
Mission to Transform: 
13 หมุดหมาย พลิกโฉมประเทศไทย



เราจะก้าวต่ออย่างไร?

มุ่งสู่ครึ่งทางของยุทธศาสตร์ชาติ…

เราก าลังเผชิญกับอะไร?

เราพร้อมแค่ไหน?
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เราก าลังเผชิญกับอะไร?
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง

โครงการส่งเสริมยุทธศาสตรช์าติดว้ยพลังภาพถ่ายที่สรา้งสรรค,์ สศช. 3



โอกาสและความเสี่ยง
จากกระแสการเปลี่ยนแปลงระดับโลก

เทคโนโลยีสีเขียว
ก้าวหน้าอย่างรวดเรว็ 
ท าให้ต้นทุนในการลด

ผลกระทบทาง
สิ่งแวดล้อมลดต ่าลง
อาทิ พลังงานหมนุเวียน

เศรษฐกิจดิจิทัลเติบโต
อย่างรวดเรว็
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การปฏิวัติทางเทคโนโลยี
และดิจิทัล

การน าเทคโนโลยีมาช่วย
ยกระดับคุณภาพชวีิต 
อาทิ สุขภาพ การศึกษา

แรงงานทักษะต า่
ถูกทดแทนด้วยเทคโนโลยี

บางธุรกจิต้องปิดตัว
เพราะไม่สามารถรบัมือกับ
Technological Disruption

ความมุ่งมั่นของ
นานาชาติ

ในการลดก๊าซเรือนกระจก

สินค้าและบรกิารทีป่ลอ่ย
กา๊ซเรือนกระจกสูง 
มีแนวโน้มถูกกีดกัน

ทางการค้า

การกระจายความเสีย่ง
ของการผลติและ

การลงทนุออกจากจีน
ท าให้อาเซียนอาจได้รับ
ความสนใจเพิ่มขึ้น

ความขัดแย้งของ

ชาติมหาอ ำนาจ

การค้าและการลงทนุ
ของโลก ยังไม่สามารถ
ฟื้นตัวได้อย่างเต็มที่

การเพิ่มขึ้นของความ
ต้องการของสนิค้า
และบริการเพื่อ
สุขภาพ ซึ่งไทยมี
ความได้เปรียบ

การเป็นสังคมสูงวัย
ของหลายประเทศทั่วโลก

เศรษฐกิจโลกชะลอตวั 
การลงทนุจาก

ต่างประเทศอาจไม่
เติบโตเท่าที่ควร
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บริบทการพัฒนาใหม่จากโควิด-19

การเปลี่ยนแปลงสู่เศรษฐกิจ
และสังคมดิจิทัล ถูกเร่งให้

เกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว

การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจแบบรปูตวั K 
ซึ่งมีบางภาคเศรษฐกิจฟื้นตัวได้ดี 

(อาทิ การส่งออก) และบางภาคเศรษฐกิจ
ต้องใช้เวลาอีกหลายปีในการฟื้นตัว

(อาทิ การท่องเท่ียว)

แรงงานนอกระบบ อาทิ ผู้ประกอบการ
อิสระ และแรงงานแพลตฟอร์ม 

มีจ านวนเพิ่มมากขึ้น และคนกลุ่มนี้มัก
ขาดหลักประกันทางสังคม

ภาวะการเรียนรู้ถดถอย จาก
ข้อจ ากัดของการเรียนออนไลน์ 
การท่ีเด็กบางส่วนหลุดออก

จากระบบการศึกษา

จ านวนคนยากจนเพิ่มสูงขึ้น 
โดยเพิ่มข้ึนจากปี 2562 
ประมาณ 1.5 ล้านคน

การจัดเก็บรายได้ของภาครัฐลด
ต ่าลง เนื่องจากเศรษฐกิจท่ีฟื้นตัวช้า 
และการใช้มาตรการลดภาษีต่างๆ 

เพื่อช่วยเหลือประชาชน



เราพร้อมแค่ไหน?
สถานะของทุนด้านต่าง ๆ

โครงการส่งเสริมยุทธศาสตรช์าติดว้ยพลังภาพถ่ายที่สรา้งสรรค,์ สศช. 6



7

ทุนทางเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐาน

ต้นทุนโลจิสตกิสต์อ่ GDPการขยายตวัของผลติภาพ
การผลิตรวม 

(Total Factor Productivity: TFP) 

อันดับความสามารถในการแขง่ขนั
ของ IMD

อันดับความพรอ้มของเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สาร

(Network Readiness Index)

เฉลี่ย 3 ปีแรก
ของแผนฯ 12

(2560-62)

เป้าหมาย 
2565

2.1%

2.5%

ผลิตภาพการผลิตรวมเพิ่มขึน้
ค่อนข้างช้า สะท้อนถงึการผลิต
ที่ยังขาดเทคโนโลยีและนวัตกรรม

