดต่ออ่ืนๆ ภายในปี 2573 

เปูาประสงค์ 4 ลดการตายก่อนวัยอันควรจากโรคไม่ติดต่อให้ลดลงหนึ่งในสาม ผ่านทางการ
ปูองกันและการรักษาโรค และสนับสนุนสุขภาพจิตและความเป็นอยู่ที่ดี ภายในปี 2573 

เปูาประสงค์ 5 เสริมสร้างการปูองกันและการรักษาการใช้สารในทางที่ผิด ซึ่งรวมถึงการใช้
ยาเสพติดในทางท่ีผิดและการใช้แอลกอฮอล์ในทางอันตราย 

เปูาประสงค์ 6 ลดจ านวนการตายและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนทั่วโลกลงครึ่งหนึ่ง 
ภายในปี 2563 

เปูาประสงค์ 7 สร้างหลักประกันว่ามีการเข้าถึงบริการ ข้อมูล การให้การศึกษาเกี่ยวกับ
อนามัยเจริญพันธุ์โดยถ้วนหน้า รวมถึงการวางแผนครอบครัว และการผสานอนามัยเจริญพันธุ์ในยุทธศาสตร์
และแผนงานระดับชาติ ภายในปี 2573 



49 
 

เปูาประสงค์ 8 บรรลุการมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า รวมถึงการปูองกันความเสี่ยงทาง
การเงิน การเข้าถึงการบริการสาธารณสุขจ าเป็นที่มีคุณภาพ และเข้าถึงยาและวัคซีนจ าเป็นที่ปลอดภัย มี
ประสิทธิภาพ มีคุณภาพ และมีราคาที่สามารถซ้ือหาได้ 

เปูาประสงค์ 9 ลดจ านวนการตายและการเจ็บปุวยจากสารเคมีอันตรายและจากมลพิษและ
การปนเปื้อนทางอากาศ น้ า และดิน ให้ลดลงอย่างมาก ภายในปี 2573 

เปูาประสงค์ 10 เสริมการด าเนินงานของกรอบอนุสัญญาขององค์การอนามัยโลกว่าด้วยการ
ควบคุมยาสูบในทุกประเทศตามความเหมาะสม 

เปูาประสงค์ 11 สนับสนุนการวิจัยและการพัฒนาวัคซีนและยาส าหรับโรคติดต่อและไม่
ติดต่อที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศก าลังพัฒนา ให้มีการเข้าถึงยาและวัคซีนจ าเป็นในราคาที่สามารถซื้อหา
ได้ ตามปฏิญญาโดฮาความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้าและการสาธารณสุข ซึ่ง
เน้นย้ าสิทธิส าหรับประเทศก าลังพัฒนาที่จะใช้บทบัญญัติในความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่
เกี่ยวกับการค้าอย่างเต็มที่ในเรื่องการผ่อนปรนเพ่ือจะปกปูองสุขภาพสาธารณะและโดยเฉพาะการเข้าถึงยาโดย
ถ้วนหน้า 

เปูาประสงค์ 12 เพ่ิมการใช้เงินที่เก่ียวกับสุขภาพ และการสรรหา การพัฒนา การฝึกฝน และ
การเก็บรักษาก าลังคนด้านสุขภาพในประเทศก าลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนาน้อยที่สุดและรัฐ
ก าลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก 

เปูาประสงค์ 13 เสริมขีดความสามารถส าหรับทุกประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศ
ก าลังพัฒนา ในเรื่องการแจ้งเตือนล่วงหน้า การลดความเสี่ยง และการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสุขภาพใน
ระดับประเทศและระดับโลก 

เป้าหมายที่ 4 : สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่า
เทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

 เปูาประสงค์ 1 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนส าเร็จการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ เท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย น าไปสู่ผลลัพธ์ทางการเรียนที่มี
ประสิทธิผล ภายในปี 2573 

เปูาประสงค์ 2 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเข้าถึงการพัฒนา การดูแล 
และการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ส าหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ ภายในปี 2573 เพ่ือให้เด็ก
เหล่านั้นมีความพร้อมส าหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา 

เปูาประสงค์ 3 ให้ชายและหญิงทุกคนเข้าถึงการศึกษาวิชาเทคนิค อาชีวศึกษา อุดมศึกษา 
รวมถึงมหาวิทยาลัยที่มีราคาที่สามารถจ่ายได้และมีคุณภาพ ภายในปี 2573 

เปูาประสงค์ 4 เพ่ิมจ านวนเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีทักษะที่จ าเป็น รวมถึงทักษะทางเทคนิค
และอาชีพส าหรับการจ้างงาน การมีงานที่ดี และการเป็นผู้ประกอบการ ภายในปี 2573 

เปูาประสงค์ 5 ขจัดความเหลี่อมล้ าทางเพศในการศึกษา และสร้างหลักประกันว่ากลุ่มที่
เปราะบางซึ่งรวมถึงผู้พิการ ชนพ้ืนเมือง และเด็ก เข้าถึงการศึกษาและการฝึกอาชีพทุกระดับอย่าง เท่าเทียม 
ภายในปี 2573 

เปูาประสงค์ 6 สร้างหลักประกันว่าเยาวชนทุกคนและผู้ใหญ่ในสัดส่วนสูง ทั้งชายและหญิง 
สามารถอ่านออกเขียนได้และค านวณได้ ภายในปี 2573 
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เปูาประสงค์ 7 สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่จ าเป็นส าหรับ
ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมไปถึง การศึกษาส าหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืน สิทธิ
มนุษยชน ความเสมอภาคระหว่างเพศ การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความสงบสุขและไม่ใช้ความรุนแรง การเป็น
พลเมืองของโลก และความนิยมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและในส่วนร่วมของวัฒนธรรมต่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน ภายในปี 2573 

เปูาประสงค์ 8 สร้างและยกระดับอุปกรณ์และเครื่องมือทางการศึกษาที่อ่อนไหวต่อเด็ก ผู้
พิการ และเพศภาวะ และให้มีสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ปลอดภัย ปราศจากความรุนแรง ครอบคลุมและ
มีประสิทธิผลส าหรับทุกคน 

เปูาประสงค์ 9 ขยายจ านวนทุนการศึกษาในทั่วโลกที่ให้ส าหรับประเทศก าลังพัฒนา
โดยเฉพาะประเทศพัฒนาน้อยที่สุด รัฐก าลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก และประเทศในแอฟริกา ในการสมัคร
เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา รวมถึงการฝึกอาชีพ และโปรแกรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ด้านเทคนิค วิศวกรรม และวิทยาศาสตร์ในประเทศพัฒนาแล้วและประเทศก าลังพัฒนาอ่ืนๆ ภายในปี 2563 

เปูาประสงค์ 10 เพ่ิมจ านวนครูที่มีคุณภาพ รวมถึงการด าเนินการผ่านทางความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในการฝึกอบรมครูในประเทศก าลังพัฒนา เฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด และรัฐ
ก าลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก ภายในปี 2573 

เป้าหมายที่ 5 : บรรลุความเท่าเทยีมระหว่างเพศ และเสริมอ านาจให้แก่สตรีและเด็กหญิง  
 เปูาประสงค์ 1 ยุติการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบที่มีต่อผู้หญิงและเด็กหญิงในทุกท่ี 
เปูาประสงค์ 2 ขจัดความรุนแรงทุกรูปแบบที่มีต่อผู้หญิงและเด็กหญิงทั้งในที่สาธารณะและ

ที่รโหฐาน รวมถึงการค้ามนุษย์ การกระท าทางเพศ และการแสวงประโยชน์ในรูปแบบอื่น 
เปูาประสงค์ 3 ขจัดแนวปฏิบัติที่เป็นภัยทุกรูปแบบ อาทิ การแต่งงานในเด็กก่อนวัยอันควร

โดยการบังคับ และการท าลายอวัยวะเพศหญิง 
เปูาประสงค์ 4 ยอมรับและให้คุณค่าต่อการดูแลและการท างานบ้านแบบไม่ได้รับค่าจ้าง 

โดยจัดเตรียมบริการสาธารณะ โครงสร้างพ้ืนฐานและนโยบายการคุ้มครองทางสังคมให้ และสนับสนุนความ
รับผิดชอบร่วมกันภายในครัวเรือนและครอบครัว ตามความเหมาะสมของแต่ละประเทศ 

เปูาประสงค์ 5 สร้างหลักประกันว่าผู้หญิงจะมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่และมีประสิทธิผลและมี
โอกาสทีเ่ท่าเทียมในการเป็นผู้น าในทุกระดับของการตัดสินใจในทางการเมือง เศรษฐกิจ และภาคสาธารณะ 

เปูาประสงค์ 6 สร้างหลักประกันว่าจะมีการเข้าถึงสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์
และสิทธิการเจริญพันธุ์โดยถ้วนหน้า ตามที่ตกลงในแผนปฏิบัติการของการประชุมนานาชาติว่าด้วยประชากร
และการพัฒนา และแผนปฏิบัติการปักก่ิงและเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมทบทวนเหล่านั้น 

เปูาประสงค์ 7 ด าเนินการปฏิรูปเพ่ือให้ผู้หญิงมีสิทธิที่เท่าเทียมในทรัพยากรทางเศรษฐกิจ 
รวมทั้ง การเข้าเป็นเจ้าของที่ดิน การควบคุมที่ดินและทรัพย์สินในรูปแบบอ่ืน การบริการทางการเงิน การรับ
มรดก และทรัพยากรธรรมชาติ ตามกฎหมายของประเทศ 

เปูาประสงค์ 8 เพ่ิมพูนการใช้เทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพ่ือส่งเสริมการให้อ านาจแก่ผู้หญิง 

เปูาประสงค์ 9 เลือกใช้และเสริมความเข้มแข็งแก่นโยบายที่ดีและกฎระเบียบที่บังคับใช้ได้ 
เพ่ือส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและการให้อ านาจแก่ผู้หญิงและเด็กหญิงทุกคนในทุกระดับ 
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เป้าหมายที่ 6 : สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้ าและสุขอนามัยส าหรับทุกคนและมีการ
บริหารจัดการที่ยั่งยืนส าหรับทุกคน 

 เปูาประสงค์ 1 บรรลุเปูาหมายการให้ทุกคนเข้าถึงน้ าดื่มที่ปลอดภัยและมีราคาที่สามารถซื้อ
หาได้ ภายในปี 2573 

เปูาประสงค์ 2 บรรลุเปูาหมายการให้ทุกคนเข้าถึงสุขอนามัยที่พอเพียงและเป็นธรรม และ
ยุติการขับถ่ายในที่โล่ง โดยให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อความต้องการของผู้หญิง เด็กหญิง และกลุ่มที่อยู่ใต้
สถานการณ์ท่ีเปราะบาง ภายในปี 2573 

เปูาประสงค์ 3 ปรับปรุงคุณภาพน้ า โดยการลดมลพิษ ขจัดการทิ้งขยะและลดการปล่อย
สารเคมีอันตรายและวัตถุอันตราย ลดสัดส่วนน้ าเสียที่ไม่ผ่านกระบวนการลงครึ่งหนึ่ง และเพ่ิมการน ากลับมาใช้
ใหม่และการใช้ซ้ าที่ปลอดภัยอย่างยั่งยืนทั่วโลก ภายในปี 2573 

เปูาประสงค์ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ าในทุกภาคส่วนและสร้างหลักประกันว่าจะมีการ
ใช้น้ าและจัดหาน้ าที่ยั่งยืน เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ า และลดจ านวนประชาชนที่ประสบความทุกข์จาก
การขาดแคลนน้ า ภายในปี 2573 

เปูาประสงค์ 5 ด าเนินการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าแบบองค์รวมในทุกระดับ รวมถึงผ่าน
ทางความร่วมมือระหว่างเขตแดนตามความเหมาะสม ภายในปี 2573 

เปูาประสงค์ 6 ปกปูองและฟ้ืนฟูระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับแหล่งน้ า รวมถึงภูเขา ปุาไม้ 
พ้ืนที่ชุ่มน้ า แม่น้ า ชั้นหินอุ้มน้ า และทะเลสาบ ภายในปี 2563 

เปูาประสงค์ 7 ขยายความร่วมมือระหว่างประเทศและการสนับสนุนการเสริมสร้างขีด
ความสามารถให้แก่ประเทศก าลังพัฒนาในกิจกรรมและแผนงานที่เกี่ยวข้องกับน้ าและสุขอนามัยซึ่งรวมถึงด้าน
การเก็บน้ า การขจัดเกลือ การใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการน้ าเสีย เทคโนโลยีการน าน้ ากลับมาใช้ใหม่ 

เปูาประสงค์ 8 สนับสนุนและเพ่ิมความเข้มแข็งในการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการ
พัฒนาการจัดการน้ าและสุขอนามัย 

เป้าหมายที่ 7 : สร้างหลักประกันให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ที่ยั่งยืนในราคาที่
ย่อมเยา 

 เปูาประสงค์ 1 สร้างหลักประกันว่ามีการเข้าถึงการบริการพลังงานสมัยใหม่ในราคาที่
สามารถซื้อหาได้ และเชื่อถือได้ ภายในปี 2573 

เปูาประสงค์ 2 เพ่ิมสัดส่วนของพลังงานทดแทนในการผสมผสานการใช้พลังงานของโลก 
ภายในปี 2573 

เปูาประสงค์ 3 เพ่ิมอัตราการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานของโลกให้เพ่ิมขึ้น 2 เท่า 
ภายในปี 2573 

เปูาประสงค์ 4 ยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศในการอ านวยความสะดวกในการ
เข้าถึงการวิจัย และเทคโนโลยีพลังงานที่สะอาด โดยรวมถึงพลังงานทดแทน ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และ
เทคโนโลยีเชื้อเพลิงฟอสซิลชั้นสูงและสะอาด และสนับสนุนการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงานและ
เทคโนโลยีพลังงานที่สะอาด ภายในปี 2573 

เปูาประสงค์ 5 ขยายโครงสร้างพ้ืนฐานและพัฒนาเทคโนโลยีส าหรับการจัดส่งบริการ
พลังงานที่เป็นสมัยใหม่และยั่งยืนให้โดยถ้วนหน้าในประเทศก าลังพัฒนา เฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนาน้อย
ที่สุด และรัฐก าลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก ภายในปี 2573 
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เป้าหมายที่ 8 : ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงาน
เต็มที่ มีผลิตภาพ และการมีงานที่เหมาะสมส าหรับทุกคน 

 เปูาประสงค์ 1 ท าให้การเติบโตทางเศรษฐกิจต่อหัวประชากรมีความยั่งยืนตามบริบทของ
ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของประเทศพัฒนาน้อยที่สุด มีการขยายตัวอย่าง
น้อยร้อยละ 7 ต่อปี 

เปูาประสงค์ 2 บรรลุการมีผลิตภาพทางเศรษฐกิจในระดับที่สูงขึ้นผ่านการท าให้หลากหลาย 
การยกระดับเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงการมุ่งเน้นในภาคส่วนที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงและใช้แรงงานเข้มข้น 

เปูาประสงค์ 3 ส่งเสริมนโยบายที่มุ่งเน้นการพัฒนาที่สนับสนุนกิจกรรมที่มีผลิตภาพ การ
สร้างงานที่สมควร ความเป็นผู้ประกอบการ ความสร้างสรรค์และนวัตกรรม และส่งเสริมการเกิดและการเติบโต
ของวิสาหกิจรายย่อย ขนาดเล็ก และขนาดกลาง ซึ่งรวมถึงผ่านทางการเข้าถึงบริการทางการเงิน 

เปูาประสงค์ 4 ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรของโลกในการบริโภคและการผลิต
อย่างต่อเนื่อง และพยายามที่จะไม่เชื่อมโยงระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจและความเสื่อมโทรมของ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นไปตามกรอบการด าเนินงาน 10 ปี ว่าด้วยการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนโดยมีประเทศที่
พัฒนาแล้วเป็นผู้น าในการด าเนินการไปจนถึงปี 2573 

เปูาประสงค์ 5 บรรลุการจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และการมีงานที่สมควรส าหรับหญิง
และชายทุกคน รวมถึงเยาวชนและผู้มีภาวะทุพพลภาพ และให้มีการจ่ายที่เท่าเทียมส าหรับงานที่มีคุณค่าเท่า
เทียมกัน 

