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๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
   

 
  
โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕   กำหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ 

เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆ            
ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามที่
กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 
 การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ เป็นต้นมา                 
ได้ส่งผลให้ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้รับการยกระดับเป็นประเทศ     
ในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลาง ในด้านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนส่งผล
ให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากการเป็นประเทศยากจน และในด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบใน
ความหลากหลายเชิงนิเวศ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความท้าทายต่อการพัฒนาที่สำคัญ อาทิ มิติ
เศรษฐกิจที่โครงสร้างเศรษฐกิจยังไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมอย่างเต็มที่ การผลิตของภาคบริการและ
ภาคเกษตรยังอยู่ในระดับต่ำ คุณภาพและสมรรถนะของแรงงานที่ยังไม่สอดคล้องกับความต้องการในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ มิติทางสังคมที่การยกระดับรายได้ของประชาชนการแก้ปัญหาด้านความยาก
และความเหลื่อมล้ำ การพัฒนาคุณภาพการให้บริการและการขยายโอกาสในการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะ
ยังคงมีช่องว่างที่สามารถพัฒนาต่อไปได้ มิติสิ่งแวดล้อมที่การฟ้ืนฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมยังเป็นประเด็นสำคัญสำหรับการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และมิติของการบริหารจัดการภาครัฐที่
ยังขาดความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นในการตอบสนองความต้องการในการแก้ปัญหาของประชาชนได้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพ  
 ภายใต้เงื่อนไขโครงสร้างประชากร โครงสร้างเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพภูมิอากาศ 
สิ่งแวดล้อมและปัจจัยการพัฒนาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ประเทศไทยจำเป็นต้องมีการวางแผนการพัฒนา   
ที่รอบคอบและครอบคลุม อย่างไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินงาน
เพ่ือให้เกิดการปรับตัวซึ่งจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้าง การขับเคลื่อนการพัฒนา
ให้ประเทศเจริญก้าวหน้าไปในอนาคต จึงจำเป็นต้องกำหนดวิสัยทัศน์ในระยะยาวที่ต้องบรรลุ พร้อมทั้งแนว
ยุทธศาสตร์หลักในด้านต่าง ๆ เพ่ือเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างเป็นบูรณาการบนพ้ืนฐาน    
ประชารัฐเพ่ือยกระดับจุดแข็งและจุดเด่นของประเทศ และปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนและจุดด้อยต่าง ๆ อย่างเป็น
ระบบ โดยยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นเป้าหมายใหญ่ในการขับเคลื่อนประเทศ และถ่ายทอดไปสู่แผนในระดับอื่น ๆ 
เพ่ือนำไปสู่การปฏิบัติทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจ และพ้ืนที่ ซึ่งรวมถึงพ้ืนที่พิเศษต่าง ๆ อาทิ เขตเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพ่ือให้การพัฒนาประเทศสามารถดำเนินการได้อย่า งมั่นคง    
มั่งค่ัง และยั่งยืน 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบต่อ
ผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การดำรงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลัก   
ของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคง
ทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ   
ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  ความ
มั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของ
สภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงใน
ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

ความม่ันคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้ ง
ภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล 
และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมี
ความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน             
มีระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่นำไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 
สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกำลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง 
ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการดำรงชีวิต                
มีการออมสำหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ำ มีที่อยู่อาศัย และความปลอดภัยในชีวิต
ทรัพย์สิน 
 ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืน
จนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับ
ผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วน มีคุณภาพชีวิต
ตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจน เศรษฐกิจในประเทศ               
มีความเข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ ทั้งในตลาดโลกและตลาด
ภายในประเทศ เพ่ือให้สามารถสร้างรายได้    ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการสร้าง
ฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพ่ือให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมี
บทบาทที่สำคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาค
เอเชีย เป็นจุดสำคัญของ การเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการทำ
ธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่อง  
ไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และ                   
ทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่ บนหลักการใช้ การรักษาและ              
การฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี  ไม่สร้างมลภาวะต่อ
สิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและ
สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม 
รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน และให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และ    

วิสัยทัศน์ประเทศไทย
ชาติ ๒๐ ป ี(พ.ศ. 
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ทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล มี
เสถียรภาพและยั่งยืน 
 
  
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง 
ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช 
อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่ องมือ 
เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุก
รูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไก การแก้ไขปัญหา แบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชา
สังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศทั่วโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล 
 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย  
 (๑) ความสุขของประชากรไทย  
 (๒) ความมั่นคง ปลอดภัยของประเทศ  
 (๓) ความพร้อมของกองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง และการมีส่วนร่วมของภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง  
 (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 ที่สามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็นปัญหาความ
มั่นคงที่สำคัญ 
 ๒. การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง เพ่ือแก้ไขปัญหาเดิม และ
ป้องกันไม่ให้ปัญหาใหม่เกิดขึ้น  
 (๑) การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน  
 (๒) การติดตามเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่อาจอุบัติข้ึนใหม่  
 (๓) การสร้างความปลอดภัยและความสันติสุขอย่างถาวรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  
 (๔) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งทางบก
และทางทะเล 
 
 
 
 
 

1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง
๒๐ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 



๔ 
 

 

 ๓. การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อ ความม่ันคง  
ของชาติ เพ่ือยกระดับขีดความสามารถของกองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคง โดย  
 (๑) การพัฒนาระบบงานข่าวกรองแห่งชาติแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ  
 (๒) การพัฒนาและผนึกพลังอำนาจแห่งชาติ กองทัพและหน่วยงาน ความมั่นคง รวมทั้ง
ภาครัฐและภาคประชาชน ให้พร้อมป้องกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ และเผชิญกับภัยคุกคามได้ทุกมิติทุก
รูปแบบและทุกระดับ   
 (๓) การพัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติและการบริหารจัดการภัยคุกคามให้มีประสิทธิภาพ 
 ๔. การบูรณาการความร่วมมือด้านความม่ันคงกับอาเซียนและนานาชาติ  รวมถึงองค์กร
ภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ เพ่ือสร้างเสริมความสงบสุข สันติสุข ความมั่นคง และความเจริญก้าวหน้าให้กับ
ประเทศชาติ ภูมิภาค และโลก อย่างยั่งยืน โดย  
 (๑) การเสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ  
 (๒) การเสริมสร้างและธำรงไว้ซึ่งสันติภาพและความม่ันคงของภูมิภาค   
 (๓) การร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศเพ่ือนบ้าน ภูมิภาคโลก รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่
มิใช่ภาครัฐ 
 5. การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความม่ันคงแบบองค์รวม เพ่ือให้กลไกสำคัญต่าง ๆ 
ทำงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้หลักธรรมาภิบาล และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด   
 (๑) การพัฒนากลไกให้พร้อมสำหรับการติดตาม เฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และแก้ไขปัญหา
ความมั่นคงแบบองค์รวม อย่างเป็นรูปธรรม  
 (๒) การบริหารจัดการความมั่นคงให้เอ้ืออำนวยต่อการพัฒนาประเทศในมิติอ่ืน ๆ  
 (๓) การพัฒนากลไกและองค์กรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง 
 

 
  
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมาย การพัฒนาที่มุ่งเน้นการ
ยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพ้ืนฐาน แนวคิด ๓ ประการ ได้แก่ (๑) “ต่อยอดอดีต” โดย
มองกลับ ไปที่ รากเหง้าทางเศรษฐกิจ  อัตลั กษณ์  วัฒ นธรรม  ประเพณี  วิถี ชี วิต  และจุด เด่นทาง
ทรัพยากรธรรมชาติ ที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอ่ืน ๆ นำมา 
ประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้สอดรับกับบริบทของ เศรษฐกิจ และสังคมโลกสมัยใหม่ 
(๒) “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศในมิติต่าง 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
คนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้ำของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน  
 

 
 
 
 

2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ๒๐ ป ี
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 



๕ 
 

 

 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย  
 (๑) รายได้ประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ และการกระจายรายได้  
 (๒) ผลิตภาพการผลิตของประเทศ ทั้งในปัจจัยการผลิตและแรงงาน  
 (๓) การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา  
 (๔) ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง 
ความสามารถในการแข่งขัน ประกอบด้วย ๕ ประเด็น ได้แก่ 
 ๑. การเกษตรสร้างมูลค่า ให้ความสำคัญกับการเพ่ิมผลิตภาพการผลิต ทั้งเชิงปริมาณและ
มูลค่า และความหลากหลายของสินค้าเกษตร ประกอบด้วย  
 (๑) เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น  
 (๒) เกษตรปลอดภัย  
 (๓) เกษตรชีวภาพ  
 (๔) เกษตรแปรรูป   
 (๕) เกษตรอัจฉริยะ 
 ๒. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต โดยสร้างอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตที่
ขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยนวัตกรรม และเทคโนโลยีแห่งอนาคต ประกอบด้วย       
 (๑) อุตสาหกรรมชีวภาพ  
 (๒) อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร  
 (๓) อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์  
 (๔) อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์  
 (๕) อุตสาหกรรมความม่ันคงของประเทศ 
 ๓. สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว โดยการรักษาการเป็นจุดหมายปลายทางที่
สำคัญของการท่องเที่ยวระดับโลกที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกระดับ และเพ่ิมสัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูง 
ประกอบด้วย  
 (๑) ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม  
 (๒) ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ  
 (๓) ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย  
 (๔) ท่องเที่ยวสำราญทางน้ำ  
 (๕) ท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค 
 ๔. โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก ครอบคลุมถึงโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพใน
ด้านโครงข่ายคมนาคม พ้ืนที่และเมือง รวมถึงเทคโนโลยี ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ   
 (๑) เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ  
 (๒) สร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
 (๓) เพ่ิมพ้ืนที่และเมืองเศรษฐกิจ  
 (๔) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่  
 (๕) รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค 
 ๕. พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่ 
ที่มีทักษะและจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการที่มีความสามารถในการแข่งขันและมีอัตลักษณ์ชัดเจน   
โดย (๑) สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ (๒) สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน (๓) สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด 
(๔) สร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล และ (๕) ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ 
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 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการ
พัฒนาที่สำคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อม
ทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อ
สังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่
ถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓ และอนุรักษ์ภาษา
ท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูงเป็น
นวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 
 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย  
 (๑) การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย  
                     (๒) ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต   
 (๓) การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทยโดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย ๗ ประเด็น ได้แก่ 
 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 
 

 ๓. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน ศตวรรษที่ ๒๑  มุ่งเน้น
ผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา   
 (๑) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ ๒๑  
 (๒) การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่  
 (๓) การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับทุกประเภท  
 (๔) การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
 (๕) การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวางตำแหน่ง
ของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก  

3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 
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 (๖) การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม   
 (๗) การสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 
 ๔. การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย   
 (๑) การพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม 
รวมทั้งสื่อ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย  
 (๒) การสร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการทำงาน และระบบสนับสนุนที่เหมาะสมสำหรับ
ผู้มีความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่าง ๆ   
 (๓) การดึงดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถในต่างประเทศให้มาสร้าง
และ พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ 
 ๕. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี ครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม   
 (๑) การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ  
 (๒) การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ  
 (๓) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี  
 (๔) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี   
 (๕) การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพ้ืนที่ 
 ๖. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   
 (๑) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย  
 (๒) การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ครอบครัว และชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
 (๓) การปลูกฝั่งและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน   
 (๔) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 ๗. การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ   
 (๑) การส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาขั้นพ้ืนฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต  
 (๒) การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกกำลังกาย กีฬาและนันทนาการ  
 (๓) การส่งเสริมการกีฬาเพ่ือพัฒนาสู่ระดับอาชีพ     
 (๔) การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการเพ่ือรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬา 
 

 
 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมายการพัฒนาที่
สำคัญที่ให้ความสำคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มาร่วม
ขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมทำเพ่ือส่วนรวม การกระจายอำนาจ
และความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
ในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และ
สภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพสามารถพ่ึงตนเอง และทำประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคม
ให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 
 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย  
 (๑) ความแตกต่างของรายได้และการเข้าถึงบริการภาครัฐระหว่างกลุ่มประชากร  
 (๒) ความก้าวหน้าของการพัฒนาคน  
 (๓) ความก้าวหน้าในการพัฒนาจังหวัดในการเป็นศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม 
และเทคโนโลยี   

4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (พ.ศ. ๒๕๖๑– ๒๕๘๐) 
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 (๔) คุณภาพชีวิตของประชากรสูงอายุ โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคมประกอบด้วย ๔ ประเด็น ได้แก่ 
 ๑. การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ   
 (๑) ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก  
 (๒) ปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครองผู้บริโภค  
 (๓) กระจายการถือครองที่ดินและการเข้าถึงทรัพยากร  
 (๔) เพ่ิมผลิตภาพและคุ้มครองแรงงานไทยให้เป็นแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพและความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ มีความปลอดภัยในการทำงาน  
 (๕) สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย ทุกเพศภาวะ และ
ทุกกลุ่ม  
 (๖) ลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเป้าเพ่ือช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสโดยตรง  
 (๗) สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา โดยเฉพาะสำหรับผู้มี
รายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส   
 (๘) สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างท่ัวถึง 
 ๒. การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี   
 (๑) พัฒนาศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีในภูมิภาค  
 (๒) กำหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละกลุ่มจังหวัดในมิติต่าง ๆ  
 (๓) จัดระบบเมืองที่เอ้ือต่อการสร้างชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพและปลอดภัย ให้สามารถ
ตอบสนองต่อสังคมสูงวัยและแนวโน้มของการขยายตัวของเมืองในอนาคต  
 (๔) ปรับโครงสร้างและแก้ไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อวางระบบและกลไก
การบริหารงานในระดับภาค กลุ่มจังหวัด  
 (๕) สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่บนฐานข้อมูล ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม   
 (๖) การพัฒนากำลังแรงงานในพื้นที่ 
 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 
 

-9- 



๙ 
 

 

 
 

  
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมาย
การพัฒนาที่สำคัญเพ่ือนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนา ที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้านสั งคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่าง
บูรณาการ ใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้งในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามี     
ส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้  โดยเป็นการดำเนินการบนพ้ืนฐานการเติบโตร่วมกัน    
ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง ๓ ด้าน     
อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง  
 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย  
 (๑) พ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 (๒) สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมได้รับการฟ้ืนฟู  
 (๓) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 (๔) ปริมาณก๊าซเรือนกระจก มูลค่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพ โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ๖ ประเด็น ได้แก่ 
 ๑. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว  
 (๑) เพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน  
 (๒) อนุรักษ์และฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถ่ินกำเนิด  
 (๓) อนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่แม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติ  ทั่วประเทศ  
 (๔) รักษาและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 (๔) ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน 
 ๒. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล   
 (๑) เพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล  
 (๒) ปรับปรุง ฟื้นฟู และสร้างใหม่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ      
 (๓) ฟ้ืนฟูชายหาดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ชายฝั่งทะเลได้รับการป้องกันและแก้ไขทั้งระบบ และ
มีนโยบายการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการอย่างเป็นองค์รวม   
 (๔) พัฒนาและเพ่ิมสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 ๓. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ   
 (๑) ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
 (๒) มีการปรับตัวเพ่ือลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบที่เกี่ยวข้อง
กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
 (๓) มุ่งเป้าสู่การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของภาครัฐ
และภาคเอกชน   
 (๔) พัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ำที่ เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 
 
 
 

5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
๒๕๘๐) 



๑๐ 
 

 

 ๔. พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้น ความเป็นเมือง
ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง   
 (๑) จัดทำแผนผังภูมินิเวศเพ่ือการพัฒนาเมือง ชนบท พ้ืนที่เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
รวมถึงพ้ืนที่อนุรักษ์ตามศักยภาพ และความเหมาะสมทางภูมินิเวศอย่างเป็นเอกภาพ  
 (๒) พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีการบริหารจัดการ
ตามแผนผังภูมินิเวศ อย่างยั่งยืน  
 (๓) จัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบ ให้เป็นไป
ตามมาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล  
 (๔) สงวนรักษา อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางสถาปัตยกรรมและ
ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่นบนฐานธรรมชาติ และฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน  
 (๕) พัฒนาเครือข่ายองค์กรพัฒนาเมืองและชุมชน รวมทั้งกลุ่มอาสาสมัคร ด้วยกลไกการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วนในท้องถิ่น   
 (๖) เสริมสร้างระบบสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม และยกระดับความสามารถในการ
ป้องกันโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ 
 ๕. พัฒนาความม่ันคงน้ำ พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
 (๑) พัฒนาการจัดการน้ำเชิงลุ่มน้ำทั้งระบบเพื่อเพ่ิมความมั่นคงด้านน้ำของประเทศ  
 (๒) เพ่ิมผลิตภาพของน้ำทั้งระบบในการใช้น้ำอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพ่ิมจาก
การใช้น้ำให้ทัดเทียมกับระดับสากล  
 (๓) พัฒนาความมั่นคงพลังงานของประเทศ และส่งเสริมการใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม  
 (๔) เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โดยลดความเข้มข้นของการใช้พลังงาน   
 (๔) พัฒนาความมั่นคงด้านการเกษตร และอาหารของประเทศและชุมชนในมิติปริมาณ 
คุณภาพ ราคาและการเข้าถึงอาหาร 
 ๖. ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกำหนดอนาคตประเทศ  
 (๑) ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี    
 (๒) พัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบยุติธรรม และระบบประชาธิปไตยสิ่งแวดล้อม  
 (๓ )จั ด โค รงส ร้ า ง เชิ งส ถ าบั น เพ่ื อ จั ด ก ารป ระ เด็ น ร่ วม  ด้ าน ก ารบ ริห ารจั ด ก าร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ   
 (๔) พัฒนาและดำเนินโครงการที่ยกระดับกระบวนทัศน์ เพ่ือกำหนดอนาคตประเทศ ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล 
 
  
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเป้าหมายการ
พัฒนาที่สำคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชน เพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม”
โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่ในการกำกับ
หรือในการให้บริการ ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทำงานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ 
ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทนต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก อยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่าง
คุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้
ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส 

6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ๒๕๘๐) 



๑๑ 
 

 

โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝั่งค่านิยมความชื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตสำนึกในการ
ปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่
จำเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำและเอ้ือต่อ                 
การพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และการอำนวย
ความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม  
 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย  
 (๑) ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของภาครัฐ  
 (๒) ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ  
 (๓) ระดับความโปร่งใส การทุจริต ประพฤติมิชอบ        
 (๔) ความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม โดยประเด็น ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ประกอบด้วย ๘ ประเด็น ได้แก่ 
 ๑. ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่าง
สะดวกรวดเร็ว โปร่งใส   
 (๑) การให้บริการสาธารณะของภาครัฐ ได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนวหน้าของภูมิภาค  
 (๒) ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ประยกุต์ใช้  
 ๒. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย และเชื่อมโยงการ
พัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่   
 (๑) ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ  
 (๒) ระบบการเงินการคลังประเทศ สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ   
 (๓) ระบบติดตามประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติในทุกระดับ 
 ๓. ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชน และทุกภาคส่วนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาประเทศ   
 (๑) ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม  
 (๒) ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ  
 (๓) ส่งเสริมการกระจายอำนาจ และสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ่นให้องค์กรปกครอง         
ส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูงตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาล 
 ๔. ภาครัฐมีความทันสมัย   
 (๑) องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ   
 (๒) พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 
 ๕ . บุ คลากรภาครัฐ เป็นคนดีและเก่ ง ยึดหลักคุณ ธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึ ก                    
มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ   
 (๑) ภาครัฐมีการบริหารกำลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม   
 (๒) บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพ่ือประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนาตาม
เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 
 ๖. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
 (๑) ประชาชนและภาคต่าง ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 (๒) บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต  
 (๓) การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาดเป็นธรรมและ
ตรวจสอบได้   



๑๒ 
 

 

 (๔) การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ 
 ๗. กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จำเป็น  
  (๑) ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลง  
 (๒) มีกฎหมายเท่าที่จำเป็น      
 (๓) การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพเท่าเทียม มีการเสริมสร้างประสิทธิภาพการใช้กฎหมาย 
 ๘. กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชน โดยเสมอภาค   
 (๑) บุคลากรและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเคารพและยึดมั่น ในหลักประชาธิปไตย 
เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่พึงได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม  
 (๒) ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม มีบทบาทเชิงรุกร่วมกันในทุกขั้นตอนของการค้นหาความจริง  
 (๓) หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพ่ง อาญา และปกครองมีเป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์ร่วมกัน  
 (๔) ส่งเสริมระบบยุติธรรมทางเลือก ระบบยุติธรรมชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
กระบวนการยุติธรรม   
 (๕) พัฒนามาตรการอื่นแทนโทษทางอาญา 
ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 มีจุดมุ่งหมายสูงสุดเพ่ือขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศให้สามารถบรรลุผล  ตามเป้าหมายการพัฒนาระยะยาวที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ          
โดยมุ่งหวังให้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) ทำหน้าที่เป็นกลไก
ในการชี้ประเด็นที่มีลำดับความสำคัญสูงต่อการพัฒนาประเทศใน ระยะ 5 ปีและเพ่ือผลักดันให้ประเทศ
สามารถก้าวข้ามความท้าทายต่าง ๆ เพ่ือขับเคลื่อนสู่ความเจริญเติบโตที่ ทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์อย่างเท่า
เทียมกัน โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ได้กำหนดทิศทางและ เป้าหมายของการ
พัฒนาบนพื้นฐานของหลักการและแนวคิดที่สำคัญ 4 ประการ ได้แก่  

1. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการสืบสาน รักษา ต่อยอดการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี 
ควบคู่กับการใช้เงื่อนไข 2 ประการเพ่ือกำกับการกำหนดทิศทางและประเด็นการพัฒนาในส่วนต่าง ๆ ได้แก่ 
เงื่อนไขความรู้โดยการใช้องค์ความรู้ทางวิชาการที่รอบด้าน และเงื่อนไขคุณธรรม โดยยึดถือผลประโยชน์      
ของประชาชนและความเป็นธรรมในทุกมิติของสังคม  

2. แนวคิด Resilience ซึ่งเป็นแนวคิดที่มุ่งเน้นการลดความเปราะบางต่อความเปลี่ยนแปลง 
อันประกอบด้วยการพัฒนาความสามารถใน 3 ระดับ ได้แก่  

(1) การพร้อมรับ (Cope) หมายถึง ความสามารถ ในการบริหารจัดการภายใต้สภาวะ
วิกฤติ ให้สามารถยืนหยัดและต้านทานความยากลำบาก รวมถึงฟ้ืนคืนกลับ สู่สภาวะปกติได้อย่างรวดเร็ว  

(2) การปรับตัว (Adapt) หมายถึง การปรับทิศทาง รูปแบบ และแนวทางการพัฒนา  
ให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลง พร้อมกระจายความเสี่ยงและปรับตัวอย่างเท่าทันเพ่ือแสวงหาประโยชน์จาก 
สิ่งที่เกิดข้ึน และ  

(3) การ เป ลี่ ย น แป ล งเพ่ื อพ ร้อม เติ บ โตอย่ างยั่ งยื น  (Transform) ห มายถึ ง              
การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างและปัจจัยพื้นฐานให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลง  

1.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑3 
๒๕๘๐) 
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3. เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติซึ่งอยู่บนพ้ืนฐานของแนวคิด “ไม่ทิ้งใคร 
ไว้ข้างหลัง” โดยมุ่งเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนทุกกลุ่ม ทั้งในมิติของการมีปัจจัยที่จำเป็น สำหรับ
การดำรงชีวิตขั้นพ้ืนฐานที่เพียงพอ การมีสภาพแวดล้อมที่ดี การมีปัจจัยสนับสนุนให้มีสุขภาพที่สมบูรณ์ ทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจ การมีโอกาสที่จะใช้ศักยภาพของตนในการสร้างความเป็นอยู่ที่ดี รวมถึงการมุ่งส่งต่อ  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีไปยังคนรุ่นต่อไป  

4. โมเดลเศรษฐกิจ BCG ซึ่งเป็นแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจใน 3 รูปแบบควบคู่กัน ได้แก่ 
เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว โดยอาศัยฐานศักยภาพและความเข้มแข็ง         
ของ ประเทศอันประกอบด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรม พร้อมกับการ
ใช้ ประโยชน์จากองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพ่ิม เพ่ือผลักดัน
ให้ประเทศมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และสามารถกระจายรายได้ โอกาส และ  ความมั่งคั่งได้
อย่างทั่วถึง นอกจากนี้ การจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ยังคำนึงถึงเงื่อนไข     
และข้อจำกัดของการพัฒนาประเทศที่ สืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมทั้งปัจจัยต่างๆ    
ที่เก่ียวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งจะส่งผลให้บริบทของประเทศและของโลกเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต   