เป้าหมาย 
2565

28

25

ความสามารถในการแขง่ขนัอยู่ใน
อันดับที่ดี แต่ยังต ่ากว่าเปา้หมาย

2564

27

2560

เวียดนาม

40
34

มาเลเซีย

51

ไทย

62

จีน

ปี 2563

14.5%

13.0%
13.2%

20%

ปี 2563

ความพร้อมของไทยยังเปน็รอง
ประเทศในภูมภิาค แม้ว่าที่ผ่านมา
ได้ปรับตัวดขีึ้นมาอยา่งต่อเนือ่ง

ต้นทุนโลจ ิสต ิกส ์ใกล้เค ียงก ับ
ประเทศในภูมภิาค และมีการพัฒนา
ในทิศทางที่ดีขึ้น

ศักยภาพในการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ

ความสามารถในการแข่งขัน ความพร้อมของโครงสร้าง
พื้นฐานด้านดิจิทัล

ประสิทธิภาพ
ด้านโลจิสติกส์

เวียดนามมาเลเซียไทย จีน
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ทุนทางสังคมและทรัพยากรมนุษย์

โครงสร้างประชากร ศักยภาพของคน การกระจายโอกาส
ทางเศรษฐกิจและสังคม

สัดส่วนประชากรตามช่วงอาย ุ(%)

 -

 10.00

 20.00

 30.00

 40.00

 50.00

 60.00

 70.00

2560 2565 2570 2575 2580

วัยเด็ก (0-14 ปี)

ผู้สูงอาย ุ(60 ปีขึ้นไป)

วัยแรงงาน (15-59 ปี)

การเป็นสังคมสูงวัย ส่งผลให้
ประเทศขาดก าลังคนในเชิง
ปริมาณ จนอาจเป็นข้อจ ากัดใน
การขยายตวัทางเศรษฐกิจ เพิ่ม
ภาระทางการคลังของรัฐ และ
ภาระการพึ่งพิงในครัวเรือน

ผลิตภาพแรงงาน (บาท/คน)

เป้าหมาย 
2565

ผล ิตภาพแรงงานท ี ่ตกต  ่ าลง
ในช่วงโควิด-19 ยิ่งเพิ่มปัญหาด้าน
ก าล ังคนเช ิงค ุณภาพ ท าให ้ ไม่
สามารถชดเชยการลดลงของก าลัง
แรงงานได้อย่างเพียงพอ

2560 2563

272,433

273,291

309,204

เครือข่าย
ภาคประชาสังคม

ความ เหล ื ่ อมล  ้ าย ั งคงอย ู ่ ใ น
ระดับสูง ทั้งความเหลื่อมล ้าระหว่าง
กลุ่มคน ระหว่างพื้นที ่ และระหว่าง
ธุรกิจขนาดใหญ่และขนาดเล็ก

ภาคประชาสังคมเข้มแข็ง ระบบ
อาสาสมัครและการช่วยเหลือแบ่งปัน 
มีบทบาทส าคัญในช่วงโควิด-19 แต่
ยังขาดการสนับสนุนจากภาครัฐ 
และการเชื่อมโยงการท างานร่วมกัน
ระหว่างเครือข่าย

ระดับความเปน็อยู ่(รายจ่ายเฉลีย่) 
ของกลุม่ Top 10 และ Bottom 40

 -

 2,000

 4,000

 6,000

 8,000

 10,000

 12,000

(บาท/คน/เดือน)

กลุ่มที่มีรายจา่ยสูงสดุ 10%

กลุ่มที่มีรายจา่ยต า่สดุ 40%

ภาพ: เส้นด้าย
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ทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทรัพยากรทางทะเล การจัดการของเสีย
ความสามารถในการลด

ก๊าซเรือนกระจก

ทรัพยากรทางทะเลถูกคุกคาม
เพิ่มมากขึ้นจากทั้งมนุษย์ (ขยะใน
ทะเลการท่องเที ่ยว การประมง) 
แล ะ ก า ร เ ปล ี ่ ย น แปล งสภาพ
ภูมิอากาศ

จ านวนสัตว์ทะเลหายากเกยตื้น (ตัว)

2560 2563

217

610

283

149

เต่าทะเล

โลมา
และวาฬ

สัดส่วนขยะที่ถกูก าจัดอยา่งถูกต้อง
หรือน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่

2560 2563 เป้าหมาย
2565

69%

75%

69%

ศักยภาพในการก  าจ ัดขยะอย ่าง
ถูกต้องและน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์
ใหม่ยังไม่พัฒนาขึ้นเท่าที่ควร และห่าง
จากเป้าหมาย ส่งผลให้ยังเกิดปัญหา
ขยะตกค้างในปริมาณมาก

ปริมาณกา๊ซเรอืนกระจก
ที่ลดได้จากกรณปีกติ 

(Business as usual: BAU) (ล้านตัน)

2563 เป้าหมาย
2563

เป้าหมาย
2573

57.8
(16%) 24

(7%)

111
(20%)

ทรัพยากรป่าไม้

พื้นที่ป่าไม้และปา่ชายเลนคงสภาพ 
(ล้านไร่)

2563

102.2
(31.58%)

1.731.53

2560 เป้าหมาย
2565

102.4
(31.64%)