เปูาประสงค์ 6 ลดสัดส่วนของเยาวชนที่ไม่มีงานท า ที่ไม่มีการศึกษา และที่ไม่ได้รับการ
ฝึกอบรม ภายในปี 2563 

เปูาประสงค์ 7 ด าเนินมาตรการโดยทันทีและมีประสิทธิภาพเพ่ือขจัดแรงงานบังคับ ยุติ
ความเป็นทาสสมัยใหม่และการค้ามนุษย์ และยับยั้งและก าจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายที่สุด ซึ่ง
รวมถึงการเกณฑ์และการใช้ทหารเด็ก และยุติการใช้แรงงานเด็กในทุกรูปแบบในปี 2568 

เปูาประสงค์ 8 ปกปูองสิทธิแรงงานและส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการท างานที่ปลอดภัย
และม่ันคงส าหรับผู้ท างานทุกคน รวมถึงผู้ท างานต่างด้าว โดยเฉพาะหญิงต่างด้าว และผู้ที่ท างานเสี่ยงอันตราย 

เปูาประสงค์ 9 ออกแบบและใช้นโยบายที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนที่จะสร้างงาน และ
ส่งเสริมวัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ภายในปี 2573 

เปูาประสงค์ 10 เสริมความแข็งแกร่งของสถาบันทางการเงินภายในประเทศเพ่ือส่งเสริมและ
ขยายการเข้าถึงการธนาคาร การประกัน และบริการทางการเงินแก่ทุกคน 

เปูาประสงค์ 11 เพ่ิมเติมความช่วยเหลือเพ่ือการค้า (Aid for Trade) ส าหรับประเทศก าลัง
พัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด รวมถึงผ่านช่องทางของกรอบการท างานแบบูรณาการ
ส าหรับความช่วยเหลือทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับการค้าแก่ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด 

เปูาประสงค์ 12 พัฒนาและท าให้เกิดการด าเนินงานของยุทธศาสตร์โลกส าหรับการจ้างงาน
ในเยาวชนและด าเนินงานตามข้อตกลงเรื่องงานของโลกขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ภายในปี 2563 

เป้าหมายที่ 9 : สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่
ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม 

 เปูาประสงค์ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ ยั่งยืนและมีความทนทาน ซึ่ง
รวมถึงโครงสร้างพ้ืนฐานของภูมิภาคและที่ข้ามเขตแดน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่
ที่ดีของมนุษย์ โดยมุ่งเปูาที่การเข้าถึงได้ในราคาที่สามารถจ่ายได้และเท่าเทียมส าหรับทุกคน 

http://sdgmove.com/2016/10/06/goal-8-decent-work-and-economic-growth/
http://sdgmove.com/2016/10/06/goal-8-decent-work-and-economic-growth/
http://sdgmove.com/2016/10/06/goal-9-industry-innovation-and-infrastructure/
http://sdgmove.com/2016/10/06/goal-9-industry-innovation-and-infrastructure/
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เปูาประสงค์ 2 ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และภายในปี 2573 
ให้เพ่ิมส่วนแบ่งของอุตสาหกรรมในการจ้างงานและผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ โดยให้เป็นไปตามสภาวะ
แวดล้อมของประเทศ และให้เพิ่มส่วนแบ่งขึ้นเป็น 2 เท่า ในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด 

เปูาประสงค์ 3 เพ่ิมการเข้าถึงบริการทางการเงินโดยรวมถึงเครดิตในราคาที่สามารถจ่ายได้
ให้แก่อุตสาหกรรมและวิสาหกิจขนาดเล็ก โดยเฉพาะในประเทศก าลังพัฒนา และให้เพ่ิมการผนวกกลุ่มเหล่านี้
เข้าสู่ห่วงโซ่มูลค่าและตลาด 

เปูาประสงค์ 4 ยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานและปรับปรุงอุตสาหกรรมเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน 
โดยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและการใช้เทคโนโลยีและกระบวนการทางอุตสาหกรรมที่สะอาดและเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากข้ึน โดยทุกประเทศด าเนินการตามขีดความสามารถของแต่ละประเทศ ภายในปี 2573 

เปูาประสงค์ 5 เพ่ิมพูนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ยกระดับขีดความสามารถทางเทคโนโลยี
ของภาคอุตสาหกรรมในทุกประเทศ โดยเฉพาะในประเทศก าลังพัฒนา และให้ภายในปี 2573 มีการส่งเสริม
นวัตกรรมและให้เพ่ิมจ านวนผู้ท างานวิจัยและพัฒนา ต่อประชากร 1 ล้านคน และการใช้จ่ายในภาคสาธารณะ
และเอกชนในการวิจัยและพัฒนาให้เพิ่มมากขึ้น 

เปูาประสงค์ 6 อ านวยความสะดวกการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่ยั่งยืนและทนทานใน
ประเทศก าลังพัฒนา ผ่านทางการยกระดับการสนับสนุนทางการเงิน เทคโนโลยี และด้านวิชาการให้แก่ประเทศ
ในแอฟริกา ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด ประเทศก าลังพัฒนาที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล และรัฐก าลังพัฒนาที่เป็นหมู่
เกาะขนาดเล็ก 

เปูาประสงค์ 7 สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรมภายในประเทศก าลัง
พัฒนา รวมถึงการให้มีสภาพแวดล้อมทางนโยบายที่น าไปสู่ความหลากหลายของอุตสาหกรรมและการเพ่ิม
มูลค่าของสินค้าโภคภัณฑ ์

เปูาประสงค์ 8 การเพ่ิมการเข้าถึงเทคโนโลยีด้านข้อมูลและการสื่อสาร และพยายามที่จะ
จัดให้มีการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตโดยถ้วนหน้าและในราคาที่สามารถจ่ายได้ ส าหรับประเทศพัฒนาน้อยที่สุด 
ภายในปี 2563 

เป้าหมายที่ 10 : ลดความไม่เสมอภาคภายในประเทศและระหว่างประเทศ 
 เปูาประสงค์ 1 ให้บรรลุอย่างต่อเนื่องและคงการเติบโตของรายได้ในกลุ่มประชากรร้อยละ 

40 ที่ยากจนที่สุด ในอัตราที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ภายในปี 2573 
เปูาประสงค์ 2 ให้อ านาจและส่งเสริมความครอบคลุมด้านสังคม เศรษฐกิจและการเมือง

ส าหรับทุกคน โดยไม่ค านึงถึงอายุ เพศ ความบกพร่องทางร่างกาย เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ แหล่งก าเนิด ศาสนา หรือ
สถานะทางเศรษฐกิจหรืออ่ืนๆ ภายในปี 2573 

เปูาประสงค์ 3 สร้างหลักประกันว่าจะมีโอกาสที่ เท่าเทียมและลดความไม่เสมอภาคของ
ผลลัพธ์ รวมถึงโดยการขจัดกฎหมาย นโยบาย และแนวทางปฏิบัติที่เลือกปฏิบัติ และส่งเสริมการออกกฎหมาย 
นโยบาย และการกระท าทีเหมาะสมในเรื่องนี้ 

เปูาประสงค์ 4 เลือกใช้นโยบาย โดยเฉพาะนโยบายการคลัง ค่าจ้าง และการคุ้มครองทาง
สังคม และให้บรรลุความเสมอภาคยิ่งข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

เปูาประสงค์ 5 พัฒนากฎระเบียบและการติดตามตรวจสอบตลาดการเงินและสถาบัน
การเงินของโลก และเสริมความแข็งแกร่งในการด าเนินการกฎระเบียบดังกล่าว 

http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-10-reduced-inequality/
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เปูาประสงค์ 6 สร้างหลักประกันว่าจะมีตัวแทนและเสียงส าหรับประเทศก าลังพัฒนาในการ
ตัดสินใจของสถาบันทางเศรษฐกิจและการเงินระหว่างประเทศเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือให้สถาบันมีประสิทธิผล เชื่อถือ
ได้ มีความรับผิดชอบ และชอบธรรมมากข้ึน 

เปูาประสงค์ 7 อ านวยความสะดวกในการอพยพและเคลื่อนย้ายคนให้เป็นไปด้วยความสงบ 
ปลอดภัยเป็นไปตามระเบียบ และมีความรับผิดชอบ รวมถึงผ่านทางการด าเนินงานตามนโยบายด้านการอพยพ
ที่มีการวางแผนและการจัดการที่ดี 

เปูาประสงค์ 8 ด าเนินการตามหลักการปฏิบัติที่เป็นพิเศษและแตกต่างส าหรับประเทศ
ก าลังพัฒนา เฉพาะอย่างยิ่งประเทศพัฒนาน้อยที่สุด โดยเป็นไปตามความตกลงองค์การการค้าโลก 

เปูาประสงค์ 9 สนับสนุนการให้ความช่วยเหลือเพ่ือการพัฒนาอย่างเป็นทางการและการ
ไหลของเงินซึ่งรวมถึงการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ไปยังรัฐที่มีความจ าเป็นมากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ประเทศก าลังพัฒนาน้อยที่สุด ประเทศในแอฟริกา รัฐก าลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก และประเทศก าลัง
พัฒนาที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล โดยให้เป็นไปตามแผนและแผนงานของประเทศเหล่านั้น 

เปูาประสงค์ 10 ลดค่าใช้จ่ายในการท าธุรกรรมของการส่งเงินกลับประเทศของผู้อพยพ 
(migrant remittance) ให้ต่ ากว่าร้อยละ 3 และขจัดการช าระเงินระหว่างประเทศ (remittance corridors) 
ที่มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าร้อยละ 5 ภายในปี 2573 

เปูาประสงค์ 11 สร้างหลักประกันว่าจะมีการเข้าถึงที่อยู่อาศัยและการบริการพ้ืนฐานที่
พอเพียงปลอดภัย และในราคาที่สามารถจ่ายได้ และยกระดับชุมชนแออัด ภายในปี 2573 

เปูาประสงค์ 12 จัดให้มีการเข้าถึงระบบคมนาคมขนส่งที่ยั่งยืน เข้าถึงได้ ปลอดภัย ในราคาที่
สามารถจ่ายได้ ส าหรับทุกคน พัฒนาความปลอดภัยทางถนน โดยการขยายการขนส่งสาธารณะ และค านึงเป็น
พิเศษถึงกลุ่มคนที่อยู่ในสถานการณ์ที่เปราะบาง ผู้หญิง เด็ก ผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย และผู้สูงอายุ 
ภายในปี 2573 

เปูาประสงค์ 13 ยกระดับการพัฒนาเมืองและขีดความสามารถให้ครอบคลุมและยั่ งยืน เพ่ือ
การวางแผนและการบริหารจัดการการตั้งถ่ินฐานของมนุษย์อย่างมีส่วนร่วม บูรณาการและยั่งยืนในทุกประเทศ 
ภายในปี 2573 

เปูาประสงค์ 14 เสริมความพยายามที่จะปกปูองและคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมและทาง
ธรรมชาติของโลก 

เปูาประสงค์ 15 ลดจ านวนการตายและจ านวนคนที่ได้รับผลกระทบและลดการสูญเสีย
โดยตรงทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของโลกที่เกิดจากภัยพิบัติ ซึ่งรวมถึงภัยพิบัติ
ที่เก่ียวกับน้ า โดยมุ่งเปูาปกปูองคนจนและคนที่อยู่ในสถานการณ์ท่ีเปราะบาง ภายในปี 2573 

เปูาประสงค์ 16 ลดผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมต่อหัวประชากรในเขตเมือง รวมถึงการ
ให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อคุณภาพอากาศ และการจัดการของเสียของเทศบาล และการจัดการของเสียอ่ืนๆ 
ภายในปี 2573 

เปูาประสงค์ 17 จัดให้มีการเข้าถึงพ้ืนที่สาธารณะสีเขียว ที่ปลอดภัยครอบคลุมและเข้าถึงได้ 
โดยถ้วนหน้า โดยเฉพาะผู้หญิง เด็ก คนชรา และผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย ภายในปี 2573 

เปูาประสงค์ 18 สนับสุนนการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในทางบวน
ระหว่างพ้ืนที่เมือง รอบเมือง และชนบท โดยการเสริมความแข็งแกร่งของการวางแผนการพัฒนาในระดับชาติ
และระดับภูมิภาค 
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เปูาประสงค์ 19 ภายในปี 2563 เพ่ิมจ านวนเมืองและกระบวนการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ที่
เลือกใช้และด าเนินการตามนโยบายและแผนที่บูรณาการ เพื่อน าไปสู่ความครอบคลุม ความมีประสิทธิภาพการ
ใช้ทรัพยากร การลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีภูมิต้านทานต่อภัยพิบัติ และ
ให้พัฒนาและด าเนินการตามการบริหารความเสี่ยงจากภัยพิบัติแบบองค์รวมในทุกระดับ ให้เป็นไปตามกรอบ
การด าเนินงานเซนไดเพ่ือการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ พ.ศ.2558-2573 

เปูาประสงค์ 20 สนับสนุนประเทศพัฒนาน้อยที่สุด รวมถึงผ่านทางความช่วยเหลือทาง
การเงินและวิชาการในการสร้างอาคารที่ยั่งยืนและทนทานโดยใช้วัสดุท้องถิ่น 

เป้าหมายที่ 11 : ท าให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิ
ต้านทานและยั่งยืน  

 เปูาประสงค์ 1 สร้างหลักประกันว่าจะมีการเข้าถึงที่อยู่อาศัยและการบริการพ้ืนฐานที่
พอเพียงปลอดภัย และในราคาที่สามารถจ่ายได้ และยกระดับชุมชนแออัด ภายในปี 2573 

เปูาประสงค์ 2 จัดให้มีการเข้าถึงระบบคมนาคมขนส่งที่ยั่งยืน เข้าถึงได้ ปลอดภัย ในราคาที่
สามารถจ่ายได้ ส าหรับทุกคน พัฒนาความปลอดภัยทางถนน โดยการขยายการขนส่งสาธารณะ และค านึงเป็น
พิเศษถึงกลุ่มคนที่อยู่ในสถานการณ์ที่เปราะบาง ผู้หญิง เด็ก ผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย และผู้สูงอายุ 
ภายในปี 2573 

เปูาประสงค์ 3 ยกระดับการพัฒนาเมืองและขีดความสามารถให้ครอบคลุมและยั่งยืน เพ่ือ
การวางแผนและการบริหารจัดการการตั้งถ่ินฐานของมนุษย์อย่างมีส่วนร่วม บูรณาการและยั่งยืนในทุกประเทศ 
ภายในปี 2573 

เปูาประสงค์ 4 เสริมความพยายามที่จะปกปูองและคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมและทาง
ธรรมชาติของโลก 

เปูาประสงค์ 5 ลดจ านวนการตายและจ านวนคนที่ได้รับผลกระทบและลดการสูญเสีย
โดยตรงทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของโลกที่เกิดจากภัยพิบัติ ซึ่งรวมถึงภัยพิบัติ
ที่เก่ียวกับน้ า โดยมุ่งเปูาปกปูองคนจนและคนที่อยู่ในสถานการณ์ท่ีเปราะบาง ภายในปี 2573 

เปูาประสงค์ 6 ลดผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมต่อหัวประชากรในเขตเมือง รวมถึงการ
ให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อคุณภาพอากาศ และการจัดการของเสียของเทศบาล และการจัดการของเสียอ่ืนๆ 
ภายในปี 2573 

เปูาประสงค์ 7 จัดให้มีการเข้าถึงพ้ืนที่สาธารณะสีเขียว ที่ปลอดภัยครอบคลุมและเข้าถึงได้ 
โดยถ้วนหน้า โดยเฉพาะผู้หญิง เด็ก คนชรา และผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย ภายในปี 2573 

เปูาประสงค์ 8 สนับสุนนการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในทางบวน
ระหว่างพ้ืนที่เมือง รอบเมือง และชนบท โดยการเสริมความแข็งแกร่งของการวางแผนการพัฒนาในระดับชาติ
และระดับภูมิภาค 

เปูาประสงค์ 9 ภายในปี 2563 เพ่ิมจ านวนเมืองและกระบวนการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ที่
เลือกใช้และด าเนินการตามนโยบายและแผนที่บูรณาการ เพื่อน าไปสู่ความครอบคลุม ความมีประสิทธิภาพการ
ใช้ทรัพยากร การลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีภูมิต้านทานต่อภัยพิบัติ และ
ให้พัฒนาและด าเนินการตามการบริหารความเสี่ยงจากภัยพิบัติแบบองค์รวมในทุกระดับ ให้เป็นไปตามกรอบ
การด าเนินงานเซนไดเพ่ือการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ พ.ศ.2558-2573 