 
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา  
การวางกรอบการพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 13 มีความมุ่งหมายที่จะเร่ง เพ่ิมศักยภาพของประเทศในการรับมือกับความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบ    
ที่รุนแรงและเสริมสร้างความสามารถ ในการสร้างสรรค์ประโยชน์จากโอกาสที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม      
และทันท่วงทีการกำหนดทิศทางการพัฒนา ประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ     
ฉบับที่ 13 จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือ พลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน”   
ซึ่งหมายถึงการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ครอบคลุมตั้งแต่ระดับโครงสร้าง นโยบาย และกลไก เพ่ือมุ่งเสริมสร้าง
สังคมที่ก้าวทันพลวัตของโลก และเกื้อหนุนให้คนไทยมีโอกาสที่จะพัฒนา ตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมกับ
การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์  มี
ความสามารถในการสร้างมูลค่าเพ่ิมที่สูง และคำนึงถึงความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม  

เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้างต้น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13  
ไดก้ำหนดเป้าหมายหลัก  

จำนวน 5 ประการ ประกอบด้วย  
1. การปรับโครงสร้างการผลิตสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม โดยยกระดับขีดความสามารถ      

ในการ แข่งขันของภาคการผลิตและบริการสำคัญให้สูงขึ้น และสามารถตอบโจทย์พัฒนาการของเทคโนโลยี
และสังคม ยุคใหม่ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่นและผู้ประกอบการรายย่อยกับห่วงโซ่
มูลค่าของ ภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย รวมถึงพัฒนาระบบนิเวศท่ีส่งเสริมการค้าการลงทุนและนวัตกรรม  

2. การพัฒนาคนสำหรับโลกยุคใหม่ โดยพัฒนาให้คนไทยมีทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสม
กับ โลกยุคใหม่ ทั้งทักษะในด้านความรู้ทักษะทางพฤติกรรม และคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม 
เตรียมพร้อมกำลังคนที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน เอ้ือต่อการปรับโครงสร้าง 
เศรษฐกิจไปสู่ภาคการผลิตและบริการเป้าหมายที่มีศักยภาพและผลิตภาพสูงขึ้น รวมทั้งพัฒนาหลักประกัน   
และ ความคุ้มครองทางสังคมเพ่ือส่งเสริมความมั่นคงในชีวิต  

3. การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม โดยลดความเหลื่อมล้ำทั้งในเชิงรายได้ ความ
มั่งคั่ง และโอกาสในการแข่งขันของภาคธุรกิจ สนับสนุนช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและผู้ด้อยโอกาสให้มี  โอกาส
ในการเลื่อนชั้นทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงจัดให้มีบริการสาธารณะที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม  
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4. การเปลี่ยนผ่านไปสู่ความยั่งยืน โดยปรับปรุงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการผลิต      
และบริโภค ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ แก้ไขปัญหา
มลพิษสำคัญ ด้วยวิธีการที่ยั่งยืน โดยเฉพาะมลพิษทางอากาศ ขยะ และมลพิษทางน้ำ และลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon neutrality) ภายในครึ่งแรกของศตวรรษนี้  

5. การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยง  
ภายใต้บริบทโลกใหม่ โดยการสร้างความพร้อมในการรับมือและแสวงหาโอกาสจากการเป็นสังคมสูงวัย      
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยโรคระบาด และภัยคุกคามทางไซเบอร์ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน        
และ กลไกทางสถาบันที่เอ้ือต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล รวมทั้งปรับปรุงโครงสร้างและระบบการบริหารงาน
ของภาครัฐให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของบริบททางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีได้               
อย่างทันเวลา มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล 
 
โดยตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่ใช้ในการวัดผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาในภาพรวมในแต่ละเป้าหมายหลัก มีดังนี้ 

เป้าหมายหลัก ตัวช้ีวัด สถานะปัจจุบัน ค่าเป้าหมายในปี 2570 
1. การปรับ
โครงสร้าง การ
ผลิตสู่เศรษฐกิจ 
ฐานนวัตกรรม 

รายได้ประชาชาติต่อหัว 7,050 เหรียญสหรฐั 
ในปี 2563 

8,800 เหรียญสหรฐั 
 

2. การพัฒนาคน
สำหรับ โลกยุค
ใหม่ 

ดัชนีการพัฒนามนุษย์ 0.777 (การพัฒนา
มนุษย ์ระดับสูง) ในปี 
2562 

0.820 (การพัฒนามนุษย์
ระดับ สูงมาก) 

3. การมุ่งสู่สังคม
แห่ง โอกาสและ
ความ เป็นธรรม 

ความแตกต่างของความ
เป็นอยู ่ระหว่างกลุ่ม
ประชากรที่มีฐานะ ทาง
เศรษฐกิจสูงสุดร้อยละ 10 
และตำ่สุดร้อยละ 40 (Top 
10 / Bottom 40) 

5.66 เท่า ในปี 2562 ต่ำกว่า 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

 
 
 
 
 
ร้อยละ 85 ในปี 
2563 

 
 
 
 
 
ร้อยละ 90 โดยสมรรถนะ
หลักแต่ละ ด้านไม่ตำ่กว่า
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ระหว่างประเทศ และการ
เตรียมความพร้อม ฉุกเฉิน
ด้านสุขภาพ  
2) อันดับความเสี่ยงด้าน
ภูมิอากาศ  
 
 

 
 
 
อันดับเฉลี่ย 5 ปี 
(2558-2562) 
เท่ากับ 36.8 
 

ร้อยละ 80 
 
 
อันดับเฉลี่ย 5 ปี (2566-
2570) ไม่ตำ่กว่า 40 
อันดับที่ 33 
 

 
 

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  
เพ่ือถ่ายทอดเป้าหมายหลักไปสู่ภาพของการขับเคลื่อนที่ชัดเจนในลักษณะของวาระ        

การพัฒนา (Agenda) ที่เอ้ือให้เกิดการทำงานร่วมกันของหลายหน่วยงานและหลายภาคส่วนในการผลักดัน  
การพัฒนาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้เกิดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
13 จึงได้กำหนดหมุดหมายการพัฒนา จำนวน 13 ประการ ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงสิ่งที่ประเทศไทยปรารถนา    
จะ ‘เป็น’ มุ่งหวังจะ ‘มี’ หรือต้องการจะ ‘ขจัด’ เพ่ือสะท้อนประเด็นการพัฒนาที่มีลำดับความสำคัญสูง       
ต่อการพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน” และการบรรลุเป้าหมายหลัก
ในช่วงระยะเวลา 5 ปี ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 โดยหมุดหมายการพัฒนา      
ทั้ง 13 ประการมีที่มาจากการประเมินโอกาสและความเสี่ยงของไทยในการพัฒนา ประเทศภายใต้กรอบของ
ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งได้มีการพิจารณาถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระดับโลก  สถานการณ์การแพร่ระบาด       
ของโรคโควิด-19 รวมถึงผลการพัฒนาในประเทศในระยะเวลาที่ผ่านมา ทั้งนี้ หมุดหมายการพัฒนาที่กำหนด
ขึ้นเป็นประเด็นที่มีลักษณะเชิงบูรณาการ ซึ่ งสามารถนำไปสู่การ พัฒนาทั้ งในด้านเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปพร้อม ๆ กัน ทำให้หมุดหมายแต่ละ ประการสามารถสนับสนุนเป้าหมาย
หลักได้มากกว่าหนึ่งข้อ โดยหมุดหมายทั้ง 13 ประการ แบ่งออกได้เป็น 4 มิติ ดังนี้  

1. มิติภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย  
หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง  
หมุดหมายที่ 2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน  
หมุดหมายที่ 3 ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญของโลก  
หมุดหมายที่ 4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง  



๑๖ 
 

 

หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค  
หมุดหมายที่ 6 ไทยเป็นฐานการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะที่สำคัญของโลก  
2. มิติโอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม  
หมุดหมายที่ 7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถ แข่งขันได้  
หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพ้ืนที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน  
หมุดหมายที่ 9  ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคม ที่เพียงพอ เหมาะสม  
3. มิติความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
หมุดหมายที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ  
หมุดหมายที่  11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการ 

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
4. มิติปัจจัยผลักดันการพลิกโฉมประเทศ  
หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา แห่งอนาคต  
หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน 

 
แผนภาพ ความความเชื่อมโยงระหว่างหมุดหมายการพัฒนากับเป้าหมายหลัก 

                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การปรับโครงสรา้ง 
การผลิตสู่เศรษฐกิจ 

ฐานนวัตกรรม 

การพัฒนาคนสำหรับ 
โลกยุคใหม่ฐาน

นวัตกรรม 

การมุ่งสู่สังคมแห่ง 
โอกาสและความ เป็น

ธรรมนวัตกรรม 

การเปลีย่นผ่านไปสู่ 
ความยั่งยืนฐาน

นวัตกรรม 

การเสริมสรา้ง 
ความสามารถของ 

ประเทศในการรับมือ 
กับการเปลี่ยนแปลง 

และความเสีย่ง
ภายใต้ บริบทโลก
ใหม่ฐานนวัตกรรม 

1    เกษตรและเกษตร
แปรรูปมูลค่าสูง 
2    การท่องเท่ียวเน้น
คุณภาพและเน้นความ
ยั่งยืน 
3    การผลิตยานยนต์
ไฟฟ้า 
4    การแพทย์และ
สุขภาพมูลค่าสูง 
5    ประตกูารค้า
ลงทุนและ โลติจิกส ์
6    อิเล็กทรอนกิส์
อัจฉริยะ 
7    SMEs ที่เข้มแข็ง
แข่งขันได้ 
8    พื้นทีแ่ละเมือง
อัจฉริยะ 
10   เศรษฐกิจ
หมุนเวียนและสังคม
คาร์บอนต่ำ 
 

1    เกษตรและ
เกษตรแปรรูปมูลค่า
สูง 
2    การท่องเท่ียว
เน้นคุณภาพและเน้น
ความยั่งยืน 
3    การผลิตยาน
ยนต์ไฟฟ้า 
4    การแพทย์และ
สุขภาพมูลค่าสูง 
5    ประตกูารค้า
ลงทุนและ โลติจิกส ์
6    อิเล็กทรอนกิส์
อัจฉริยะ 
7    SMEs ที่เข้มแข็ง
แข่งขันได้ 
8    พื้นทีแ่ละเมือง
อัจฉริยะ 
9   เศรษฐกิจ
หมุนเวียนและสังคม
คาร์บอนต่ำ 
12   กำลังคน
สมรรถนะสูง 

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

1    เกษตรและ
เกษตรแปรรูปมูลค่าสูง 
2    การท่องเท่ียวเน้น
คุณภาพและเน้นความ
ยั่งยืน 
3    การผลิตยานยนต์
ไฟฟ้า 
5    ประตกูารค้า
ลงทุนและ โลติจิกส ์
8    พื้นทีแ่ละเมือง
อัจฉริยะ 
10   เศรษฐกิจ
หมุนเวียนและสังคม
คาร์บอนต่ำ 
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 ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง  
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 ความเชื่อมโยงของหมุดหมายกับเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ และยุทธศาสตร์ชาติ หมุดหมายที่ ๑ ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตร
แปรรูปมูลค่าสูง มีความเชื่อมโยงกับ เป้าหมายหลักของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ ทั้ง 
๕ เป้าหมาย ได้แก่  

เป้าหมายที่ ๑) การปรับโครงสร้างภาค การผลิตและบริการสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม โดย
ยกระดับให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน และเศรษฐกิจ ท้องถิ่นและผู้ประกอบการรายย่อยสามารถ
เชื่อมโยงกับห่วงโซ่มูลค่าของภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย  

เป้าหมายที่ ๒) การพัฒนาคนสำหรับโลกยุคใหม่ โดยสนับสนุนให้กำลังคนมีคุณภาพสอดคล้อง
กับความต้องการ ของภาคการผลิตเป้าหมาย 

เป้าหมายที่ ๓) การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม โดยลดความเหลื่อมล้ำทั้ง ในเชิง
รายได้และความมั่นคง รวมถึงโอกาสในการแข่งขันของภาคธุรกิจ และให้กลุ่มเปราะบางและผู้ด้อยโอกาส  มี
โอกาสในการเลื่อนชั้นทางเศรษฐกิจและสังคมสูงข้ึน 

เป้ าหมายที่  ๔ ) การเปลี่ ยนผ่ านการผลิตและบริโภคไปสู่  ความยั่ งยืน  โดยการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติในการผลิตและบริโภคอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ  ขีดความสามารถในการ
รองรับของระบบนิเวศ และ  

เป้าหมายที่ ๕) การเสริมสร้างความสามารถของประเทศ ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
และความเสี่ยงภายใต้บริบทโลกใหม่ โดยประเทศไทยมีความสามารถในการรับมือกับภัยคุกคามที่สำคัญ       
ในอนาคต โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โรคระบาดร้ายแรงและโรคอุบัติใหม่และภัยคุกคามทาง
ไซเบอร์ 

เป้าหมายของหมุดหมายที่ ๑ เมื่อพิจารณาความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ พบว่า มีความ
สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ จำนวน ๓ ด้าน  

ได้แก่ ๑) ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
๒) ด้านการสร้างโอกาสและ ความเสมอภาคทางสังคม 
๓) ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
๒.๒ เป้าหมาย ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของการพัฒนาระดับหมุดหมาย  
เป้าหมายที่ ๑ มูลค่าเพ่ิมของสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปสูงขึ้น 
เป้าหมายที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบบริหารจัดการ เพ่ือคุณภาพ ความม่ันคง

ทางอาหาร และความยั่งยืนของภาคเกษตร 
เป้าหมายที่ ๓ การเพ่ิมศักยภาพและบทบาทของผู้ประกอบการเกษตรในฐานะหุ้นส่วน

เศรษฐกิจของห่วงโซ่ อุปทานที่ได้รับส่วนแบ่งประโยชน์อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม 
 



๑๘ 
 

 

3. กลยุทธ์การพัฒนา  
กลยุทธ์ที่ ๑ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบมุ่งเป้า เพ่ือให้เกิดการยกระดับ

กระบวนการผลิตและ สร้างมูลค่าเพ่ิม 
กลยุทธ์ที่ ๒ การส่งเสริมการผลิตและการขยายตัวของตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์

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

กลยุทธ์ที่ ๓ การขยายผลรูปแบบเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีมูลค่าเพ่ิมสูงจาก
แบบอย่าง ความสำเร็จในประเทศ เช่น เกษตรตามโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิ จ       
สีเขียว เกษตรปลอดภัย วนเกษตร เกษตรอินทรีย์ ท่องเที่ยวเกษตร ประมงพ้ืนบ้าน การทำประมงถูกกฎหมาย 
และการปฏิบัติต่อแรงงาน ที่ถูกต้อง เป็นต้น 

กลยุทธ์ที่ ๔ การพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพ่ือการเกษตรให้มีความสมดุลระหว่างอุปสงค์
และอุปทาน รวมทั้งการใช้น้ำซ้ำ 

กลยุทธ์ที่ ๕ การส่งเสริมให้เอกชนลงทุนพัฒนาตลาดกลางและตลาดออนไลน์สินค้าเกษตร 
รวมถึงสินค้า กลุ่มปศุสัตว์และประมง 

กลยุทธ์ที่ ๖ การสนับสนุนระบบประกันภัยและรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
สินค้าเกษตร แปรรูปที่เกษตรกรเข้าถึงได้ 

กลยุทธ์ที่ ๗ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการฟาร์มและกิจกรรมหลังการเก็บเกี่ยว 
เพ่ือลดต้นทุนและ เพ่ิมมูลค่าผลผลิตของเกษตรกร 

กลยุทธ์ที่ ๘ การส่งเสริมให้เกษตรกรมีที่ดินทำกินและรักษาพ้ืนที่เกษตรกรรมที่เหมาะสมไว้
เป็นฐานการผลิต การเกษตร 

กลยุทธ์ที่ ๙ การพัฒนาฐานข้อมูลและคลังข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร รวมทั้งผลักดันให้มี
การใช้ข้อมูล อย่างมีประสิทธิภาพ 

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

เกษตรกรและนักวิชาการในพื้นที่ในการเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในการพัฒนาภาคเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน 
 

หมุดหมายที่ ๒ ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน  
๑. สถานการณ์การพัฒนาที่ผ่านมา  
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีบทบาทสำคัญในระบบเศรษฐกิจไทย และยังเป็นแหล่งสร้างรายได้

สำคัญให้ แก่เศรษฐกิจของประเทศท้ังทางตรงและทางอ้อม สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศไทย ๒.๙๙ ล้าน
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๘ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ และก่อให้เกิดการจ้างงาน ๘.๓ ล้านตำแหน่ง 
ในปี ๒๕๖๒ อีกทั้งยังมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดยระหว่างปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ รายได้จากการ
ท่องเที่ยวของไทย ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๒.๓ ต่อปี อย่างไรก็ดี การขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยว
ดังกล่าว เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้น ของจำนวนนักท่องเที่ยวเป็นหลัก กล่าวคือ จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเฉลี่ย
ถึงร้อยละ ๕.๖ ต่อปี ในขณะที่ การใช้จ่ายต่อคนต่อวันของนักท่องเที่ยวขยายตัวในอัตราที่ลดลง และระยะเวลา
ท่องเที่ยวต่อทริปลดลง ซึ่งทำให้ การท่องเที่ยวของไทยในระยะหลังต้องเผชิญกับความท้าทายด้านความยั่งยืน 
จากการเติบโตในเชิงปริมาณ มากกว่าคุณภาพ นอกจากนี้ หากพิจารณาในมิติของการกระจายรายได้ พบว่า 
รายได้จากการท่องเที่ยวร้อยละ ๙๐ ยังกระจุกอยู่ในเมืองท่องเที่ยวหลัก ไม่สามารถกระจายไปสู่เมืองท่องเที่ยว
รองได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่อยู่ในเมืองหลักถึงประมาณ     
ร้อยละ ๙๘ ของรายได้จากนักท่องเที่ยว ชาวต่างชาติทั้งหมด 



๑๙ 
 

 

๒. เป้าหมายการพัฒนา  
๒.๑ ความเชื่อมโยงของหมุดหมายกับเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ และ

ยุทธศาสตร์ชาติ หมุดหมายที่ ๒ ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน เชื่อมโยงกับ 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ที่มุ่งเน้นการสร้างความหลากหลายด้าน         
การท่องเที่ยว รักษาการเป็นจุดหมายปลายทางที่สำคัญของการท่องเที่ยวระดับโลกที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว              
ทุกระดับ และเพ่ิมสัดส่วน ของนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูง อีกทั้งยังเชื่อมโยงกับเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ ๑๓ ใน ๔ เป้าหมาย ได้แก่  

เป้าหมายที่ ๑) การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม โดย
ยกระดับให้ ภาคการท่องเที่ยวมีขีดความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้น และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการรายย่อย
และชุมชน สามารถเชื่อมโยงกับห่วงโซ่มูลค่าได้  

เป้าหมายที่ ๒) การพัฒนาคนสำหรับโลกยุคใหม่  
เป้าหมายที่ ๓) การมุ่งสู่ สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม และ  
เป้าหมายที่ ๔) การเปลี่ยนผ่านการผลิตและบริโภคไปสู่ความยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับ   

การบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน  
๒.๒ เป้าหมาย ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของการพัฒนาระดับหมุดหมาย 
เป้าหมายที่ ๑ การเปลี่ยนการท่องเที่ยวไทยเป็นการท่องเที่ยวคุณภาพสูงที่เชื่อมโยงกับ

อุตสาหกรรม และบริการที่มีศักยภาพอ่ืน 
เป้าหมายที่ ๒ การปรับโครงสร้างการท่องเที่ยวให้พ่ึงพานักท่องเที่ยวในประเทศและมี                   

การกระจายโอกาส ทางเศรษฐกิจมากขึ้น 
เป้าหมายที่ ๓ การท่องเที่ยวไทยต้องมีการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนในทุกมิติ 

 

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

นักท่องเที่ยวทั่วไป 
กลยุทธ์ที่ ๓ การยกระดับบริการและการบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานเป็นที่

ยอมรับของตลาดสากล 
กลยุทธ์ที่ ๔ การสนับสนุนการพัฒนาทักษะและศักยภาพของบุคลากรในภาคการท่องเที่ยว 
กลยุทธ์ที่ ๕ การปรับปรุงกฎหมาย/กฎระเบียบ และขั้นตอนที่ล้าสมัยและเป็นอุปสรรคต่อ    

การทำธุรกิจ และการขอใบอนุญาตของผู้ประกอบการรายย่อย เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้เกิดการพัฒนาไปสู่                 
การท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ และยั่งยืน 

กลยุทธ์ที่ ๖ การพัฒนาระบบข้อมูลการท่องเที่ยวให้เป็นระบบการท่องเที่ยวอัจฉริยะ                    
ที่นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ และภาครัฐ สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ง่าย 
 

หมุดหมายที่ ๓ ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญของโลก  
๑. สถานการณ์การพัฒนาที่ผ่านมา  
ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ที่สำคัญของโลก โดยปี ๒๕๖๒ ประเทศไทยผลิตและ

ส่งออกยานยนต์ เป็นอันดับที่ ๑ ของอาเซียน และเป็นอันดับที่  ๑๑ ของโลก มีมูลค่าการส่งออกจำนวน 
๑,๓๐๐,๕๖๑ ล้านบาท โดยประเทศที่มีกำลังการผลิตรถยนต์สูงสุด ๕ อันดับแรก ได้แก่ จีน สหรัฐอเมริกา 
ญี่ปุ่น เยอรมนี และอินเดีย  ซึ่งตลาดส่งออกหลักของไทย ในกลุ่มรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ได้แก่ ประเทศ
ออสเตรเลีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ จีน เม็กซิโก ตามลำดับ ขณะที่ในกลุ่มรถปิกอัพ รถบัส และรถบรรทุก ได้แก่ 



๒๐ 
 

 

ออสเตรเลีย ฟิลิปปินส์ นิวซีแลนด์ ซาอุดีอาระเบีย เวียดนาม ตามลำดับ นอกจากนี้ อุตสาหกรรมยานยนต์      
มีส่วนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ของประเทศไทย โดยมีความสามารถในการผลิตรถยนต์จำนวนมากถึง ๒ ล้าน
คันต่อปี มีผู้ประกอบการ จำนวน ๑๓,๙๒๐ ราย และมีการจ้างงานจำนวน ๓๔๕,๐๐๐ คน อย่างไรก็ตาม 
แนวโน้มความต้องการยานยนต์ ทั่วโลกกำลังเปลี่ยนทิศทางไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้า ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจาก
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีแบตเตอรี่ ที่ทำให้ยานยนต์ไฟฟ้ามีประสิทธิภาพที่เพ่ิมขึ้นและราคาที่ลดลง รวมทั้ง
ทิศทางการพัฒนาที่มุ่งไปสู่สังคม คาร์บอนต่ำ 

จากสถานการณ์และแนวนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศดังกล่าว จึงได้
กำหนด เป้าหมายการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทยในระยะต่อ ไป                     
รวม ๓ ประเด็น เพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาตามที่คณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ
กำหนด และสามารถ บรรเทาผลกระทบต่าง ๆ ในระยะเปลี่ยนผ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่  

๑) สร้างอุปสงค์ของยานยนต์ไฟฟ้า ประเภทต่าง ๆ เพ่ือการใช้ในประเทศและส่งออก โดย
สร้างความต้องการใช้ของตลาดภายในประเทศ และการส่งออกของรถยนต์ไฟฟ้าตามประเภทของยานยนต์ 
โดยเฉพาะยานยนต์ประเภทไฮบริด ปลั๊กอินไฮบริดที่มี ส่วนสำคัญในการสร้างความคุ้นเคยให้แก่ผู้บริโภคในช่วง
ระยะเปลี่ยนผ่าน  

๒) ส่งเสริมผู้ประกอบการเดิม ให้สามารถปรับตัวไปสู่การผลิตยานยนต์ไฟฟ้า และสนับสนุน
การลงทุนเทคโนโลยีที่สำคัญของยานยนต์ไฟฟ้า ในประเทศ เพ่ือที่จะปรับอุตสาหกรรมให้เข้ากับกระแสโลก 
สอดรับกับความต้องการที่จะเกิดขึ้น ผู้ประกอบการ ชิ้นส่วนยานยนต์สามารถปรับตัวสู่อุตสาหกรรมยานยนต์
ไฟฟ้า หรือปรับเปลี่ยนธุรกิจไปสู่ธุรกิจที่เหมาะสม และบรรเทาผลกระทบให้ผู้ผลิตรถยนต์สันดาปภายในเดิม 
รวมทั้งกลุ่มผู้ประกอบการในสาขาอ่ืนที่ได้รับผลกระทบ  

๓) สร้างความพร้อมของปัจจัยสนับสนุนอย่างเป็นระบบ โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนา
บุคลากร การลงทุน โรงงานผลิตแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหากดำเนินการดังกล่าวได้
เร็วจะเป็นผลดี ต่อการส่งออกของประเทศ 