129.4
(40%) ป่าไม้

ป่าชายเลน

พื้นที่ป่าไม้และป่าชายเลนมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่พื้นที่ป่าไม้รวม
ยังห่างจากเป้าหมายค่อนข้างมาก

1.58

การลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก
ในภาคพลังงานท าได้เกินกว่า
เป ้าหมายท ี ่ต ั ้งไว ้ ในป ี  2563
แต่การบรรลุเป ้าหมายในระยะ
ต่อไปยังต้องอาศัยความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วน

ภาคพลังงาน
ภาคพลังงาน

ทุกภาคส่วน
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ทุนทางสถาบัน

ประสิทธิภาพภาครัฐ ระบบบริหารภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์

กฎหมาย และกฎระเบียบ

ดัชนีประสทิธิภาพภาครฐั โดย IMD 
(อันดับ)

5
20

มาเลเซีย

30

ไทย สิงคโปร์

ปี 2564

1

ประสิทธิภาพภาครัฐอยู ่ในเกณฑ์ดี สามารถ
บรรลุเป้าหมายในปี 2565 ที่ก าหนดให้ไทยเป็น
อันดับที่ 2 ของอาเซียน แต่ยังขาดความยืดหยุ่น 
คล่องตัวในการด าเนินงาน

ดัชนีรัฐบาลอเิลก็ทรอนกิส์ โดย UN 
(อันดับ)

11

57

มาเลเซีย

47

ไทย สิงคโปร์

ปี 2563

60

การปรับใช้ดิจิทัลในการด าเนินงานของภาครฐัมี
ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง จนสามารถบรรลุ
เป้าหมายซึ่งได้ก าหนดให้ประเทศไทยต้องอยู่ใน
กลุ่มประเทศที่มีการพัฒนาด้านรัฐบาลดิจิทัล
สูงสุด 60 อันดับแรกภายในปี 2565

ฮ่องกง

เป้าหมาย 
2565

(2 ของ
อาเซียน)

(1 ของ
อาเซียน)

กฎหมายและกฎระเบียบจ านวนมากมี
ความล้าสมัยหรือไม่จ าเป็น ส่งผลให้เกิด
ความล่าช้าในการด าเนินงานของรัฐ ท า
ให้ประชาชนและภาคธุรกิจต้องแบกรับ
ต้นทุน และอาจเสียโอกาสในการท าธุรกิจ 

ระเบียบ กฎหมาย

~ 1,000 
กระบวนงาน

ต้นทุน 

1.3 
แสนล้านบาท ต่อปี

=
หรือ

0.8% 
ของ GDP

ที่มา: TDRI (2563)



เราจะก้าวต่ออย่างไร?
(ร่าง) แผนพัฒนาฯ

ฉบับที่ 13 (2566-2570)

โครงการส่งเสริมยุทธศาสตรช์าติดว้ยพลังภาพถ่ายที่สรา้งสรรค,์ สศช. 11



เวทีระดมความคิดเห็น
เฉพาะกลุ่มในส่วนกลาง

ช่องทางออนไลน์

www.nesdc.go.th

สภาพัฒน์

Plan13@nesdc.go.th

เวทีระดม
ความคิดเห็น
ระดับภูมิภาค

16 กลุ่มจังหวัด

▣ ภาคราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

▣ ภาคเอกชน 

▣ นักวิชาการ/สถาบันการศึกษา

▣ อดีตผู้บริหาร สศช. 

▣ เยาวชน 

▣ ผู้สูงอาย ุ

▣ สื่อมวลชน

(หมายเหต:ุ 2 กลุ่มจังหวัดถกูยกเลกิ
เนื่องจากสถานการณโ์ควดิ-19)

12

เชียงราย
เชียงใหม่

พิษณุโลก
อุดรธานี

สกลนค
ร

อุบลราชธานี

นครราชสีมา
กาญจนบุรี

นครสวรรค์
ขอนแก่
น

จันทบุรี

เพชรบุ
รี

สุราษฎร์ธานี

ภูเก็ต

สงขลา

นครปฐม

อยุธยา

ชลบุรี

เริ่มต้นอย่างมีส่วนร่วม
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เริ่มต้นอย่างมีส่วนร่วม



ก้าวอย่างมีทิศทางที่ชัดเจน

แผนปฏิบัติการด้าน…

แผนปฏิบัติราชการ

แผนอื่น ๆ

แผนระดับ 3 

แปลงแผนระดับ 1 และ 2 
สู่การปฏิบัติ

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1-12

ชี้ชัด คัดกรอง
เฉพาะประเด็นที่มีล ำดับความส ำคัญสูง

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13

ก ำหนดประเด็นการพัฒนาประเทศ
ในภาพกว้าง ครอบคลุมทุกมิติ 

แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

แผนระดับ 2 

ชี้ทิศทางท่ีประเทศ
ควรมุ่งเน้นในระยะ 5 ปี

ถ่ายทอดเปา้หมาย
ของยทุธศาสตร์ชาติ

ยุทธศาสตร์ชาติ
(พ.ศ. 2561-2580)