เปูาประสงค์ 10 สนับสนุนประเทศพัฒนาน้อยที่สุด รวมถึงผ่านทางความช่วยเหลือทาง
การเงินและวิชาการในการสร้างอาคารที่ยั่งยืนและทนทานโดยใช้วัสดุท้องถิ่น 

http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-11-sustainable-cities-and-communities/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-11-sustainable-cities-and-communities/
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เป้าหมายที่ 12 : สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน 
 เปูาประสงค์ 1 ด าเนินการให้เป็นผลตามกรอบการด าเนินงานระยะ 10 ปี ว่าด้วยการผลิต

และการบริโภคที่ยั่งยืน ทุกประเทศน าไปปฏิบัติโดยประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นผู้น า โดยค านึงถึงการพัฒนาและ
ขีดความสามารถของประเทศก าลังพัฒนา 

เปูาประสงค์ 2 บรรลุการจัดการที่ยั่ งยืนและการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างมี
ประสิทธิภาพ ภายในปี 2573 

เปูาประสงค์ 3 ลดขยะเศษอาหารของโลกลงครึ่งหนึ่งในระดับค้าปลีกและผู้บริโภค และลด
การสูญเสียอาหารจากระบวนการผลิตและห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงการสูญเสียหลังการเก็บเก่ียว ภายในปี 2573 

เปูาประสงค์ 4 บรรลุเรื่องการจัดการสารเคมีและของเสียทุกชนิดตลอดวงจรชีวิตของสิ่ง
เหล่านั้นด้วยวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศที่ตกลงกันแล้ว และลดการ
ปลดปล่อยสิ่งเหล่านั้นออกสู่อากาศ น้ า และดินอย่างมีนัยส าคัญ เพ่ือจะลดผลกระทบทางลบต่อสุขภาพของ
มนุษย์และสิ่งแวดล้อมให้มากท่ีสุด ภายในปี 2563 

เปูาประสงค์ 5 ลดการเกิดของเสียโดยให้มีการปูองกัน การลดปริมาณ การใช้ซ้ า และการ
น ากลับมาใช้ใหม่ ภายในปี 2573 

เปูาประสงค์ 6 สนับสนุนให้บริษัท โดยเฉพาะบริษัทข้ามชาติและบริษัทขนาดใหญ่ รับแนว
ปฏิบัติที่ยั่งยืนไปใช้ และผนวกข้อมูลด้านความยั่งยืนลงในวงจรการรายงานของบริษัทเหล่านั้น 

เปูาประสงค์ 7 ส่งเสริมแนวปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐที่ยั่งยืน ตามนโยบาย
และการให้ล าดับความความส าคัญของประเทศ 

เปูาประสงค์ 8 สร้างหลักประกันว่าประชาชนในทุกแห่งมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องและความ
ตระหนักถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนและวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับธรรมชาติ ภายในปี 2573 

เปูาประสงค์ 9 สนับสนุนประเทศก าลั งพัฒนาในการเสริมความแข็งแกร่งของขีด
ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะขับเคลื่อนไปสู่รูปแบบการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืนยิ่งขึ้น 

เปูาประสงค์ 10 พัฒนาและด าเนินการใช้เครื่องมือเพ่ือจะติดตามตรวจสอบผลกระทบของ
การพัฒนาที่ยั่งยืนส าหรับการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนที่สร้างงานและส่งเสริมวัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 

เปูาประสงค์ 11 ท าให้การอุดหนุนเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ไร้ประสิทธิภาพและน าไปสู่การบริโภคที่
สิ้นเปลืองมีความสมเหตุสมผล โดยก าจัดการบิดเบือนทางการตลาดโดยให้สอดคล้องสภาวะแวดล้อมของ
ประเทศ รวมถึงการปรับโครงสร้างภาษีและเลิกการอุดหนุนที่เป็นภัยเหล่านั้นในที่ที่ยังมีการใช้อยู่ เพ่ือให้
สะท้อนผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยค านึงอย่างเต็มที่ถึงความจ าเป็นและเงื่อนไขที่เจาะจงของประเทศก าลัง
พัฒนาและลดผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นที่จะมีต่อการพัฒนาของประเทศเหล่านั้นในลักษณะที่เป็นการ
คุ้มครองคนจนและชุมชนที่ได้รับผลกระทบ 

เป้าหมายที่ 13 : ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพ่ือต่อสู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
ผลกระทบที่เกิดขึ้น 

 เปูาประสงค์ 1 เสริมภูมิต้านทานและขีดความสามารถในการปรับตัวต่ออันตรายและภัย
พิบัติทางธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับภูมิอากาศในทุกประเทศ 

เปูาประสงค์ 2 บูรณาการมาตรการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ และการวางแผนระดับชาติ 

http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-12-responsible-consumption-and-production/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-13-climate-action/
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เปูาประสงค์ 3 พัฒนาการศึกษา การสร้างความตระหนักรู้ และขีดความสามารถของมนุษย์
และของสถาบันในเรื่องการลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การปรับตัว การลดผลกระทบ การ
เตือนภัยล่วงหน้า 

เปูาประสงค์ 4 ด าเนินการให้เกิดผลตามพันธกรณีที่ผูกมัดต่อประเทศพัฒนาแล้วซึ่งเป็นภาคี
ของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีเปูาหมายร่วมกันระดมทุนจากทุก
แหล่งให้ได้จ านวน 1 แสนล้านเหรียญสหรัฐต่อปี ภายในปี 2563 เพ่ือจะแก้ปัญหาความจ าเป็นของประเทศ
ก าลังพัฒนาในบริบทของการด าเนินการด้านการลดก๊าซเรือนกระจกที่ส าคัญและมีความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานและท าให้กองทุน Green Climate Fund ด าเนินการอย่างเต็มที่โดยเร็วที่สุดผ่านการให้ทุน 

เปูาประสงค์ 5 ส่งเสริมกลไกที่จะเพ่ิมขีดความสามารถในการวางแผนและการบริหาร
จัดการที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างมีประสิทธิผลในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด และให้
ความส าคัญต่อผู้หญิง เยาวชน และชุมชนท้องถิ่นและชายขอบ 

เป้าหมายที่ 14 : อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเล
อย่างยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 เปูาประสงค์ 1 ปูองกันและลดมลพิษทางทะเลทุกประเภทอย่างมีนัยส าคัญ โดยเฉพาะจาก
กิจกรรมบนแผ่นดิน รวมถึงเศษซากขยะในทะเลและมลพิษจากธาตุอาหาร (nutrient pollution) ภายในปี 
2568 

เปูาประสงค์ 2 บริหารจัดการและปกปูองระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งเพ่ือหลีกเลี่ยง
ผลกระทบทางลบที่มีนัยส าคัญ รวมถึงโดยการเสริมภูมิต้านทานและปฏิบัติการเพ่ือฟ้ืนฟู เพ่ือบรรลุการมี
มหาสมุทรที่มีสุขภาพดีและมีผลิตภาพ ภายในปี 2563 

เปูาประสงค์ 3 ลดและแก้ปัญหาผลกระทบของการเป็นกรดในมหาสมุทร โดยรวมถึงผ่าน
ทางการเพิ่มพูนความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ในทุกระดับ 

เปูาประสงค์ 4 ภายในปี 2563 ให้ก ากับอย่างมีประสิทธิผลในเรื่องการเก็บเกี่ยวและยุติ
การประมงเกินขีดจ ากัด การประมงท่ีผิดกฎหมายที่ไม่มีการรายงาน และที่ไม่มีการควบคุม และแนวปฏิบัติด้าน
การประมงท่ีเป็นไปในทางท าลาย และด าเนินการให้เป็นผลตามแผนการบริหารจัดการที่อยู่บนฐานวิทยาศาสตร์ 
เพ่ือจะฟ้ืนฟูมวลปลา (fish stock) ในเวลาที่สั้นที่สุดที่จะเป็นไปได้ อย่างน้อยที่สุดในระดับที่สามารถไปถึง
จุดสูงสุดที่ให้ผลตอบแทนแบบยั่งยืน (maximum sustainable yield) ตามคุณลักษณะทางชีววิทยาของสัตว์
น้ าเหล่านั้น 

เปูาประสงค์ 5 ภายในปี 2563 อนุรักษ์พ้ืนที่ทางทะเลและชายฝั่งอย่างน้อยร้อยละ 10 ให้
เป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศและภายในประเทศ และอยู่บนพ้ืนฐานของข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ดีที่สุด
ที่มีอยู่ 

เปูาประสงค์ 6 ภายในปี 2563 ยับยั้งรูปแบบการอุดหนุนการประมงบางอย่างที่มีส่วนท า
ให้เกิดการประมงเกินขีดจ ากัด ขจัดการอุดหนุนที่มีส่วนท าให้เกิดการประมงที่ผิดกฎหมาย ที่ไม่มีการรายงาน 
และที่ไม่มีการควบคุม และระงับการริเริ่มการอุดหนุนในลักษณะดังกล่าว ตระหนักว่าการปฏิบัติที่เป็นพิเศษ
และแตกต่างที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลส าหรับประเทศก าลังพัฒนาและประเทศพัฒนาน้อยที่สุดควรเป็น
ส่วนควบในการเจรจาการอุดหนุนการประมงขององค์การการค้าโลก 

เปูาประสงค์ 7 ภายในปี 2573 เพ่ิมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจแก่รัฐก าลังพัฒนาที่เป็น
เกาะขนาดเล็กและประเทศพัฒนาน้อยที่สุดจากการใช้ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน รวมถึงผ่านทางการ
บริหารจัดการอย่างยั่งยืนในเรื่องการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และการท่องเที่ยว 

http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-14-life-below-water/
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เปูาประสงค์ 8 เพ่ิมความรู้ทางวิทยาศาสตร์ พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัย และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางทะเล โดยค านึงถึงหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางทะเล
ของคณะกรรมาธิการสมุทรศาสตร์ระหว่างรัฐบาล เพ่ือจะพัฒนาคุณภาพมหาสมุทรและเพ่ิมพูนให้ความ
หลากหลายทางชีวภาพในทะเลมีส่วนสนับสนุนการพัฒนาของประเทศก าลังพัฒนามากขึ้น เฉพาะอย่างยิ่งในรัฐ
ก าลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็กและประเทศพัฒนาน้อยที่สุด 

เปูาประสงค์ 9 จัดให้มีการเข้าถึงทรัพยากรทางทะเลและตลาดส าหรับชาวประมงพ้ืนบ้าน
รายเล็ก 

เปูาประสงค์ 10 เพ่ิมพูนการอนุรักษ์และการใช้มหาสมุทรและทรัพยากรเหล่านั้นอย่างยั่งยืน 
โดยการด าเนินการให้เกิดผลตามกฎหมายระหว่างประเทศตามที่สะท้อนใน UNCLOS ซึ่งเป็นกรอบทาง
กฎหมายส าหรับการอนุรักษ์และการใช้มหาสมุทรและทรัพยากรเหล่านั้นอย่างยั่งยืน ตามที่ระบุในย่อหน้าที่ 
158 ของเอกสาร The Future We Want 

เป้าหมายที่ 15 : ปกปูอง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการปุา
ไม้อย่างยั่งยืนต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟ้ืนสภาพดิน และหยุดยั้ง
การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 

 เปูาประสงค์ 1 สร้างหลักประกันว่าจะมีการอนุรักษ์ การฟ้ืนฟู และการใช้ระบบนิเวศบนบก
และในน้ าจืดในแผ่นดินรวมทั้งบริการทางระบบนิเวศอย่างยั่งยืน เฉพาะอย่างยิ่ง ปุาไม้ พ้ืนที่ชุ่มน้ า ภูเขาและ
เขตแห้งแล้ง โดยเป็นไปตามข้อบังคับภายใต้ความตกลงระหว่างประเทศ ภายในปี 2563 

เปูาประสงค์ 2 ส่งเสริมการด าเนินการด้านการบริหารจัดการปุาไม้ทุกประเภทอย่างยั่งยืน 
หยุดยั้งการตัดไม้ท าลายปุา ฟ้ืนฟูปุาท่ีเสื่อมโทรม และเพ่ิมการปลูกปุาและฟ้ืนฟูปุาท่ัวโลก ภายในปี 2563 

เปูาประสงค์ 3 ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย ฟ้ืนฟูแผ่นดินที่เสื่อมโทรม รวมถึง
แผ่นดินที่ได้รับผลกระทบจากการกลายสภาพเป็นทะเลทราย ความแห้งแล้ง และอุทกภัย และพยายามที่จะ
บรรลุถึงโลกที่ไร้ความเสื่อมโทรมของที่ดิน ภายในปี 2573 

เปูาประสงค์ 4 สร้างหลักประกันว่าจะมีการอนุรักษ์ระบบนิเวศภูเขาและความหลากหลาย
ทางชีวภาพของระบบนิเวศเหล่านั้น เพ่ือจะเพ่ิมพูนขีดความสามารถของระบบนิเวศเหล่านั้นที่จะให้
ผลประโยชน์อันส าคัญต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในปี 2573 

เปูาประสงค์ 5 ปฏิบัติการที่จ าเป็นและเร่งด่วนเพ่ือลดการเสื่อมโทรมของถิ่นที่อยุ่ตาม
ธรรมชาติ หยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ และภายในปี 2563 จะปกปูองและปูองกันการสูญ
พันธุ์ของชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม 

เปูาประสงค์ 6 สร้างหลักประกันว่าจะมีการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดจากการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างเท่าเทียมและยุติธรรม และส่งเสริมการเข้าถึงทรัพยากรเหล่านั้นอย่างเหมาะสม 

เปูาประสงค์ 7 ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพ่ือจะยุติการล่าและการขนย้ายชนิดพันธุ์พืชและ
สัตว์คุ้มครอง และแก้ปัญหาทั้งอุปสงค์และอุปทานต่อผลิตภัณฑ์สัตว์ปุาที่ผิดกฎหมาย 

เปูาประสงค์ 8 น ามาตรการมาใช้เพ่ือปูองกันการน าเข้าและลดผลกระทบของชนิดพันธุ์ต่าง
ถิ่นที่รุกรายในระบบนิเวศบกและน้ าและควบคุมหรือขจัด priority species ภายในปี 2563 

เปูาประสงค์ 9 บูรณาการมูลค่าของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพเข้าไปสู่
การวางแผนกระบวนการพัฒนา ยุทธศาสตร์การลดความยากจน และบัญชีทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ 
ภายในปี 2563 

http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-15-life-on-land/
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เปูาประสงค์ 10 ระดมและเพ่ิมทรัพยากรทางการเงินจากทุกแหล่งเพื่อการอนุรักษ์และการใช้
ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 

เปูาประสงค์ 11 ระดมทรัพยากรจากทุกแหล่งและทุกระดับเพ่ือสนับสนุนเงินแก่การบริหาร
จัดการปุาไม้อย่างยั่งยืน และจัดหาแรงจูงในที่เหมาะสมส าหรับประเทศก าลังพัฒนาให้เกิดความก้าวหน้าในการ
บริหารจัดการ ซึ่งรวมถึงการอนุรักษ์และการปลูกปุา 

เปูาประสงค์ 12 เพ่ิมพูนการสนับสนุนในระดับโลกส าหรับความพยายามที่จะต่อสู้กับการล่า 
การเคลื่อนย้ายชนิดพันธุ์คุ้มครอง รวมถึงโดยการเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่น 

เป้าหมายที่ 16 : ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคน
เข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ 

 เปูาประสงค์ 1 ลดความรุนแรงทุกรูปแบบและอัตราการตายที่เกี่ยวข้องในทุกแห่งให้ลดลง
อย่างมีนัยส าคัญ 

เปูาประสงค์ 2 ยุติการข่มแหง การใช้หาประโยชน์อย่างไม่ถูกต้อง การค้ามนุษย์ และความ
รุนแรงและการทรมานทุกรูปแบบที่มีต่อเด็ก 

เปูาประสงค์ 3 ส่งเสริมนิติธรรมทั้งในระดับชาติและระหว่างประเทศ และสร้างหลักประกัน
ว่าจะมีการเข้าถึงความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมแก่ทุกคน 