๒. เป้าหมายการพัฒนา  
๒.๑ ความเชื่อมโยงของหมุดหมายกับเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ และ

ยุทธศาสตร์ชาติ หมุดหมายที่ ๓ ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญของโลกเชื่อมโยงกับเป้าหมายหลัก
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ใน ๓ เป้าหมาย ประกอบด้วย  

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

เป้าหมายที่ ๒) การพัฒนาคนสำหรับโลกยุคใหม่ โดยมุ่งพัฒนาให้คนไทยมีทักษะ ที่จำเป็น
สำหรับโลกยุคใหม่และมีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม สอดคล้องกับความต้องการของ ภาคการ
ผลิตเป้าหมาย และได้รับความคุ้มครองทางสังคมที่ส่งเสริมความมั่นคงในชีวิต และ  

เป้ าหมายที่ ๔ )การ เปลี่ ยนผ่ านการผลิ ตและบริ โภ คไปสู่ ค วามยั่ งยื น  โดยการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติในการผลิตและบริโภคอย่างมี ประสิทธิภาพ ให้ความสำคัญกับการจัดการปัญหามลพิษ
สำคัญด้วยวิธีการที่ยั่งยืน รวมทั้งการปล่อยก๊าซเรือน กระจกของประเทศมีแนวโน้มลดลง 

หมุดหมายที่ ๓ ยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาศักยภาพทรัพยากร  มนุษย์ที่
มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตโดยในช่วงวัยแรงงาน มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพ ทักษะ  และ 
สมรรถนะแรงงานอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ทั้ งนี้  หมุดหมายที่  ๓              
ยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่มุ่งเน้น      



๒๑ 
 

 

การส่งเสริมการบริโภค และการผลิตที่ยั่งยืน และการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพ
ภูมิอากาศ โดยมุ่งเน้นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการสร้างสังคมคาร์บอนต่ำ 

 
๒.๒ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมายของการพัฒนาระดับหมุดหมาย  
เป้าหมายที่ ๑ การสร้างอุปสงค์ของรถยนต์ไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ เพื่อการใช้ในประเทศและส่งออก 
เป้าหมายที่ ๒ ผู้ประกอบการเดิมสามารถปรับตัวไปสู่การผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและมีการลงทุน

เทคโนโลยี ยานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญภายในประเทศ 
เป้าหมายที่ ๓ การสร้างความพร้อมของปัจจัยสนับสนุนอย่างเป็นระบบ 

 

3. กลยุทธ์การพัฒนา  
กลยุทธ์ที่ ๑ การส่งเสริมให้ผู้ใช้ยานยนต์ในภาคส่วนต่าง ๆ ปรับเปลี่ยนมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้า

เพ่ิมมากข้ึน 
กลยุทธ์ที่ ๒ การสนับสนุนให้เกิดการขยายตัวของตลาดส่งออกยานยนต์ไฟฟ้า 
กลยุทธ์ที่ ๓ การกำหนดเป้าหมาย/แผน และดำเนินการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมยานยนต์เดิม

ไปสู่ยานยนต์ ไฟฟ้า อย่างเป็นระบบชัดเจนตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน ในระยะ ๕ ปี 
กลยุทธ์ที่ ๔ การยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทยในการลงทุนผลิตยานยนต์

ไฟฟ้า แบตเตอรี่ และชิ้นส่วนสำคัญ 
กลยุทธ์ที่ ๕ มาตรการสำหรับกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ 
กลยุทธ์ที่ ๖ การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้าและยาน

ยนต์ไร้คนขับ 
กลยุทธ์ที่ ๗ โครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงานที่มีความพร้อมรองรับปริมาณการใช้งานยานยนต์

ไฟฟ้า ในอนาคตได้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ 
กลยุทธ์ที่  ๘  การปรับปรุงและจัดทำกฎระเบียบที่ เกี่ยวข้องให้ เอ้ือกับการเติบโตของ

อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า และให้ความสำคัญกับการบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างรัฐและเอกชน 
กลยุทธ์ที่  ๙  การผลิตและพัฒนาทักษะแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของ

อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า 
กลยุทธ์ที่ ๑๐ มาตรฐานด้านคุณสมบัติและความปลอดภัย 
กลยุทธ์ที่ ๑๑ การสนับสนุนเงินทุนให้กับผู้ประกอบการที่ลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานสะอาด 

 

หมุดหมายที่ ๔ ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง  
๑. สถานการณ์การพัฒนาที่ผ่านมา  
การให้บริการทางการแพทย์แก่ชาวต่างชาติเพ่ิมขึ้น แต่ต้องคำนึงผลกระทบต่อโอกาสในการ

เข้าถึงบริการสุขภาพของคนไทย โดยปี ๒๕๖๒ มีชาวต่างชาติมาใช้บริการทางการแพทย์ ๓.๖ ล้านคนครั้ง     
สร้างรายได ้๔๑,๐๐๐ ล้านบาท จากราคาค่าบริการและชื่อเสียงของบุคลากรทางการแพทย์ที่ดีกว่ากว่าประเทศ
อ่ืนเมื่อเทียบบริการในระดับเดียวกัน แต่เมื่อพิจารณาถึงการกระจายบุคลากรทางการแพทย์ในประเทศยังคงมี
ความเหลื่อมล้ำกันในระหว่างภาค และเมื่อเปรียบกับประเทศอ่ืน ๆ พบว่าประเทศไทยยังมีสัดส่วนแพทย์ต่ อ
ประชากร ๑,๐๐๐ คน เพียง ๐.๕ เทียบกับเกาหลีใต้ ๒.๔ และสิงคโปร์ ๑.๙ ขณะที่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพที่
มุ่งเน้นการสร้างรายได้และการให้บริการชาวต่างชาติอาจทำให้มีการไหลออกของบุคลากรภาครัฐสู่ภาคเอกชน 
ส่งผลกระทบต่อการเข้าถึง บริการสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยหรืออาศัยอยู่ในพ้ืนที่
ห่างไกล ถึงแม้ปัจจุบัน มีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาให้บริการทางการแพทย์เพ่ิมมากขึ้น ซึ่ง



๒๒ 
 

 

ช่วยอำนวยความสะดวกและลดภาระงานของบุคลากร แต่ยังคงต้องคำนึงถึงผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นจาก
การใช้เทคโนโลยีดังกล่าว 

การเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพและโลกาภิวัตน์ส่งผลต่อความเสี่ยงในการรับมือ
กับ โรคระบาดอุบัติใหม่อุบัติซ้ำเพ่ิมขึ้น ในช่วง ๒๐ ปีที่ผ่านมาประเทศไทยประสบปัญหาการแพร่ระบาด ของ
โรคติดต่ออุบัติใหม่จากต่างประเทศมาเป็นระยะ อาทิ โรคซาร์ส โรคไข้หวัดนก โรคไข้ซิก้า โรคไข้หวั ดใหญ่    
สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๐๙ โรคเมอร์ส และล่าสุด โควิด -๑๙ ที่มีการแพร่ระบาดทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง ส่งผล
กระทบอย่างรุนแรงต่อภาคการท่องเที่ยวและการส่งออกของไทย ส่งผลให้ปี๒๕๖๓ เศรษฐกิจไทยหดตัวอย่าง
รุนแรง จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในช่วงไตรมาสแรกของปี๒๕๖๓ ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปี๒๕๖๒ 
ถึงร้อยละ ๓๘.๐๑ รวมทั้งยังส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนวิถีการใช้ชีวิตของประชาชน และก่อให้เกิดวิกฤตในระบบ 
สุขภาพ ดังนั้น ประเทศไทยจึงจำเป็นต้องมีการปรับโครงสร้าง ระบบ อุปกรณ์ และกำลังคนในการควบคุม และ
จัดการโรคระบาดให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดต่อระบบสาธารณสุขและเศรษฐกิจ  ของ
ประเทศ 

 

๒. เป้าหมายการพัฒนา  
๒.๑ ความเชื่อมโยงของหมุดหมายกับเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ และ

ยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพสูงจะสอดรับกับเป้าหมาย
หลัก ๔ ประการของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ได้แก่  

เป้าหมายที่ ๑) การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการ สู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม โดยการ
ใช้นวัตกรรมในการผลิตสินค้าและจัดบริการทางการแพทย์และสุขภาพ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 

เป้าหมายที่ ๒) การพัฒนาคนสำหรับโลกยุคใหม่ที่มีสมรรถนะสูง ๕๖ ทางด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการยกระดับขีดความสามารถบริการทางการแพทย์ และสุขภาพ 

เป้าหมายที่ ๓) การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม ในการลดผลกระทบต่อการ
เข้าถึงบริการทางสาธารณสุขของคนไทย และ  

เป้าหมายที่ ๕) การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและ
ความเสี่ยงภายใต้บริบทโลกใหม่ ในการวางแนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการ ภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพ
และระบบบริการสุขภาพ นอกจากนี้ ยังเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติที่สำคัญในด้านการสร้างความสามารถใน
การแข่งขันในประเด็นเป้าหมาย ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น  ที่กำหนดอุตสาหกรรม
การแพทย์แบบครบวงจรเป็นอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตที่อาศัยความเชี่ยวชาญด้านการแพทย์ของไทย 
สร้างอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์  การใช้เทคโนโลยี            
ทางการแพทย์ใหม่ๆ ยกระดับการให้บริการทางการแพทย์อย่างมีคุณภาพในระดับสากล รวมทั้ง  เชื่อมโยง
อุตสาหกรรมทางการแพทย์และบริการท่องเที่ยวเพ่ือสุขภาพ และเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการสร้าง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ในประเด็นเป้าหมาย สร้างความเป็นธรรมและลด  ความเหลื่อมล้ำ                           
ในทุกมิติที่มุ่งเน้นการสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข 

๒.๒ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมายของการพัฒนาระดับหมุดหมาย  
เป้าหมายที่ ๑ ไทยมีศักยภาพในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากสินค้าและบริการสุขภาพ 
เป้าหมายที่  ๒ องค์ความรู้ด้านการแพทย์และสาธารณสุขมีศักยภาพ เอ้ือต่อการสร้าง

มูลค่าเพ่ิมในสินค้าและบริการทางสุขภาพ 
เป้าหมายที่ ๓ ประชาชนไทยได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสุขภาพ 
เป้าหมายที่ ๔ ระบบบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพมีความพร้อมรองรับภัยคุกคามสุขภาพ 
 
 



๒๓ 
 

 

3. กลยุทธ์การพัฒนา  
กลยุทธ์ที่ ๑ การส่งเสริมบริการทางการแพทย์ที่มีศักยภาพในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
กลยุทธ์ที่ ๒ การผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางบริการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพระดับโลก 
กลยุทธ์ที่ ๓ การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้อุตสาหกรรมทางการแพทย์และสุขภาพ 
กลยุทธ์ที่ ๔ การสร้างเสริมขีดความสามารถทางวิชาการด้านการศึกษา วิจัย และเทคโนโลยีทางการแพทย์ 
กลยุทธ์ที่ ๕ การบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพบนพ้ืนฐานความสมดุลทางเศรษฐกิจและ

สุขภาพของคนไทย 
กลยุทธ์ที่ ๖ การยกระดับศักยภาพระบบบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขเพ่ือลด

ผลกระทบตอ่บริการทางเศรษฐกิจและสุขภาพ 
 

หมุดหมายที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค  
๑. สถานการณ์การพัฒนาที่ผ่านมา  
สถานการณ์การแข่งขันทางการค้าของสหรัฐอเมริกาและจีนที่ขยายวงกว้างส่งผลกระทบ

ต่อเนื่องถึงไทย และภูมิภาคซึ่งอยู่ในพ้ืนที่ความขัดแย้งที่ต้องรักษาความสัมพันธ์กับทั้งสองประเทศ โดยเฉพาะ
การปรับเปลี่ยนทิศทางการค้าการลงทุนในห่วงโซ่อุปทานโลก และการจัดกลุ่มทางการเมืองและเศรษฐกิจ 
ดังนั้น ทิศทางในอนาคต ของไทยจึงควรแสดงบทบาทการเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจกับประเทศต่าง ๆ         
ในภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง โดยเน้นความร่วมมือมากกว่าการแข่งขัน 
และให้ไทยเป็นประตูและทางเชื่อม เพ่ือสร้างดุลยภาพที่สร้างสรรค์ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและ
เศรษฐกิจระหว่างภูมิภาคและมหาอำนาจ เพ่ือความก้าวหน้าและมั่นคงของภูมิภาค รวมถึงควรรักษาสมดุลของ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของไทย จีน สหรัฐอเมริกา และประเทศตะวันตก โดยกำหนดความต้องการของ
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 และมลฑลในจีนตอนใต้ให้เกิดเป็น      
การพัฒนาร่วมกัน 

จากการที่ไทยมีข้อได้เปรียบทางภูมิศาสตร์และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทำให้มีศักยภาพ 
ที่จะพัฒนาการเชื่อมต่อเส้นทางขนส่งระหว่างมหาสมุทรอินเดียและแปซิฟิก และใช้ประโยชน์จากเส้นทางเชื่อม
โลก ของจีน และแผน “สร้างโลกที่ดีกว่าขึ้นมาใหม่” ที่สหรัฐอเมริกาสนับสนุนได้ รวมถึงสามารถเชื่อมโยงกับ 
กลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง เพ่ืออำนวยความสะดวกในการเชื่อมโยงการค้ากับจีน ซึ่งปัจจุบันไทย                   
มีแผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการขนส่งทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ จึงควรบูรณาการเพ่ือใช้ประโยชน์ 
ทางภูมิศาสตร์ และโครงสร้างพ้ืนฐานจากเส้นทางเชื่อมต่อในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงกับจีนตอนใต้ ให้เป็นหนึ่ง
เดียวกัน ๖๖ และเชื่อมโยงกับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษต่าง ๆ เพ่ือให้เกิด
รูปธรรม ในการผลักดันการเปลี่ยนแปลงภาคการผลิตและบริการไทยสู่ระดับนานาชาติโดยมีกลยุทธ์                          
ในการขับเคลื่อนความร่วมมือและกรอบความตกลงระหว่างประเทศเพ่ือส่งเสริมการขนส่งและโลจิสติกส์                   
ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ที่มีคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการลงทุนเพ่ือเชื่อมโยงด้านคมนาคมกับประเทศ                    
ในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และจีน มีหน่วยงานรับผิดชอบภายใต้การกำกับของรองนายกรัฐมนตรีทำหน้าที่
ตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ระดับสูง ในการเจรจา และประสานงานให้มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน    



๒๔ 
 

 

ที่เก่ียวข้อง อาทิ กระทรวงคมนาคม รับผิดชอบด้านการขนส่งสินค้า กรมศุลกากรรับผิดชอบระบบการเชื่อมโยง
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว และพิจารณาลดภาษีนำเข้าวัสดุเพ่ือใช้ในการก่อสร้าง 

 

๒. เป้าหมายการพัฒนา  
๒.๑ ความเชื่อมโยงของหมุดหมายกับเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ และ

ยุทธศาสตร์ชาติ หมุดหมายที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของ
ประเทศ มีความเชื่อมโยงกับเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ได้แก่  

เป้าหมายที่ ๑) การปรับโครงสร้าง ภาคการผลิตและบริการสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม 
เป้าหมายที่ ๒) การพัฒนาคนสำหรับโลกยุคใหม่  
เป้าหมายที่ ๓) การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม และ 
เป้าหมายที่ ๔) การเปลี่ยนผ่านการผลิตและบริโภคไปสู่ ความยั่งยืน โดยทำให้ประเทศไทยมี

ระบบนิเวศที่สนับสนุนการค้าการลงทุนสามารถเป็นฐานการค้าการลงทุน ที่สำคัญของภูมิภาค เพ่ิมผลิตภาพ
และโอกาสของผู้ประกอบการไทยให้สามารถเชื่อมโยงกับห่วงโซ่มูลค่าระดับ ภูมิภาคและระดับโลกและยกระดับ
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งภาคการผลิตและบริการสำคัญ ซึ่งมีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ในยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านความมั่งคง      
ในมิติความร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศเพ่ือนบ้าน ภูมิภาค โลก รวมถึงองค์กรภาครัฐ  และที่มิใช่ภาครัฐ 
รวมทั้งยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ในมิติการพัฒนาอุตสาหกรรม และบริการแห่ง
อนาคต การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมไทย เชื่อมโลก ที่มุ่งเน้นเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมและ  บริการ                   
โลจิสติกส์อย่างไร้รอยต่อ และการรักษาและเสริมเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค ที่มุ่งเน้นการเชื่อมโยง  
การค้าการลงทุนของไทยกับต่างประเทศและขยายความร่วมมือทางการค้าการลงทุน และยุทธศาสตร์ชาติ                 
ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในมิติการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคม
ที่เป็น มิตรต่อสภาพภูมิอากาศ ที่มุ่งเน้นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและสร้างสังคมคาร์บอนต่ำ                    
ในขณะเดียวกัน ยังมีความเชื่อมโยงกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นสำคัญ ได้แก่  

๑) การต่างประเทศ ในการขยายความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจ การค้า การคมนาคม และ
ทรัพยากรมนุษย ์ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีกับนานาชาติโดยเฉพาะในกลุ่มอนุภูมิภาคและภูมิภาคเอเชีย 

๒) อุตสาหกรรมและ บริการแห่งอนาคต ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรม
เป้าหมายของประเทศไปสู่ อุตสาหกรรม  อนาคตที่ เติบโตเป็นเสาหลักของเศรษฐกิจไทยและการสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอ้ืออำนวยต่อการพัฒนาของ อุตสาหกรรมและบริการ  

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

๔) การเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้น ๖๗ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ใช้ประโยชน์และ
สร้างการเติบโตบนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และการลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ                 
ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐและภาคเอกชน 

๒.๒ เป้าหมาย ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของการพัฒนาระดับหมุดหมาย  เป้าหมายที่ ๑                   
ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนในภูมิภาค 

เป้าหมายที่ ๒ ไทยเป็นห่วงโซ่อุปทานของภูมิภาค 
เป้าหมายที่ ๓ ไทยเป็นประตูและทางเชื่อมโครงข่ายคมนาคมและโลจิสติกส์ของภูมิภาค 
 
 



๒๕ 
 

 

3. กลยุทธ์การพัฒนา  
กลยุทธ์ที่ ๑ การสร้างจุดยืนของไทยภายใต้บริบทโลกใหม่ 
กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและปัจจัยสนับสนุนเพ่ือเป็นประตูการค้าการลงทุน

และฐานเศรษฐกิจ สำคัญของภูมิภาค 
กลยุทธ์ที่ ๓ การผลักดันการลงทุนเพ่ือปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมเป้าหมายสู่ไทยแลนด์ ๔.๐ 

 

หมุดหมายที่ ๖ ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและอุตสาหกรรมดิจิทัล ของอาเซียน  
๑. สถานการณ์การพัฒนาที่ผ่านมา  

อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เป็นอุตสาหกรรมสำคัญของประเทศไทยมายาวนานกว่า 
๕๐ ปี และมีความสำคัญอย่างมากต่อเศรษฐกิจของประเทศ โดยปัจจุบันประเทศไทยส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์เป็นอันดับที่ ๑๓ ของโลก และเป็นอันดับที่ ๔ ของอาเซียน มีมูลค่าการส่งออก ๑.๙ 
ล้านล้านบาท (หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ ๒๔.๓ ของมูลค่าการส่งออกสินค้าทั้งหมดของประเทศ) 
และก่อให้เกิดการจ้างงาน  รวมทั้งสิ้นมากกว่า ๗๕๐ ,๐๐๐ คน อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ของไทยส่วนใหญ่ ยังคงพ่ึงพาการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ และผู้ประกอบการไทยเป็น
เพียงผู้รับจ้างประกอบที่ไม่มีเทคโนโลยี เป็นของตนเอง ทั้งยังขาดความเชื่อมโยงระหว่างการวิจัยและพัฒนากับ
การผลิตเชิงพาณิชย์ โดยการมีโครงสร้างการผลิตที่พ่ึงพาแรงงานสูงและใช้เงินลงทุนต่ำ ส่งผลให้อุตสาหกรรม
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทยยังไม่สามารถ ก้าวเป็นผู้นำตลาดของอาเซียน และไม่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิม
ทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศได้เท่าท่ีควร 

๒. เป้าหมายการพัฒนา  
๒.๑ ความเชื่อมโยงของหมุดหมายกับเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  ๑๓           

และยุทธศาสตร์ชาต ิหมุดหมายที่ ๖ มุ่งตอบสนองต่อเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ จำนวน ๓ เป้าหมาย ได้แก ่ 
เป้าหมายที่ ๑) การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม โดยการ

พัฒนาต่อยอดฐานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยในปัจจุบันให้เป็นอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะ ที่มุ่งเน้นการผลิตชิ้นส่วนประกอบที่สำคัญในห่วงโซ่อุปทานอาเซียน เป็นที่ต้องการของตลาดในอนาคต 
และมีมูลค่าสูง รวมถึงการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมดิจิทัล  

เป้าหมายที่  ๒ ) การพัฒนา คนสำหรับโลกยุคใหม่ โดยการพัฒนากำลังคนที่มีทักษะ            
ที่สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมและบริการ ในอนาคต รวมถึงอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะและอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัลของประเทศ และ  

เป้าหมายที่ ๕) การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง  
และความเสี่ยงภายใต้ บริบทโลกใหม่ โดยการส่งเสริมการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ประโยชน์ในหลากหลาย 
ภาคส่วนและหลากหลายมิติ ซึ่งมีความสอดคล้องกับเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ในมิติ                 
การพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือภัยคุกคาม 
ควบคู่กับการป้องกันและแก้ไขปัญหา ความม่ันคงและความปลอดภัยทางไซเบอร์ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน ในมิติ การพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตที่ให้ความสำคัญพัฒนา     
ต่อยอดอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ไปสู่อุตสาหกรรมอนาคตที่เติบโตเป็นเสาหลักของเศรษฐกิจไทย  
และการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออำนวยต่อการพัฒนาของอุตสาหกรรมและบริการ  การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ ครอบคลุม เพียงพอและเข้าถึงได้ทั้งในด้านพ้ืนที่และราคา และยุทธศาสตร์
ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในมิติการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 
บนสังคมที่ เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ  โดยเป็นการใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทาง เทคโนโลยี               
ในการประกอบธุรกิจและดำเนินชีวิต เพ่ือลดการปล่อย ก๊าซเรือนกระจกและสร้างสังคมคาร์บอนต่ำ 



๒๖ 
 

 

๒.๒ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมายของการพัฒนาระดับหมุดหมาย  
เป้าหมายที่ ๑ เศรษฐกิจดิจิทัลภายในประเทศมีการขยายตัวเพ่ิมข้ึน 
เป้าหมายที่ ๒ การส่งออกของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะของประเทศเพ่ิมข้ึน 
เป้าหมายที่ ๓ อุตสาหกรรมดิจิทัลและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะของประเทศมีความเข้มแข็งขึ้น 
3. กลยุทธ์การพัฒนา  
กลยุทธ์ที่ ๑ การขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจไทยด้วยดิจิทัล 
กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนาต่อยอดฐานอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
กลยุทธ์ที่ ๓ อุตสาหกรรมดิจิทัลในประเทศที่สามารถแข่งขันได้ 
กลยุทธ์ที่ ๔ การพัฒนาระบบนิเวศเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

อัจฉริยะ อุตสาหกรรม และบริการดิจิทัล 
 
หมุดหมายที่ ๗ ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแข่งขันได้  

๑. สถานการณ์การพัฒนาที่ผ่านมา  
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นผู้ประกอบการส่วนใหญ่ที่มีจำนวนมากกว่าร้อยละ ๙๙ 

ของจำนวนวิสาหกิจภายในประเทศไทยสร้างการจ้างงานสัดส่วนกว่าร้อยละ ๗๑.๘๖ของจำนวนการจ้างงานรวม 
ก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิมแก่ระบบเศรษฐกิจ โดยวัดจากผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของวิสาหกิจขนาดกลาง      
และขนาดย่อม ณ ปี ๒๕๖๔ มีมูลค่ารวม ๕.๖ ล้านล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๓๔.๖ ของผลิตภัณฑ์     
มวลรวมภายในประเทศ และมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๔ ต่อปีในช่วง ๕ ปีแรก (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ อย่างไรก็ดี การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ตั้งแต่ในช่วงปลายปี ๒๕๖๒ ได้ส่งผลให้
รายได้ในหลายสาขา ธุรกิจลดลง ทำให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เผชิญปัญหาการขาดสภาพคล่อง
อย่างรุนแรง น้ำไปสู่การชะลอ การจ้างงาน หยุดกิจการชั่วคราว หรือแม้กระทั่งยุติกิจการแบบถาวร 

บริบทของโลกและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและรุนแรง ส่งผลให้วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม ต้องเผชิญความท้าทายจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก และต้องเร่งปรับตัวให้เท่าทัน
เพ่ือเพ่ิมความสามารถ ในการแข่งขันของธุรกิจ โดยเฉพาะการเติบโตอย่างรวดเร็วไร้ขีดจำกัดของเทคโนโลยี
กระตุ้นให้ผู้ประกอบการ ต้องเปลี่ยนผ่านรูปแบบการดำเนินธุรกิจไปสู่ธุรกิจที่พ่ึงพาเทคโนโลยีมากข้ึน การเข้าสู่
สังคมสูงวัย ส่งผลต่อ การลดลงของจำนวนแรงงานและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคโดยหันไปใช้
จ่ายเพ่ือบริโภคสินค้า และบริการเกี่ยวกับสุขภาพเพ่ิมมากขึ้น ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
อย่างฉับพลัน ทำให้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติไม่สม่ำเสมอ ส่งผลให้ผู้บริโภคมีความตื่นตัวและบริโภคสินค้า     
และบริการที่ยั่งยืน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ผลกระทบอย่างรุนแรงจากการแพร่ระบาด  
ของโควิด-๑๙ ยังเป็นปัจจัย ผลักดันผู้ประกอบการให้เพ่ิมความยืดหยุ่นในการทำธุรกิจและเปลี่ยนผ่านไปสู่    
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เครื่องจักร และระบบอัตโนมัติ ผลงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
และผลิตภาพ เชื่อมโยงธุรกิจเข้ากับ  ห่วงโซ่คุณค่าโลกและลดการพ่ึงพาตลาดใดตลาดหนึ่งเป็นหลัก            
อันเป็นการเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจและกระจาย ๘๑ ความเสี่ยง ในขณะที่ภาครัฐต้องเร่งปรับปรุง และยกระดับ
ประสิทธิภาพระบบการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม ให้มีลักษณะมุ่งเป้าตอบโจทย์
ผู้ประกอบการบนฐานความเข้าใจธุรกิจที่มี ความหลากหลาย จูงใจให้ผู้ประกอบการเข้าระบบและได้รับ      
การพัฒนาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม สามารถดำเนิน ธุรกิจได้อย่างเข้มแข็งและขยายขนาดธุรกิจได 

 
 
 
 



๒๗ 
 

 

๒. เป้าหมายการพัฒนา  
๒.๑ ความเชื่อมโยงของหมุดหมายกับเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  ๑๓          

และยุทธศาสตร์ชาติ การส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยให้เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง 
และสามารถ แข่งขันได้ เป็นแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ โดยเฉพาะในยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขันใน ๒ เป้าหมาย ได้แก่ ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว 
เศรษฐกิจเติบโตอย่าง มีเสถียรภาพและยั่งยืน และประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น           
ในประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจ บนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ ผ่านการสร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะยุคใหม่   
ที่มีทักษะและจิตวิญญาณของ การเป็นผู้ประกอบการที่มีความสามารถในการแข่งขันและมีอัตลักษณ์ชัดเจน 
สามารถปรับตัวและประยุกต์ใช้ เครื่องมือและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมในการประกอบ
ธุรกิจ และได้รับการส่งเสริมให้เข้าถึง แหล่งเงินทุนและแหล่งเงินทุนทางเลือกด้วยการใช้ประโยชน์จากข้อมูล  
ทั้งด้านการเงิน  และที่มิใช่การเงินรวมทั้งสามารถเข้าถึงตลาดทั้งในและต่า งประเทศทั้งทางออนไลน์           
และออฟไลน์ที่เหมาะสมตามศักยภาพของ ผู้ประกอบการ โดยมีโอกาสเข้าถึงข้อมูลและได้รับการอำนวยความ
สะดวกและสนับสนุนให้สามารถเข้าถึงข้อมูล ระบบคลังข้อมูลและความรู้กลางของภาครัฐอย่างเท่าเทียม     
และทั่วถึง พร้อมทั้งยังสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ในเป้าหมายสังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุน  ต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต ในประเด็น      
การกระตุ้นให้ภาคธุรกิจมีการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล  โดยคำนึงถึงต้นทุนทางสังคมและกระตุ้น      
ให้เกิดการประกอบธุรกิจเพ่ือสังคมรวมทั้งยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
ใน ๒ เป้าหมาย ได้แก่ การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ และสังคม เพิ่มโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้า
มาเป็นกำลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ และการเพ่ิมขีด ความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา 
การพ่ึงตนเองและการจัดการตนเองเพ่ือสร้างสังคมคุณภาพ ในประเด็นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก  
เพ่ือยกระดับเกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมในภาคการเกษตรอีกด้วย 
นอกจากนี้ แนวทางการพัฒนาตามหมุดหมายที่ ๗ ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง            
มีศักยภาพสูง และสามารถแข่งขันได้ ยังสอดคล้องกับเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ใน 

เป้าหมายที่ ๑) การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการสู่ เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม         
ในประเด็นภาคการผลิตและบริการ สำคัญได้รับการยกระดับให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้น 
เศรษฐกิจท้องถิ่นและผู้ประกอบการรายย่อย  สามารถเชื่อมโยงกับห่วงโซ่มูลค่า และไทยมีระบบนิเวศ            
ที่สนับสนุนการค้าการลงทุนและการพัฒนานวัตกรรม ผ่านการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมในแต่ละภาคธุรกิจของประเทศให้  สามารถแข่งขันได้ อีกทั้งเชื่อมโยงผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกับห่วงโซ่มูลค่าโลก โดยมี  ระบบนิเวศในการประกอบธุรกิจที่เหมาะสม
สำหรับผู้ประกอบการในแต่ละประเภทและสาขาธุรกิจ  

เป้าหมายที่ ๒) การพัฒนาคนสำหรับโลกยุคใหม่ ในประเด็นพัฒนาให้คนไทยมีทักษะ       
และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับโลกยุค ๘๒ ใหม่ ทั้งทักษะในด้านความรู้ ทักษะทางพฤติกรรม และคุณลักษณะ
ตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม และ 

เป้าหมายที่ ๓) การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม ในประเด็นการลดความ    
เหลื่อมล้ำทั้งเชิงรายได้ ความมั่งคั่ง และโอกาสในการแข่งขันของภาคธุรกิจ ผ่านการส่งเสริมการแข่งขันที่เป็น
ธรรม และเปิดกว้างสำหรับผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
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๒.๒ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมายของการพัฒนาระดับหมุดหมาย  
เป้าหมายที่ ๑ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออำนวยต่อการเติบโต

และแข่งขันได ้ 
เป้าหมายที่ ๒ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีศักยภาพสูงในการดำเนินธุรกิจ สามารถ

ยกระดับและปรับตัวเข้าสู่ การแข่งขันใหม่ 
เป้าหมายที่ ๓ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถเข้าถึงและได้รับการส่งเสริมอย่างมี

ประสิทธิผล จากภาครัฐ 
3. กลยุทธ์การพัฒนา  
กลยุทธ์ที่  ๑  การพัฒนาระบบนิ เวศให้ เอ้ืออำนวยต่อการทำธุรกิจและการยกระดับ

ความสามารถในการแข่งขัน ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนาแพลตฟอร์มเชื่อมโยงฐานข้อมูลวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

และส่งเสริมให ้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเข้าสู่ระบบ 
กลยุทธ์ที่ ๓ จัดให้มีกลไกทางการเงินที่เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม เพ่ือให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้อย่างทั่วถึง 
กลยุทธ์ที่ ๔ การส่งเสริมการพัฒนา วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ให้เป็นผู้ประกอบการ

ในยุคดิจิทัล 
กลยุทธ์ที่ ๕ การยกระดับประสิทธิภาพกระบวนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาด

ย่อมของภาครัฐ 
กลยุทธ์ที่ ๖ การพัฒนาระบบนิเวศให้เอ้ือต่อการสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพ และผู้ประกอบการ     

ที่ขับเคลื่อนด้วย นวัตกรรม รวมทั้งให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เหมาะสม และเชื่อมโยงเข้าสู่เครื อข่ายระดับโลก 
และยกระดับสู่ตลาด ต่างประเทศ 

กลยุทธ์ที่ ๗ การส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมให้มีศักยภาพการดำเนินการในเชิงธุรกิจ 
 
หมุดหมายที่ ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน  

๑. สถานการณ์การพัฒนาที่ผ่านมา  
ผลการพัฒนาที่ผ่านมาภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๙ ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๒ ซึ่งให้ความสำคัญกับการกระจายความเจริญและยกระดับรายได้ของประชาชน และลดการกระจุก
ตัวของ การพัฒนาในกรุงเทพฯ ภาคกลาง และภาคตะวันออกไปสู่ภาคอ่ืน ๆ ของประเทศ ปรากฏว่าการพัฒนา
ของไทย ยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร แม้ว่าการพัฒนาภาคส่วนใหญ่จะสามารถลดความไม่เสมอภาค     
ในการกระจาย รายได้ลงได้ แต่การพัฒนายังคงกระจุกตัวอยู่ในพ้ืนที่กรุงเทพฯ ภาคกลาง และภาคตะวันออก 
โดยกรุงเทพฯ มีสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสูงที่สุด และเป็นพ้ืนที่เดียว   
ซึ่งมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้น จากร้อยละ ๓๒.๗ ในปี ๒๕๖๐ เป็นร้อยละ ๓๓.๘ ในปี ๒๕๖๒ ในขณะที่ภาคอ่ืน ๆ        
มีสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาค ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศลดลง โดยภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคใต้ และภาคใต้ชายแดน มีสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์ต่อประเทศเพียงร้อยละ ๗.๗ ๙.๔ ๗.๙ และ ๐.๘ 
ตามลำดับ ในส่วนของการพัฒนาในระดับ พ้ืนที่ พบว่ามีความก้าวหน้าการดำเนินงานในทุกพ้ืนที่ โดยเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน ๑๐ พ้ืนที่ นับตั้งแต่ ปี๒๕๕๘ ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ มีมูลค่าการลงทุนที่ได้รับการ
ส่งเสริมจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม การลงทุน (สกท.) รวม ๘,๖๕๘ ล้านบาท มีการจัดตั้งธุรกิจใหม่  
ในพ้ืนที่ จำนวน ๔,๙๗๕ ราย มูลค่าทุนจดทะเบียน รวม ๙,๘๒๓.๐๓ ล้านบาท มีการจ้างงานแรงงานต่างด้าว
ตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ ถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ จำนวนทั้งสิ้น ๔๕๖,๐๕๒ คน และมีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔ วงเงินรวม ๔๗,๒๒๓.๔๕ ล้านบาท เช่น ทางหลวง อาคารท่าอากาศยาน สะพาน 
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และด่านพรมแดน เป็นต้น สำหรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก มีมูลค่าการลงทุนที่ได้รับการส่งเสริมจาก 
สกท. ในปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ รวม ๑,๔๕๕,๑๒๑ ล้านบาท และ การพัฒนา ในระดับเมือง พบว่าประเทศไทย   
มีความเป็นเมืองเพ่ิมมากขึ้น โดยในปี ๒๕๖๓ ประชากรในเขตเมือง (เทศบาล)  มีประมาณ ๒๓ ล้านคน       
(ร้อยละ ๓๔.๔๗) เพ่ิมข้ึนจากปี ๒๕๕๔ ซึ่งมีประชากรในเมืองประมาณ ๒๑ ล้านคน (ร้อยละ ๓๓.๙๑) 

๒. เป้าหมายการพัฒนา  
๒.๑ ความเชื่อมโยงของหมุดหมายกับเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  ๑๓           

และยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ หมุดหมายที่ ๘ ไทยมีพ้ืนที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย 
เติบโต ได้อย่างยั่งยืน มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ใน ๓ ด้านหลัก ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ในเป้าหมาย ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว 
เศรษฐกิจเติบโต อย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม ในเป้าหมาย การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามา
เป็นกำลังของการพัฒนา ประเทศในทุกระดับ และการเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา 
การพ่ึงตนเองและการจัดการ ตนเองเพ่ือสร้างสังคมคุณภาพ และยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโต     
บนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรต่อ  สิ่งแวดล้อม ในเป้าหมาย การใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโตบนฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุล ภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ นอกจากนั้น แผนกลยุทธ์
ของหมุดหมายที่ ๘ ยังสนับสนุน ๕ เป้าหมาย หลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ดังนี้  

เป้าหมายที่ ๑) การปรับโครงสร้างการผลิตสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม  โดยสร้างเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นและยกระดับผู้ประกอบการให้สามารถเชื่อมโยงกับห่วงโซ่มูลค่าของภาคการผลิต  ระดับประเทศ 
กระจายผลประโยชน์สู่เศรษฐกิจฐานราก  

เป้าหมายที่ ๒) การพัฒนาคนสู่โลกยุคใหม่ โดยมุ่งเน้น  การพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพ
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและส่งเสริมความม่ันคงในชีวิตของ ประชาชนผ่านการพัฒนาพื้นที่
และเมือง  

เป้าหมายที่ ๓) การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม โดยมุ่ง  พัฒนาเมืองให้น่าอยู่  
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับประชาชนทุกกลุ่มอย่างท่ัวถึง โดยคำนึงถึงภูมินิเวศ  

เป้าหมายที่ ๔) การเปลี่ยนผ่านการผลิตและบริโภคไปสู่ความยั่งยืน โดยมุ่งเน้นให้เมืองใช้
ทรัพยากรอย่างประหยัด และมีประสิทธิภาพ ลดการสร้างขยะและมลพิษ เพื่อสุขภาพอนามัยของประชาชนทุก
กลุ่ม และ  

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

๒.๒ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมายของการพัฒนาระดับหมุดหมาย  
เป้าหมายที่ ๑ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคและการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษขยายตัวเพ่ิมขึ้น 
เป้าหมายที่ ๒ ความไม่เสมอภาคในการกระจายรายได้ของภาคลดลง 
เป้าหมายที่ ๓ การพัฒนาเมืองให้มีความน่าอยู่ อย่างยั่งยืน มีความพร้อมในการรับมือและ

ปรับตัว ต่อการเปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบ เพ่ือให้ประชาชนทุกกลุ่มมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึง 
 
 
 
 



๓๐ 
 

 

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
จำนวนหนึ่ง ที่ติดอยู่ในกับดักความยากจนมาเป็นเวลานาน โดยขาดโอกาสที่จะได้รับผลประโยชน์จากการ
เจริญเติบโต ทางเศรษฐกิจ และต้องส่งต่อความยากจนไปสู่ลูกหลาน โดยข้อมูลจากระบบบริหารจัดการข้อมูล
การพัฒนาคน แบบชี้เป้า ปี ๒๕๖๕ พบว่า ครัวเรือนที่มีแนวโน้มจะตกอยู่ในความยากจนข้ามรุ่น หรือเรียกโดย
ย่อว่า ครัวเรือน ยากจนข้ามรุ่น๒ มีจำนวนถึงประมาณ ๕๙๗ ,๒๔๘ ครัวเรือน หรือประมาณร้อยละ ๑๕       
ของครัวเรือนที่มีเด็ก และเยาวชนเป็นสมาชิก นอกจากนี้ จำนวนของครัวเรือนยากจนข้ามรุ่นยังมีแนวโน้มเพ่ิม
สูงขึ้นจากผลของ การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ที่คาดว่าจะนำไปสู่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ตกต่ำ
ต่อเนื่องยาวนาน อันจะส่งผลให้โอกาสในการหลุดพ้นจากกับดักความยากจนยากยิ่งขึ้น 

นอกจากความเพียงพอและความครอบคลุมของความคุ้มครองทางสังคมที่จำเพาะในแต่ละช่วง
วัยแล้ว ความคุ้มครองทางสังคมของไทยในภาพรวมยังขาดการพัฒนาเชิงระบบ เนื่องจากการจัดความคุ้มครอง 
ทางสังคมดำเนินงานโดยหลายหน่วยงาน โดยที่แต่ละหน่วยงานมีการดำเนินงานอย่างแยกส่วน ขาดการบูรณา
การ ตั้งแต่ระดับนโยบาย ระดับปฏิบัติจนถึงระดับฐานข้อมูล ส่งผลให้ระดับสิทธิประโยชน์ยังไม่เพียงพอ        
ในบางกลุ่มเป้าหมาย อีกทั้งยังขาดการติดตามประเมินผล ซึ่งอาจทำให้เกิดการสูญเสียงบประมาณไปกับ
โครงการ ที่มีผลกระทบต่ำ จนส่งผลต่อความยั่งยืนทางการคลัง นอกจากนี้ ยังขาดการเตรียมความพร้อมระบบ
การให ้ความช่วยเหลือในภาวะวิกฤต ส่งผลให้การช่วยเหลือล่าช้า ไม่ตรงกลุ่มเป้าหมาย และไม่มีประสิทธิภาพ 

๒. เป้าหมายการพัฒนา  
๒.๑ ความเชื่อมโยงของหมุดหมายกับเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  ๑๓           

และยุทธศาสตร์ชาติ หมุดหมายที่ ๙ มุ่งตอบสนองต่อเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ จำนวน ๒ 
เป้าหมาย ได้แก่  

เป้าหมายที่ ๒) การพัฒนาคนสำหรับโลกยุคใหม่ ในด้านการสร้างหลักประกันและความ
คุ้มครองทางสังคม เพ่ือให้คนไทยมีความม่ันคงในชีวิต และ 

เป้าหมายที่ ๓) การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม  โดยการสนับสนุนให้กลุ่ม
เปราะบางและผู้ด้อยโอกาสมีโอกาสในการเลื่อนชั้นทางเศรษฐกิจและสังคมสูงขึ้น นอกจากนี้ หมุดหมายที่ ๙ ยัง
มีความสอดคล้องกับเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติใน ๒ ด้าน ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการพัฒนา  และ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ในประเด็นเป้าหมาย สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่ เอ้ือและสนับสนุนต่อ
การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต และ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค  ทางสังคมใน ๒ 
ประเด็นเป้าหมาย คือ สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ และกระจายศูนย์กลาง ความเจริญ
ทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือเพ่ิมโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นกำลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ  

 



๓๑ 
 

 

๒.๒ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมายของการพัฒนาระดับหมุดหมาย  
เป้าหมายที่ ๑ ครัวเรือนที่มีแนวโน้มกลายเป็นครัวเรือนยากจนข้ามรุ่น มีโอกาสในการเลื่อน

สถานะ ทางเศรษฐกิจและสังคม จนสามารถหลุดพ้นจากความยากจนได้อย่างยั่งยืน 
เป้าหมายที่ ๒ คนทุกช่วงวัยได้รับความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต 
3. กลยุทธ์การพัฒนา  
กลยุทธ์ที่ ๑ การแก้ปัญหาความยากจนข้ามรุ่นแบบมุ่งเป้าให้ครัวเรือนหลุดพ้นความยากจนอย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ที่ ๒ การสร้างโอกาสที่เสมอภาคแก่เด็กจากครัวเรือนยากจนข้ามรุ่น 
กลยุทธ์ที่ ๓ การยกระดับความคุ้มครองทางสังคมสำหรับคนทุกช่วงวัย 
กลยุทธ์ที่ ๔ การพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ ๕ การบูรณาการฐานข้อมูลเพื่อลดความยากจนข้ามรุ่นและจัดความคุ้มครองทางสังคม 

 
หมุดหมายที่ ๑๐ ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ  

๑. สถานการณ์การพัฒนาที่ผ่านมา  
การสร้างการขยายตัวทางเศรษฐกิจตลอดช่วงที่ผ่านมาพ่ึงพิงการใช้วัตถุดิบและสินค้าขั้นกลาง

ในเกณฑ์สูง ในขณะที่ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรในการผลิตสินค้าและบริการยังอยู่ในระดับต่ำ โดยข้อมูลปี 
๒๕๖๒ สัดส่วนค่าใช้จ่ายขั้นกลางต่อมูลค่าผลผลิตรวม ที่ร้อยละ ๖๑.๘๕ สูงกว่าสัดส่วนของประเทศญี่ปุ่นและ
สาธารณรัฐเกาหลี ที่มีค่าร้อยละ ๔๖.๓๘ (ปี ๒๕๕๙) และ ๕๘.๖๕ (ปี ๒๕๖๑) ตามลำดับ รวมถึงข้อมูลรายงาน
ของคณะกรรมการ เศรษฐกิจและสังคมของเอเชียและแปซิฟิกแห่งสหประชาชาติชี้ให้เห็นว่าปริมาณการใช้วัสดุ
ภายในประเทศ ของประเทศไทยในปี ๒๕๕๙ (ค.ศ.๒๐๑๖) อยู่ที่ ๒.๐๖ กิโลกรัมต่อเหรียญสหรัฐ มีค่าสูงกว่า
ค่าเฉลี่ยของ กลุ่มประเทศในเอเชียแปซิฟิกและค่าเฉลี่ยของกลุ่มองค์การเพ่ือความร่วมมือและการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ แสดงให้เห็นว่าประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากรพ้ืนฐาน (ชีวมวล โลหะ อโลหะ และพลังงาน
ฟอสซิล) ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยยังต่ำ มีการใช้อย่างสิ้นเปลือง และสร้างมูลค่าเพ่ิมได้น้อยกว่าที่ควร 

ความท้ าทายในการขับ เคลื่ อนหมุ ดหมาย การลดลงของความอุดมสม บู รณ์ ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลพิษที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น และแนวโน้มการเพ่ิมขึ้นของการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก อย่างต่อเนื่อง เป็นปัญหาท้าทายที่สำคัญต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่
สังคมไทยและประชาคมโลก ตระหนักและให้ความสำคัญมากขึ้น รวมทั้งเป็นปัจจัยกำหนดความสำเร็จที่สำคัญ
ต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ สอดคล้องกับการดำเนินงาน
ของรัฐบาล ที่ได้ให้ความสำคัญ กับการขับเคลื่อนโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน 
เศรษฐกิจสีเขียว เพ่ือเป้าหมายการพัฒนา ที่ยั่งยืน การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง การ
ขับเคลื่อนแผนที่นำทางการจัดการขยะพลาสติก (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๗๓) และแผนปฏิบัติการด้านการจัดการ
ขยะพลาสติก ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) รวมทั้งได้ระบุเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน
การมีส่วนร่วมลดก๊าซเรือนกระจกที่ประเทศกำหนด ตามความตกลงปารีส ขั้นต่ำที่ร้อยละ ๒๐ – ๒๕ จาก
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกปกติที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปี ๒๕๗๓ (ค.ศ. ๒๐๓๐) นอกจากนั้น ประเทศไทยกำลังอยู่
ในระหว่างการจัดทำยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อย ก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศไทยในการ
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
กับเป้าหมายการพัฒนาในด้านอืน่ ๆ 



๓๒ 
 

 

๒. เป้าหมายการพัฒนา  
๒.๑ ความเชื่อมโยงของหมุดหมายกับเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ และ

ยุทธศาสตร์ชาติ หมุดหมายที่ ๑๐ มีความสอดคล้องกับเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ จำนวน ๔ เป้าหมาย ได้แก่  

เป้าหมายที่ ๑) การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการสู่เศรษฐกิจ ฐานนวัตกรรม ที่มุ่ง
ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันให้สูงขึ้น ด้วยการใช้องค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 

เป้าหมายที่ ๓) การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม เพ่ือการสร้างโอกาสและการ
กระจาย รายได้สู่ชุมชน  

เป้าหมายที่  ๔ ) การเปลี่ยนผ่านการผลิตและบริโภคไปสู่ความยั่ งยืน โดยเน้นการใช้  
ทรัพยากรธรรมชาติในการผลิตและบริโภคอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับขีดความสามารถในการรองรับ 
ของระบบนิเวศ และ 

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

๒.๒ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมายของการพัฒนาระดับหมุดหมาย  
เป้าหมายที่  ๑ การเพ่ิมมูลค่าจากเศรษฐกิจหมุนเวียน และการใช้ทรัพยากรอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
เป้าหมายที่ ๒ การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
เป้าหมายที่ ๓ การสร้างสังคมคาร์บอนต่ำและยั่งยืน 
3. กลยุทธ์การพัฒนา  
กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคม

คาร์บอนตำ่ 
กลยุทธ์ที่ ๒ การสร้างรายได้สุทธิให้ชุมชน ท้องถิ่น และเกษตรกร จากเศรษฐกิจหมุนเวียน

และสังคมคาร์บอนต่ำ 
กลยุทธ์ที่ ๓ การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรอย่างชาญ

ฉลาด บนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ ๔ การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมและกลไกสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียนและ

สังคมคาร์บอนตำ่ 
กลยุทธ์ที่ ๕ การปรับพฤติกรรมทางเศรษฐกิจและการดำรงชีพเข้าสู่วิถีชีวิตใหม่อย่างยั่งยืน 

 



๓๓ 
 

 

หมุดหมายที่ ๑๑ ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลง  สภาพ
ภูมิอากาศ  

๑. สถานการณ์การพัฒนาที่ผ่านมา  
การเพ่ิมขึ้นของประชากร การขยายถิ่นฐานที่อยู่ และการพัฒนาทางกายภาพได้ทำลายความ