แผนระดับ 1 

ก าหนดกรอบการพัฒนา
ประเทศในระยะยาว

นโยบายและแผน
ระดับชาตวิา่ดว้ย

ความม่ันคงแห่งชาติ 

ป้องกนัและยบัยัง้
ภัยคกุคามของประเทศ

แผนการปฏิรูป
ประเทศ 

ปรับเปลีย่นโครงสรา้ง
แก้ไขอปุสรรคเร่งดว่น

14



ก้าวกระโดดอย่างมั่นคง

ก้าวทัน
พลวัตของโลก

คนไทยได้รับการพฒันา
อย่างเต็มศักยภาพ 

ขับเคลื่อน
ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ค านึงถึงความยั่งยืน
ด้านสิ่งแวดล้อม

พลิกโฉม
ประเทศไปสู…่

“สังคมก้าวหน้า 
เศรษฐกิจ
สร้างมูลค่า
อย่างยั่งยืน”

15

Thailand’s 
Transformation



ก้าวอย่างมีหลักการ

แผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 13

แนวคิด
Resilience

เป้าหมาย
การพัฒนา
อย่างย่ังยืน

(SDGs)

โมเดล
เศรษฐกิจ 

BCG

หลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง

16



5 เป้าหมายหลัก 5 ตัวชี้วัด

17

การพัฒนา

คนส ำหรับ

โลกยุคใหม่

ดัชนีการ
พัฒนามนุษย์
(HDI) อยู่ใน
ระดับสูงมาก

ตัวชี้วัด

การ
เปลี่ยนผ่านไปสู่
ความยั่งยืน

ปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือน
กระจก ลดลง
จากกรณีปกติ
อย่างน้อย 15%

ตัวชี้วัด

รายได้
ประชาชาติ
ต่อหัว
เพิ่มขึ้นเปน็

ไม่ต ำ่กว่า 

8,800 
ดอลลาร ์สรอ.

ตัวชี้วัด

การมุ่งสู่สังคม
แห่งโอกาสและ
ความเป็นธรรม

ความแตกตา่ง
ของความเป็นอยู่ 
ระหว่างกลุ่ม
ประชากร ท่ีมีฐานะ
ทางเศรษฐกิจสูงสุด 

10% และต ำ่สุด 40%

ตัวชี้วัด

การเสริมสร้าง
ความสามารถ

ของประเทศในการรับมอื
กับการเปลี่ยนแปลง
และความเสี่ยงภายใต้

บริบทโลกใหม่

ดัชนีรวมสะท้อน
ความสามารถ
ในการรับมือต่อ
การเปลี่ยนแปลง 
มีค่าไม่ต ่ากว่า 
100

ตัวชี้วัด

การปรับ
โครงสร้าง

ภาคการผลิตและ
บริการสู่เศรษฐกิจ
ฐานนวัตกรรม 2

1 3 5

4

(Top 10/Bottom 40)

ต ่ากว่า 5 เท่า

(มีค่าไม่ต ่ากว่า 0.82)



13 หมุดหมาย
เพื่อพลิกโฉมประเทศ

แบ่งตาม 4 มิติการพัฒนา

18

อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

6
ประตูการค้าการลงทุนและโลจิสติกส์ 5

การแพทย์และสุขภาพมูลค่าสงู
4

ฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า
ที่ส าคัญของโลก

3

การท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพ
และความยั่งยืน

2

เกษตรและเกษตรแปรรูป
มูลค่าสูง

1

ภาคการผลิต
และบริการ
เป้าหมาย

1

SMEs ที่เข้มแข็ง ศักยภาพสูง แข่งขันได้7

ความยากจนข้ามรุ่นและ
ความคุ้มครองทางสังคม

9

พ้ืนที่และเมืองอัจฉริยะ
8

โอกาสและ
ความเสมอภาค
ทางเศรษฐกิจ

และสังคม

2

เศรษฐกิจหมุนเวียน
และสังคมคาร์บอนต ่า

10

การลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

11

ความ
ยั่งยืน

ของทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

3
ภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ 
ตอบโจทย์ประชาชน

13

ก าลังคนท่ีมีสมรรถนะสูง
12

ปัจจัย
ผลักดัน

การพลิกโฉม
ประเทศ

4



13 หมุดหมาย 
ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกจิ

และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

โครงการส่งเสริมยุทธศาสตรช์าติดว้ยพลังภาพถ่ายที่สรา้งสรรค,์ สศช. 19



เพิ่มศักยภาพและบทบาทของ
ผู้ประกอบการเกษตร

1

2

1

เพิ่มมูลค่าของสินค้าเกษตร
และเกษตรแปรรูป

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบ
บริหารจัดการของภาคเกษตร

ใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรม
แบบมุง่เปา้ เพ่ือยกระดับ
การผลิตและเพิ่มมูลค่า

หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็นประเทศชัน้น ำ
ด้านสินค้าเกษตร และเกษตรแปรรปูมูลค่าสูง 1