เปูาประสงค์ 4 ลดการลักลอบเคลื่อนย้ายอาวุธและเงิน เสริมความแข็งแกร่งของ
กระบวนการติดตามและการส่งคืนสินทรัพย์ที่ถูกขโมยไป และต่อสู้กับอาชญากรรมที่จัดตั้งในลักษณะองค์กรทุก
รูปแบบ ภายในปี 2573 

เปูาประสงค์ 5 ลดการทุจริตในต าแหน่งหน้าที่และการรับสินบนทุกรูปแบบ 
เปูาประสงค์ 6 พัฒนาสถาบันที่มีประสิทธิผล มีความรับผิดชอบ และโปร่งใสในทุกระดับ 
เปูาประสงค์ 7 สร้างหลักประกันว่าจะมีกระบวนการตัดสินใจที่มีความรับผิดชอบ 

ครอบคลุม มีส่วนร่วม และมีความเป็นตัวแทนที่ดี ในทุกระดับการตัดสินใจ 
เปูาประสงค์ 8 ขยายและเสริมความแข็งแกร่งของการมีส่วนร่วมของประเทศก าลังพัฒนาใน

สถาบันโลกาภิบาล 
เปูาประสงค์ 9 จัดให้มีเอกลักษณ์ทางกฎหมายส าหรับทุกคน โดยรวมถึงการให้มีสูติบัตร 

ภายในปี 2573 
เปูาประสงค์ 10 สร้างหลักประกันว่าสาธารณชนสามารถเขาถึงข้อมูลและมีการปกปูอง

เสรีภาพขั้นพ้ืนฐาน โดยเป็นไปตามกฎหมายภายในประเทศและความตกลงระหว่างประเทศ 
เปูาประสงค์ 11 เสริมความแข็งแกร่งของสถาบันระดับชาติที่เกี่ยวข้อง โดยรวมถึงกระท า

ผ่านทางความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อสร้างขีดความสามารถในทุกระดับ โดยเฉพาะในประเทศก าลังพัฒนา 
เพ่ือจะปูองกันความรุนแรงและต่อสู้กับการก่อการร้ายและอาชญากรรม 

เปูาประสงค์ 12 ส่งเสริมและบังคับใช้กฎหมายและนโยบายที่ไม่เลือกปฏิบัติเพ่ือการพัฒนาที่
ยั่งยืน 

เป้าหมายที่ 17 : เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการด าเนินงานและฟ้ืนฟูหุ้นส่วนความร่วมมือ
ระดับโลกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 เปูาประสงค์ 1 เสริมความแข็งแกร่งของการระดมทรัพยากรภายในประเทศ โดยรวมถึงผ่าน
ทางการสนับสนุนระหว่างประเทศไปยังประเทศก าลังพัฒนา เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถภายในประเทศในการ
เก็บภาษีและรายได้อ่ืนๆ ของรัฐ 

http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-16-peace-justice-and-strong-institution/
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เปูาประสงค์ 2 ประเทศพัฒนาแล้วจะด าเนินการให้เป็นผลตามพันธกรณีเรื่องการให้ความ
ช่วยเหลือเพ่ือการพัฒนาอย่างเป็นทางการโดยเต็มที่ โดยรวมถึงพันธกรณีที่ให้ ไว้โดยประเทศพัฒนาแล้วหลาย
ประเทศที่จะบรรลุเปูาหมายการมีสัดส่วน ODA/GNI ร้อยละ 0.7 ส าหรับให้แก่ประเทศก าลังพัฒนา และมี
สัดส่วน ODA/GNI ร้อยละ 0.15 ถึง 0.20 ส าหรับให้แก่ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด โดยสนับสนุนให้ผู้ให้ ODA 
พิจารณาตั้งเปูาหมายที่จะให้มีสัดส่วน ODA/GNI ถึงอย่างน้อยร้อยละ 0.20 ส าหรับให้แก่ประเทศพัฒนาน้อย
ที่สุด 

เปูาประสงค์ 3 ระดมทรัพยากรทางการเงินเพ่ิมเติมจากแหล่งที่หลากหลายไปยังประเทศ
ก าลังพัฒนา 

เปูาประสงค์ 4 ช่วยประเทศก าลังพัฒนาในการบรรลุความยั่งยืนของหนี้ระยะยาว โดยใช้
นโยบายที่ประสานงานกันที่มุ่งส่งเสริมการจัดหาเงินทุนโดยการก่อหนี้ การบรรเทาหนี้และการปรับโครงสร้าง
หนี้ตามความเหมาะสม และแก้ปัญหาหนี้ต่างประเทศของประเทศที่ยากจนและมีหนี้สินในระดับสูงเพ่ือลดการ
ประสบปัญหาหนี้ 

เปูาประสงค์ 5 ใช้และด าเนินการให้เกิดผลตามระบอบการส่งเสริมการลงทุนส าหรับ
ประเทศพัฒนาน้อยทสีุด 

เปูาประสงค์ 6 เพ่ิมพูนความร่วมมือระหว่างประเทศและในภูมิภาคแบบเหนือ-ใต้ ใต้-ใต้ 
และไตรภาคี และการเข้าถึงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และยกระดับการแบ่งปันความรู้ตาม
เงื่อนไขที่ตกลงร่วมกัน โดยรวมถึงผ่านการพัฒนาการประสานงานระหว่างกลไกที่มีอยู่เดิมเฉพาะอย่างยิ่งใน
ระดับของสหประชาชาติ และผ่านทางกลไกอ านวยความสะดวกด้านเทคโนโลยีของโลก 

เปูาประสงค์ 7 ส่งเสริมการพัฒนา การถ่ายทอด และการเผยแพร่เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมให้กับประเทศก าลังพัฒนาภายใต้เงื่อนไขที่อ านวยประโยชน์แก่ประเทศก าลังพัฒนารวมทั้งตาม
เงื่อนไขสิทธิพิเศษตามท่ีตกลงร่วมกัน 

เปูาประสงค์ 8 ให้ธนาคารเทคโนโลยีและกลไกการเสริมสร้างขีดความสามารถด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมส าหรับประเทศพัฒนาน้อยที่สุด ท างานได้อย่างเต็มที่ภายในปี 2560 
และเพ่ิมพูนการใช้เทคโนโลยีสนับสนุนที่ส าคัญ 

เปูาประสงค์ 9 เพ่ิมพูนการสนับสนุนระหว่างประเทศส าหรับการด าเนินการด้านการ
เสริมสร้างขีดความสามารถที่มีประสิทธิผลและมีการตั้งเปูาในประเทศก าลังพัฒนาเพ่ือสนับสนุนแผนระดับชาติ
ที่จะด าเนินงานในทุกเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงผ่านทางความร่วมมือแบบเหนือ-ใต้ ใต้-ใต้ และ
ไตรภาค ี

เปูาประสงค์ 10 ส่งเสริมระบบการค้าพหุภาคีทีเป็นสากล มีกติกา เปิดกว้าง ไม่เลือกปฏิบัติ 
และเสมอภาค ภายใต้องค์การการค้าโลก โดยรวมถึงผ่านการสิ้นสุดการเจรจาภายใต้วาระการพัฒนารอบโดฮา 

เปูาประสงค์ 11 เพ่ิมส่วนแบ่งการส่งออกของประเทศก าลังพัฒนาในการส่งออกทั่วโลกให้สูง
ขั้นอย่างมีนัยส าคัญ โดยเพิ่มส่วนแบ่งของประเทศพัฒนาน้อยที่สุดให้สูงขึ้น 2 เท่าในปี 2563 

เปูาประสงค์ 12 ท าให้เกิดการด าเนินการในเวลาที่เหมาะสมในเรื่องการเข้าถึงตลาดปลอด
ภาษีและปลอดการจ ากัดปริมาณในระยะยาวส าหรับประเทศพัฒนาน้อยที่สุด โดยให้สอดคล้องกับการตัดสินใจ
ขององค์การการค้าโลก โดยรวมถึงการสร้างหลักประกันว่ากฎว่าด้วยแหล่งก าเนินสินค้าที่มีการให้สิทธิพิเศษ
ทางการค้าที่ใช้กับประเทศพัฒนาน้อยที่สุดจะมีความโปร่งใสและเรียบง่าย และมีส่วนช่วยอ านวยความสะดวก
ในการเข้าถึงตลาด 
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เปูาประสงค์ 13 เพ่ิมพูนเสถียรภาพเศรษฐกิจมหาภาคของโลก โดยรวมถึงผ่านทางการ
ประสานงานนโยบายและความสอดคล้องเชิงนโยบาย 

เปูาประสงค์ 14 ยกระดับความสอดคล้องเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
เปูาประสงค์ 15 เคารพพ้ืนที่ทางนโยบายและความเป็นผู้น าของแต่ละประเทศที่จะสร้างและ

ด าเนินงานตามนโยบายเพื่อการขจัดความยากจนและการพัฒนาที่ยั่งยืน 
เปูาประสงค์ 16 ยกระดับหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยร่วมเติม

เต็มโดยหุ้นส่วนความร่วมมือจากภาคส่วนที่หลากหลายซึ่งจะระดมและแบ่งปันความรู้ ความเชี่ยวชาญ 
เทคโนโลยี และทรัพยากรเงิน เพื่อจะสนับสนุนการบรรลุเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกประเทศ โดยเฉพาะ
ในประเทศก าลังพัฒนา 

เปูาประสงค์ 17 สนับสนุนการส่งเสริมหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาครัฐ -
ภาคเอกชน และประชาสังคม โดยสร้างบนประสบการณ์และกลยุทธ์ด้านทรัพยากรของหุ้นส่วน 

เปูาประสงค์ 18 ต่อยอดจากข้อริเริ่มที่มีอยู่แล้วในการพัฒนาการตรวจวัดความก้าวหน้าของ
การพัฒนาที่ยั่งยืนที่มีผลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ และสนับสนุนการสร้างขีดความสามารถด้าน
สถิติในประเทศก าลังพัฒนา ภายในปี 2573 
 

3. แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
 
 
   แนวคิดและทิศทางการพัฒนาภาคเหนือ 
   ภาค เหนื อมี ทุ นทา งวัฒนธรรมและภู มิ ปัญญาท้ องถิ่ นที่ มี อั ตลั กษณ์  มี ฐ าน 
ทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งทรัพยากรชีวภาพที่หลากหลาย เป็นแหล่งวัตถุดิบที่ส าคัญ รวมทั้งมีท าเลที่ตั้งที่มี 
ศักยภาพเหมาะสมกับการเชื่อมโยงทั้งในประเทศและอนุภูมิภาค รวมทั้งพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ให้  
ความส าคัญกับสุขภาพ และการบริโภคสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ดังนั้น การพัฒนาภาคเหนือ 
จะต้องน าศักยภาพต่างๆของพ้ืนที่ มาใช้ในการต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการที่มีศักยภาพและโอกาส เพ่ือ
สร้างมูลค่าสูงตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือน บ้าน
ในการเสริมสร้างขีดความสามารถของธุรกิจท้องถิ่นเพ่ือขยายฐานเศรษฐกิจของภาค 
   เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ “เศรษฐกิจสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ สุขภาวะดี 
วิถีชีวิตยั่งยืน” 
   วัตถุประสงค์ 
   ๑) เพ่ือพัฒนาสู่การเป็นระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ Creative LANNA ในพ้ืนที่
จังหวัด เชียงใหม่ เชียงราย ล าพูน ล าปาง 
   ๒) เพ่ือพัฒนาการผลิตตามระบบเกษตรกรรมยั่งยืน เชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมแปรรูป
มูลค่าสูง 
   ๓) เพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการบนฐานภูมิปัญญาและวัฒนธรรม 
   ๔) เพ่ือเสริมศักยภาพของเมืองและพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพ่ือรองรับการ
ขยายตัว ทางเศรษฐกิจ และเอ้ือต่อการอยู่อาศัย 
   ๕) เพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาผู้สูงอายุสู่
การ เป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ (Active Aging) และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน 

๓.1 แผนพัฒนาภาคเหนือ 
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   6) เพื่ออนุรักษ์และฟ้ืนฟูปุาต้นน้ า พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ าที่มีความสมดุล ปูองกัน
และ แก้ไขปัญหาหมอกควัน ปัญหาสิ่งแวดล้อมเมือง 
   เป้าหมาย 
   ๑) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคเหนือขยายตัวเพ่ิมขึ้น 
   ๒) สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ของ
ภาคเหนือลดลง 
 
 
 
 
   แนวทางการพัฒนา 
   (๑) การพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวที่มีศักยภาพตามแนวทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ 
วัฒนธรรม ได้ให้ความส าคัญกับสร้างมูลค่าเพ่ิมต่อยอดจากทุนทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีอยู่รวมทั้งสร้างกลุ่ม  
ท่องเที่ยวใหม่ๆ อาทิ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวและปัจจัยแวดล้อมในโครงการด้านพัฒนา  
แหล่งท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติ วัฒนธรรม พร้อมไปกับการรักษาอัตลักษณ์ของเมือง รวมทั้ งการพัฒนาการ 
ท่องเที่ยวเพ่ือต่อยอดไปสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ การสนับสนุน Community Based Tourism/Local 
Tourism รวมทั้งเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวทั้งระหว่างแหล่งท่องเที่ยวในภาคและประเทศเพ่ือนบ้าน  
   (๒) การพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเปูาหมายที่มีศักยภาพสูง โดยให้จังหวัด 
เชียงใหม่เป็นศูนย์กลางและขยายสู่พ้ืนที่เครือข่ายที่มีศักยภาพ มีการด าเนินการด้าน Food Valley เพ่ือสร้าง 
มูลค่าเพ่ิมของสินค้าและบริการให้ตอบสนองต่อตลาดเปูาหมายเฉพาะ การพัฒนาธุรกิจบริการทางการแพทย์  
และสุขภาพ โดยการบูรณาการของภาครัฐและเอกชนในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และขยายผลการ 
ด าเนินงานไปยังกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ตลอดจนการพัฒนาสินค้าเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมจากวัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่นในโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมธุรกิจสร้างสรรค์และการยกระดับการผลิตสินค้า  
ชุมชน ตลอดจนการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มธุรกิจ ขยายเครือข่ายเพ่ือให้เกิดพลังในการขับเคลื่อน รวมทั้ง  
การเพ่ิมศักยภาพผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมและบริการเปูาหมาย กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อม  
และวิสาหกิจชุมชน ซึ่งได้รับสนับสนุนทั้งงบประมาณจากส่วนกลางและพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
    
 แนวทางการพัฒนา 
   ในระยะ 3 ปีแรกของแผนพัฒนาภาคเหนือ (ปี 2560 - 2562) ได้มีการด าเนินการ 
เสริมศักยภาพของโครงสร้างพ้ืนฐาน และวางผังเมืองทั้งเมืองหลักและเมืองชายแดนให้สอดคล้องและสมดุล 
ระหว่างการอนุรักษ์กับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ อาทิ โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ การพัฒนา
เมืองสถานีขนส่งระบบราง โครงการเสริมศักยภาพของโครงสร้างพ้ืนฐานเมืองเปูาหมายและเมือง  ชายแดน 
โครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงราย การพัฒนาผู้ประกอบการ  และ
บุคลากรให้มีความรู้ มีทักษะฝีมือ เข้าถึงข้อมูลกฎระเบียบการด าเนินธุรกิจ ในธุรกิจระดับภูมิภาค และ สากล 
รวมทั้งการพัฒนาสินค้าที่มีศักยภาพสามารถแข่งขันได้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพ สามารถ สร้างมูลค่าเพิ่ม
อย่างยั่งยืน และกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึง รวมทั้งต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒   ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค GMS BIMSTEC 
และ AEC เพื่อขยายฐานเศรษฐกิจของภาค 
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   แนวทางการพัฒนา 
   ในระยะ 3 ปีแรกของแผนพัฒนาภาคเหนือ (ปี 2560 - 2562) ได้มีการด าเนินการ
พัฒนา การเกษตรสู่การเป็นเกษตรยั่งยืน เกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์ โดยพัฒนาปัจจัยการผลิตควบคู่
ไปกับ การพัฒนาเกษตรกร พบว่า ในภาคเหนือมีพ้ืนที่ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เพ่ิมขึ้นใน
หลาย จังหวัด อาทิ จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่ที่ได้รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ จ านวน 2,898.80 ไร่ การ
พัฒนา ร่างกรอบแผนพัฒนาภาคเหนือ (พ.ศ. 2566 - 2570) อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปตามโครงการ 
Northern Thailand Food Valley ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน ขยายผลสู่ภาคเหนือตอนล่าง ตลอดจนการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพในพ้ืนที่ภาคเหนือ ตอนล่างโดยภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้ ได้มีการ
พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรโดยการขยายพ้ืนที่ ชลประทานให้ทั่วถึง ซึ่งในปี 2562 ภาคเหนือมีพ้ืนที่
ชลประทาน 10.18 ล้านไร่ เพ่ิมข้ึนจากปี 2559 ร้อยละ 12.88 
 
