
 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

    

 

7.สร้างหลักประกันให้ทุกคน
สามารถเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่

ที่ย่ังยืนในราคาที่ย่อมเยา 
 

13.ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วน 
เพ่ือต่อสู้การเปล่ียนแปลง 

สภาพภูมิอากาศและผลกระทบ 
ที่เกิดข้ึน 

 

8.ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ี
ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การ
จ้างงานเต็มท่ี มผีลิตภาพ และการมี

งานท่ีเหมาะสมสำหรับทุกคน 
 
 

12.สร้างหลักประกันให้มี
รูปแบบการผลิตและการ

บริโภคท่ียั่งยืน 
 

9.สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีความ
ทนทาน ส่งเสริมการพัฒนา

อุตสาหกรรมท่ีครอบคลมุและยั่งยืน 
และส่งเสริมนวัตกรรม 

 

10.ลดความไม่เสมอภาค
ภายในประเทศและ 
ระหว่างประเทศ 

 11.ทำให้เมืองและ 
การตั้งถิน่ฐานของมนุษย์มคีวาม

ครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิ
ต้านทานและย่ังยืน 

14. อนุรักษ์และใช้ประโยชน์      
จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากร

ทางทะเลอย่างย่ังยืนเพ่ือ          
การพัฒนาที่ย่ังยืน 

 
 

15. ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้
ระบบนิเวศบนบกอย่างย่ังยืน จัดการป่าไม้

อย่างย่ังยืนต่อสู้การกลายสภาพเป็น
ทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของท่ีดิน
และฟื้นสภาพดิน และหยุดย้ังการสูญเสีย

ความหลากหลายทางชีวภาพ 
 
 

16.ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและ
ครอบคลุมเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน ใหท้กุ

คนเข้าถึงความยุตธิรรม และสร้าง
สถาบันที่มีประสิทธิภาพ รับผดิชอบ 

และครอบคลุมในทกุระดับ 
 

17.เสริมความเข้มแข็งให้แก่
กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟู
หุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลก

เพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี 13 

3.2 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ในภาพรวม (ยุทธศาสตร์ชาติ + แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 + เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน) 
(SDGs) 

 
20 ป ี

+  
20 ป ี

+ 

 

1.ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านความมั่นคง 

2.ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการสร้างความสามารถ

ในการแข่งขัน 20 ปี 
 

3.ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 

4.ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม 

5.ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เปน็มิตรตอ่

ส่ิงแวดล้อม 

1.สินค้าเกษตร 
และเกษตรแปรรูป 

6.ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

7.วิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อมท่ีเข้มแข็ง 

13.ภาครัฐที่ทันสมัย 
มีประสิทธิภาพและ 
ตอบโจทย์ประชาชน 

2.การท่องเท่ียวท่ีเน้น
คุณภาพและความยั่งยืน 

 
 

8.มีพื้นท่ีและเมืองอัจฉริยะ 
ท่ีน่าอยู่ปลอดภัยเติบโต 

ได้อย่างยั่งยืน 

12.มีกำลังคนสมรรถนะสูง 
มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

3.การผลิตยานยนต์ไฟฟ้า 
ท่ีสำคัญของโลก 

 

9.มีความยากจนข้ามรุ่น 
ลดลงและมีความคุ้มครอง 

ทางสังคมเพียงพอ 

10.มีเศรษฐกิจหมุนเวียน
และสังคมคาร์บอนต่ำ 

4.ศูนย์กลางทางการแพทย์ 
และสุขภาพมูลค่าสูง 

6.ฐานการผลิตอุปกรณ์ 
อิเล็กทรอนิส์อัจฉริยะ 

 11.ลดความเสี่ยงและ
ผลกระทบจากภัยธรรมชาติ 

5.ประตูการค้าการลงทุน
และยุทธศาสตร์ทางโลจิติกส์ 

 

เป้าหมายการ
พัฒนาที่ย่ังยืน 

(SDGs) 

1.ขจัดความยากจนทุก
รูปแบบในทุกพื้นท่ี 

2.ยุติความหิวโหย บรรลุความ
ม่ันคงทางอาหารและยกระดับ

โภชนาการและส่งเสริม
เกษตรกรรมที่ยั่งยืน 

 
 

3.สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่
มีสุขภาพดีและส่งเสริมความ

เป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกวัย 
 
 

4.สร้างหลกัประกันว่าทกุคนมี
การศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุม
และเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสใน

การเรียนรู้ตลอดชีวติ  

6.สร้างหลักประกันว่าจะมกีารจัด
ให้มีน้ำและสุขอนามัยสำหรับทุก

คนและมีการบริหารจัดการที่
ย่ังยืนสำหรับทุกคน 

5.บรรลุความเท่าเทียมระหว่าง
เพศ และเสริมอำนาจให้แก่

สตรีและเด็กหญิง  
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 

พัฒนาเกษตรให้มีมูลค่าสูง  

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 
อนุรัก ฟื้นฟู และพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 

พัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน 
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 

 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 

ยกระดับคุณภาพชีวิตเสริมสร้าง
ความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ 
จังหวัดพะเยา 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 

ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 
 

เป้าหมายท่ี 7 
สร้างหลักประกันให้ทุกคนสามารถ
เข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ท่ียั่งยนื 

ในราคาท่ีย่อมเยา 
 

เป้าหมายท่ี 13  
ปฏิบัติการอยา่งเร่งด่วน 

เพ่ือต่อสู้การเปลีย่นแปลง 
สภาพภูมิอากาศและผลกระทบ 

ท่ีเกิดขึ้น 
 

เป้าหมายที่ 8 
ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกจิที่

ต่อเน่ือง ครอบคลุม และย่ังยืน การจ้าง
งานเต็มที่ มีผลิตภาพ และการมีงานที่

เหมาะสมสำหรบัทกุคน 

เป้าหมายที่ 12  
สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบ

การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน 
 

เป้าหมายที่ 9  
สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีความทนทาน 

ส่งเสริมการพัฒนาอตุสาหกรรมที่
ครอบคลุมและย่ังยืน และส่งเสริม

นวัตกรรม 
 

เป้าหมายท่ี 10  
ลดความไมเ่สมอภาค 
ภายในประเทศและ 
ระหว่างประเทศ 

เป้าหมายที่ 11  
ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐาน 

ของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย 
มีภูมิต้านทานและย่ังยืน 

เป้าหมายท่ี 14 
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร  

ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอยา่งยั่งยืน 
เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

 

เป้าหมายท่ี 15  
ปกป้อง ฟ้ืนฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่าง
ยั่งยืน จัดการปา่ไม้อยา่งยั่งยืนต่อสู้การกลายสภาพเป็น

ทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของท่ีดินและฟ้ืนสภาพดิน 
และหยุดยั้งการสูญเสยีความหลากหลายทางชีวภาพ 

เป้าหมายท่ี 16  
ส่งเสริมสังคมท่ีสงบสขุและครอบคลุมเพื่อการ
พัฒนาท่ียั่งยืน ให้ทุกคนเขา้ถึงความยุติธรรม 
และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ 

และครอบคลุมในทุกระดับ 

เป้าหมายท่ี 17  
เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงาน
และฟ้ืนฟูหุ้นส่วนความร่วมมือระดบัโลกเพ่ือ

การพัฒนาท่ียั่งยืน 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 

พัฒนาสาธารณสุข 
และการกีฬา 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
พัฒนาเศรษฐกิจ 
และการท่องเท่ียว 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 

พัฒนาสังคม การศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 

พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 

  
ยุทธศาสตร์ 6 

พัฒนาการเมืองการบริหาร 

 
ยุทธศาสตร์ 3 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ 

เทศบาลตำบล 

บ้านสาง 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 

พัฒนาสาธารณสุข 
และการกีฬา 

 

 
ยุทธศาสตร์ 3 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 

พัฒนาสังคม การศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 

พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 

 
ยุทธศาสตร์ 6 

พัฒนาการเมืองการบริหาร 
 

(ต่อ) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ในภาพรวม (เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน + ยุทธศาสตร์จังหวัด + ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวัด + ยุทธศาสตร์ของ อปท.) 
 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
พัฒนาเศรษฐกิจ 
และการท่องเท่ียว 

เป้าหมายการ
พัฒนาที่ย่ังยืน 

(SDGs) 

เป้าหมายท่ี 1  
ขจัดความยากจนทุก
รูปแบบในทุกพื้นท่ี 

เป้าหมายที ่2  
ยุติความหิวโหย บรรลุความมัน่คง
ทางอาหารและยกระดับโภชนาการ
และส่งเสริมเกษตรกรรมที่ย่ังยืน 

 
 

เป้าหมายท่ี 3  
สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตท่ีมี

สุขภาพดีและส่งเสริมความเปน็อยู่ท่ีดี
สำหรับทุกคนในทุกวัย 

 
 

เป้าหมายที่ 4  
สร้างหลกัประกันว่าทุกคนมีการศึกษา
ที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่า
เทียม และสนับสนุนโอกาสในการ

เรียนรู้ตลอดชีวติ  

เป้าหมายที่ 6  
สร้างหลกัประกันว่าจะมีการจดั 

ให้มีน้ำและสุขอนามัยสำหรับทกุคน
และมีการบริหารจดัการที่ย่ังยืน

สำหรับทุกคน 

เป้าหมายที่ 5  
บรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศ 

และเสริมอำนาจให้แก่ 
สตรีและเด็กหญิง  
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นในเขต

จังหวัดพะเยา 