3

พัฒนาฐานข้อมูลและการใช้
ประโยชน์ข้อมูลการเกษตร

เป้าหมาย
กลยุทธ์

20

GDP สาขาเกษตรเตบิโต 4.5% ต่อปี

จ านวนวิสาหกจิชมุชนในระดบัด ีเพิ่มขึ้น 35%

2

3

4

5

ส่งเสริมการขยายตัวของ
ตลาดสนิคา้เกษตรมลูคา่สงู 

ขยายผลรูปแบบเกษตรยัง่ยนืและ
เป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม

พัฒนาระบบบรหิารจดัการน า้

ส่งเสริมตลาดกลางและ
ตลาดออนไลน์

พัฒนาการผลิตที่ลดตน้ทนุ
และเพ่ิมมลูคา่ผลผลติ

7

ส่งเสริมเกษตรกรให้มีที่ท ากนิ
และรกัษาพืน้ทีเ่กษตรกรรม

สนับสนุนระบบประกนัภยัและ
มาตรฐานสนิคา้เกษตร

พัฒนาระบบการจัดการเพื่อ
ความมัน่คงทางดา้นอาหาร

ยกระดับขีดความสามารถ
ของเกษตกร

11

9

10

8

6
12 พัฒนากลไกเพ่ือเช่ือมโยง

ภาคตีา่งๆ ของภาคเกษตร



1

2

1

2

3

4

ยกระดับการท่องเท่ียวให้เป็น
การท่องเที่ยวคุณภาพสูง

ค่าใช้จ่ายต่อวันของนักท่องเที่ยวเพิม่ขึ้น 10% ต่อปี พัฒนาและยกระดับการทอ่งเทีย่ว
ที่มศีกัยภาพ

พัฒนาทักษะและ
ศักยภาพของบคุลากร
ในภาคการท่องเที่ยว

ยกระดับการท่องเที่ยวให้ได้
มาตรฐานและเปน็ทีย่อมรบัของ
ตลาดสากล

5

หมุดหมายที่ 2 ไทยเป็นจุดหมายของ
การท่องเท่ียวที่เน้นคุณภาพและความยัง่ยืน 2

เพ่ิมการพึ่งพานักท่องเที่ยวในประเทศ
และกระจายรายได้สู่พื้นที่

รายได้จากการท่องเที่ยวเมืองรองเพิม่ขึ้น 10% ต่อปี

บริหารจัดการการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนในทุกมิติ

ชุมชนที่ผ่านมาตรฐานการทอ่งเที่ยวเพิม่ขึ้นปีละ 50 ชุมชน

3

พัฒนาระบบขอ้มลูการ

ท่องเทีย่วอจัฉรยิะที่สามารถ

เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ง่าย

6

เป้าหมาย กลยุทธ์

ปรับปรุงกฎหมาย/กฎระเบยีบ 
ที่ล้าสมัยและเป็นอุปสรรค
ต่อการประกอบธุรกิจ

ส่งเสริมกิจกรรม สินคา้และบรกิาร 
การทอ่งเทีย่วมลูคา่สงู

21



1

2

สร้างอุปสงคข์องการใช้รถยนต์ไฟฟ้า

สนับสนุนการลงทุนและการปรับตัว
ของผู้ประกอบการเดิม

หมุดหมายที่ 3 ไทยเป็นฐานการผลิต

ยานยนต์ไฟฟ้าทีส่ ำคัญของโลก 3

3
สร้างความพร้อมของ

ปัจจัยสนับสนุนอย่างเป็นระบบ

1

2

3

4

ก าหนดมาตรการส าหรบั
กลุม่ผูไ้ดร้บัผลกระทบ 5

ก าหนดมาตรฐานดา้น
คุณสมบตัแิละความปลอดภยั

ก าหนดแผนการเปลีย่นผ่านไปสู่
ยานยนต์ไฟฟ้าตลอดห่วงโซ่
อุปทาน

ยกระดับขีดความสามารถของ
ผู้ประกอบการ

7

ส่งเสริมการปรบัเปลีย่นมาใช้
ยานยนตไ์ฟฟา้

11

9

10

8

6 วิจัยและพฒันาเทคโนโลยี
ที่เกี่ยวข้อง

สนับสนุนเงนิทนุให้
ผู้ประกอบการ

ปรับปรุงกฎระเบยีบให้เอื้อต่อ
การเติบโตของอุตสาหกรรม

ผลิตและพัฒนาทักษะแรงงาน
ให้สอดคลอ้งกับความต้องการ

สร้างความพร้อมของ
โครงสรา้งพืน้ฐานดา้นพลงังาน

สนับสนุนการขยายตวัของ
ตลาดสง่ออก

เป้าหมาย

สถานีอัดประจเุพิม่ขึ้น 5,000 หัวจา่ย 
แรงงานดา้นยานยนต์ไฟฟา้ไม่น้อยกว่า 30,000 คน

กลยุทธ์

สัดส่วนการใชย้านยนต์ไฟฟา้เพิม่เป็น 26% ภายใน 2570

ไทยเป็นฐานการผลิตอันดบั 1 ในอาเซียน
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1 2 1