 
 
 
   แนวทางการพัฒนา 
  (๑) การส่งเสริมการสร้างรายได้และการมีงานท าของผู้สูงอายุและผู้มีรายได้น้อย พบว่า มี
การด าเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ซึ่งสมาชิกกลุ่มจะได้รับการพัฒนา 
ทักษะความรู้ในการผลิต การแปรรูป และการตลาด ช่วยให้มีรายได้เพ่ิมขึ้น โดยในปี 2562 ภาคเหนือมีกลุ่ม 
วิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนแล้ว 23,140 กลุ่ม นอกจากนั้น ยังได้มีการด าเนินโครงการขยายโอกาสการมีงาน 
ท าให้ผู้สูงอายุ โดยกระทรวงแรงงาน เป็นการฝึกอบรมด้านอาชีพที่เหมาะสมกับศักยภาพและตรงตามความ 
ต้องการของผู้สูงอายุส่งผลให้ผู้สูงอายุได้มีอาชีพ มีรายได้เพ่ิมข้ึน  
  (๒) การพัฒนายกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนตามแนวทางแม่ฮ่องสอน 
โมเดล มีการด าเนินการ ดังนี้ (1) การปลดล็อคข้อจ ากัดของพ้ืนที่ ในการขอใช้ประโยชน์พ้ืนที่ปุาเพ่ือจัดท า 
โครงการจัดที่ดินท ากินของ คทช. ซึ่งได้มีการจัดที่ดินท ากินแล้วรวม 5 พ้ืนที่ปุา (2) การลงทะเบียนโครงการ 
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จ านวน 75,697 คน หรือร้อยละ 26.4 ของประชากรทั้งหมด (3) การส่งเสริมการ 
ท่องเที่ยวเพื่อเพ่ิมรายได้ โดยการขอเปิดเส้นทางบินตรงกรุงเทพฯ – แม่ฮ่องสอน (4) ปรับปรุงเส้นทางเชื่อมโยง 
ร่าง กรอบแผนพัฒนาภาคเหนือ (พ.ศ. 2566 - 2570) 24 จุดผ่อนปรนการค้าชายแดนบ้านห้วยต้นนุ่น (5) 
พัฒนาการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และ 6) พัฒนา ผู้ประกอบการและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ตามโครงการปั้น
ดาว  
  (๓) การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง มีสัดส่วน
ผู้สูงอายุที่เข้าถึงบริการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวเพ่ิมขึ้น มีการด าเนินโครงการเพ่ือพัฒนาการดูแล ผู้สูงอายุ ได้แก่ 
โครงการพัฒนาระบบการดูแลและยกระดับการให้บริการสุขภาพผู้สูงอายุ พร้อมเข้าสู่การ เปลี่ยนแปลงในสังคม
ผู้สูงอายุภาคเหนือ ภายใต้งบแผนบูรณาการภาค ปี 2562 งบประมาณ 18,500,000 บาท โดย
มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ด าเนินการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมสุขภาวะองค์รวมองผู้สูงวัยในชุมชนแบบมีส่วนร่วม  

ยุทธศาสตร์ที่ 3   ยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย เชื่ อมโยง               
สู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4   พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาระบบดูแล ผู้สูงอายุอย่าง
มีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานภาคบริการ 
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  (๔) การพัฒนาแรงงานให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพตรงตามความ ต้องการ
ของตลาดแรงงาน มีการฝึกอบรมเพ่ิมศักยภาพในทักษะใหม่ (Reskill) ที่จ าเป็นในการท างาน และตรงตาม
ความต้องการของตลาด ตลอดจนการพัฒนายกระดับทักษะเดิมให้ดีขึ้น (Upskill)  
  (๕) การสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัวและชุมชน พบว่า มีสัดส่วนครัวเรือน ที่
มีความอบอุ่น (ตามเกณฑ์ จปฐ.) ร้อยละ 99.73 ในปี 2562 และมีการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนใน 
ภาคเหนือ 1,205 กองทุน โดยภาครัฐและองค์กรปกครองท้องถิ่นสนับสนุนงบประมาณ 65,681,962 บาท 
ในปี 2563 นอกจากนั้น ได้มีการด าเนินโครงการส าคัญ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ โครงการการพัฒนา 
ขีดความสามารถผู้น าชุมชนภาคเหนือ ในปีงบประมาณ 2563 งบประมาณ 23,572,600 บาท โดยสถาบัน 
พัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ส่งผลให้เกิด 
ผู้น่าในพ้ืนที่ 17 จังหวัด 1,235 ต่าบล จ่านวน 6,880 คน 
 
 
 
 
   
 แนวทางการพัฒนา 
   (๑) อนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบนิเวศและปุาไม้ในพ้ืนที่ปุาต้นน้ า มีการด าเนินการฟ้ืนฟูและ 
รักษาพ้ืนที่ปุาไม้ การปูองกันไฟปุาอย่างมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  
   (๒) พัฒนาการจัดการน้ าเชิงลุ่มน้ าทั้งระบบในลุ่มน้ าหลักของภาค ด่าเนินการพัฒนา 
ระบบชลประทาน การสูบน้ าด้วยไฟฟูา และพัฒนาระบบส่งน้ า รวมถึงพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ าธรรมชาติขนาด 
ใหญ่ของภาค ได้แก่ บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ บึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร และกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา  
เพ่ือเป็นแหล่งน้ าส่าหรับการอุปโภคบริโภคของประชาชน  
   (๓) การแก้ไขปัญหาหมอกควันในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบนและจังหวัดตาก มีการบรูณา 
การร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนในพ้ืนที่เกี่ยวกับผลกระทบ  จาก
ปัญหาหมอกควันและไฟปุา รณรงค์เลิกพฤติกรรมการเผาวัสดุทางการเกษตร รวมถึงจัดตั้งเครือข่ายในการ  เฝูา
ระวังในพ้ืนที ่
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5   อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ าให้คงความสมบูรณ์ จัดระบบบริหารจัดการ น้ าอย่าง
เหมาะสมและเชื่อมโยงพื้นที่เกษตรให้ทั่วถึง ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันอย่างยั่งยืน 
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   แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) 
   วิสัยทัศน์ : “ภายในปี 2570 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จะเป็นเมืองน่าอยู่อย่าง
ยั่งยืน” 
   เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ในปี พ.ศ. ๒๕70 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มุ่งเน้นในการ
พัฒนา เพ่ือให้บรรลุเปูาประสงค์ 3 ประเด็น ประกอบด้วย 
   (1) อัตราการขยายตัวของดัชนีทางเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  
   (2) สัดส่วนคนอายุยืน80ปีขึน้ไปต่อจ้านวนประชากรในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
    (3) พันที่สีเขียวในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ไม่ลดลงจากปีที่ผ่านมา 
 
  จุดยืนในการพัฒนา (Positioning) 
  1. ส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน การท่องเที่ยว และโลจิสติกส์เชื่อมโยงสู่สากลให้
มีการขยายตัวเพ่ิมขึ้น 

2. ส่งเสริมพัฒนาการและสร้างความเข้มแข็งให้ภาคเกษตร อุตสาหกรรม เพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
3. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม อารยธรรมแห่งล้านนาตะวันออก 

ด ารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นอัตลักษณ์และสุขภาพ 
4. อนุรักษ์ พัฒนา และส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มี

ความ สมบูรณ์ด ารงฐานทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี 
 
 
 
  แนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย 
  1. การเจรจากับต่างประเทศภายใต้กรอบความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องและการท้าความ
เข้าใจ ในกรอบข้อตกลงการค้า เพ่ือลดปัญหาด้านการค้าชายแดน การขนส่ง  
  2. ลดต้นทุนการผลิต ใช้ระบบ AI ช่วยการผลิต  
  3. พัฒนาและยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดฯ  
ทุกรูปแบบ (ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ ด้านกฎหมาย ภาษีการค้าต่างประเทศ และการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มี 
ความโดดเด่นในกลุ่มจังหวัด เช่น ผ้าทอ เครื่องเงิน)  
  4. ขยายช่องทางการค้า การลงทุน ส่งเสริมการท้าตลาดกับกลุ่มผู้บริโภค (จัดงาน Expo 
กลุ่มล้านนาตะวันออก , จัดงานการประชุมผู้ประกอบการ (จับคู่ธุรกิจ) , จัดจ้าหน่ายตามช่องทางออนไลน์ และ 
Platform สากล , จัดกิจกรรมประกวด/แฟชั่นโชว์ เครื่องแต่งกาย)  
  5. จัดท้าแผนแม่บทเตรียมความพร้อมรองรับระบบโลจิสติกส์ส าคัญในกลุ่มจังหวัด 
ภาคเหนือตอนบน 2  
  6. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่สนับสนุนการค้า การลงทุนเชื่อมโยงกลุ่มประเทศ GMS / 
CLMVT (เน้นเส้นทางที่เชื่อมต่อกับเส้นทางหลักของประเทศและอนุภูมิภาค)  
  7. ส่งเสริมการพัฒนาด่านชายแดน (การบริหารจัดการ , โครงการสร้างพ้ืนฐาน)  

๓.๒ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 

ประเด็นการพัฒนาที่ ๑  พัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง 
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  8. ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนต่อยอดภูมิภาคภูมิปัญญาเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม (สนับสนุนด้าน
การผลิต โดยน้าภูมิปัญญามาประยุกต์ , สร้างเรื่องราว (Story) ของผลิตภัณฑ์)  
  9. สนับสนุนการออกแบบผลิตภัณฑ์และพัฒนาคุณภาพ  
  10. จัดงานกิจกรรมแฟชั่นโชว์ และเปิดช่องทางการตลาด/การขาย  
  11. สร้างความเข้มแข็งให้เครือข่ายเกษตรกรที่เป็น Smart Farmer , Young Smart 
Farmer และ Smart Product,กลุ่มวิสาหกิจชุมชน,กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่  
  12. ขยายเครือข่ายSmart Farmer , Young Smart Farme  
  13. รวมกลุ่มคลัสเตอร์เกษตรกรแลกเปลี่ยนองค์ความรู้/ตลาด/สายพันธุ์  
  14. ส่งเสริมเกษตรกรแบบอัจฉริยะ  
  15. ระบบตลาดและโลจิสติกส์เกษตรชุมชน  
  16. ส่งเสริมการส่งออก และท้าตลาดเฉพาะกลุ่มเปูาหมาย (Niche Maeket)  
  17. ส่งเสริมความรู้ด้านเทคโนโลยีในการท้าตลาดการเกษตรแบบดิจิทัล  
  18. สร้างและพัฒนาภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวในฐานจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยว 
(พัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน , พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน , พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน เพ่ือรองรับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน , กระตุ้นและส่งเสริมให้คนในชุมชนร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดี ตลอดจน
ดูแลรักษา ร่วมคิด ร่วมท้าให้แหล่งท่องเที่ยวยังทรงคุณค่ามีมาตรฐานและปลอดภัย)  
  19. น้าเทคโนโลยีมาปรับปรุงการให้บริการการท่องเที่ยว  
  20. พัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงเฉพาะเน้นนักท่องเที่ยวคุณภาพ เช่น เชิงสุขภาพ/  
เชิงเกษตรปลอดภัย/เชิงวิถีชีวิต/เชิงประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมประเพณี(กิจกรรมวิ่ง ปั่น นานาชาติ , จัดงาน
แสดงดนตรี)  
  21. พัฒนาเส้นทาง ท่องเที่ยว / โปรแกรม ท่องเที่ยวชุมชนที่มี รูปแบบหลากหลาย  
  22. ส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยวทุกรูปแบบ เช่น การประชาสัมพันธ์ผ่าน Vloger 
(นักรีวิว) Youtuber , จัดงานโปรโมทการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด  
  23. สร้างตลาดในรูปแบบสื่อ Online ให้สอดคล้องกับกลุ่มลูกค้าเพ่ือสร้างการรับรู้สร้าง
กระแส ตลาดของกิจกรรม/แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ  
  24. สนับสนุนกิจกรรมทางการตลาด ในแหล่งท่องเที่ยวชุมชน 
 
 

  แนวทางการพัฒนาประกอบด้วย 
  1. ส่งเสริมและเพ่ิมขีดความสามารถการเป็นคลังอาหารปลอดภัย (สร้างค่านิยมในการ
บริโภค เกษตรอินทรีย์ , สร้างความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย , อบรมเกษตรกรให้องค์
ความรู้ ในการผลิตที่ได้มาตรฐาน/การท้าเกษตรอินทรีย์ , ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรมาตรฐานควบคุม
คุณภาพ GAP , ส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์และการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ , ท าตราสินค้า (Branding) และตรารับรอง
คุณภาพสินค้า (Quality Mark) , การขนส่งและกระจายสินค้า  
  2. พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและแปรรูป เช่น สมุนไพร ให้ได้มาตรฐาน (คัดเลือก
สมุนไพร จังหวัดละ 1 ชนิด น ามาพัฒนาสายพันธุ์, แปรรูปโดยใช้นวัตกรรมเพ่ิมมูลค่า)  
  3. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพกับนักท่องเที่ยวกลุ่มเปูาหมายเฉพาะโดยให้ผู้ สูงอายุ
เข้ามา มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 

             ประเด็นการพัฒนาที่ ๒  ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะวิถีใหม่สู่ความย่ังยืน  
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  แนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย 

  1. ฟ้ืนฟูอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  2. จัดท้าฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  3. สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  4. สร้างและขยายเครือข่ายในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  5. เตรียมความพร้อมในการรับมือสาธารณภัยในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  
  6. บริหารจัดการพ้ืนที่ทางการเกษตรและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพ่ือลดปัญหาหมอก
ควัน  
  7. ส่งเสริมการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ทดแทนพืชเชิงเดียว เพ่ือลดพื้นที่การเผา  
  8. การใช้พลังงานชีวมวลทดแทนการเผาและน้าเทคโนโลยีประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหา
หมอกควัน  
  9. ปลูกจิตส านึกและสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปูองกันและแก้ไข
ปัญหา ไฟปุาหมอกควันและฝุุนละออง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ ๓  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาขีดความสามารถในการรับมือสาธารณภัย 
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  3.3.1 เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 

เปูาหมายการพัฒนาจังหวัดน่าน คือ “เมืองแห่งความสุขและสร้างสรรค์” 
โดยพลิกโฉมการพัฒนา เดินหน้าสร้างเมืองน่านเมืองแห่งความสุขประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีสังคม 
ร่มเย็น เศรษฐกิจได้รับการต่อยอดและสร้างมูลค่าอย่างสร้างสรรค์และเติบโตอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

3.2.3 ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 
(1) อัตราของประชาชนที่อยู่ภายใต้เส้นความยากจนลดลง 
(2) ดัชนีความก้าวหน้าของคนสูง 
(3) ร้อยละของผู้ปุวยที่เข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลลดลง 
(4) อัตราการขยายตัวของมูลค่าด้านเศรษฐกิจเพ่ิมสูงขึ้น (ราคาประจ าปี) 
(5) ระดับความส าเร็จในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือ

สนับสนุนการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
(6) อัตราการเพ่ิมข้ึนพ้ืนที่สีเขียว 
(7) ร้อยละของประชากรที่ประสบสาธารณภัยลดลง 

3.2.4 ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด 
(1) ประเด็นการพัฒนา 

ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ สุขภาพดีสร้างโอกาสและสังคมที่ร่มเย็น 
ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง 
ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ สุขเติบโตอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(2) วัตถุประสงค์ 
(2.1) เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัยให้มีสุขภาวะที่ดี มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น และสังคม 