สมดุล ของสิ่งแวดล้อม รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส่งผลให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติทั่วโลก  ขึ้น
บ่อยครั้ง สำหรับประเทศไทยเผชิญปัญหาภัยธรรมชาติหลากหลายประเภทและบ่อยครั้ง อาทิพายุหมุนเขตร้อน 
พายุฝนฟ้าคะนอง หรือพายุฤดูร้อน คลื่นพายุซัดฝั่ง ดินโคลนถล่ม อุทกภัย ภั ยแล้ง ไฟป่าและหมอกควัน 
แผ่นดินไหว คลื่นสึนามิ ข้อมูลจากรายงานความเสี่ยงด้านภูมิอากาศโลก ปีค.ศ. ๒๐๒๐ ระบุว่า ประเทศไทย จัด
อยู่ในกลุ่มประเทศท่ีมีความเสี่ยงสูงต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นอันดับ ๘ โดยในช่วง 
๒๐ ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยได้เกิดภัยธรรมชาติจำนวนถึง ๑๔๗ ครั้ง โดยเฉพาะในปี ๒๕๔๗ เกิดเหตุการณ์
คลื่นสึนามิซัดถล่มชายฝั่งอันดามันของประเทศไทย ปี ๒๕๕๔ เกิดเหตุการณ์มหาอุทกภัย และ  ปี ๒๕๕๗ เกิด
แผ่นดินไหวขนาดความรุนแรง ๖.๓ ที่จังหวัดเชียงราย ขณะเดียวกัน รายงานความเสี่ยงโลกปี๒๐๒๐ จัดอันดับ
ให้ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีความเสี่ยงในลำดับที่ ๙๐ จากการประเมินทั้งหมด ๑๘๑ ประเทศ โดยมีค่าดัชนี
ความเสี่ยงโดยรวมในระดับที่ ๓ (ปานกลาง) จากความเสี่ยงทั้งหมด ๕ ระดับ โดยในรายละเอียดพบว่า ประเทศ
ไทยมีความล่อแหลม อยู่ในระดับสูง มีความเปราะบาง อยู่ในระดับปานกลาง อันเนื่องมาจากจุดอ่อน ด้าน
ความสามารถในการปรับตัว อยู่ในเกณฑ์ต่ำ และความสามารถในการรับมือ อยู่ในระดับปานกลาง แม้ว่าความ
อ่อนไหวต่อความเสี่ยงจะอยู่ในระดับต่ำก็ตาม 

การจัดการและป้องกันสาธารณภัย มีการวางแนวทางเพ่ือบริหารจัดการหรือป้องกันภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ อย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุ ระหว่างเกิดเหตุ และหลังจากเกิดเหตุจนครบกระบวนการ 
แม้กระนั้นก็ตาม การช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติของหน่วยงานต่าง ๆ ยังคงมีอุปสรรคและ
ความท้าทาย หลายมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งขีดความสามารถในการจัดการกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่มีความ
รุนแรงสูงยังค่อนข้าง จำกัด และแม้ว่าภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในประเทศส่วนใหญ่เป็นภัยซึ่งคาดการณ์ล่วงหน้าได้ 
แต่หน่วยงานให้ ความสำคัญกับมาตรการเชิงรับในการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและการฟ้ืนฟู
ตามบทบาทภารกิจ ภายใต้งบประมาณที่หน่วยงานได้รับ การจัดสรรงบประมาณของภาครัฐยังไม่ได้ให้
ความสำคัญกับมาตรการ ในการจัดการเชิงรุก อาทิการเตรียมความพร้อม การป้องกันและลดผลกระทบ
ล่วงหน้าก่อนที่จะเกิดภัยธรรมชาติ เนื่องจากผลลัพธ์เชิงปริมาณที่เกิดจากมาตรการเชิงรุกค่อนข้างวัดได้ยาก 
ด้านการรับมือกับปัญหาการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ บางภาคส่วนของสังคมไทยเริ่มมีความตื่นตัวมากข้ึน 
แต่การขับเคลื่อนหรือผลักดันมาตรการ ให้เกิดผลยังเป็นไปอย่างล่าช้า ท่ามกลางข้อมูลบ่งชี้ว่า ประเทศไทยมี
ความล่อแหลมต่อความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในเกณฑ์สูง ในขณะที่มี
ขีดจำกัดในด้านความสามารถในการรับมือกับภัยและ การปรับตัวต่อสภาวการณ์และความเสี่ยง จึงมีความ
จำเป็นเร่งด่วนที่ประเทศไทยต้องลดความล่อแหลม รวมทั้ง สร้างขีดความสามารถในการรับมือกับความเสี่ยง 
และเพ่ิมความสามารถในการปรับตัวต่อภัยธรรมชาติและ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซ่ึงจะเป็นประเด็น
การพัฒนาที่สำคัญในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ เพ่ือลด และป้องกันผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะเกิดขึ้นกับเศรษฐกิจ สังคม  สิ่งแวดล้อม และความมั่นคงของประเทศ 
โดยเฉพาะภายใต้สภาพแวดล้อมที่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ ๑๑๕ ภัยธรรมชาติมีแนวโน้มทวีความ
รุนแรงมากข้ึน ประกอบกับประเทศเศรษฐกิจหลักให้ความสำคัญกับการสร้าง ความร่วมมือในการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกและภาวะโลกร้อน และนำประเด็นการค้าการลงทุนระหว่าง ประเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการ
บรรลุเป้าหมายด้านการลดก๊าซเรือนกระจกมากขึ้น รวมทั้งการเข้าสู่สังคมสูงวัย และข้อจำกัดทางการคลังที่ทำ
ให้ประชาชนและสังคมไทยมีความเปราะบางต่อผลกระทบจากภัยธรรมชาติและ  การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศมากขึ้น 



๓๔ 
 

 

๒. เป้าหมายการพัฒนา  
๒.๑ ความเชื่อมโยงของหมุดหมายกับเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ และ

ยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายการพัฒนาของหมุดหมายที่ ๑๑ ได้เชื่อมโยงกับเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับ
ที่ ๑๓ จำนวน ๒ เป้าหมาย ได้แก่  

เป้าหมายที่ ๔) การเปลี่ยนผ่านการผลิตและบริโภคไปสู่ความยั่งยืน และ 
เป้าหมาย ที่ ๕) การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง

และความเสี่ยงภายใต้บริบทโลก ใหม่ หากพิจารณาถึงความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ พบว่าเป้าหมายการ
พัฒนาของหมุดหมายที่ ๑๑ มีความสอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติใน ๓ ด้าน ได้แก่  

ด้านที่ ๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ในเป้าหมายที่ ๒ บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติ
และทุกระดับ เพ่ือบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้  มีความมั่นคง ปลอดภัย และมีความสงบ
เรียบร้อยในทุกระดับ และเป้าหมายที่ ๓ กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน มีความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง เพ่ือให้มีความพร้อม  สามารถรับมือกับภัย
คุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบและทุกระดับความรุนแรง  

ด้านที่ ๒ ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ในเป้าหมายที่ ๑ 
ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจ เติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน ในประเด็นอุตสาหกรรม
ความมั่นคงของประเทศ มีเนื้อหาด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการภัยพิบัติ ซึ่งรวมถึงระบบ
การเตือนภัยการเตรียมตัวรับมือภัยพิบัติและการให้ความช่วยเหลือทั้งในระหว่างและหลังเกิดภัยพิบัติ และ 

ด้านที่ ๕ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ในเป้าหมายที่ ๓ ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลภายใน
ขีดความสามารถของระบบนิเวศ โดยสร้างการเติบโต อย่างยั่งยืนบนสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ มุ่งเน้น
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และสร้างสังคมคาร์บอนต่ำ ปรับปรุงการบริหารจัดการภัยพิบัติทั้งระบบ และ
การสร้างขีดความสามารถของประชาชนในการรับมือและ ปรับตัวเพ่ือลดความสูญเสียและเสียหายจากภัย
ธรรมชาติและผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ พร้อมทั้งสนับสนุนการลงทุนใน
โครงสร้างพ้ืนฐานที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ และดูแลภัยพิบัติ  จากน้ำทั้งระบบ โดยมีการจัดระบบการ
จัดการน้ำในภาวะวิกฤติ ให้สามารถลดสูญเสีย ความเสี่ยง จากภัยพิบัติ ที่เกิดจากน้ำตามหลักวิชาการให้อยู่ใน
ขอบเขตที่ควบคุมที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการเพ่ิมความร่วมมือ ในเรื่องการจัดการภัยพิบัติในภูมิภาคได้อย่าง
ทั่วถึงและทันการณ ์ 

 
๒.๒ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมายของการพัฒนาระดับหมุดหมาย  
เป้าหมายที่ ๑ ความเสียหายและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศลดลง 
เป้าหมายที่ ๒ ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศลดลง 
เป้าหมายที่ ๓ สังคมไทยมีภูมิคุ้มกันจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
3. กลยุทธ์การพัฒนา  
กลยุทธ์ที่ ๑ การป้องกันและลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศในพ้ืนที่สำคัญ 
กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพประชาชนและชุมชน ในกา ร รับมือกับภัยธรรมชาติ 

และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
กลยุทธ์ที่ ๓ การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัย

ธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 



๓๕ 
 

 

กลยุทธ์ที่ ๔ การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติระบบนิเวศเพ่ือป้องกันและลดผลกระทบ
จากภัยธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

กลยุทธ์ที่ ๕ การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศเพ่ือบริหารจัดการ และลดความเสี่ยง
จากภัยธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 
หมุดหมายที่ ๑๒ ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา แห่งอนาคต  

๑. สถานการณ์การพัฒนาที่ผ่านมา  
การพัฒนากำลังคนของไทยเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่สำคัญ ได้แก่ การเป็น

สังคมสูงวัย ส่งผลให้ประเทศจะขาดกำลังคนในเชิงปริมาณ ประกอบกับผลิตภาพแรงงานที่ลดลงในช่วงโควิด -
๑๙ เพ่ิมปัญหา ด้านกำลังคนเชิงคุณภาพ จนอาจเป็นข้อจำกัดในการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การเติบโตของ
นวัตกรรมแหล่งความรู้ ระดับโลกออนไลน์ที่มีต้นทุนและราคาต่ำ วงจรชีวิตของความรู้สั้นลงโดยเฉพาะด้าน
ดิจิทัลและเทคโนโลยี ที่เปลี่ยนแปลงเร็ว และแนวโน้มความต้องการเรียนรู้ตามความสนใจรายบุคคล รวมถึง
ภาคเอกชนที่เริ่มให้ ความสำคัญกับการสรรหาและการจ้างงานตามสมรรถนะในการทำงานมากกว่าคุณวุฒิทาง
การศึกษา อีกทั้ง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ ส่งผลต่อวิถีการดำรงชีวิตและพฤติกรรมของคน 
และสะท้อนถึง บทบาทของเครือข่ายภาคประชาสังคมที่มีความเข้มแข็งในการร่วมแก้ไขปัญหาต่าง ๆ แต่ยังขาด
การสนับสนุน ที่มีประสิทธิภาพจากภาครัฐ จึงต้องเร่งขยายผลและต่อยอดประเด็นการพัฒนาเพ่ือน าไปสู่การ
พลิกโฉมกำลังคน สมรรถนะสูงที่มีภาวะผู้นำสูง สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงและเพ่ิมขีดความสามารถของ
ประเทศได ้

ทั้งนี้การเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาคนในสังคมสูงวัยที่มีช่วงชีวิตที่
หลากหลาย มากขึ้น ซึ่งจะกระทบต่อระบบการเรียนรู้ที่ต้องปรับเปลี่ยนให้สามารถเรียนรู้และพัฒนาสมรรถนะ
ให้ได้ตลอดเวลา รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงและเทียบโอนสมรรถนะอย่างมีคุณภาพและไร้รอยต่อ ในขณะที่คน
ไทยยังขาดทักษะชีวิต ในหลายด้าน อาทิ ความรอบรู้ด้านการเงินที่ทำให้บางคนเข้าไปอยู่ในวงจรของหนี้นอก
ระบบและในระบบ ความรอบรู้ด้านดิจิทัลที่รวมถึงความสามารถในการรับมือกับข้อมูลข่าวสารที่ผิดพลาด การ
รู้เท่าทันสื่อ รวมถึงระบบ นิเวศควรเอ้ือต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับประชากรทุกกลุ่มอย่างทั่ วถึงและมี
คุณภาพทั้งบนพ้ืนที่กายภาพ และบนพ้ืนที่เสมือนจริง ขณะที่กลุ่มเข้าไม่ถึงจะต้องมีมาตรการกำจัดอุปสรรค
ต่างๆ ให้สามารถเข้ามาเรียนรู้ และพัฒนาทักษะได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น 
 

๒. เป้าหมายการพัฒนา  
๒.๑ ความเชื่อมโยงของหมุดหมายกับเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ และ

ยุทธศาสตร์ชาติ หมุดหมายที่ ๑๒ ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่ง
อนาคต มุ่งตอบสนองเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ จำนวน ๒ เป้าหมาย ได้แก่  

เป้าหมายที่ ๒) การพัฒนาคน สำหรับโลกยุคใหม่ โดยคนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ 
การพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงสอดคล้องกับ ความต้องการของภาคการผลิตเป้าหมาย สามารถสร้างงาน
อนาคต และสร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ ที่มีความสามารถในการสร้างและใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้ง  

เป้าหมายที่ ๓) การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาส และความเป็นธรรม ด้วยการส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ทั้งการพัฒนาระบบนิเวศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต  และพัฒนาทางเลือกในการเข้าถึงการเรียนรู้
สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเรียนในระบบการศึกษาปกติ นอกจากนี้ หมุดหมายที่ ๑๒ ยังมีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติใน ๓ ด้าน ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ในประเด็น
เป้าหมาย ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ ในประเด็นเป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่งมีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ และ



๓๖ 
 

 

สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอด  ช่วงชีวิต และยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ในประเด็นเป้าหมาย การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำ
ในทุกมิติ และการกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ และสังคม เพ่ิมโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็น
กำลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ  

๒.๒ เป้าหมายและผลลัพธ์ของการพัฒนาระดับหมุดหมาย  
เป้าหมายที่ ๑ คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะที่จำเป็น

สำหรับ โลกยุคใหม่ มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุ้มกัน ต่อการ
เปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉมฉับพลันของโลก สามารถดำรงชีวิตร่วมกันในสังคม ได้อย่างสงบสุข 

เป้าหมายที่ ๒ กำลังคนมีสมรรถนะสูง สอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิตเป้าหมาย 
และสามารถ สร้างงานอนาคต 

เป้าหมายที่ ๓ ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3. กลยุทธ์การพัฒนา  
กลยุทธ์ที่ ๑ คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ 
กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง 
กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 

หมุดหมายที่ ๑๓ ไทยมีภาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน  
๑. สถานการณ์การพัฒนาที่ผ่านมา 
ภาครัฐเป็นกลไกหลักกลไกหนึ่งในการดูแลประชาชนให้กินดีอยู่ดี สามารถประกอบอาชีพได้ 

และขับเคลื่อน การพัฒนาประเทศ โดยมีหน้าที่และบทบาทสำคัญในการให้บริการประชาชน และการนำ
นโยบายสาธารณะ แผนการพัฒนาประเทศ และกฎหมาย สู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยปัจจัยสำคัญ
ของความสำเร็จ ของภาครัฐในการดำเนินการดังกล่าวจำเป็นต้องอาศัยภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจำเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องปรับตัว ให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว สถานการณ์ความไม่แน่นอนและมีความซับซ้อนเพ่ิม
มากขึ้น ภาครัฐไทยยังคงมีข้อจำกัดในหลายประเด็นที่เป็นอุปสรรคต่อการตอบโจทย์ประชาชนได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ โดยเฉพาะการที่โครงสร้างภาครัฐยังมีขนาดใหญ่ มีส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐจำนวนมากที่มี
การทำงาน ซ้ำซ้อนกัน ขาดการบูรณาการการทำงานร่วมกัน ในขณะที่การมีส่วนร่วมของภาคีพัฒนาอ่ืน ๆ    
ในการบริการ ภาครัฐยังมีข้อจำกัด ส่งผลให้การท างานและการให้บริการของภาครัฐมักเกิดปัญหาความล่าช้า 
ไม่ตอบโจทย์ ความต้องการของประชาชน การให้บริการไม่ครอบคลุมพ้ืนที่อย่างทั่วถึง ซึ่งสะท้อนจากมิติด้ าน
ความมีประสิทธิผล ของภาครัฐ ของดัชนีชี้วัดธรรมาภิบาลโลก พบว่า ปี ๒๕๖๒ ค่าดัชนีของไทยมีค่าที่ ๖๕.๘๗ 
คะแนน ลดลงจาก ๖๖.๘๓ คะแนน ในปี ๒๕๖๑ และน้อยกว่าประเทศสิงคโปร์ บรูไน และมาเลเซีย รวมถึงการ
ที่ภาครัฐยังขาดการมุ่งเน้น ให้มีการประสานการดำเนินงานกับทุกภาคส่วนเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน 
สะท้อนจากสถานการณ์การบรรลุ เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ยังมีสัดส่วนของเป้าหมายแผน
แม่บทย่อยภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ยังอยู่ในสถานการณ์บรรลุเป้าหมายต่ำกว่าค่าเป้าหมาย ณ ปี ๒๕๖๓ เป็น
สัดส่วนมากถึงร้อยละ ๘๐.๗๑ นอกจากนี้ สัดส่วนการลงทุนของภาคเอกชนต่อการลงทุนรวมในการจัดบริการ
สาธารณะในปี ๒๕๖๓ อยู่ที่ เพียงร้อยละ ๑๐.๗ เท่านั้น ต่ำกว่าค่าเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ ที่ร้อยละ ๒๐ ในปี ๒๕๖๕ ซึ่งรวมถึงการเข้ามามีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ในการติดตาม ตรวจสอบ
การดำเนินงานภาครัฐอาจยังมีข้อจำกัด และไม่สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

นอกจากนั้น กฎหมายไทยจำนวนมากมีความล้าสมัย ไม่เอ้ือต่อการท างานและการปรับตัว
ของภาครัฐ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ รวมถึงการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและภาคเอกชน 
กระบวนการแก้ไข กฎหมายมีระยะเวลานานทำให้ไม่สามารถปรับปรุงกฎหมายให้รองรับการเปลี่ยนแปลงและ
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ขาดการนำเครื่องมือ และเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการแก้ไขปรับปรุง พัฒนากฎหมาย หรือยกเลิก
กฎหมาย ขาดฐานข้อมูล ด้านกฎหมายของประเทศ เพ่ือรองรับการเข้าถึงกระบวนการของกฎหมาย ให้ทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วม ในการกำหนดกฎหมาย ขาดความตระหนักถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและผลที่จะได้รับอย่าง
เคร่งครัด ส่งผลให้ เกิดความไม่เท่าเทียมกันของการบังคับใช้กฎหมาย โดยสะท้อนได้จากประสิทธิภาพในการ
บังคับใช้กฎหมาย ของประเทศไทย เทียบเคียงจากมิติด้านการบังคับใช้กฎหมายของดัชนีนิติธรรม พบว่า ในปี 
๒๕๖๓ ประเทศไทย มีคะแนน ๐.๔๗ คะแนน จัดอยู่ลำดับที่ 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 ความเชื่อมโยงของหมุดหมายกับเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ และ

ยุทธศาสตร์ชาติ ภาครัฐจำเป็นต้องเร่งพัฒนาและปรับตัวเพ่ือลดช่องว่างของการปฏิบัติงานให้มีศักยภาพที่
เหมาะสม ในฐานะที่เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศบนหลักการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่  
คือ การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการภาครัฐ โดยนำหลักการเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบราชการและการ
แสวงหา ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการที่มุ่งการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศ โดยมีประเด็นที่ต้อง
ดำเนินการ เพ่ือรับมือกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงและเสริมสร้างความสามารถของภาครัฐ ประกอบด้วย  

๑) พัฒนาการให้บริการ  ภาครัฐที่ ตอบโจทย์  สะดวก ประหยัด แก่ประชาชนและ
ผู้ประกอบการ โดยพัฒนาคุณภาพการให้บริการ และเปิดโอกาสให้ภาคส่วนอื่นเข้ามามีส่วนร่วม  

๒) ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐ  ให้ยืดหยุ่น เชื่อมโยง เปิดกว้าง 
และมีประสิทธิภาพเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ  

๓) ปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่ใช้ข้อมูลในการบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนาประเทศ 
และสร้าง ระบบบริหารจัดการ และ ๔) การสร้างระบบบริหารภาครัฐที่ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนและพัฒนา
บุคลากร ให้มี ทักษะที่จำเป็นในการให้บริการภาครัฐดิจิทัลและปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ มาตรการภาครัฐให้
เอ้ือต่อ การพัฒนาประเทศ ซึ่งตอบสนองต่อเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ จำนวน ๒ เป้าหมาย ได้แก ่ 

เป้าหมายที่ ๓) การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม โดยมีบริการสาธารณะทั่วถึง เท่าเทียม และ  
เป้าหมายที่ ๕) การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับความเสี่ยงและการ

เปลี่ยนแปลง ภายใต้บริบทโลกใหม่ การพัฒนาตามหมุดหมายฯ จะสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์ชาติใน ๔ ด้าน ได้แก่  

๑) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ในประเด็นเป้าหมาย ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข  
๒) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ใน ๒ ประเด็นเป้าหมาย คือ 

ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน และประเทศไทยมีขีด
ความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น  

๓) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมใน ๒ ประเด็นเป้าหมาย 
คือ สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ และเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการ
พัฒนา การพ่ึงตนเอง และการจัดการตนเองเพ่ือสร้างสังคมคุณภาพ  

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

๒.๒ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมายของการพัฒนาระดับหมุดหมาย  
เป้าหมายที่ ๑ การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เข้าถึงได้ 
เป้าหมายที่ ๒ ภาครัฐที่มีขีดสมรรถนะสูง คล่องตัว 
3. กลยุทธ์การพัฒนา  
กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพการให้บริการภาครัฐที่ตอบโจทย์ สะดวก และประหยัด 
กลยุทธ์ที่ ๒ การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐให้ยืดหยุ่น เชื่อมโยง 

เปิดกว้าง และมีประสิทธิภาพเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ 
กลยุทธ์ที่ ๓ การปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่ใช้ข้อมูลในการบริหารจัดการเพ่ือการ

พัฒนาประเทศ 
กลยุทธ์ที่ ๔ การสร้างระบบบริหารภาครัฐที่ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนและพัฒนาบุคลากร      

ให้มีทักษะที่จำเป็น ในการให้บริการภาครัฐดิจิทัล และปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ มาตรการภาครัฐให้เอ้ือต่อ
การพัฒนาประเทศ 
 
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)  

มีทั้งหมด 17 เป้าหมาย (Goals) ภายใต้หนึ่งเป้าหมายจะประกอบไปด้วยเป้าหมายย่อย ๆ ที่
เรี ยก ว่ า  เป้ าป ระส งค์  (Targets) ซึ่ งมี จ ำน วนทั้ งห มด  169 เป้ าป ระส งค์  และ พั ฒ น า  ตั วชี้ วั ด 
(Indicators) จำนวน 232 ตัวชี้วัด (ทั้งหมด 244 ตัวชี้วัดแต่มีตัวที่ซ้ำ 12 ตัว) เพ่ือติดตามความก้าวหน้าของ
เป้าประสงค์ดังกล่าว 

เป้าหมายการพัฒนาทั้ง 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
สหประชาชาติแบ่งเป้าหมาย 17 ข้อ ออกเป็น 5 กลุ่ม (เรียกว่า 5 Ps) ประกอบด้วย 

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

เป้าหมายทั้ง 17 เป้าหมาย ประกอบด้วย 
เป้าหมายที่ 1 :  ขจัดความยากจนทุกรูปแบบในทุกพ้ืนที่ 
เป้าหมายที่ 2 : ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการและ

ส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน 
เป้าประสงค์ 1 ยุติความหิวโหยและสร้างหลักประกันให้ทุกคนโดยเฉพาะคนที่ยากจนและ

อยู่ในภาวะเปราะบาง อันรวมถึงทารก ได้เข้าถึงอาหารที่ปลอดภัย มีโภชนาการ และเพียงพอตลอดทั้งปี ภายใน
ปี 2573 

เป้าประสงค์ 2 ยุติภาวะทุพโภชนาการทุกรูปแบบและแก้ไขปัญหาความต้องการสารอาหาร
ของหญิงวัยรุ่น หญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร และผู้สูงอายุ ภายในปี 2573 รวมถึงบรรลุเป้าหมายที่ตกลง
ร่วมกันระหว่างประเทศว่าด้วยภาวะแคระแกร็นและผอมแห้งในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ภายในปี 2568 



๓๙ 
 

 