2

3

4

สร้างมูลค่าจากสินค้า
และบริการสุขภาพ

สร้างองค์ความรู้
ด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข

เพ่ิมศักยภาพของบรกิาร
ทางการแพทย์ ในการสร้าง
มูลค่าทางเศรษฐกิจ

สร้างความสามารถในการเป็น
ศูนยก์ลางของบรกิารสง่เสรมิ
สุขภาพระดับโลก

สร้างเสริมขีดความสามารถ
ด้านการวจิยัเทคโนโลยี
ทางการแพทย์

สร้างมลูคา่เพ่ิมของ
อตุสาหกรรมทางการแพทยแ์ละ
สุขภาพ

5
บริหารจัดการระบบบรกิาร
สุขภาพทีส่มดลุ ทั้งทาง
เศรษฐกิจและสุขภาพ
ของคนไทย

หมุดหมายที่ 4 ไทยเป็นศูนย์กลาง
ทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง 4

3

บริหารจัดการภาวะฉุกเฉิน
ด้านสุขภาพ ให้มีความพร้อม
รองรับภัยคุกคามสุขภาพ

สร้างความเป็นธรรม
ในการเข้าถึง
บริการสุขภาพ

4
ยกระดับศักยภาพระบบ
บริหารจดัการภาวะฉกุเฉนิ
ด้านสาธารณสุข

6

สัดส่วนมูลค่าเพิม่ต่อ GDP 
เพิ่มเป็น 1.7%

กลยุทธ์เป้าหมาย

พัฒนาระบบ
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1 2

3

1
2

3

มุ่งสู่การเป็น
ประตูการค้าการลงทุน

ในภูมิภาค 

ส่งเสริมให้ไทยเป็น
ห่วงโซ่อุปทาน
ของภูมิภาค 

สร้างจุดยืนของไทย
ภายใต้บริบทโลกใหม่ 

ลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน
เพ่ือเป็นประตูการค้าการลงทุน
และฐานเศรษฐกิจส าคัญ
ของภูมิภาค 

ยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางคมนาคม
และโลจิสติกส์ของภูมิภาค 

ลงทุนเพ่ือปรับโครงสร้าง
อุตสาหกรรมเป้าหมาย
สู่ไทยแลนด์ 4.0 

หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้า
การลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์

ท่ีส ำคัญของภูมิภาค 5
อันดับความสามารถในการ
แข่งขันด้านเศรษฐกิจสูงขึน้

มูลค่าการลงทุนรวมขยายตัว
ไม่น้อยกว่า 6% ต่อปี

ดัชนีประสทิธิภาพโลจสิติกส์ 25 อันดับแรก

เป้าหมาย กลยุทธ์
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1 2

3

1 2

3 4

ส่งเสริมการขยายตัวของ
อุตสาหกรรม

เทคโนโลยีดิจิทัล

เพ่ิมการส่งออก
ของอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉรยิะ

ขับเคลื่อนสังคมและ
เศรษฐกิจไทยด้วยดจิทิลั

พัฒนาต่อยอด
ฐานอุตสาหกรรมไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ 

เพ่ิมมูลค่าของอุตสาหกรรมดิจิทัลและ
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉรยิะ

เพ่ิมความสามารถ
ในการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมดิจิทลั
ในประเทศ

พัฒนาระบบนิเวศ
เพ่ือสนับสนุน
การพัฒนาดิจิทัลและ
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

หมุดหมายที่ 6 ไทยเป็นฐานการผลิต
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะที่ส ำคัญของโลก 6
สัดส่วนมูลค่าเพิม่ต่อ GDP 

เพิ่มเป็น 30%
สัดส่วนการสง่ออกเพิ่มเป็น 60% 
ของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด

สตาร์ทอัพดา้นเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 6,000 แห่ง

เป้าหมาย กลยุทธ์
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1 2 3 4

พัฒนา
ระบบนิเวศ
ให้เอื้อต่อ SMEs

5

1 2

3

สร้างสภาพแวดล้อม
ท่ีเอ้ืออ านวย

ต่อการเติบโตและแข่งขัน

พัฒนาศักยภาพ
ในการด าเนิน
ธุรกิจ และ
การปรับตัว 
ของ SMEs สู่
การแข่งขันใหม่สร้างการเข้าถึงและ

ได้รบัการส่งเสริมจาก
ภาครัฐ อย่างมี

ประสิทธิผล

6 7

พัฒนา
แพลตฟอร์ม
เชื่อมโยง
ข้อมูล SMEs

จัดให้มี
กลไกทาง
การเงิน
ที่เหมาะสม

ส่งเสริมให้เป็น
ผู้ประกอบการ
ยุคดิจทิลั

ยกระดับ
กระบวนการ
ส่งเสริม SMEs 
ของรัฐ

ส่งเสริม
วิสาหกิจ
เพื่อสังคม
ให้มีศักยภาพ
เชิงธุรกิจ

พัฒนาระบบนิเวศ
สตาร์ทอัพ แหล่ง
เงินทุน และการ
เชื่อมโยงเครือขา่ย
ระดับโลก

หมุดหมายที่ 7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง 
และสามารถแข่งขันได้ 7