ที่ร่มเย็น รวมทั้งสร้างโอกาสและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของจังหวัดน่าน ให้เป็นก าลังคนที่มีสมรรถนะสูง เป็น
ก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศและจังหวัด ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

(2.2) เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถ ด้านการแข่งขัน ทั้งในเชิงโครงสร้าง 
และภาคการผลิต อุตสาหกรรมและบริการ ด้วยองค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
เพ่ือสร้างมูลค่าสูง 

(2.3) เพ่ือลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยคุกคามทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์ ด้วย
กลไกการมีส่วนร่วมของประชาชน และท่ีส าคัญ สร้างสมดุลในการพัฒนาเพ่ือให้เกิดการเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 

๓.๓ แผนพัฒนาจังหวัดน่าน 
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(3) เป้าหมายและตัวชี้วัด 
 
ประเด็นยุทธศาสตรจ์ังหวัด
น่าน ผลสัมฤทธิ ์ตัวชี้วัด 

ผลสัมฤทธิ ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 
ปี 2566 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 
สุขภาพดีสร้างโอกาสและ
สังคมที่ร่มเย็น 

พัฒนาทรัพยากรมนษุย์ทุกช่วงวยัให้มีสุขภาวะที่ดี 
มีคุณภาพชีวิตดีขึน้ และสังคมทีร่่มเย็น รวมทั้งสร้าง 
โอกาสและพฒันาทรัพยากรมนษุย์ของจังหวัดน่าน 
ให้เป็นกาลังคนที่มสีมรรถนะสงู เป็นกาลังส าคัญ 
ในการพัฒนาประเทศและจังหวดั ภายใต้หลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

อัตราของประชาชนที่อยู่ภายใตเ้ส้น 
ความยากจนลดลง 

ร้อยละ <11 

ดัชนีความก้าวหนา้ของคนสูง ดัชน ี >0.6500 
ร้อยละของผู้ปุวยที่เข้าพักรักษาตัว 
ในโรงพยาบาลลดลง 

ร้อยละ 3 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2 
สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และ
มูลค่าสูง 

ส่งเสริม สนบัสนุนการเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขัน 
ทั้งในเชิงโครงสร้างและภาคการผลิต 
อุตสาหกรรมและบริการ ด้วยองค์ความรู้ ความคิด 
สร้างสรรค ์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าสูง 

อัตราการขยายตัวของมูลค่าดา้นเศรษฐกิจ 
เพิ่มสูงขึ้น (ราคาประจ าป)ี 

ร้อยละ 4.0 

ระดับความส าเร็จในการพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อ 
สนับสนนุการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ 

จานวน 
สายทาง 

 

> 5 สาย 
ทาง 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 
สุขเติบโตอย่างเปน็มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

ลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
และภัยคุกคามทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความ
อุดมสมบูรณ์ ด้วยกลไกการมสี่วนร่วม 
ของประชาชน และที่ส าคัญ สร้างสมดลุในการพัฒนา 
เพื่อให้เกิดการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  

อัตราการเพิ่มข้ึนพื้นที่สีเขียว ร้อยละ 3.0 
ร้อยละของประชากรทีป่ระสบสาธารณภัย 
ลดลง 

ร้อยละ 16 

 



๗๐ 
 

(4) แนวทางการพัฒนา 
(4.1) พัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสร้างโอกาส 

และลดความเหลื่อมล้าทางสังคม 
(4.2) พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขที่ท่ัวถึง ทันสมัย และครบวงจรเพื่อให้คนน่าน 

มีสุขภาวะที่ดี 
(4.3) สร้างสังคมแห่งโอกาสสงบสุขและร่มเย็น 
(4.4) เพ่ิมขีดความสามารถผู้ประกอบการค้า การลงทุน และยกระดับผลิตภัณฑ์ภูมิ

ปัญญาชุมชนด้วยนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ 
(4.5) พัฒนาและส่งเสริมเกษตรปลอดภัยและมูลค่าสูง 
(4.6) พัฒนาและส่งเสริมท่องเที่ยวคุณภาพสูง 
(4.7) ดูแล รักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ 
(4.8) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือสร้างการเติบโตที่มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(4.9) บรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 
    
   
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดน่าน วิสัยทัศน์ (Vision) 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด
น่าน เป็นองค์กรพัฒนาที่มีคุณภาพ มุ่งสร้างความอยู่เย็นเป็นสุขของคนน่าน ด้วยนวัตกรรมและการบริการ 
พร้อมบริหารความเสี่ยงในสถานการณ์ฉุกเฉิน  
 พันธกิจการพัฒนา  
  1. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัด ให้เป็นพ้ืนที่ต้นน้ าที่คงความ
สมบูรณ์อย่างยั่งยืน ตลอดจนพัฒนาทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร การผลิตอาหารอัต
ลักษณ์พ้ืนถิ่นปลอดภัยโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 

2. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจการค้า มีความการลงทุนและ
การท่องเที่ยวในรูปแบบวิถีใหม่ 

3. พัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิต การศึกษาและสุขอนามัยที่ดี มี
ความเป็นอยู่ที่ดยีิ่งขึ้นให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4. ประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐและเอกชน ในการ
อนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์คุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 เป้าประสงค์  
  ๑. มีระบบเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ ประกอบกับมีระบบบริการสาธารณะพ้ืนฐานที่รองรับการ 
พัฒนาและการขยายตัวของเมือง  
  ๒. จังหวัดน่าน มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีระบบบริหารจัดการทรัพยากร 
ร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานอ่ืน และพ้ืนที่ปุาไม ้ 
  ๓. มีอาชีพ ระบบการผลิต การเกษตรที่สร้างรายได้ที่เหมาะสม เพียงพอกับภาวะ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดน่าน 
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 ๔. คนน่านมีคุณภาพชีวิตดี ชุมชนดี สังคมด ี 
  ๕. มีความพร้อมด้านการปูองกันบรรเทาสาธารณภัย สถานการณ์ฉุกเฉิน 
และโรคระบาด  
 
 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจและบริการสาธารณะพ้ืนฐาน  
  กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจชุมชน ด้วยนวัตกรรม 
และการท่องเที่ยววิถีใหม่ 

กลยุทธ์ที่ 2 สนับสนุนการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐาน เส้นทางคมนาคม 
ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
    
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพ้ืนที่ต้นน้ า  
  กลยุทธ์ที่ 1 สร้างจิตส านึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ที่ 2 การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 3 การส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในภาคประสังคม 

 กลยุทธ์ที่ 4 การส่งเสริมการอนุรักษ์และบริหารจัดการน้ า  
          ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการเกษตร และพัฒนาอาชีพ  
  กลยุทธ์ที่ 1การพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตร 

กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาทักษะการผลิตการสินค้า การแปรรูปการเกษตร 
กลยุทธ์ที่ 4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือระดับท้องถิ่น 

 กลยุทธ์ที่ 4 สนับสนุนผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์และสินค้าบริการ  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษาชุมชนและสังคม  
  กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาเครือข่ายภาคีการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

กลยุทธ์ที่ 2 สนับสนุนการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
กลยุทธ์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งชุมชน และเครือข่ายชุมชน 

 กลยุทธ์ที่ 4 สนับสนุนระบบบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาวะชุมชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การปูองกันบรรเทาสาธารณภัยสถานการณ์ฉุกเฉิน และโรคระบาด  
  กลยุทธ์ที่ 1 การเตรียมความพร้อมด้านการปูองกันบรรเทาสาธารณภัยสถานการณ์ฉุกเฉิน 
และโรคระบาด 

กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
 กลยุทธ์ที่ 3 การบูรณาการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ 
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(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 
 

  
   องค์การบริหารส่วนต าบลปุากลาง ได้ก าหนดวิสัยทัศน์เพ่ือเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็น 

จุดมุ่งหมายและคาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุในอนาคตข้างหน้า ต าบลปุากลางเป็นต าบลขนาดกลางที่มี
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยยึดแนวทางวิถีชีวิตตามแบบชนเผ่า 
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก ความคาดในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุข น่าอยู่ และมีฐานะ
ความเป็นที่ดี และสนองตามนโยบายของรัฐ จึงได้ก าหนด วิสัยทัศน์ ดังนี้ 

 
          

"“พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี มีชุมชนเข้มแข็ง ปลอดสิ่งเสพติค เศรษฐกิจดี  
มีอาชีพ ก้าวน าประชาธิปไตย  ก้าวไกลการศึกษา พัฒนาให้เป็นต าบลน่าอยู่  สู่ประชาคมอาเซียน” 

 

 
 
ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ 

 1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาเศรษฐกิจ 
 3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
 4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 5.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 6.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ 

  
 
1. เพื่อให้การคมนาคมมีความสะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย 
2. เพื่อให้มีไฟฟูาสาธารณะสว่างเพียงพอและมีการขยายเขตไฟฟูาทั่วถึง 
3. เพ่ือให้มีแหล่งน้ าในการอุปโภค บริโภค  และการเกษตรอย่างเพียงพอ 
4. เพ่ือให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้พอเพียง  มีความมั่นคง และยั่งยืน ในการด ารงชีวิต 

  5. เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชน  ส่งเสริมสังคมสงเคราะห์ และแผนพัฒนา คุณภาพชีวิต  
เด็ก  สตรี  คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
  6. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน 
  7. เพ่ือส่งเสริมการศึกษา ให้เด็กสามารถจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและเป็นคนดีของสังคมและ
พ่อแม่ สามารถด าเนินชีวิตในสังคมโดยพึ่งตนเองได้ 

1. วิสัยทัศน์(Vision) 
 

2. ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง 
 

3. เป้าประสงค์ 
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  8. เพื่อปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ/ส่งเสริมสุขภาพประชาชน 
  9. เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับเยาวชนและประชาชน 

 10. เพื่อจัดให้มีและบ ารุงรักษา  การกีฬา  การพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ  
   11. ส่งเสริม อนุรักษ์ การจัดงานตามประเพณีและส่งเสริมการท่องเที่ยวประเพณีวัฒนธรรม 
 12. มีศูนย์วัฒนธรรมชนเผ่า ของต าบลให้เป็นสถานที่เรียนรู้วัฒนธรรมและเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว 

 13. ฝึกสอนอบรมให้ความรู้เยาวชนให้รู้จักรักเกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมของตนเอง 
14. เพ่ือให้ต าบลปุากลางสามารถลดปริมาณขยะ มีการคัดแยกขยะอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

และดูแลบ ารุงรักษาปุาชุมชน 
15. เพ่ือปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ และบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ตามหลักธรรมาธิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ ประชาชนมีส่วนร่วม 
 
 

 
1. การศึกษาทุกระดับมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
2. ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมการอบรม สัมมนาด้านศาสนา และการแก้ปัญหา  

สังคมอย่างทั่วถึง 
3. ประชาชนที่ได้รับความสะดวกและพึงพอใจจากการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  
4. ประชาชนได้รับบริการอย่างสะดวกรวดเร็วและมีคุณภาพ 
5. ผลผลิตทางการเกษตรมีความปลอดภัย ประชาชนทุกระดับมีรายได้จากการประกอบอาชีพ

อย่างพอเพียงและยั่งยืน  
6. ประชาชนและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน 
7. ประชาชนหันมาสนใจในการเล่นกีฬาและออกก าลังกาย มีสุขภาพแข็งแรงข้ึน 
8. มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทุกปี 
9. ประชาชนมีความมั่นใจและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 
 

1. ร้อยละของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต าบลปุากลางที่เพ่ิมขึ้น 
2. ร้อยละของประชาชนที่มีรายได้ไม่ตกเกณฑ์ จปฐ. ลดลง 
3. ร้อยละของประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่เพ่ิมขึ้น ปัญหายาเสพติดลดลง เยาวชนได้รับ

การศึกษาทุกคน ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรม และมีสุขภาพแข็งแรง 
4. ร้อยละของการอนุรักษ์ ด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น และ

ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
5. ร้อยละของการอนุรักษ์ และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการ

บริการจัดการขยะ 
6. ร้อยละของการมีส่วนร่วมของประชาชน และการปูองกันบรรเทาสาธารภัยมีประสิทธิภาพ

มากขึ้น 

4. ตัวช้ืวัด 

5. ค่าเป้าหมาย 
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กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน (1) 
กลยุทธ์ที่ ๒  จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ าเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร (1) 
กลยุทธ์ที่ ๓  ติดตั้งไฟฟูาสาธารณะและขยายเขตไฟฟูาให้ทั่วถึง (1) 
กลยุทธ์ที่ ๔  ก่อสร้าง / ต่อเติม โครงสร้างพื้นฐาน (1) 
กลยุทธ์ที่ ๕  ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้ประชาชน (2) 
กลยุทธ์ที่ ๖  ส่งเสริมพัฒนาด้านการสงเคราะห์ประชาชน (3) 
กลยุทธ์ท่ี ๗  ส่งเสริมการแก้ปัญหาสังคม (3) 
กลยุทธ์ที่ 8  ส่งเสริมการศึกษา (3) 
กลยุทธ์ที่ 9 ส่งเสริมพัฒนากิจการด้านสาธารณะสุข (3)  
กลยุทธ์ที่ 10 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนและประชาชน (3)  
กลยุทธ์ที่ 11 ส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬา การออกก าลังกาย (3)  
กลยุทธ์ที่ 12 ส่งเสริมการจัดงานตามประเพณีและส่งเสริมการท่องเที่ยวประเพณี

วัฒนธรรม  (4) 
กลยุทธ์ที่ 13 ก่อสร้างและปรับปรุงสถานที่ประกอบพิธีกรรม/ศูนย์วัฒนธรรมต าบลและ

ชนเผ่า (4) 
กลยุทธ์ที่ 14  ฝึกสอนอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรม (4)  
กลยุทธ์ที่ 15  บริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล (5) 
กลยุทธ์ที่ 16  ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างจิตส านึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม (5)  
กลยุทธ์ที่ 17 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระบบน้ าเสีย (5)  
กลยุทธ์ท่ี 18 สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาร่วมบูรณาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับ

ชุมชน (6)  
กลยุทธ์ที่ 19 สนับสนุนส่งเสริม งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ (6) 
กลยุทธ์ที่ 20 พัฒนาส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (6) 
กลยุทธ์ที่ 21 จัดหา/จัดซื้อ/ซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์และเครื่องจักรกลที่จ าเป็นส าหรับการ 

ปฏิบัติงาน และพัฒนาขีดความสามารถ (6) 
 
 
 
 

แผนภาพแสดงจุดยืนทางยุทธศาสตร์ Positioning 
 
 
 
 

6. กลยุทธ์ 



๗๕ 
 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง 

• ต้องมเีปูาหมาย เพือ่ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที ่
• ต้องมีการบริหารยุทธศาสตร์   
• ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ประเทศกับองถิ่น 
• ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่มีอยู่มาก 
• ความสอดคล้องสิ่งที่ท ากับสิ่งที่ต้องการ 
• ความต้องการของประชาชนซ่ึงเป็นผู้รับบริการ 
• ทรัพยากรมีจ ากัด 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

สร้างความเข้าใจกบัหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 - สร้างความเข้าใจกับฝา่ยตา่ง ๆในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 - สร้างความเข้าใจกับประชาชน ศึกษาส ารวจปัญหา และความตอ้งการที่

แท้จริง 

 - แต่งต้ังคณะท างานฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ 

ปัจจัยความส าเร็จ 

 - ผู้บริหารองค์ การบริหารส่วนต าบล 

 - การรบรู้ความรู่วมมอืของเจ้าหน้าที่องค์ การบริหารส่วนต าบล 

 - การมีส่วนร่วม ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 - การประสานและสนับสนุนจากภาคีภาครัฐและเอกชน 

 - ระบบฐานข้อมูล 

 - การเผยแพร่ประชาสัมพันธ ์

การเชื่อมโยงการพัฒนาท้องถิ่นระหว่างพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิน่ในเขตจังหวดั 

- การประสานแผนพัฒนากับโครงการเกินศักยภาพ 

- พัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการทั้ง ภาครัฐภาคประชาสังคมและ