เป้าประสงค์ 3 เพ่ิมผลิตภาพทางการเกษตรและรายได้ของผู้ผลิตอาหารรายเล็ก โดยเฉพาะ
ผู้หญิง คนพ้ืนเมือง เกษตรแบบครอบครัว คนเลี้ยงปศุสัตว์ ชาวประมง ให้เพ่ิมขึ้นเป็น 2 เท่า โดยรวมถึงการ
เข้าถึงที่ดินและทรัพยากรและปัจจัยนำเข้าในการผลิต ความรู้ บริการทางการเงิน ตลาด และโอกาสสำหรับการ
เพ่ิมมูลค่าและการจ้างงานนอกฟาร์มอย่างปลอดภัยและเท่าเทียม ภายในปี 2573 

เป้าประสงค์ 4 สร้างหลักประกันระบบการผลิตที่ยั่งยืนและสามารถนำไปปรับใช้ในระบบ
การเกษตรที่สามารถเพ่ิมผลผลิตและการผลิตได้ ที่ช่วยรักษาระบบนิเวศน์ ที่เพ่ิมความเข้มแข็งในการรับมือกับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สภาพอากาศที่รุนแรง ความแห้งแล้ง น้ำท่วม และภัยพิบัติอ่ืนๆ ที่จะทำให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อคุณภาพพ้ืนที่และดิน ภายในปี 2573 

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

เป้าประสงค์ 6 เพ่ิมการลงทุนตลอดจนการยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่อง
โครงสร้างพ้ืนฐานในชนบท การวิจัยเกษตรและการขยายการบริการ การพัฒนาเทคโนโลยี และการทำธนาคาร
ยีนของพืชและสัตว์ เพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการผลิตสินค้าเกษตรในประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด 

เป้าประสงค์ 7 แก้ไขและป้องกันการกีดกันและการบิดเบือนทางการค้าในตลาดเกษตรโลก 
รวมถึงทางการขจัดการอุดหนุนสินค้าเกษตรเพ่ือการส่งออกทุกรูปแบบและมาตรการเพ่ือการส่งออกทุกแบบที่
ให้ผลในลักษณะเดียวกัน โดยให้เป็นไปตามอาณัติของรอบการพัฒนาโดฮา 

เป้าหมายท่ี 3 : สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับ
ทุกคนในทุกวัย 

เป้าหมายที่ 4 : สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่า
เทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

เป้าหมายที่ 5 : บรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศ และเสริมอำนาจให้แก่สตรีและเด็กหญิง  
เป้าหมายที่ 6 : สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้ำและสุขอนามัยสำหรับทุกคนและมีการ

บริหารจัดการที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน 
เป้าหมายที่ 7 : สร้างหลักประกันให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ที่ยั่งยืนในราคาที่ย่อมเยา 
เป้าหมายท่ี 8 : ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงาน

เต็มที่ มีผลิตภาพ และการมีงานที่เหมาะสมสำหรับทุกคน 
เป้าหมายที่ 9 : สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่

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

ต้านทานและยั่งยืน  
เป้าหมายที่ 12 : สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน 
เป้าหมายที่ 13 : ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพ่ือต่อสู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ

ผลกระทบที่เกิดขึ้น 

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/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-10-reduced-inequality/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-11-sustainable-cities-and-communities/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-11-sustainable-cities-and-communities/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-12-responsible-consumption-and-production/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-13-climate-action/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-13-climate-action/


๔๐ 
 

 

เป้าหมายที่ 14 : อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเล
อย่างยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

เป้าหมายท่ี 15 : ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่า
ไม้อย่างยั่งยืนต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟ้ืนสภาพดิน และหยุดยั้ง
การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 

เป้าหมายที่ 16 : ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคน
เข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ 

เป้าหมายท่ี 17 : เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟ้ืนฟูหุ้นส่วนความร่วมมือ
ระดับโลกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 
3. แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

 
  
  เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค  

  บทบาทของภาค ภาคเหนือมีทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอัตลักษณ์ มีฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งทรัพยากรชีวภาพที่หลากหลาย เป็นแหล่งวัตถุดิบที่สำคัญ รวมทั้งมีทำเล ที่ตั้งที่มี
ศักยภาพเหมาะสมกับการเชื่อมโยงทั้งในประเทศและอนุภูมิภาค รวมทั้งพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีให้ความสำคัญ
กับสุขภาพ และการบริโภคสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ดังนั้น การพัฒนาภาคเหนือ  จะต้อง         
นำศักยภาพต่าง ๆ ของพ้ืนที่ มาใช้ในการต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการที่มีศักยภาพและโอกาสเพ่ือสร้าง
มูลค่าสูงตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน      
ในการเสริมสร้างขีดความสามารถของธุรกิจท้องถิ่นเพ่ือขยายฐานเศรษฐกิจของภาค  
 ทิศทางการพัฒนาภาค เป็นการพัฒนาตามแนวคิด “เศรษฐกิจสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์
ระหว่าง พื้นที่ สุขภาวะดี วิถีชีวิตยั่งยืน” และโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (Bio – Circular – Green Economy : 
BCG Model) โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนา 4 ด้านสำคัญ (4C) ได้แก่  Creative พัฒนาเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ มูลค่าสูง โดยการสร้างระบบนิเวศ เมือง และพ้ืนที่สร้างสรรค์ตลอดจนสามารถพัฒนาสู่การ        
เป็นสินค้าและ บริการสร้างสรรค์  Connect สร้างโอกาสในการเชื่อมโยงเศรษฐกิจภายในประเทศ            
และกับอนุภูมิภาค ทั้งในส่วน ของระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เมืองสร้างสรรค์ 
และกลุ่มผู้คนสร้างสรรค์ Clean พัฒนาตามแนววิถีใหม่ (New Normal) และการพัฒนาบนฐานการเติบโต
อย่างยั่งยืนของการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม การดูแลความสะอาดของเมือง และการใช้พลังงานสะอาด โดยคำนึงถึง 
Care ที่ให้ความสำคัญ อย่างต่อเนื่องกับการดูแลผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสในสังคมและพัฒนาศักยภาพแรงงาน 
โดยมีผลการพัฒนาภาคตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจต่อเนื่องให้มีคุณภาพ สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิม
อย่างยั่งยืน และกระจายประโยชน์อย่างท่ัวถึง รวมทั้งต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อมโยงกับอนุภาค GMS BIMSTEC  
และ AEC เพ่ือขยายฐานเศรษฐกิจของภาค 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัยเชื่อมโยง   
สู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุ 
อย่างมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานภาคบริการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าต้นน้ำให้คงความสมบูรณ์ จัดระบบบริหารจัดการน้ำ     

๓.1 เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค พ.ศ.2566-2570 
 

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-16-peace-justice-and-strong-institution/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-16-peace-justice-and-strong-institution/


๔๑ 
 

 

อย่างเหมาะสมและเชื่อมโยงพื้นที่เกษตรให้ทั่วถึง ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันอย่างยั่งยืน 
 บริบทการเปลี่ยนแปลงสำคัญท่ีส่งผลกระทบต่อภาค 

1. วิถีชีวิตดิจิทัล (Digital Lifestyle) ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการแพร่ระบาดของ 
โรคอุบัติใหม่ส่งผลให้มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคม และการใช้ชีวิตประจำวัน       
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาคการผลิต ลดต้นทุนการผลิต สร้างมูลค่าเพ่ิมของสินค้า ปรับเปลี่ยนรูปแบบเกษตรดั่งเดิมสู่
เกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming) ตลอดจนอำนวยความสะดวกในด้านการขนส่งและโลจีสติกส์ และยังส่งผล
ให้วิถีการดำรงชีวิตเปลี่ยนแปลงไป มีความสะดวกสบายมากขึ้น มีความนิยมในสินค้าที่มีอัตลักษณ์และช่วยลด
ข้อจำกัดเชิงพ้ืนที่ของภาคเหนือในพ้ืนที่ห่างไกลและอยู่บนภูเขาสูงในการเข้าถึงองค์ความรู้ในการพัฒนา
กระบวนการผลิต ระบบตลาด รวมทั้งบริการของภาครัฐ อาทิ การศึกษา สาธารณสุข ผ่านระบบออนไลน์  

2. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์เร็วกว่า ระดับประเทศ 
จำนวนประชากรสูงอายุของภาคที่เพ่ิมขึ้น ส่งผลให้ประชากรวัยแรงงานลดลง อัตราพ่ึงพิงของผู้สูงอายุต่อวัย
แรงงานเพ่ิมขึ้น และอาจส่งผลให้เกิดการขาดแคลนแรงงานในอนาคต มีความต้องการแรงงานข้ามชาติมากขึ้น 
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุจะเป็นโอกาสของการสร้างตลาดสินค้าและบริการที่ตอบสนองความต้องการของ
ผู้สูงอายุ เช่น ธุรกิจบริการสุขภาพ ผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับผู้สูงอายุ 

3. เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ส่งผลให้ภัยธรรมชาติมีแนวโน้ม      
รุนแรงขึ้น เกิดการแปรปรวนของระยะเวลาที่ฝนตก การกระจายตัวของฝนและปริมาณน้ำฝน ส่งผลให้เกิด
ภาวะภัยแล้ง น้ำท่วมฉับพลัน รวมถึงการเกิดไฟป่าที่มีผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ และการลดลง 
ของพ้ืนที่ป่าไม้ นอกจากนี้ยังส่งผลให้พืชบางชนิดมีระยะเวลาการให้ผลผลิตที่เปลี่ยนไป การแพร่ระบาด       
ของแมลงศัตรูพืชเพ่ิมขึ้นและอาจมีความรุนแรงขึ้น ปริมาณผลผลิตเกษตรลดลง ส่งผลต่อรายได้ของเกษตรกร
และความม่ันคงทางอาหาร 
 เป้าหมายรวม 

1. อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคเหนือขยายตัวเพ่ิมขึ้น 
2. สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coeffcient) ในการกระจายรายได้ของภาคเหนือลดลง 

 แนวทางการพัฒนา 
 1. พัฒนาสู่การเป็นระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ Creative LANNA ในพ้ืนที่จังหวัด
เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง 
 2. พัฒนาการผลิตตามระบบเกษตรกรรมยั่งยืน เชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมแปรรูปมูลค่าสูง 
 3. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการบนฐานภูมิปัญญาและวัฒนธรรม 
 4. เสริมศักยภาพของเมืองและพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพ่ือรองรับการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ และเอ้ือต่อการอยู่อาศัย 
 5. พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาผู้สูงอายุสู่การเป็น
ผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ (Active Aging) และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน 
 6. อนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าต้นน้ำ พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำที่มีความสมดุล ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาหมอกควัน ปัญหาสิ่งแวดล้อมเมือง 
 แผนงานที่สำคัญ 

1. แผนงานพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ล้านนา (Creative LANNA) 
2. แผนงานพัฒนาการผลิตตามระบบเกษตรกรรมยั่งยืน เชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมแปรรูปมูลค่าสูง 
3. แผนงานพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและมรดกโลก 
4. แผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิต แก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาผู้สูงอายุ และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน 
5. แผนงานอนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าต้นน้ำ พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำที่มีความสมดุล 
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6. แผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน 
 
 

เป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด  : ภายในปี 2570 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2    
จะเป็นเมืองท่ีน่าอยู่อย่างย่ังยืน 

ประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง  
แนวทางการพัฒนา  
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 กลุ่ม
ล้านนาตะวันออก , จัดงานการประชุมผู้ประกอบการ (จับคู่ธุรกิจ) , จัดจำหน่ายตามช่องทางออนไลน์        
และ Platform สากล , จัดกิจกรรมประกวด/แฟชั่นโชว์ เครื่องแต่งกาย)  

5. จัดทำแผนแม่บทเตรียมความพร้อมรองรับระบบโลจิสติกส์สำคัญในกลุ่มจังหวัด ภาคเหนือตอนบน 2 
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะวิถีใหม่สู่ความยั่งยืน (New Normal 

to Sustainable) 
แนวทางการพัฒนา  
1. ส่งเสริมและเพ่ิมขีดความสามารถการเป็นคลังอาหารปลอดภัย (สร้างค่านิยมในการบริโภค 

เกษตรอินทรีย์ , สร้างความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย , อบรมเกษตรกรให้องค์ความรู้ 
ในการผลิตที่ได้มาตรฐาน/การทำเกษตรอินทรีย์ , ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรมาตรฐานควบคุมคุณภาพ GAP 
, ส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์และการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ , ทำตราสินค้า (Branding) และตรารับรองคุณภาพสินค้า 
(Quality Mark) , การขนส่งและกระจายสินค้า  

2. พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและแปรรูป เช่น สมุนไพร ให้ได้มาตรฐาน (คัดเลือกสมุนไพร 
จังหวัดละ 1 ชนิด น้ามาพัฒนาสายพันธุ์, แปรรูปโดยใช้นวัตกรรมเพ่ิมมูลค่า)  

3. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพกับนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายเฉพาะโดยให้ผู้สูงอายุ     
เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาขีดความสามารถในการ
รับมือสาธารณภัย 

แนวทางการพัฒนา  
1. ฟ้ืนฟูอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
2. จัดทำฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
3. สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
4. สร้างและขยายเครือข่ายในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
5. เตรียมความพร้อมในการรับมือสาธารณภัยในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  
6. บริหารจัดการพื นที่ทางการเกษตรและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อลดปัญหาหมอกควัน  
7. ส่งเสริมการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ทดแทนพืชเชิงเดียว เพ่ือลดพื้นที่การเผา  

3.2 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (พ.ศ.2566-2570) 
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8. การใช้พลังงานชีวมวลทดแทนการเผาและนำเทคโนโลยีประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาหมอกควัน  
9. ปลูกจิตสำนึ กและสร้างเครือข่ ายการมีส่ วนร่วมของประชาชนในการป้ องกัน              

และแก้ไขปัญหา ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง 
 
 

 เป้าหมายการพัฒนา “เมืองพะเยาน่าอยู่ เศรษฐกิจสร้างสรรค์” 
 พัฒนาจังหวัดพะเยาให้เป็นเมืองน่าอยู่สำหรับทุกกลุ่มในสังคม โดยมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคม   
มีความมั่นคง ปลอดภัย มีสิ่งแวดล้อมที่ดี บนพ้ืนฐานของอัตตลักษณ์และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ซึ่งเป็น
ฐานของการสนับสนุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ที่จะพัฒนาเกษตรให้มีมูลค่าสูง ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
และพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน เพื่อสร้างรายได้ให้กับจังหวัดพะเยาอย่างยั่งยืน 
 ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาเกษตรให้มีมูลค่าสูง 
   แนวทางการพัฒนา  
   1. พัฒนาแหล่งนำ้ โครงสร้างพื้นฐาน และการวิจัยเพ่ือสนับสนุนภาคการผลิตทางการเกษตร 
   2.  ส่งเสริม และพัฒนาเกษตรกร สถาบันเกษตรกร 
   3. ส่งเสริม และพัฒนาสินค้าการเกษตรให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
   4. ส่งเสริม และพัฒนาช่องทางการตลาดสินค้าเกษตร 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
   แนวทางการพัฒนา 
   1. พัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยว  
   2. พัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์และบุคลากร  
   3. พัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานด้านท่องเที่ยว/ทรัพยากร  
   4. พัฒนาแหล่งและกิจกรรมท่องเที่ยว  
   5. พัฒนาธุรกิจบริการการท่องเที่ยว  
   6. พัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธ์ 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 
   แนวทางการพัฒนา 
   1. พัฒนาเมือง โครงสร้างพ้ืนฐานด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์เพ่ือรองรับการค้าการลงทุน  
   2. พัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่ให้มีทักษะที่จำเป็น สามารถขับเคลื่อนธุรกิจด้วย
เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ในการเพิ่มมูลค่าธุรกิจ  
   3. ส่งเสริมความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
วิสาหกิจเพ่ือ สังคม ให้มีศักยภาพโดยการพัฒนาและใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม  
   4. ส่งเสริมและพัฒนาสินค้า Life Style / OTOP / ผลิตภัณฑ์ชุมชน / ผลิตภัณฑ์
หัตถกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และหัตถอุตสาหกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าและสร้างรายได้  
   5. พัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมอาหารในพื้นที่  
   6. ส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการตลาด การจัดกิจกรรมส่งเสริมธุรกิจ SMEs  
   7. ส่งเสริมความร่วมมือและความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้านเพื่อเสริมสร้างการค้า
การลงทุน ระหว่างกัน 
 
 

3.3 แผนพัฒนาจังหวัดพะเยา (พ.ศ. 2566-2570) 
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  ประเด็นการพัฒนาที่ 4 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความม่ันคง 
   แนวทางการพัฒนา 
   1. สร้างความเข้มแข็งให้สถาบันครอบครัวและชุมชน  
   2. พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน  
   3. พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกของเมือง เป็นเมืองแห่ง Smart City  
   4. เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในพื้นที่ตามแนวชายแดน  
   5. เพ่ิมประสิทธิภาพและเตรียมความพร้อมป้องกันโรคอุบัติใหม่  
   6. พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานทุกช่วงวัยให้มี ความรู้ มีทักษะ อาชีพ รายได้        
ได้รับสวัสดิการ และความปลอดภัย  
   7. ส่งเสริมให้ผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาส ให้มีอาชีพ มีรายได้  
   8. พัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพของกลุ่มผู้สูงอายุเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการประกอบ
อาชีพ ให้มีงานทำ มีรายได้เพ่ิมข้ึน  
   9. พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน  
   10. การขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 5 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
   แนวทางการพัฒนา 
   1. ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และความ
หลากหลายทางชีวภาพ  
   2. ส่ งเสริมการมี ส่ วน ร่วมของชุมชน ในการอนุ รักษ์ ท รัพยากรธรรมชาติ              
และสิ่งแวดล้อม และการป้องกัน และแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน  
   3. ส ร้ า งแ ล ะส่ ง เส ริ ม ก า รมี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง เค รื อ ข่ า ย ก ารอนุ รั ก ษ์  ฟ้ื น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ  
   4. ส่งเสริมการสร้างฝายต้นน้ำลำธาร  
   5. ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในพ้ืนที่ป่าและพ้ืนที่ต่าง ๆ  
   6. แก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในพ้ืนที่ชุมชนและพ้ืนที่ต้นน้ำ  
   7. ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะ  
   8. การให้ความรู้และสร้างความตระหนักแก่กลุ่มเยาวชน/นักเรียน นักศึกษา ชุมชน ฯลฯ 
   9. ส่งเสริมการใช้น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร 
    10. ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพ่ือการอุปโภค 
บริโภค และการเกษตร  
   11. ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในการอุปโภคบริโภค และการใช้ประโยชน์ด้านอ่ืน ๆ   
   12. การส่งเสริมเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน  
   13. การส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ  
   14. การส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  
   15. ส่งเสริมการนำเศษวัสดุต่าง ๆ ไปใช้ประโยชน์ เพ่ือลดการเผา โดยใช้เทคโนโลยี
พลังงาน ทดแทน การทำปุ๋ย และการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  
   16. ส่งเสริมอาชีพเพ่ือสร้างรายได้อย่างยั่งยืน เพ่ือลดการเผาป่า พ้ืนที่เกษตร พ้ืนที่
ต่าง ๆ และลดการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้  



๔๕ 
 

 

   17. การสร้างความสามารถในการปรับตัว เพื่อรับมือและลดความเสี่ยงต่อผลกระทบ
จากการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพ่ิมแหล่งดูด ซึมเรือน
กระจก และการด าเนินการตามแนวทาง BCG Model  
   18. สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากชีวภาพ การหมุนเวียน และทรัพยากรสีเขียว     
เพ่ือขจัดปัญหา ความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ 

 
 
 

 

วิสัยทัศน์  “เมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี” 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดในเขตจังหวัดพะเยา  (พ.ศ.2566– 2570) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาสาธารณสุขและการกีฬา 
   แนวทางการพัฒนา 
   ๑.๑ ส่งเสริมการดำเนินงานด้านสาธารณสุขมูลฐาน และเสริมสร้างสุภาวะที่ดีให้กับ
ประชาชน ตลอดจนการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
(โควิด-๑๙) เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีสุขภาพที่ดี 
   ๑.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่สำหรบัการออกกำลังกายและแข่งขันกีฬา  

๑.๓  ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและนันทนาการ  
     ๑.๔  ส่งเสริมการจัดให้มีสวนสาธารณะหรือสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 

๑.๕ ส่งเสริมและสนับสนนุการกฬีาทุกชนิด ตลอดจนสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬา 
ในทุกระดับ  
                               ๑.๖ เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านใน
การช่วยเหลือด้านสาธารณสุขพ้ืนฐานในชุมชน  

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  
     แนวทางการพัฒนา 

   ๒.๑ ส่งเสริมให้ประชาชนน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต  
๒.๒ ส่งเสริมการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวให้สวยงาม 

และประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ตลอดจนจัดให้มีระบบข้อมูลเพื่อการจัดการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ  
๒.๓ พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ ให้แก่ เยาวชน ประชาชน ผู้สูงอายุ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชีพ 

และกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ตลอดจนผู้ด้อยโอกาส เพ่ือให้มีความรู้ในการประกอบอาชีพและเพ่ิมรายได้ให้แก่ครอบครัวมากขึ้น  
๒.๔ ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ วัฒนธรรมและการ 

พัฒนาการบริการและการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ  
๒.๕ ส่งเสริมการเกษตรผสมผสานและเกษตรอินทรีย์ เพื่อให้ผลผลิตทางการเกษตร 

ปลอดภัยจากสารพิษ  
๒.๖ ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) งานฝีมือและหัตถกรรม 

ให้เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ  
 
 

3.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพะเยา                   
(พ.ศ. 2566-2570) 
 



๔๖ 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
แนวทางการพัฒนา  
๓.๑ พัฒนาแหล่งน้ำ เพ่ือการอุปโภค–บริโภค และการเกษตรอย่างพอเพียงและทั่วถึง 

เป็นระบบลุ่มน้ำ  พร้อมจัดทำแผนที่น้ำอย่างครอบคลุมทุกพ้ืนที่  
    ๓.๒ สนับสนุนและช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาภัยแล้งและขาดแคลนน้ำ  

๓.๓ ส่งเสริมให้มีระบบการคมนาคม และการขนส่งที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นอ่ืน ให้ได้มาตรฐาน เพ่ือให้การคมนาคมและการขนส่งสินค้ามีความสะดวกรวดเร็ว และกระจาย
ความเจริญไปทุกพ้ืนที่  

๓.๔ สนับสนุนด้านเทคนิค วิชาการ เครื่องมือ เครื่องจักรกล และบุคลากรในการพัฒนา 
และแก้ไข ปัญหาโครงสร้างพื้นฐานให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่น ๆ  

๓.๕ ส่งเสริมการวางผังการใช้ที่ดินให้เป็นระบบ และการจัดการใช้ ที่ดนิอย่างเหมาะสม 
โดยการสนับสนุนให้มีการจัดทำผังเมืองรวม เพ่ือวางแนวทางการพัฒนาเมือง และชุมชนให้มีระเบียบรองรับ
การขยายตัวของชุมชนในอนาคต  

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
       แนวทางการพัฒนา  

๔.๑ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส 
หรือศูนย์สามวัยครอบคลุมทุกตำบลและการจัดสวัสดิการสังคมต่าง ๆ เพ่ือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  

๔.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา เพ่ือเพ่ิมโอกาสการเรียนรู้อย่าง 
ทั่วถึงอย่างต่อเนื่องทั้งใน และนอกระบบ  

๔.๓ ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูศิลปะ จารีตประเพณี ขนบธรรมเนียม 
ประเพณีและภูมิปัญญา ท้องถิ่นให้คงอยู่สืบต่อไป  

๔.๔ การทำนุบำรุงศาสนาและส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น  
๔.๕ สนับสนุนและส่งเสริมงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

ตลอดจนแก้ไขปัญหาเด็ก และเยาวชนในกลุ่มเสี่ยง และการแก้ไขปัญหาสังคม ในด้านต่าง ๆ  
๔.๖ สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
๔.๗ สนับสนุนการป้องกันปัญหาอาชญากรรมและการจราจร เพ่ือสร้างความปลอดภัย 

ในชีวิตและทรัพย์สิน 
          ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
          แนวทางการพัฒนา  

๕.๑ ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกของประชาชน เด็กและเยาวชน ในการอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๕.๒ ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ ที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย 
และคุณภาพชีวิตของประชาชน  

๕.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย  
๕.๔ ส่งเสริมการดูแลและบำรุงรักษาป่าไม้ ที่ดิน โดยการปลูกป่าทดแทนและรักษา 



๔๗ 
 

 

สภาพแวดล้อมของแหล่งต้นน้ำลำธาร  
๕.๕ ส่งเสริมการประหยัดพลังงานและการรณรงค์แก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน  
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาการเมืองการบริหาร  
แนวทางการพัฒนา 
๖.๑ ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการเพ่ือให้องค์กรมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

และประชาชนได้ประโยชน์สูงสุด  
๖.๒ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในการการตรวจสอบติดตาม 

ประเมินผลการปฏิบัติงานและการป้องกันการทุจริต  
๖.๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ ตลอดจนส่งเสริม 

การจัดให้มีสถานที่สำหรับประชุม อบรมและจัดกิจกรรมต่าง ๆ  
๖.๔ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ผู้นำชุมชน ผู้นำทอ้งถิ่น กลุ่มองค์กร ต่าง ๆ 

ในการพัฒนา ท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดเป็นเครือข่ายความร่วมมือ ตลอดจนประสานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง  

๖.๕ พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงาน 
อย่างมีประสิทธิภาพ  
                               ๖.๖ เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย สิทธิและหน้าที่ของพลเมือง และการ
เลือกตั้ง เพ่ือให้การพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชน  
                               ๖.๗ การรณรงค์ปกป้องสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ตลอดจนการ
เสริมสร้างความสมานฉันท์  
                               ๖.๘ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานให้ประชาชน 
ได้รับทราบอย่างทั่วถึง 
2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 
 
2.1 วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น 

“ ประชาชนมีอาชีพมั่นคง  ส่งเสริมสุขภาพและการศึกษา พัฒนาสิ่งแวดล้อม ”        
          2.2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านสาง  มีทั้งหมด  6  ด้าน  ดังนี้      
   ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้าน พัฒนาสาธารณสุขและการกีฬา  

  ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านพัฒนาเศรษฐกิจและการทองเที่ยว  
   ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
   ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านพัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
   ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม    

          ยุทธศาสตร์ที่  6  ด้านพัฒนาการเมืองการบริหาร 
 
 

ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลบ้านสาง (พ.ศ. 2566-2570) 
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2.3 เป้าประสงค์ 
1. ประชาชนมีรายได้พอเพียง  มีคุณภาพชีวิตที่ดี   

          2.  มีระบบสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานเพียงพอและทั่วถึง 
3.  หมู่บ้าน คิดเป็น  ทำเป็น  สามารถแก้ปัญหาของตนเอง โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม 
     ของประชาชนได้อย่างยั่งยืน  
4.  ประชาชนตระหนัก และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.  การเมืองโปร่งใส  สังคมอยู่เย็นเป็นสุข  มั่นคง ปลอดภัย  ท้องถิ่นเข้มแข็ง  สามารถ 
     พ่ึงพาตนเองได้ 

   2.4  ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายการพัฒนา (KPI / Targets) 
                     1.  ร้อยละของรายได้ประชากร เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 30,000  บาท ต่อหัวต่อคนต่อปี               
                          ( ค่าเป้าหมาย : ระดับ 5 ) 
  2.  ระดับความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ( ค่าเป้าหมาย :  
                          ระดับ 5 ) 
  3.  ระดับความสำเร็จของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ( ค่าเป้าหมาย : ระดับ 5 ) 

4.  ระดับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ( ค่าเป้าหมาย : ระดับ 5 ) 
5.  ระดับความสำเร็จของการมีส่วนร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมดำเนินการ และร่วมตรวจสอบ

จากประชาชน ( ค่าเป้าหมาย : ระดับ 80 ) 
6.  ระดับความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการจากเทศบาลตำบลบ้านสาง 
     ( ค่าเป้าหมาย : ระดับ 80 ) 

2.5  กลยุทธ์   
๑)  พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการต่างๆ ให้เพียงพอ 

และท่ัวถึง ครอบคลุมทุกพ้ืนที่   
๒)  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและ

ปฐมวัย เด็ก นักเรียน  ให้มีทักษะและผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก ของสำนักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 

๓)   ส่งเสริมสังคมให้มีความเข้มแข็ง สามารถพ่ึงพาตนเองได้  พัฒนาบทบาทของผู้นำชุมชน
คณะกรรมการหมู่บ้าน  อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม)  พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก  
เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน   

๕)  ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามแนวนโยบายของรัฐ 
๖)  ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ กีฬา และนันทนาการ ให้มีสุขภาพ

แข็งแรงทั้งทางร่างกายและจิตใจ  
๗)  พัฒนาแหล่งน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภค และน้ำเพ่ือการเกษตร  พัฒนาขุดลอกคูคลอง

ต่างๆ ให้มีแหล่งน้ำที่สะอาด  ปลอดมลพิษ 
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๘)  พัฒนาฟ้ืนฟู  ส่งเสริมและสนับสนุน  อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่น  
และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป  ตลอดถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

๙)  เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(ธรรมาภิบาล) ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานยุคใหม่  พัฒนาและส่งเสริมระบบการให้บริการที่ดีแก่
ประชาชน และนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร   

๑๐)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่
ดี พัฒนาบุคลากรในสังกัดให้ได้รับการศึกษา อบรม เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ และประสิทธิภาพใน                   
การปฏิบัติงาน  และเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรในการปฏิบัติงาน 
  ๑๑)  ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจาก
อุบัติเหตุ อุบัติภัย อาชญากรรม  และเตรียมความพร้อมในการการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยธรรมชาติ
ต่างๆ   

๑๒)  พัฒนาฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  ฟ้ืนฟูแหล่งน้ำ 
ลำน้ำคูคลอง และป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ สร้างจิตสำนึกเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหา
สิ่งแวดล้อมของชุมชน บริหารจัดการระบบกำจัดขยะแบบครบวงจร  และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

๑3)  พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการสร้างงานสร้างรายได้ ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจแบบ
พ่ึงพาตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  
 

 2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)  
                     การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) เป็นการดำเนินการภายใต้
สถานการณ์และความเสี่ยงซึ่งเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในจังหวัดและภายในประเทศ  โดยเฉพาะความ
เคลื่อนไหวทางการเมืองในระดับประเทศ ที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม  การแพร่ระบาดของโรคไวรัส      
โคโรนา 2019 (COVID 19) ที่มีการระบาดในระดับโลก และในประเทศที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและรุนแรงและ
ส่งผลกระทบอย่างชัดเจนต่อเทศบาล  ทิศทางการบริหารจัดการตำบลบ้านสาง  มุ่งเน้นหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว   จึงเป็นการใช้จุดแข็ง และศักยภาพ ที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาตำบล  เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน  โดยให้ความสำคัญ
กับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  สิ่งแวดล้อม  เศรษฐกิจ 
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภายในตำบลบ้านสาง เพ่ือเป็นฐานรากในการพัฒนาเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของกลุ่มอาชีพ   การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  ขณะเดียวกัน  จำเป็นต้องปรับตัวในการ
เชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจในระดับจังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ  การเตรียมความพร้อมด้านการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบการคมนาคม ขนส่ง ที่สะดวกต่อการเดินทางและโครงสร้างพ้ืนฐาน    ที่จำเป็นต่อการ
ขยายฐานการผลิต  อาทิ  ไฟ ฟ้า และประปา  การพัฒนาเศรษฐกิ จ ในระดับท้ องถิ่ น   การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน  การพัฒนาคุณภาพชีวิต เตรียมรับมือผลกระทบจากปัญหาสังคมและปัญหาด้านสาธารณสุข       
โรคระบาดต่างๆ  ที่อาจจะเกิดจากการเคลื่อนย้าย แรงงานและนักท่องเที่ยวโดยเสรี   ความขัดแย้งทางสังคม
และเชื้อชาติ การเฝ้าระวังปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด การค้ามนุษย์ จะต้องจัดสวัสดิการสังคมสำหรับเด็ก
กลุ่มเสี่ยง  และกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง  การจัดการด้านการศึกษา เน้นการพัฒนามาตรฐาน 
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ด้านการศึกษา  ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาเพ่ือนบ้านในภูมิภาคอาเซียน  การน้อมนำหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต  เพ่ือสร้างความเข้าใจหลักความพอประมาณ การมีภูมิคุ้มกัน 
มีเหตุผล และเงื่อนไขมีความรู้  การมีคุณธรรม และความ  มีเหตุผลในการดำเนินชีวิต  และขับเคลื่อนนโยบาย
ของผู้บริหาร  และมุ่งเน้นการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล การนำเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ
ไปประยุกต์ใช้เพ่ือเพ่ิมรายได้และลดรายจ่ายแก่ครัวเรือน  การมีส่วนร่วมของท้องถิ่น  การพึ่งพาตนเอง  พัฒนา
นวัตกรรมและคุณภาพชีวิต ผ่านกระบวนการจัดทำแผนชุมชน สร้างแผนชุมชนที่มีคุณภาพเป็นชุมชนเข้มแข็ง  
การเสริมสร้างองค์ความรู้  การพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นพลังขับเคลื่อน การ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของตำบล  นอกจากนี้ยังจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการองค์กร เพ่ือสร้างความเป็น
ธรรมในสังคม  ให้ความสำคัญกับการพัฒนาการบริหารราชการ  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและ
เป็นไป  ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  รวมทั้งการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน                    
การตรวจสอบ การบริหารงานขององค์กร  ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงทรัพยากรอย่างมีส่วนร่วม  ควบคู่กับ     
การปลูกจิตสำนึก ค่านิยมประชาธิปไตย  และธรรมาภิบาลแก่ประชาชนทุกกลุ่ม  และสร้างความมั่นใจว่า              
การพัฒนาจะเป็นไปในแนวทางที่ยั่งยืนและสร้างความสุขให้กับประชาชนในท้องถิ่น  ทุกภาคส่วนต้องพิจารณา                           
การเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกตำบลอย่างรอบคอบ   
 

                          เทศบาลตำบลบ้านสาง  มีจุดเด่นคือเป็นพ้ืนที่ราบลุ่ม ลาดเชิงเขาจากทิศตะวันตก  และมี
พ้ืนที่ติดบริเวณกว๊านพะเยาฝั่งตะวันตก  กว๊านพะเยาเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของภาคเหนือตอนบน              
มีทัศนียภาพที่มีความสวยงาม  เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่อยู่ใจกลางเมืองพะเยา และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลา
ชนิดต่างๆ  มีทัศนียภาพโดยรอบเหมาะสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจในยามเย็น และการชมพระอาทิตย์ตก    
ริมกว๊านพะเยา  เป็นภาพที่สวยงามเป็นที่ประทับใจแก่ผู้พบเห็นและมาเยือนกว๊านพะเยา เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่
สร้างชื่อเสียงของจังหวัด และเป็นที่รู้จักแพร่หลายของนักท่องเที่ยวที่มาเยือนจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านสาง             
มีทำเลที่เหมาะสมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  นอกจากนี้บริเวณริมกว๊านพะเยา ยังมีสวนสาธารณะซึ่งเป็น
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณรอบกว๊านพะเยา ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการประมง
และการแปรรูปผลผลิตจากปลา  เช่น ปลาส้ม  ปลาเจ่า  นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  เช่น 
การดูปลา  การชมดอกบัวบาน  และส่งเสริมการออกกำลังกาย  เช่น การเดิน วิ่ง  การขี่จักรยาน และกิจกรรม
นันทนาการอ่ืนๆ  และมีพ้ืนที่เหมาะสำหรับทำการเกษตร  เช่น ทำนา ทำสวน  นอกจากนี้ภายในพ้ืนที่ตำบล
บ้านสาง  ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติอ่ืนๆ เช่น น้ำตกผาเกล็ดนาค  การส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อป
ของตำบล  ได้แก่ ปลาส้ม ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา  สามารถสร้างงานสร้างรายได้แก่ประชาชนในท้องถิ่น และ
ผลิตสินค้าไปจำหน่ายสู่ตลาดภายนอก  และในอนาคตการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทย  จะเป็น
โอกาสที่จะทำให้ตำบลบ้านสาง  สามารถพัฒนาสินค้าโอท็อปให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน  และการส่งเสริม
การท่องเที่ยวเพ่ือก้าวสู่ประชาคมอาเซียนได้จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น  สภาพพ้ืนที่ตำบลบ้านสาง มีความอุดม
สมบูรณ์ทางธรรมชาติ มีสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม  น่าอยู่  และศักยภาพของเทศบาลตำบลบ้านสาง  ตลอดจน
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder)  ที่เกี่ยวข้อง ในด้านการท่องเที่ยว การเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน  ภาคประชาชน  ส่วนราชการ องค์กรภาครัฐ หน่วยงานเอกชน กลุ่มองค์กรต่างๆ จึงกำหนด จุดยืน
ทางยุทธศาสตร์  (Positioning)  ของเทศบาลตำบลบ้านสาง  คือ “ เป็นเทศบาลที่เน้นคนเป็นศูนย์กลางของ
การพัฒนา พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอย่างยั่งยืน ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น เพ่ือเป็นสินค้าโอท็อบที่มี
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คุณภาพ  และมาตรฐานสากล  อนุรักษ์ พัฒนาและส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ” 
2.8  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

จากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่สำคัญ ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 13  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  แผนพัฒนาจังหวัดพะเยา ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพะเยา ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านสาง        
จะเห็นได้ว่า มีความเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจน  ในการนำมาเป็นแนวทางกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ชัดเจน  จะเป็นการเตรียมการ
พัฒนา  เป็นการนำภูมิคุ้มกันที่มีอยู่พร้อมทั้ง  เร่งสร้างภูมิคุ้มกันในท้องถิ่นให้เข้มแข็งขึ้น  เพ่ือเตรียมความ
พร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของชุมชน ให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการสภาวการณ์
เปลี่ยนแปลง ได้อย่างเหมาะสม  โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ  ภายในชุมชนให้มี
คุณภาพ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในชุมชนอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด  รวมทั้งสร้างโอกาสทาง
เศรษฐกิจ ด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ บนพื้นฐานการผลิต และการบริโภคท่ี
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของชุมชนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 

3.  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
3.1  การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  ของเทศบาลตำบลบ้านสาง ได้ใช้การ
วิ เคราะห์ ศั กยภาพ   เพ่ือวิ เคราะห์ ปั จจัยและสถานการณ์ การเปลี่ ยนแปลงที่ มี ผลต่อการพัฒนา                 
และศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่นในปัจจุบัน และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่นด้วยเทคนิค SWOT 
Analysis เป็นการประเมินโดยวิเคราะห์ถึงโอกาส  และภาวะคุกคามหรือข้อจำกัด อันเป็นสภาวะแวดล้อม
ภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้านๆ ของท้องถิ่น  รวมทั้งการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของท้องถิ่น อันเป็น
สภาวะแวดล้อมภายในของท้องถิ่น  ซึ่งทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพของท้องถิ่นในปัจจุบัน โดยเป็นการ
ตอบคำถามว่า “ปัจจุบันท้องถิ่น มีสถานภาพการพัฒนาอยู่จุดไหน” สำหรับใช้เป็นประโยชน์ในการกำหนดการ
ดำเนินงานในอนาคตต่อไป ทั้งนี้โดยใช้เทคนิค SWOT analysis การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได้แก่จุดแข็ง 
(Strength – S) จุดอ่อน (Weak – W) และปัจจัยภายนอก ได้แก่ โอกาส(Opportunity – O) และอุปสรรค    
( Threat – T) เป็นเครื่องมือจากการวิเคราะห์และประมวลผลการทำประชาคมหมู่บ้าน เพ่ือให้ทราบถึงสภาพ
ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น    พร้อมทั้งได้มีการประเมินถึงปัจจัยด้านต่างๆ  ที่เป็นทั้งปัจจัย
เอ้ือหรือปัจจัยสนับสนุนจากภายในและภายนอก และปัจจัยที่ไม่เอ้ือจากภายในและภายนอก  สามารถนำมา
สรุปผลการวิเคราะห์โดยใช้เทคนิค  SWOT ANALYSIS  ซ่ึงทำให้สามารถตระหนักถึงจุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรค 
และโอกาส ตามประเด็นการพัฒนา  ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้  
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1) ด้านเศรษฐกิจ 
จุดแข็ง    

1.  ตำบลบ้านสาง  มีสภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่ม  มีสภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศที่เอ้ือต่อ 
     การทำการเกษตร ดินมีความอุดมสมบูรณ์   เหมาะสำหรับเป็นแหล่งปลูกข้าวที่สำคัญ    
     และสามารถส่งเสริมการพัฒนาด้านการเกษตรได้ดี     
2. มีการคมนาคม ขนส่งที่สะดวก มีถนนสายหลักแม่นาเรือ - แม่ใจ  เหมาะสำหรับการสัญจร  

                ไปมาเชื่อมต่อระหว่างตำบล  และการขนส่งสินค้าทางการเกษตร และมีพ้ืนที่ติดกว๊านพะเยา  
      ฝั่งตะวันตก ประชาชนมีรายได้จากการประกอบอาชีพประมงพ้ืนบ้าน และสามารถพัฒนาให้ 

                เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้ต่อไป 
จุดอ่อน   

1. ขาดการรวมกลุ่มที่เข้มแข็งและยั่งยืนในการผลิตสินค้าบริการ   
2. ขาดแหล่งกักเก็บน้ำเพ่ือการเกษตร  ทำให้ขาดแคลนน้ำในการเกษตรในฤดูแล้ง   
3. ขาดตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร  การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร การบริหารจัดการ  ต้นทุน

การผลิตสูงราคาผลผลิตตกต่ำ  มีการใช้สารเคมีในการปลูกพืชไร่และพืชสวน  
4. ปัญหาหนี้สินของเกษตรกร  

โอกาส   
1.  รัฐบาลมีนโยบายและสนบัสนุนการจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุนชนเมือง   โครงการ  
      อินเตอร์เน็ตตำบล  โครงการธนาคารประชาชน  โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (Otop)    
      โครงการประชารัฐ โครงการกองทุนพัฒนาชุมชน  เป็นต้น 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพะเยา เน้นการส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน   
      เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

                ข้อจำกัดและอุปสรรค   
3. ราคาสินค้าทางการเกษตรตกต่ำ ภัยทางธรรมชาติเกิดข้ึนบ่อยครั้ง  และสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ 

ในระดับประเทศ ภูมิภาคส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 

2) ด้านสังคม 
จุดแข็ง   

1. ทุกองค์กรตั้งแต่ส่วนราชการ  องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  และประชาชนใน
พ้ืนที่มีความตื่นตัวต่อพิษภัยของยาเสพติดเป็นอย่างมาก 

2. มีการรวมกลุ่มองค์กรต่างๆ เช่นกลุ่มสตรี กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มอปพร.กลุ่มอสม. คณะกรรมการ
หมู่บ้าน ฯลฯ 

จุดอ่อน   
1. การดำเนินการปราบปรามยาเสพติดยังมีการแพร่ระบาดของปัญหายาเสพติด ที่เข้าถึงในทุก

หมู่บ้าน ทำให้เด็กและเยาวชนเกิดพฤติกรรมเสี่ยง 
2. ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีศักยภาพ แต่ยังไม่

สามารถบูรณาการทำงานร่วมกันได้เท่าท่ีควร 
โอกาส   

1. นโยบายของรัฐบาล  จังหวัด  และอำเภอมีนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   
     อย่างจริงจัง ซึ่งเป็นวาระแห่งชาติ  และเร่งรัดให้ทุกส่วนของราชการร่วมช่วยกันแก้ไขปัญหา 
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ข้อจำกัดและอุปสรรค   
1. เจ้าหน้าที่ของรัฐบางส่วน และผู้มีอิทธิพล  เข้าไปมีส่วนร่วมในขบวนการค้ายาเสพติด  ทำให้  
     ยากต่อการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ยังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ 
2.  กระแสโลกาภิวัตน์ เทคโนโลยี และการสื่อสาร ก่อให้เกิดความเสื่อมถอยทางคุณธรรมและ 
     จริยธรรม 

3.) ด้านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
จุดแข็ง   

1.  นโยบายสถานศึกษาส่งเสริมให้มีการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  มีการติดตาม 
     ประเมินผลทุกระดับทั้งผู้เรียนและผู้สอน   
2. ผู้นำทางศาสนาเข้ามามีบทบาทมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมมากขึ้น  มีการพัฒนาด้านการ 

ศาสนา ประเพณี  และศิลปวัฒนธรรม  
จุดอ่อน   

1. กลุ่มประชาชนบางกลุ่มยังขาดคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม ในการดำเนินชีวิต   
2. ประชาชนมีค่านิยมที่เน้นบริโภคนิยม โดยยึดติดกับวัตถุ สิ่งของ และการบริโภค ทำลายวิถีชีวิต

ดั้งเดิมของประชาชน 
โอกาส   

1.  กฎหมายรัฐธรรมนูญกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีหน้าที่บำรุงรักษาศิลปะ  จารีต  
     ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น   
3. เทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ สื่อต่างๆ โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต ระบบสารสนเทศ มีความก้าวหน้า  
      ในการติดต่อสื่อสารที่สะดวก รวดเร็วขึ้น 

ข้อจำกัดและอุปสรรค   
1.  ขาดความเชื่อมโยงระหว่างการศึกษา และศิลปวัฒนธรรม  ระบบการแข่งขันทำให้เกิดความเห็น     
     แก่ตัว  แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน เน้นการบันเทิงมากกว่าการส่งเสริมทางวัฒนธรรม 

5) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จุดแข็ง   

1. พ้ืนที่ของตำบลบ้านสาง มีแหล่งน้ำธรรมชาติหลายแห่ง เช่น ห้วยแม่ตุ่น ร่องสาง ร่องบวบ กว๊าน 
                พะเยา   สามารถใช้เป็นแหล่งน้ำเพ่ือการเกษตร  และอุปโภคบริโภค  
จุดอ่อน   

1. ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งน้ำธรรมชาติตื้นเขิน เน่าเสีย การใช้สารเคมีใน  
                การเกษตรทำให้เกิดสารพิษตกค้าง และไหลลงสู่แหล่งน้ำ 

2. ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการรักษาและใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
                เท่าท่ีควร มีการใช้ทรัพยากรที่ไม่เหมาะสม การบุกรุกป่า ทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม   
                ปัญหาหมอกควัน ภัยธรรมชาติต่างๆ  

3. การขยายตัวของประชากรในหมู่บ้าน ส่งผลให้เกิดปัญหาขยะ และประชาชนไม่เข้าใจผลกระทบ   
                และจิตสำนึกที่ดี และนำขยะไปทิ้งตามถนน นอกพ้ืนที่ ในป่า สร้างปัญหาให้กับหมู่บ้านในพ้ืนที่  
                นั้นๆ  
 
 



๕๔ 
 

 

โอกาส 
1.  นโยบายของรัฐบาล  แผนพัฒนาจังหวัดพะเยา มีนโยบายในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม 
ข้อจำกัดและอุปสรรค  
  1.   ขาดแคลนงบประมาณ บุคลากร  เครื่องอุปกรณ์ต่างๆ ยังไม่เพียงพอ  ในการพัฒนาแหล่งน้ำและ 
                 รักษาสิ่งแวดลอ้มอย่างยั่งยืน 
                3) ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิต และการทุจริตประพฤติมิชอบ 
จุดแข็ง   

1. การปรับปรุงระบบการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่  ทำให้การปฏิบัติงานมีความสะดวก รวดเร็ว            
มากขึ้น สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ำซ้อนลง  มีโครงการปฏิบัติการเชิงรุก      

2. การคมนาคม การสื่อสาร มีความสะดวก ทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น      
จุดอ่อน   

1. ขาดการประชาสัมพันธ์ภารกิจด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย  ประชาชนขาดความรู้ความ 
เข้าใจภารกิจของหน่วยงานขององค์กรภาครัฐ 

โอกาส 
1. เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีของหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการรักษาความสงบเรียบร้อย และ 
     ความปลอดภัยของประชาชนไม่เพียงพอ อันส่งผลต่อประสิทธิภาพการป้องกัน และรักษาความ  
     สงบเรียบร้อย 

ข้อจำกัดและอุปสรรค   
1. ประชาชนส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และขาดความตระหนักและ

จิตสำนึก การมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
 

4) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
จุดแข็ง   

1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน แหล่งน้ำ ประปา ถนน ไฟฟ้า ยังไม่เพียงพอและทั่วถึง เนื่องจาก
มีงบประมาณที่จำกัดในการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้ทั่วถึงทุก
พ้ืนที่ 

จุดอ่อน 
1.  ไม่มีแหล่งน้ำขนาดใหญ่ เช่น อ่างเก็บน้ำ ทำให้ขาดแคลนน้ำใช้ในการอุปโภค และน้ำเพ่ือ  

               การเกษตรในฤดูแล้ง   
โอกาส 

1. พรบ.การกระจายอำนาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 กระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น    
ทำให้เทศบาลมีอิสระในการบริหารจัดการนโยบาย งบประมาณ การเงิน การคลัง  มีความ
คล่องตัวในการดำเนินการพัฒนาท้องถิ่นมากข้ึน 

ข้อจำกัดและอุปสรรค 
1. งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรมีความล่าช้า ไม่เพียงพอและครอบคลุมภารกิจ ทำให้เป็นข้อจำกัด

ในการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 



๕๕ 
 

 

5) ด้านการเมือง และการบริหาร 
จุดแข็ง   

1.  ประชาชนมีความตื่นตัว และเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นมากขึ้น  มีการรวมกลุ่มต่าง ๆ   
      ในหมู่บ้าน 
2. มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงาน และให้บริการประชาชน ได้อย่างสะดวก 

รวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรมมากขึ้น 
3. เทศบาลตำบลบ้านสาง  มีบุคลากรและอัตรากำลัง ที่เพียงพอและมีความพร้อมที่จะดำเนินการ

ตามนโยบายการบริหารงานของผู้บริหาร  
4. มีความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนและความร่วมมือจากประชาชนในการจัดโครงการ/  

               กิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลเป็นอย่างดี 
5. ผู้บริหาร/ ผู้นำชุมชนมีจิตสาธารณะทุ่มเทในการพัฒนาตำบลอย่างเต็มที่ 

จุดอ่อน 
1. โครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการยังไม่ครอบคลุม และท่ัวถึงทุกพ้ืนที่ 
2. งบประมาณมีจำกัด ไม่เพียงพอในการพัฒนา 

โอกาส 
1. ผู้นำท้องถิ่น มีความรู้ความสามารถ มีภาวะความเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง มีความพร้อมและ

ศักยภาพในการบริหารงาน 
2. ส่งเสริมให้กว๊านพะเยาฝั่งตะวันตกเป็นสถานที่ท่องเที่ยว และให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย 

ข้อจำกัดและอุปสรรค 
1. ข้อกฎหมาย ระเบียบฯ เกี่ยวกับการบริหารงานไม่เอ้ือต่อการพัฒนา และไม่สามารถตัดสินใจได้

ทันเวลา  
2. การจัดสรรงบประมาณจำนวนจำกัด และล่าช้า ทำให้เป็นข้อจำกัดในการดำเนินกิจกรรมของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3. การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น กระจายเฉพาะภารกิจไม่กระจายงบประมาณ และบุคลากร 

 

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน
อนาคตโดยภาพรวมของท้องถิ่น 
จุดแข็ง (Strenght ) 

1.  มีเส้นทางผ่านไปยังอำเภอแม่ใจ และจังหวัดเชียงรายได้อย่างสะดวก  และการคมนาคมติดต่อ  
    ระหว่างหมู่บ้าน และพ้ืนที่ใกล้เคียงสามารถติดต่อกันได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
2.  เป็นแหล่งภูมิปัญญาด้านการทำเครื่องปั้นดินเผา การทำครกหิน  และด้านการจักสานหัตถกรรม 
      ท้องถิ่นท่ีสำคัญ 
3.  อยู่ใกล้ชิดกับประชาชน ทำให้รับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีได้อย่างแท้จริง 
4. สามารถออกกฎหมาย ( เทศบัญญัติท้องถิ่น ) ใช้บังคับในพ้ืนที่ได้เอง 

          5. มีแหล่งน้ำธรรมชาติ (กว๊านพะเยา) ที่สามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ       
          6. มีกลุ่มมวลชนจัดตั้งและกลุ่มอาชีพต่างๆ สามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งเศรษฐกิจที่สำคัญของตำบล  
          7. มีผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ในพ้ืนที่ที่สามารถเผยแพร่และถ่ายทอดสู่พ้ืนที่ต่างๆ  
          8. มีวัตถุดิบในการผลิตสินค้า 
          9. มีทรัพยากรบุคคลที่มีองค์ความรู้ 



๕๖ 
 

 

             10. มีผู้นำท้องถิ่นท่ีเข้มแข็ง  
         11. มีทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ท่ีอุดมสมบูรณ์ และมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศท่ีสวยงาม เช่นกว๊าน  

                   พะเยา น้ำตกผาเกล็ดนาค  
จุดอ่อน (Weakness) 
         1.  ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำให้มีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายที่จำเป็น 

    และกลุ่มเกษตรกร/ กลุ่มอาชีพไม่มีการรวมกลุ่มกันอย่างยั่งยืน 
2.  การกระจายข้อมูล ข่าวสารยังไม่ทั่วถึง 
3.  เกษตรกรขาดความรู้ในการเพิ่มมูลค่าของสินค้าเกษตร, ขาดตลาดรอบรับสินค้าเกษตร 
4.  ปัญหาหนี้สิน และขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพ  
5.  ไม่มีแหล่งน้ำเพ่ือกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง  เช่น อ่างเก็บน้ำ จึงทำให้ขาดแคลนน้ำใช้เพ่ือการ  
     อุปโภค บริโภค และน้ำเพ่ือการเกษตรอย่างเพียงพอและทั่วถึง 
6.  นักการเมืองท้องถิ่นยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานและบทบาท  
     อำนาจหน้าที่ของตนเอง 
7.  ขาดการมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมประชุม จากทุกกลุ่มวัย ส่วนใหญ่เป็นวัยผู้ใหญ่ที่เข้าร่วม  

                ประชุม 
 8.  ประชาชนยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานอินเตอร์เน็ต เพ่ือขายสินค้าออนไลน์ 
โอกาส  (Opportunnity) 

1. มีสินค้าโอท็อปที่หลากหลาย และเป็นที่รู้จัก สามารถเป็นสินค้าส่งออก และรองรับการขยายตัว   
ของเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนเมืองได้ 

2. ประชาชนในพื้นท่ีมีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร ก้าวทันเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทุกหมู่บ้าน             
มีเครือข่ายอินเตอร์เน็ตกระจายทุกพ้ืนที ่

3. นโยบายการถ่ายโอนภารกิจ ตามพรบ.การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น ทำให้ท้องถิ่นมีความเป็นอิสระ 
ในการพัฒนาท้องถิ่น  และบริหารจัดการนโยบาย งบประมาณ การเงิน การคลัง มากขึ้น ทำให้
เกิดความคล่องตัวในการพัฒนาท้องถิ่น   

4. ผู้บริหารมาจากการเลือกตั้งของประชาชน เทศบาลมีความเข้มแข็ง การดำเนินงานโครงการต่างๆ  
จึงมุ่งประโยชน์ต่อประชาชนเป็นหลัก   

           5.  มีพ้ืนที่อยู่ใกล้ตัวอำเภอและจังหวัด ส่งผลต่อการเอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
ข้อจำกัดและอุปสรรค (Threat)    

1. การพัฒนาท้องถิ่นยังไม่สามารถพัฒนาได้อย่างครอบคลุมทุกด้านเนื่องจากงบประมาณท่ีได้รับการ 
จัดสรรยังไม่เพียงพอในการดำเนินงาน  ตามแผนงาน/โครงการให้ครอบคลุมทุกด้าน   

  2.  พ้ืนทีเ่กษตรกรรมส่วนใหญ่ไม่สามารถเพาะปลูกได้ตลอดปี 
  3.  การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ยังไม่สามารถจัดเก็บรายได้เพ่ิมข้ึน 
           4.  พ้ืนที่บางส่วนอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ทำให้ส่งผลต่อการพัฒนาพ้ืนที่โดยรวม 
           5.  ข้อกฎหมาย ระเบียบ ประกาศเก่ียวกับการบริหารงานที่ยังไม่ชัดเจน  ไม่เอ้ือต่อการพัฒนา   มี 
                ข้อจำกัด ส่งผลให้ไม่สามารถตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 
            6. ราคาวัตถุดิบในท้องตลาดมีราคาสูงขึ้น 



๕๗ 
 

 

             7. ปัญหาราคาน้ำมันที่สูงขึ้น ปัญหาโรคระบาดในสัตว์ ปัญหาโรคติดต่อไวรัสโคโรนา (COVID - 19)  
                 การขาดแคลนวัตถุดิบในพ้ืนที่ การคมนาคมขนส่ง  ที่ส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

 

 จากการศึกษาวิเคราะห์ SWOT แผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านสางนั้น  ปรากฏว่างบประมาณ 
ร้อยละ 60 – 70  นำมาพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน  และ
การพัฒนาด้านอ่ืนๆ  เช่น การพัฒนาแหล่งน้ำ ไฟฟ้า ถนนในหมู่บ้าน และสู่พ้ืนที่การเกษตร และการพัฒนา
ด้านอ่ืนๆ เช่น การสาธารณสุข  ด้านสังคม ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น  การบริหาร
การปกครองและอ่ืนๆ ปรากฏตามแผนงานและโครงการต่างๆ ภายในตำบล  ซึ่งประชาชนยังมีความต้องการที่
จะให้มีการก่อสร้างด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้ทั่วถึงทุกพ้ืนที่  เช่นการก่อสร้างถนนภายในหมู่บ้าน  เพ่ือความ
สะดวกในการคมนาคม  ถนนลูกรังบดอัดเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร ซึ่งจะทำให้เกษตรกรสามารถขนส่งผลผลิตออก
จากพ้ืนที่การเกษตร ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว  มีความต้องการขุดลอก  แหล่งน้ำ เพ่ือให้สามารถกักเก็บน้ำไว้
ใช้ได้ในในการอุปโภคบริโภค  สามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำใช้ในการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรใน
ฤดูแล้งได้ และด้านอ่ืนๆ เทศบาลตำบลบ้านสาง  ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชน
ตามความจำเป็นเร่งด่วน และบริหารงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ  ความคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชน และให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจสูงสุดในการจัดบริการสาธารณะ           

ส่วนด้านรายได้  เทศบาลมีรายได้จากเงินอุดหนุนจากภาครัฐเป็นส่วนใหญ่  และมีรายได้ในการจัดเก็บ
เอง  เช่น ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย เพ่ิมขึ้นไม่มากนัก  ทำให้รายได้ที่เทศบาลจัดเก็บ
เอง มีจำนวนน้อย เนื่องจากพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่การเกษตร ส่วนการพัฒนาด้านการบริหารจัดการ  มีการ
แบ่งส่วนราชการการบริหารงานอย่างชัดเจน โดยมีการแบ่งส่วนราชการเป็น 3 ส่วน คือ สำนักปลัดเทศบาล  
กองคลัง และกองช่าง โดยมีการมอบอำนาจหน้าที่และการตัดสินใจจากนายกเทศมนตรีตำบลบ้านสางให้กับ
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง  และมอบอำนาจการตัดสินใจในบางภารกิจให้กับปลัดเทศบาลตำบล      
บ้านสาง  มีการจัดวางระบบการควบคุมภายในและประเมินผลการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ  มีการนำ
ระบบสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน และบันทึกข้อมูลพ้ืนฐานในระบบ E-Plan (การวางแผนและการใช้จ่าย
งบประมาณรวมทั้งการติดตามและประเมินผล) ระบบ E-LAAS  (การบันทึกระบบบัญชีและงบประมาณ) ระบบ 
EGP (การจัดซื้อจัดจ้าง) ระบบ GFMIS ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ 
INFO (ฐานข้อมูลกลาง) ระบบ LTAXGIS LTAX 3000 (โปรแกรมแผนภาษี) ระบบ LEC (ข้อมูลข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น)  ระบบ ELE (ข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่น) ระบบ LHR (ระบบบุคลากรท้องถิ่น)  
คณะผู้บริหาร กลุ่มผู้นำท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาลชมรม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มองค์กรต่างๆ ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องในพ้ืนที่  กลุ่มสตรี กลุ่ม อสม., อปพร. และประชาชนในพ้ืนที่ เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  
ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมดำเนินการ ร่วมตรวจสอบการดำเนินกิจกรรม/โครงการต่างๆ ของเทศบาลตำบลบ้านสาง  
และได้รับรางวัลในด้านการบริหารจัดการด้านต่างๆ  แต่อย่างไรก็ตามยังคงมีจุดอ่อนด้านงบประมาณในการ
บริหารงานยังมีจำนวนจำกัดไม่เพียงพอในการจัดบริการสาธารณะให้ทั่วถึงทุกพ้ืนที่  งบประมาณส่วนใหญ่เป็น
การดำเนินงานด้านรายจ่ายประจำ และรายจ่ายเพื่อการลงทุนยังไม่เพียงพอและทั่วถึงทุกพ้ืนที่   
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3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
ตำบลบ้านสางมีพ้ืนที่ส่วนใหญ่ เป็นที่ราบลุ่ม  ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

และประมงพ้ืนบ้าน หัตถกรรมท้องถิ่น  ประชาชนยังมีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายที่จำเป็น  เกิดปัญหาการ
ว่างงานในกลุ่มเกษตรกรหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว  การประกอบอาชีพเสริมของกลุ่มอาชีพในพ้ืนที่ไม่สามารถ
ดำเนินการอย่างยั่งยืนได้  เนื่องจากขาดความรู้ในการเพ่ิมมูลค่าของสินค้าเกษตร, ขาดตลาดรอบรับสินค้า
เกษตร  ขาดความรู้ด้านการบริหารจัดการด้านการตลาด  ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ  ซึ่งเป็นปัจจัยและ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ทำให้ไม่สามารถจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและ
สินค้าบริการ  ได้อย่างต่อเนื่อง  และขาดความสามัคคีในการรวมกลุ่มให้เข้มแข็งและยั่งยืน  และก่อให้เกิด
ปัญหาหนี้สินในระบบและนอกระบบตามมา  นอกจากนี้ปัญหาและความต้องการของประชาชนที่ได้จากการจัด
เวทีประชาคมหมู่บ้านนั้น  ประชาชนส่วนใหญ่ยังมีความต้องการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ให้เพียงพอ   และ
ทั่วถึงทุกพ้ืนที่ อันได้แก่ ถนน ไฟฟ้า น้ำประปา แหล่งน้ำ เป็นต้น ในปัจจุบัน พ้ืนที่ตำบลบ้านสางนั้น             
การให้บริการด้านสาธารณูปโภคต่างๆ ยังไม่ทั่วถึง  เช่น การขาดแคลนน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค และน้ำเพ่ือ
การเกษตรในฤดูแล้ง   และระบบประปาหมู่บ้าน / ภูเขา เกิดปัญหาท่อแตกร้าว รั่ว ชำรุด และน้ำแห้งบ่อยครั้ง   
ทำให้ไม่มีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ  การติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง)  ที่ส่องสว่างแก่ผู้ใช้
เส้นทางสัญจรไปมาเวลาค่ำคืน  ยังไม่ทั่วถึง  และปัญหาด้านอ่ืนๆ  เนื่องจากเทศบาลมีข้อจำกัด ในเรื่อง
งบประมาณ  ในการดำเนินการไม่เพียงพอ  ทั่วถึง และครอบคลุมทุกพ้ืนที่ จึงไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุผล
สำเร็จตามเป้าหมาย ตลอดถึงข้อกฎหมาย ระเบียบ ประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่
เสมอ ไม่ชัดเจน  ไม่เอ้ือต่อการพัฒนา มีข้อจำกัด ส่งผลให้ไม่สามารถตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนอย่างแท้จริง และสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง  โรคระบาดต่างๆ เช่นโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID – 19)  ที่กำลังแพร่ระบาด
อย่างรวดเร็ว  โดยองค์การอนามัยโลก WHO ให้ความเห็นว่า โรคโควิด 19 อาจกลายเป็นโรคประจำถิ่น 
(endemic) ที่จะอยู่กับเราไปตลอดเช่นเดียวกับไข้เลือดออก และประชาคมโลกต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับโรคนี้ โดย
รูปแบบการใช้ชีวิตประจำวันบางอย่างจะเปลี่ยนไป  เพราะมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (social 
distancing) ทำให้เกิดฐานวิถีชีวิตใหม่ อาทิ การสาธารณสุขจะเป็นวาระสำคัญของโลก โดยเฉพาะความร่วมมือ
ระหว่างประเทศด้านการแพทย์  ก ารจัดระเบียบโลกใหม่ที่ จะมีการพ่ึ งพาภายในภูมิภาคมากขึ้น 
(regionalization) และบทบาทของเศรษฐกิจดิจิทัลที่จะมาเร็วขึ้นพร้อมกับวิถีชีวิตที่ยืดหยุ่นมากขึ้น  การใช้
มาตรการล็อกดาวน์มีต้นทุนที่สูงเพ่ือแลกกับชีวิตและสุขภาพของประชาชน และได้เรียนรู้ว่าปัญหาเรื่องสุขภาพ 
สังคม และเศรษฐกิจ ไม่ใช่เป็นเรื่องแยกส่วนกัน รวมทั้งเราได้เห็นทรัพยากรสำคัญของชาติคือ พลังความร่วมมือ
กันอย่างเข้มแข็งจากทุกภาคส่วน ในระยะข้างหน้า เราควรใช้พลังนี้ต่อยอดต่อไปเพ่ือพลิกวิกฤตินี้ให้เป็นโอกาส
ในการยกเครื่องเศรษฐกิจขนานใหญ่ (Great Reset) โดยผสมผสานกับแนวคิดข้อเสนอของ Klaus Schwab             
ผู้ก่อตั้ง World Economic Forum ดังนี้ 
               1. การช่วยเหลือลดผลกระทบในระยะสั้น ควบคู่ไปกับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจระยะ
ยาว ภาครัฐควรใช้เงินงบประมาณขนาดใหญ่นี้  เยียวยาผู้ที่ ได้รับความเดือดร้อนให้กระจายไปให้ตรง
กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งนำเงินทุ่มลงทุนเพ่ือให้เกิดคลื่นการลงทุนระลอกใหม่ของประเทศเพ่ือแก้ปัญหาโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปพร้อมกัน เช่น  การลงทุนด้านสาธารณสุข การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและอาชีพโดยชุมชน                    
การพัฒนาโครงการภายใต้แผนบริหารจัดการน้ำ 20 ปี (ปี 2561–2580) ให้เกิดขึ้นจริงเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง
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และน้ำท่วมที่มักสร้างความเสียหายแก่เกษตรกร การพัฒนาเมืองสีเขียว การสร้างระบบนิเวศการพัฒนาทักษะ
แรงงานและสร้างอาชีพ โดยเฉพาะแก่แรงงานที่ย้ายกลับท้องถิ่นและแรงงานที่ตกงานในเมืองใหญ่ ช่วยให้เกิด
การจ้างงานและสามารถชดเชยผลกระทบจากวิกฤติได้อีกทางหนึ่ง 

              2. การปฏิรูประบบสถาบันเศรษฐกิจที่เอ้ือต่อการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยการสร้างระบบตลาด
แข่งขันที่เปิดกว้างและเป็นธรรม การแข่งขันเสรีที่สร้างแรงจูงใจให้แรงงานพัฒนาตนเอง และสร้างแรงจูงใจให้
ผู้ประกอบการลงทุนและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือให้แข่งได้ในตลาดโลก การปฏิรูปนโยบายสาธารณะที่มีเป้าหมาย
สูงสุดเพ่ือแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ อาทิ การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี พร้อมทั้งทบทวนการลดหย่อนที่
เอ้ือประโยชน์ต่อผู้มีรายได้สูง หรือวิสาหกิจที่มีศักยภาพในการแข่งขัน และการปฏิรูประบบสวัสดิการสังคมให้
ครอบคลุมแรงงานนอกระบบ หรือแรงงานที่ทำงานรูปแบบใหม่ ๆ และการขยายอายุแรงงานในระบบ 

             3. การติดอาวุธเครื่องมือด้านเทคโนโลยีสนับสนุน Thailand 4.0 เพ่ือยกระดับการเติบโตและก้าว
ให้ทันโลกที่เปลี่ยนแปลงเร็ว ทั้งด้านการสาธารณสุข เช่น การแพทย์ทางไกล การศึกษา เช่น การเรียนการสอน
ออนไลน์  การขนส่ง เช่น บริการดิลิเวอรี่ และการทำงานจากที่บ้าน ( Work from home ) เพ่ือใช้วิกฤตินี้ให้
เป็นโอกาสเพ่ือก้าวกระโดดความรู้และทักษะทางเทคโนโลยีแก่ประชาชนทั่วไป และเพ่ือพัฒนาประเทศไปสู่การ
เป็นเศรษฐกิจดิจิทัลให้ได้ 

             4. การสร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเร่งพัฒนาทักษะ นอกเหนือจาก
ประชาชนต้องช่วยกันรักษาสุขอนามัยเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ  และยืดหยุ่นในการปรับตัวให้
เข้ากับกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายใต้ฐานวิถีชีวิตใหม่โดยเร็วแล้ว ภาคประชาชนต้องเร่งพัฒนาศักยภาพตนเองให้
เป็น “แรงงานแห่งอนาคตในศตวรรษที่ 21” ในยุคที่คนต้องทำงานร่วมกับเครื่องจักรและเทคโนโลยีมากขึ้น
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แรงงานจึงต้องมีความยืดหยุ่นพร้อมเรียนรู้ตลอดเวลา (lifelong learning) โดยเฉพาะใน
สาขาที่จำเป็นต่ออาชีพในอนาคต เช่น ความรู้ด้านเทคโนโลยี ความรู้ด้านการตลาดโดยเฉพาะออนไลน์ 
ภาษาต่างประเทศ รวมถึงทักษะการเป็นผู้ประกอบการ (entrepreneurship) เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการจ้างงาน
และเพ่ิมรายได ้  

                 จากสถานการณ์การเผชิญกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus 
Disease 2019 (COVID – 19)  ตลอดระยะเวลาเกือบ 2 ปี ทำให้ท้องถิ่นต้องคิดวางแผนการบริหารความ
เสี่ยงการเตรียมรับมือจนกว่าการระบาดจะหมดไปหรือทุเลาลงในโครงการต่างๆของทางภาครัฐที่ได้รับ
ผลกระทบ หยุดชงักไปนั้น ต้องเร่งฟ้ืนฟูในหลาย ๆ ด้านต่อไป 
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3.3 แผนผังยุทธศาสตร์ (strategic map)                                     
 

 
 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 

พัฒนาสาธารณสุขและ
การกีฬา 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
พัฒนาการเมืองการ

บริหาร 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนาเศรษฐกิจและการ

ท่องเท่ียว 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐาน 
 

การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ เพื่อให้
ประชาชนเข้าถึงได้ 
สะดวก ปลอดภัยและ
ท่ัวถึง 

1.สถาบันครอบครัวมีความ
เข้มแข็ง ผู้สูงอายุ ผูพ้ิการหรอื
ทุพพลภาพ ผู้ยากไร้ 
ผู้ด้อยโอกาสและผูอ้ยู่ในสภาวะ
ลำบาก ได้รับการจัดสวัสดกิาร 
และมีหลักประกันที่มั่นคง 
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 

2.ประชาชนมีจิตสำนึกอนุรักษ์ 
ฟื้นฟู รักษาขนมธรรมเนียม 
ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและค่านิยมที่ดีงาม 

3.ประชาชนในชุมชนมี 
ความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน และมกีารรณรงค์
ป้องกัน ปราบปรามอาชญา 
กรรม อุบัติเหตุ  
ยาเสพติด และอบายมุข 
อย่างต่อเนื่อง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ด้านการพัฒนาสังคม 

การศึกษา และ
วัฒนธรรม 

 
1.ประชาชนมีสุขภาพดี      
มีความรู้ ในการป้องกัน 
ตนเองและครอบครัว 
2. ส่งเสริมและสนับ 
สนุนการออกกำลังกาย 
ในทุกชุมชน 
3. มีสถานท่ีหรือ
สวนสาธารณะหรือ
สถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ
ให้ประชาชนในพื้นท่ีได้
ออกกำลังกาย 
4.อาสาสมัครสาธารณ 
สุขประจำหมู่บ้านมี
ความรู้และมีความ
เข้มแข็งสามารถช่วย 
เหลือคนในพื้นท่ีได้อย่าง 
ทันท่วงที 
 

1.ประชาชนมีความรู้มี 
อาชีพและรายได้ท่ีมั่นคง 
พึ่งพาตนเองได้ 
2. ส่งเสริมการพัฒนาและ 
ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่ง 
ท่องเท่ียวให้สวยงาม 
3.กลุ่มอาชีพทุกลุ่มมีความ
มั่นคง 
4. ส่งเสริมและพัฒนา 
สินค้าหน่ึงตำบลหน่ึงผลิต 
ภัณฑ์ (OTOP) งานฝีมือ 
และหัตถกรรมให้เป็น 
สินค้าท่ีมีคุณภาพ 

วิสัยทัศน ์ ประชาชนมีอาชีพมั่นคง ส่งเสริมสุขภาพและการศึกษา พัฒนาสิ่งแวดล้อม 

 

เป้าประสงค์ 

ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาของเทศบาล

ตำบลบ้านสาง 

ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การคุ้มครอง อนุรักษ์  
ฟื้นฟู บำรุงรักษา และ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม และการ
พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ
สิ่งแวดล้อม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
พัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

 
1.บุคลากรของเทศบาล
ได้รับการพัฒนาท้ังด้าน
คุณภาพ คุณธรรมและ
จ ริ ย ธ ร รม ท ำ ให้ ก า ร
บริหารงานของเทศบาล
ฯ  เ ป็ น ไ ป อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ ตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
2.ระบบการบริหารงาน
แ ล ะ ก าร จั ด ท ำ แ ล ะ
ให้บริการสาธารณะของ
เทศบาลฯ เป็นไปอย่าง
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
โปร่งใส และประชาชนมี
ส่ วน ร่ วม  และ เข้ าถึ ง
ข้ อ มู ล ข่ าวส ารอ ย่ า ง
สะดวก 
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