เป้าหมาย กลยุทธ์
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สัดส่วน GDP ของ SMEs
เพิ่มเป็น 40%



เพ่ิมการเจรญิเติบโต
ทางเศรษฐกิจของภาค

และการลงทุนใน
เขตเศรษฐกิจพิเศษ

1 2

3 4

สร้างความเข้มแขง็
ของเศรษฐกจิ
ฐานราก

1 2

3

ลดความไม่เสมอภาค
ในการกระจายรายได้
ของภาค

พัฒนาเมืองใหน่้าอยู่ ย่ังยืน 
พร้อมรบัมือและปรบัตัวต่อการเปล่ียนแปลง

เพ่ือให้ประชาชนทุกกลุ่มมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

ส่งเสริมกลไกความร่วมมือ 
เพ่ือพัฒนาพื้นที่และเมือง

สร้างความพร้อม
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
โลจิสติกส์ และดิจิทัล

เสริมสร้าง
ความเขม้แขง็
ในการบริหารจัดการ
พื้นที่และเมือง 

หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉรยิะ
ที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน 8

เป้าหมาย กลยุทธ์
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2

1 2 3

4

เพ่ิมโอกาสใหค้รวัเรอืนยากจนขา้มรุน่
หลุดพ้นความยากจนอย่างย่ังยืน

จัดความคุ้มครองทางสังคมท่ีเพียงพอ
ต่อการด ารงชีวิตแก่คนไทยทุกช่วงวัย 

แก้ปัญหา
ความยากจนข้ามรุ่น
แบบมุ่งเป้า 

สร้างโอกาส
ที่เสมอภาคแก่
เด็กจากครัวเรือน
ยากจนข้ามรุ่น 

พัฒนาระบบ
ความคุม้ครอง
ทางสังคม
ให้มีประสิทธิภาพ 

ยกระดับ
ความคุม้ครอง
ทางสังคมส าหรับ
คนทุกช่วงวยั 

หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่น
ลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครอง
ทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม 9

5

บูรณาการฐานขอ้มูล
เพ่ือลดความยากจนข้ามรุ่น
และจัดความคุม้ครองทางสังคม

เป้าหมาย กลยุทธ์

ทุกครัวเรือนจนข้ามรุน่หลดุพ้นความยากจนภายใน 2570

แรงงานอยู่ในระบบประกนัสังคมไม่น้อยกว่า 60%

เด็กจากครวัเรอืนจนข้ามรุน่ เรียนจบระดบัอุดมศึกษา 
หรือมีทักษะเทยีบเท่า เพิ่มขึ้น 50%

สัดส่วนผูสู้งอายุยากจนลดลงเหลือไม่เกิน 4%
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2

1 2 3

4

เพิ่มมูลค่าจากเศรษฐกิจหมุนเวียน
และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

อนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน

พัฒนาอุตสาหกรรม
และบริการ ตามหลัก
เศรษฐกิจหมุนเวียนและ
สังคมคาร์บอนต ่า

สร้างรายได้
ให้ชุมชน ท้องถิ่น 
และเกษตรกร จาก
เศรษฐกิจหมุนเวียนและ
สังคมคาร์บอนต ่า

พัฒนาเทคโนโลยี
และกลไกสนับสนุน
เศรษฐกิจหมุนเวียน
และสังคมคาร์บอนต ่า

ฟื้นฟูและเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การใช้ทรัพยากร
อย่างชาญฉลาด

5

ปรับพฤติกรรม
เข้าสู่วิถีชีวิตใหม่อย่างย่ังยืน

3 สร้างสังคมคารบ์อนต ่ำและย่ังยืน

หมุดหมายที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียน
และสังคมคาร์บอนต ่ำ 10

เป้าหมาย กลยุทธ์

มูลค่า GDP จากเศรษฐกจิหมุนเวียน
เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า 1%

ดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดลอ้มอยู่ใน 4 อันดับแรกของอาเซยีน

สัดส่วนการใชพ้ลงังานทดแทนเพิม่ขึ้นไม่น้อยกว่า 24%
ปริมาณขยะต่อหวัลดลง 10%
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4

ลดความเส่ียง
จากภัยธรรมชาติและ
การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ

ลดความเสียหาย
และผลกระทบ

จากภัยธรรมชาติและ
การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

ป้องกันและ
ลดผลกระทบ
ในพื้นที่ส าคัญ

เพ่ิมศักยภาพในการ
รับมือของประชาชน
และชุมชน

ใช้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในการบริหาร
จัดการความเสี่ยง

5
ส่งเสริม ความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ เพ่ือบริหาร
จัดการภัย

สร้างภูมิคุ้มกัน
จากภัยธรรมชาติและ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากร
ธรรมชาติ เพื่อป้องกันและ
ลดผลกระทบ