ภาคเอกชนร่วมกัน 

บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

• ผู้บริหารท้องถิ่น 

 - ผู้น าให้นโยบาย ติดตามประเมินผล 

• เจ้าหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

 - ร่วมเป็นคณะท างาน ประสานงานระหว่างฝ่าย สร้างบรรยากาศ 

การท างานที่ด ี

• ประชาชนในท้องถิ่น และผู้รับบรกิารอืน่ ๆ 

- ร่วมเป็นคณะท างาน ให้ข้อมูลและรว่มก าหนดความต้องการ 
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3.1

ที่ แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

1

ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

ไทยเป็นประตูการค้าการ
ลงทุนและยุทธศาสตร์
ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของ
ภูมิภาค

สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มี
ความทนทาน ส่งเสริมการ
พัฒนาอุตสาหกรรมที่
ครอบคลุมและยั่งยืน และ
ส่งเสริมนวัตกรรม

สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์
และมูลค่าสูง

การพัฒนาเศรษฐกิจและ
บริการสาธารณะพื้นฐาน

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้
ได้มาตรฐาน

อุตสาหกรรม
และการโยธา

กองช่าง

ไทยมีพื้นที่และเมือง
อัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย 
เติบโตได้อย่างยั่งยืน

ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม

ไทยเป็นประเทศชั้นน า
ด้านสินค้าเกษตรและ
เกษตรแปรรูปมูลค่าสูง

สร้างหลักประกันเร่ืองน้ า
และการสุขาภิบาลให้มีการ
จัดการอย่างยั่งยืน และมี
สภาพพร้อมใช้ส าหรับทุกคน

สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์
และมูลค่าสูง

การพัฒนาเศรษฐกิจและ
บริการสาธารณะพื้นฐาน

จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ า
เพื่ออุปโภค บริโภค และ
การเกษตร

อุตสาหกรรม
และการ
โยธา/
การเกษตร

กองช่าง / ส านัก
ปลัด

ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

ไทยเป็นฐานการผลิตยาน
ยนต์ไฟฟูาที่ส าคัญของโลก

สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มี
ความทนทาน ส่งเสริมการ
พัฒนาอุตสาหกรรมที่
ครอบคลุมและยั่งยืน และ
ส่งเสริมนวัตกรรม

สุภาพดีสร้างโอกาสและ
สังคมที่ร่มเย็น

การพัฒนาเศรษฐกิจและ
บริการสาธารณะพื้นฐาน

ติดต้ังไฟฟูาสาธารณะและ
ขยายเขตไฟฟูาให้ทั่วถึง

อุตสาหกรรม
และการโยธา

กองช่าง

กลยุทธ์ที่ 3ยุทธศาสตร์ที่ 1

ส่วนที่ 3 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 หมุดหมายที่ 5 เปูาหมายที่ 9 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 1

ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 13

SDGs ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขต

จังหวัด

ยุทธศาสตร์ (อปท.)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและยุทธศาสตร์ระดับมหภาคเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ

หมุดหมายที่ 8

กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 5 หมุดหมายที่ 1 เปูาหมายที่ 6 ยุทธศาสตร์ที่ 1ยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ ๒

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 หมุดหมายที่ 3 เปูาหมายที่ 9 ยุทธศาสตร์ที่ 1
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ที่ แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 13

SDGs ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขต

จังหวัด

ยุทธศาสตร์ (อปท.) กลยุทธ์

ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

ไทยเป็นประตูการค้าการ
ลงทุนและยุทธศาสตร์
ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของ
ภูมิภาค

สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มี
ความทนทาน ส่งเสริมการ
พัฒนาอุตสาหกรรมที่
ครอบคลุมและยั่งยืน และ
ส่งเสริมนวัตกรรม

สุภาพดีสร้างโอกาสและ
สังคมที่ร่มเย็น

การพัฒนาเศรษฐกิจและ
บริการสาธารณะพื้นฐาน

ก่อสร้าง / ต่อเติม 
โครงสร้างพื้นฐาน

อุตสาหกรรม
และการโยธา

กองช่าง

ไทยมีพื้นที่และเมือง
อัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย 
เติบโตได้อย่างยั่งยืน

รวม 2 แผนงาน 2 หน่วยงาน

2

ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง
 มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
ตอบโจทย์การพัฒนา แห่ง
อนาคต

สร้างหลักประกันว่าคนมี
ชีวิตที่มีสุขภาพดีและ
ส่งเสริมสวัสดิภาพส าหรับ
ทุกคนในทุกวัย

สุภาพดีสร้างโอกาสและ
สังคมที่ร่มเย็น

ด้านการเกษตร และ
พัฒนาอาชีพ

การพัฒนาด้านส่งเสริม
อาชีพและพัฒนา
เศรษฐกิจ

ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้
ประชาชน

สังคม
สงเคราะห/์
สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน

ส านักปลัด

ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง
 มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
ตอบโจทย์การพัฒนา แห่ง
อนาคต

การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
การศึกษาชุมชนและสังคม

รวม 2 แผนงาน 1 หน่วยงาน1 ยุทธศาสตร์จังหวัด 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ 1 ยุทธศาสตร์ อปท.

หมุดหมายที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 4

1 กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 2ยุทธศาสตร์ที่ 3ยุทธศาสตร์ที่ 1

4 กลยุทธ์2 เปูาหมาย 2 ยุทธศาสตร์จังหวัด 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ 1 ยุทธศาสตร์ อปท.

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 หมุดหมายที่ 9 เปูาหมายที่ 3 กลยุทธ์ที่ 5

หมุดหมายที่ 8

2 ยุทธศาสตร์ชาติ 4 หมุดหมาย

1 ยุทธศาสตร์ชาติ 2 หมุดหมาย 1 เปูาหมาย

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 หมุดหมายที่ 5 เปูาหมายที่ 9 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ ๔
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ที่ แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 13

SDGs ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขต

จังหวัด

ยุทธศาสตร์ (อปท.) กลยุทธ์

3

ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

ไทยมีความยากจนข้ามรุ่น
ลดลง และคนไทยทุกคนมี
ความคุ้มครองทางสังคม ที่
เพียงพอ เหมาะสม

สร้างหลักประกันว่าทุกคน
มีการศึกษาที่มีคุณภาพ
อย่างครอบคลุมและเท่า
เทียม และสนับสนุนโอกาส
ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

สุภาพดีสร้างโอกาสและ
สังคมที่ร่มเย็น

การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
การศึกษาชุมชนและสังคม

การพัฒนาด้านสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษย์

ส่งเสริมพัฒนาด้านการ
สงเคราะห์ประชาชน

สังคม
สงเคราะห์

ส านักปลัด

ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

ไทยมีความยากจนข้ามรุ่น
ลดลง และคนไทยทุกคนมี
ความคุ้มครองทางสังคม ที่
เพียงพอ เหมาะสม

สร้างหลักประกันว่าคนมี
ชีวิตที่มีสุขภาพดีและ
ส่งเสริมสวัสดิภาพส าหรับ
ทุกคนในทุกวัย

สุภาพดีสร้างโอกาสและ
สังคมที่ร่มเย็น

การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
การศึกษาชุมชนและสังคม

ส่งเสริมการแก้ปัญหาสังคม สังคม
สงเคราะห์

ส านักปลัด

ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

ไทยมีความยากจนข้ามรุ่น
ลดลง และคนไทยทุกคนมี
ความคุ้มครองทางสังคม ที่
เพียงพอ เหมาะสม

สร้างหลักประกันว่าทุกคน
มีการศึกษาที่มีคุณภาพ
อย่างครอบคลุมและเท่า
เทียม และสนับสนุนโอกาส
ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

สุภาพดีสร้างโอกาสและ
สังคมที่ร่มเย็น

การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
การศึกษาชุมชนและสังคม

ส่งเสริมการศึกษา การศึกษา กองการศึกษา

ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

ไทยเป็นศูนย์กลางทาง
การแพทย์และสุขภาพ
มูลค่าสูง

สร้างหลักประกันว่าคนมี
ชีวิตที่มีสุขภาพดีและ
ส่งเสริมสวัสดิภาพส าหรับ
ทุกคนในทุกวัย

สุภาพดีสร้างโอกาสและ
สังคมที่ร่มเย็น

การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
การศึกษาชุมชนและสังคม

ส่งเสริมพัฒนากิจการด้าน
สาธารณะสุข

สาธารณสุข ส านักปลัด

กลยุทธ์ที่ 9

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 หมุดหมายที่ 9 เปูาหมายที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 8

กลยุทธ์ที่ 7ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 หมุดหมายที่ 9 เปูาหมายที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 3

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 3

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 หมุดหมายที่ 4 เปูาหมายที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 3

หมุดหมายที่ 9 เปูาหมายที่ 4 กลยุทธ์ที่ 6



4

ที่ แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 13

SDGs ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขต

จังหวัด

ยุทธศาสตร์ (อปท.) กลยุทธ์

3

ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

ไทยมีความยากจนข้ามรุ่น
ลดลง และคนไทยทุกคนมี
ความคุ้มครองทางสังคม ที่
เพียงพอ เหมาะสม

ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและ
ครอบคลุม เพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึง
ความยุติธรรม และสร้าง
สถาบันที่มีประสิทธิผล 
รับผิดชอบ และครอบคลุม
ในทุกระดับ

สุภาพดีสร้างโอกาสและ
สังคมที่ร่มเย็น

การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
การศึกษาชุมชนและสังคม

การพัฒนาด้านสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษย์

ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
เยาวชนและประชาชน

การศึกษา/
สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน

กองการศึกษา/
ส านักปลัด

ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง
 มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
ตอบโจทย์การพัฒนา แห่ง
อนาคต

สร้างหลักประกันว่าคนมี
ชีวิตที่มีสุขภาพดีและ
ส่งเสริมสวัสดิภาพส าหรับ
ทุกคนในทุกวัย

สุภาพดีสร้างโอกาสและ
สังคมที่ร่มเย็น

การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
การศึกษาชุมชนและสังคม

ส่งเสริมสนับสนุนการเล่น
กีฬา การออกก าลังกาย

การศาสนา 
วัฒนธรรม
และ
นันทนาการ/
สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน

กองการศึกษา/
ส านักปลัด

รวม 6 แผนงาน 2 หน่วยงาน

4

ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

ไทยเป็นจุดหมายของการ
ท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพ
และความยั่งยืน

สุภาพดีสร้างโอกาสและ
สังคมที่ร่มเย็น

การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
การศึกษาชุมชนและสังคม

การพัฒนาด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และ
การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม

ส่งเสริมการจัดงานตาม
ประเพณีและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวประเพณีวัฒนธรรม

การศาสนา 
วัฒนธรรม
และ
นันทนาการ/
สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน

กองการศึกษา/
ส านักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 กลยุทธ์ที่ 12

1 ยุทธศาสตร์ชาติ 3 หมุดหมาย 3 เปูาหมาย 1 ยุทธศาสตร์จังหวัด 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ 1 ยุทธศาสตร์ อปท. 5 กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 หมุดหมายที่ 9 เปูาหมายที่ 16 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 10

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 หมุดหมายที่ 12 เปูาหมายที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 3

ยุทธศาสตร์ที่ 3

กลยุทธ์ที่ 11

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 หมุดหมายที่ 2



5

ที่ แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 13

SDGs ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขต

จังหวัด

ยุทธศาสตร์ (อปท.) กลยุทธ์

4

ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

ไทยเป็นประตูการค้าการ
ลงทุนและยุทธศาสตร์
ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของ
ภูมิภาค

สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มี
ความทนทาน ส่งเสริมการ
พัฒนาอุตสาหกรรมที่
ครอบคลุมและยั่งยืน และ
ส่งเสริมนวัตกรรม

สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์
และมูลค่าสูง

การพัฒนาเศรษฐกิจและ
บริการสาธารณะพื้นฐาน

การพัฒนาด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และ
การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม

ก่อสร้างและปรับปรุง
สถานที่ประกอบพิธีกรรม/
ศูนย์วัฒนธรรมต าบลและ
ชนเผ่า

อุตสาหกรรม
และการโยธา

กองช่าง

ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง
 มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
ตอบโจทย์การพัฒนา แห่ง
อนาคต

ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและ
ครอบคลุม เพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึง
ความยุติธรรม และสร้าง
สถาบันที่มีประสิทธิผล 
รับผิดชอบ และครอบคลุม
ในทุกระดับ

สุภาพดีสร้างโอกาสและ
สังคมที่ร่มเย็น

การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
การศึกษาชุมชนและสังคม

ฝึกสอนอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรม

การศาสนา 
วัฒนธรรม
และ
นันทนาการ/
สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน

กองการศึกษา/
ส านักปลัด

รวม 3 แผนงาน 3 หน่วยงาน

5

ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม

ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียน
และสังคมคาร์บอนต่ า

ท าให้เมืองและการต้ังถิ่น
ฐานของมนุษย์มีความ
ปลอดภัย ทั่วถึง พร้อมรับ
การเปล่ียนแปลงและยั่งยืน

สุขเติบโตอย่างเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
ส่ิงแวดล้อมและพื้นที่ต้น
น้ า

การพัฒนาด้านการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

บริหารจัดการขยะและส่ิง
ปฏิกูล

เคหะและ
ชุมชน

ส านักปลัด

2 ยุทธศาสตร์ชาติ 3 หมุดหมาย 2 เปูาหมาย 2 ยุทธศาสตร์จังหวัด 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ 1 ยุทธศาสตร์ อปท. 3 กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 15

เปูาหมายที่ 9

เปูาหมายที่ 16

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 5 หมุดหมายที่ 10 เปูาหมายที่ 11 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 5

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 หมุดหมายที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 4 กลยุทธ์ที่ 13

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 หมุดหมายที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 4 กลยุทธ์ที่ 14



6

ที่ แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 13

SDGs ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขต

จังหวัด

ยุทธศาสตร์ (อปท.) กลยุทธ์

5

ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม

ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียน
และสังคมคาร์บอนต่ า

ปกปูอง ฟื้นฟู และ
สนับสนุนการใช้ระบบ
นิเวศบนบกอย่างยั่งยืน 
จัดการปุาไม้อย่างยั่งยืน 
ต่อสู้การกลายสภาพเป็น
ทะเลทราย หยุดการเส่ือม
โทรมของที่ดินและฟื้น
สภาพกลับมาใหม่ และ
หยุดการสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพ

สุขเติบโตอย่างเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
ส่ิงแวดล้อมและพื้นที่ต้น
น้ า

การพัฒนาด้านการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

ส่งเสริมและสนับสนุนการ
สร้างจิตส านึกในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

การเกษตร ส านักปลัด

ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม

ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียน
และสังคมคาร์บอนต่ า

ท าให้เมืองและการต้ังถิ่น
ฐานของมนุษย์มีความ
ปลอดภัย ทั่วถึง พร้อมรับ
การเปล่ียนแปลงและยั่งยืน

สุขเติบโตอย่างเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
ส่ิงแวดล้อมและพื้นที่ต้น
น้ า

ส่งเสริมและพัฒนาการ
จัดระบบน้ าเสีย

เคหะและ
ชุมชน

ส านักปลัด

รวม 2 แผนงาน 1 หน่วยงาน

6

ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม

ไทยสามารถลดความเส่ียง
และผลกระทบจากภัย
ธรรมชาติและการ 
เปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ

ปกปูอง ฟืน้ฟู และสนับสนุนการ
ใช้ระบบนิเวศบนบกอยา่งยัง่ยนื 
จดัการปุาไมอ้ยา่งยัง่ยนื ต่อสู้การ
กลายสภาพเป็นทะเลทราย หยดุ
การเส่ือมโทรมของทีดิ่นและฟืน้
สภาพกลับมาใหม ่และหยดุการ
สูญเสียความหลากหลายทาง
ชีวภาพ

สุขเติบโตอย่างเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม

การปูองกันบรรเทาสา
ธารณภัย สถานการณ์
ฉุกเฉิน และโรคระบาด

การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและการ
บริการ

สนับสนุนส่งเสริมการ
พัฒนาร่วมบูรณาการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กับชุมชน

บริหารงาน
ทั่วไป

ส านักปลัด

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 5 หมุดหมายที่ 10 เปูาหมายที่ 11 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 17

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 5 หมุดหมายที่ 10 เปูาหมายที่ 15 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 5 กลยุทธ์ที่ 16

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 6 กลยุทธ์ที่ 18

1 ยุทธศาสตร์ชาติ 1 หมุดหมาย 2 เปูาหมาย 1 ยุทธศาสตร์จังหวัด 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ 1 ยุทธศาสตร์ อปท. 3 กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 5 หมุดหมายที่ 11 เปูาหมายที่ 15



7

ที่ แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 13

SDGs ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขต

จังหวัด

ยุทธศาสตร์ (อปท.) กลยุทธ์

6

ด้านความมั่นคง ไทยสามารถลดความเส่ียง
และผลกระทบจากภัย
ธรรมชาติและการ 
เปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ

ให้เมืองและการต้ังถิ่นฐาน
ของมนุษย์มีความปลอดภัย
 ทั่วถึง พร้อมรับการ
เปล่ียนแปลงและยั่งยืน

สุขเติบโตอย่างเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม

การปูองกันบรรเทาสา
ธารณภัย สถานการณ์
ฉุกเฉิน และโรคระบาด

การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและการ
บริการ

สนับสนุนส่งเสริม งาน
ปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ

การรักษา
ความสงบ
ภายใน/งบ
กลาง

ส านักปลัด

ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ

ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มี
ประสิทธิภาพ และตอบ
โจทย์ประชาชน

เสริมความเข้มแข็งให้แก่
กลไกการด าเนินงานและ
ฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความ
ร่วมมือระดับโลกส าหรับ
การพัฒนาที่ยั่งยืน

สุภาพดีสร้างโอกาสและ
สังคมที่ร่มเย็น

การปูองกันบรรเทาสา
ธารณภัย สถานการณ์
ฉุกเฉิน และโรคระบาด

พัฒนาส่งเสริมการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี

บริหารงาน
ทั่วไป

ส านักปลัด

ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ

ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มี
ประสิทธิภาพ และตอบ
โจทย์ประชาชน

เสริมความเข้มแข็งให้แก่
กลไกการด าเนินงานและ
ฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความ
ร่วมมือระดับโลกส าหรับ
การพัฒนาที่ยั่งยืน

สุภาพดีสร้างโอกาสและ
สังคมที่ร่มเย็น

การปูองกันบรรเทาสา
ธารณภัย สถานการณ์
ฉุกเฉิน และโรคระบาด

จัดหา/จัดซ้ือ/ซ่อมแซมวัสดุ
ครุภัณฑ์และเคร่ืองจักรกล
ที่จ าเป็นส าหรับการ 
ปฏิบัติงาน และพัฒนาขีด
ความสามารถ

บริหารงาน
ทั่วไป/งบกลาง

ส านักปลัด

รวม 2 แผนงาน 1 หน่วยงาน

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 6 หมุดหมายที่ 13 เปูาหมายที่ 17 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 5 กลยุทธ์ที่ 20

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 1 หมุดหมายที่ 11 เปูาหมายที่ 11 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 6 กลยุทธ์ที่ 19

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 6 หมุดหมายที่ 13 เปูาหมายที่ 17 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 5 กลยุทธ์ที่ 21

3 ยุทธศาสตร์ชาติ 2 หมุดหมาย 3 เปูาหมาย 1 ยุทธศาสตร์จังหวัด 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ 1 ยุทธศาสตร์ อปท. 4 กลยุทธ์



 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

    

 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี 13 

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ในภาพรวม (ยุทธศาสตร์ชาติ + แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 + เปูาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน) 
(SDGs) 

1.ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านความมั่นคง 

2.ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการสร้างความสามารถ

ในการแข่งขัน 20 ปี 
 

3.ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 

4.ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม 

5.ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ

ส่ิงแวดล้อม 

1.สิ้นค้าเกษตร 
และเกษตรแปรรูป 

7.วิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อมท่ีเข้มแข็ง 

13.ภาครัฐท่ีทันสมัย 
มีประสิทธิภาพและ 
ตอบโจทย์ประชาชน 

2.การท่องเท่ียวท่ีเน้น
คุณภาพและความยั่งยืน 

 
 

8.มีพื้นท่ีและเมืองอัจฉริยะ 
ท่ีน่าอยู่ปลอดภัยเติบโต 

ได้อย่างยั่งยืน 

12.มีก าลังคนสมรรถนะสูง 
มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

3.การผลิตยานยนต์ไฟฟูา 
ท่ีส าคัญของโลก 

 

9.มีความยากจนข้ามรุ่น 
ลดลงและมีความคุ้มครอง 

ทางสังคมเพียงพอ 

10.มีเศรษฐกิจหมุนเวียน
และสังคมคาร์บอนต่ า 

4.ศูนย์การทางการแพทย์ 
และสุขภาพมูลค่าสูง 

6.ฐานการผลิตอุปกรณ์ 
อิเล็กทรอนิส์อัจฉริยะ 

 11.ลดความเสี่ยงและ
ผลกระทบจากภัยธรรมชาติ 

5.ประตูการค้าการลงทุน
และยุทธศาสตร์ทางโลจิติกส์ 

 

6.ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

เปูาหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

(SDGs) 

1.ขจัดความยากจนทุก
รูปแบบในทุกพื้นท่ี 

7.สร้างหลักประกันให้ทุกคน
สามารถเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่

ที่ย่ังยืนในราคาที่ย่อมเยา 
 

13.ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วน 
เพ่ือต่อสู้การเปล่ียนแปลง 

สภาพภูมิอากาศและผลกระทบ 
ที่เกิดข้ึน 

 

2.ยุติความหิวโหย บรรลุความ
ม่ันคงทางอาหารและยกระดับ

โภชนาการและส่งเสริม
เกษตรกรรมที่ยั่งยืน 

 

8.ส่งเสรมิการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ี
ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยัง่ยืน การ
จ้างงานเต็มท่ี มีผลิตภาพ และการมี

งานท่ีเหมาะสมส าหรับทุกคน 
 

12.สร้างหลักประกันให้มี
รูปแบบการผลิตและการ

บริโภคท่ียั่งยืน 
 

3.สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่
มีสุขภาพดีและส่งเสริมความ

เป็นอยู่ที่ดีส าหรับทุกคนในทุกวัย 
 
 

9.สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีความ
ทนทาน ส่งเสริมการพัฒนา

อุตสาหกรรมท่ีครอบคลุมและยั่งยืน 
และส่งเสริมนวัตกรรม 

 

10.ลดความไม่เสมอภาค
ภายในประเทศและ 
ระหว่างประเทศ 

4.สรา้งหลกัประกันว่าทุกคนมี
การศึกษาที่มีคุณภาพอยา่งครอบคลุม
และเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสใน

การเรียนรูต้ลอดชีวติ  

6.สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัด
ให้มีน้ าและสุขอนามัยส าหรับทุก

คนและมีการบริหารจัดการที่
ย่ังยืนส าหรับทุกคน 

 11.ท าให้เมืองและ 
การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มคีวาม

ครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิ
ต้านทานและย่ังยืน 

5.บรรลุความเท่าเทียมระหว่าง
เพศ และเสริมอ านาจให้แก่

สตรีและเด็กหญิง  

14. อนุรักษ์และใช้ประโยชน์      
จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากร

ทางทะเลอย่างย่ังยืนเพ่ือ          
การพัฒนาที่ย่ังยืน 

 
 

15. ปกปูอง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้
ระบบนิเวศบนบกอย่างย่ังยืน จัดการปุาไม้

อย่างย่ังยืนต่อสู้การกลายสภาพเป็น
ทะเลทราย หยุดการเส่ือมโทรมของท่ีดิน
และฟื้นสภาพดิน และหยุดย้ังการสูญเสีย

ความหลากหลายทางชีวภาพ 
 

16.สง่เสริมสงัคมที่สงบสุขและ
ครอบคลุมเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน ให้ทกุ

คนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้าง
สถาบันที่มีประสทิธิภาพ รับผดิชอบ 

และครอบคลุมในทกุระดับ 
 

17.เสริมความเข้มแข็งให้แก่
กลไกการด าเนินงานและฟื้นฟู
หุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลก

เพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน 
 

http://sdgmove.com/2016/10/06/goal-8-decent-work-and-economic-growth/
http://sdgmove.com/2016/10/06/goal-8-decent-work-and-economic-growth/
http://sdgmove.com/2016/10/06/goal-8-decent-work-and-economic-growth/
http://sdgmove.com/2016/10/06/goal-8-decent-work-and-economic-growth/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-14-life-below-water/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-14-life-below-water/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-14-life-below-water/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-14-life-below-water/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-15-life-on-land/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-15-life-on-land/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-15-life-on-land/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-15-life-on-land/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-15-life-on-land/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-15-life-on-land/


 

      

 

 

 

 

 

   

 

 

      

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ 
จังหวัดน่าน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

สุภาพดีสร้างโอกาสและสังคมที่
ร่มเย็น  

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมลูคา่

สูง 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
สุขเติบโตอย่างเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินในเขต

จังหวัดน่าน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 

การพัฒนาเศรษฐกิจและ
บริการสาธารณะพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมและพ้ืนที่ต้นน้ า 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 

ด้านการเกษตร และ
พัฒนาอาชีพ 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

การศึกษาชุมชนและสังคม 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 
การปูองกันบรรเทาสาธารณ
ภัย สถานการณ์ฉุกเฉิน และ

โรคระบาด 

ยุทธศาสตร์ 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลปุากลาง 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
การพัฒนาด้านส่งเสริม

อาชีพและพัฒนา
เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
การพัฒนาด้านสังคม
และความมั่นคงของ

มนุษย์ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 
การพัฒนาด้านศิลปะ 

วัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมปิัญญาท้องถ่ิน และ
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 
การพัฒนาด้านการ

จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

(ต่อ) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ในภาพรวม (เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน + ยุทธศาสตร์จังหวัด + ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจงัหวัด + ยุทธศาสตร์ของ อปท.) 
 

เปูาหมายการ
พัฒนาที่ย่ังยืน 

(SDGs) 

เปูาหมายท่ี 1  
ขจัดความยากจนทุก
รูปแบบในทุกพื้นท่ี 

เปูาหมายที ่2  
ยุติความหิวโหย บรรลุความมัน่คง
ทางอาหารและยกระดับโภชนาการ
และส่งเสริมเกษตรกรรมที่ย่ังยืน 

 

เปูาหมายท่ี 7 
สร้างหลักประกันให้ทุกคนสามารถ
เข้าถึงพลังงานสมยัใหม่ท่ียั่งยืน 

ในราคาท่ีย่อมเยา 
 

เปูาหมายท่ี 13  
ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วน 

เพ่ือต่อสู้การเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศและผลกระทบ 

ท่ีเกิดขึ้น 
 

เปูาหมายที่ 8 
ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่

ต่อเน่ือง ครอบคลุม และย่ังยืน การจ้าง
งานเต็มที่ มีผลิตภาพ และการมีงานที่

เหมาะสมส าหรับทกุคน 

เปูาหมายที่ 12  
สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบ

การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน 
 

เปูาหมายที่ 9  
สร้างโครงสรา้งพ้ืนฐานที่มีความทนทาน 

ส่งเสริมการพัฒนาอตุสาหกรรมที่
ครอบคลุมและย่ังยืน และส่งเสริม

นวัตกรรม 
 

เปูาหมายท่ี 10  
ลดความไม่เสมอภาค 
ภายในประเทศและ 
ระหว่างประเทศ 

เปูาหมายที่ 11  
ท าให้เมืองและการตัง้ถิ่นฐาน 

ของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย 
มีภูมิตา้นทานและย่ังยืน 

เปูาหมายท่ี 14 
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร  

ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน 
เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

 

เปูาหมายท่ี 15  
ปกปูอง ฟ้ืนฟู และสนบัสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่าง
ยั่งยืน จัดการปุาไม้อย่างยัง่ยืนต่อสู้การกลายสภาพเปน็

ทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของท่ีดินและฟ้ืนสภาพดิน 
และหยุดยั้งการสญูเสยีความหลากหลายทางชีวภาพ 

เปูาหมายท่ี 16  
ส่งเสริมสังคมทีส่งบสขุและครอบคลุมเพื่อการ
พัฒนาท่ียั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถงึความยุติธรรม 
และสร้างสถาบันท่ีมีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ 

และครอบคลุมในทุกระดับ 

เปูาหมายท่ี 17  
เสริมความเขม้แข็งให้แก่กลไกการด าเนินงาน
และฟ้ืนฟูหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกเพ่ือ

การพัฒนาท่ียั่งยืน 

เปูาหมายท่ี 3  
สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตท่ีมี

สุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ท่ีดี
ส าหรับทุกคนในทุกวัย 

 
 

เปูาหมายที่ 4  
สร้างหลกัประกันวา่ทกุคนมีการศึกษา
ที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่า
เทียม และสนับสนุนโอกาสในการ

เรียนรู้ตลอดชีวติ  

เปูาหมายที่ 6  
สร้างหลกัประกันวา่จะมีการจดั 

ให้มีน้ าและสุขอนามัยส าหรับทุกคน
และมีการบรหิารจดัการที่ย่ังยืน

ส าหรับทกุคน 

เปูาหมายที่ 5  
บรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศ 

และเสริมอ านาจให้แก่ 
สตรีและเด็กหญิง  

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 
การพัฒนาด้านการบริหาร

จัดการและการบริการ 



 

  

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ 

องค์การบริหาร    
ส่วนต าบลปุากลาง 

กลยุทธ ์

(ต่อ) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ในภาพรวม (ยุทธศาสตร์ของ อปท. + กลยุทธ์ + แผนงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบหลกั ) 
 

1.การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

 
 

2.การพัฒนาด้านส่งเสริม
อาชีพและพัฒนาเศรษฐกิจ 

 

3.การพัฒนาด้านสังคม
และความมั่นคงของ

มนุษย ์
 

4.การพัฒนาด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน และการท่องเที่ยว

เชิงวัฒนธรรม 

5.การพัฒนาด้านการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
 

1. พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้
มาตรฐาน 

2. จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อ
อุปโภค บริโภค และการเกษตร 

3. ติดตั้งไฟฟูาสาธารณะและ
ขยายเขตไฟฟูาให้ท่ัวถึง  

4. ก่อสร้าง / ต่อเติม โครงสร้าง
พื้นฐาน 

5. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้
ประชาชน 

6. ส่งเสริมพัฒนาด้านการ
สงเคราะห์ประชาชน 

7. ส่งเสริมการแก้ปัญหาสังคม 

8. ส่งเสริมการศึกษา 

9. ส่งเสริมพัฒนากิจการด้าน
สาธารณะสุข 

 

10. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
เยาวชนและประชาชน  

11. ส่งเสริมสนับสนุนการเล่น
กีฬา การออกก าลังกาย 

12. ส่งเสริมการจัดงานตาม
ประเพณีและส่งเสริมการท่องเที่ยว

ประเพณีวัฒนธรรม 

13. ก่อสร้างและปรับปรุงสถานท่ี
ประกอบพิธีกรรม/ศูนย์วัฒนธรรมต าบล

และชนเผา่ 

14. ฝึกสอนอบรมให้ความรู้
เก่ียวกับประเพณีวัฒนธรรม 

15. บริหารจัดการขยะและส่ิง
ปฏิกูล   

16. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง
จิตส านึกในการรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 

17. ส่งเสริมและพัฒนาการ
จัดระบบน้ าเสีย 
ของประชาชน 

18. สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนา
ร่วมบูรณาการองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินกับชุมชน 
และบรรเทาสาธารณภัยตลอดถึง

19. สนับสนุนส่งเสริม งาน
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ให้มีประสิทธิภาพ 

แผนงาน 

1. งบกลาง 

2. บริหารงานท่ัวไป 

4. การศึกษา 

5. สาธารณสุข 

7. เคหะและชุนชน 

8. สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

9. การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

10. อุตสาหกรรมและการโยธา 

6. สังคมสงเคราะห์ 

11 การเกษตร 

3. การรักษาความสงบภายใน 

12. การพาณิชย์ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1. ส านักงานปลัด 2. กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 3. กองช่าง 4. กองคลัง 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้านการ

บริหารจัดการและการ

20. พัฒนาสง่เสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการตามหลักการบริหาร

กิจการบ้านเมืองท่ีด ี

21. จัดหา/จัดซ้ือ/ซ่อมแซมวัสดุ
ครุภัณฑ์และเครื่องจักรกลที่จ าเป็น
ส าหรับการ ปฏิบัติงาน และพัฒนา

ขีดความสามารถ 
 