3

หมุดหมายที่ 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยง
และผลกระทบจากภัยธรรมชาติ
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

11
เป้าหมาย กลยุทธ์
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พัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างเต็มศักยภาพ 
ทั้งสมรรถนะ คุณลักษณะ และภูมิคุ้มกัน

พัฒนาก าลังคนให้ตรงความต้องการ
ของภาคการผลิตเป้าหมาย

พัฒนาคนไทย
ทุกช่วงวยัในทุกมิติ

3 ส่งเสริมการเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

พัฒนาก าลังคนสมรรถนะสูง 
เพ่ิมก าลังคนที่มีคณุภาพ และ
สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ

ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชวีติ โดย
พัฒนาระบบนิเวศและสร้างทางเลือก
ในการเข้าถึงการเรียนรู้ 

หมุดหมายที่ 12 ไทยมีก ำลังคนสมรรถนะสูง 
มุ่งเรียนรูอ้ย่างตอ่เนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา
แห่งอนาคต

12
เป้าหมาย กลยุทธ์

ดัชนีพัฒนาการเดก็สมวัยเพิม่ขึน้เป็น 88%
ผลิตภาพแรงงานไม่ต ่ากว่า 4% ต่อปี

คะแนนความสามารถในการแข่งขันดา้นทักษะของ WEF เพิ่มขึ้น 20%

คะแนนประเมินสมรรถนะผูใ้หญข่องไทย ไม่ต ่ากว่าค่าเฉลีย่โลก

ทั้งการเรียนรู้ของเด็ก 
สมรรถนะของแรงงาน 
และคุณค่าของผู้สูงอายุ
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3 4

ยกระดับ

คุณภาพและ
การเข้าถึง

บริการภาครฐั 

พัฒนาภาครัฐให้มี

สมรรถนะสูง 
และคล่องตัว 

พัฒนาคุณภาพบริการ
ภาครัฐ ให้ตอบโจทย์ 
สะดวก และประหยัด

ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการ
ภาครัฐ ให้ยืดหยุ่น เช่ือมโยง 
เปิดกว้าง และมีประสิทธิภาพ

ปรับเปลี่ยนเป็น
รัฐบาลดจิทิัล
ที่ใชข้้อมูลเพ่ือ
พัฒนาประเทศ

พัฒนาทักษะของบุคลากรภาครัฐ
และปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ 
มาตรการภาครัฐ ให้เอื้อต่อ
การพัฒนาประเทศ

หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครฐัที่ทันสมยั 
มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน 13

ความพึงพอใจในบรกิาร
ภาครัฐไม่ต ่ากวา่ 90%

ดัชนีรัฐบาลอเิล็กทรอนิกส์
อยู่ใน 40 อันดับแรกของโลก
และมีคะแนนไม่ต ่ากวา่ 0.82

เป้าหมาย
กลยุทธ์
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จุดหมายปลายทางในปี 2570

เศรษฐกจิมลูคา่สงู
บนฐานของเทคโนโลยแีละนวตักรรม

สังคมแหง่โอกาส
ส าหรบัทกุกลุม่คนและทกุพืน้ที่

❑ ภาคการผลิตและบริการเป้าหมายมีศักยภาพสูง 

❑ การแข่งขันทางการค้าเปิดกว้าง เป็นธรรม

❑ ระบบนิเวศตอบโจทย์เศรษฐกิจสมัยใหม่
ส่งเสริมการค้า การลงทุน และนวัตกรรม

❑ ทุกกลุ่มคนมีโอกาสในการยกระดับสถานะ

❑ คนไทยทุกคนได้รับสวัสดิการท่ีเพียงพอ
ต่อการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  

❑ ความเหล่ือมล ้าระหว่างพื้นท่ีลดลง

การผลติและบรโิภคมคีวามยัง่ยนื

❑ การใช้ทรัพยากรในการผลิตและบริโภคมีประสิทธิภาพ

❑ ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม

❑ การปล่อยมลพิษและก๊าซเรือนกระจกลดน้อยลง 

ก าลงัคนสมรรถนะสงู

❑ คนไทยมีสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับโลกยุคใหม่

❑ ก าลังแรงงานมีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน

❑ ระบบการศึกษาและพัฒนาทักษะได้มาตรฐาน มีทางเลือกท่ีหลากหลาย

พร้อมรบัมอืกบั
การเปลีย่นแปลงของโลกยคุใหม่

❑ กฎระเบียบและโครงสร้างพ้ืนฐานเอื้อต่อการเปล่ียนผ่านสู่ดิจิทัล

❑ มีความพร้อมในการรับมือกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และโรคระบาดเพ่ิมขึ้น

❑ การบริหารจัดการของรัฐยืดหยุ่น มีประสิทธิภาพ



ขั้นตอนต่อไป

ต.ค. 65

ต.ค. 64 – ม.ค. 65

ก.พ. – ก.ย. 65

ประกาศใช้ 
แผนฯ 13

ระดมความคิดเห็นจากทุกภาคสว่น
และปรบัปรงุ (ร่าง) แผนฯ 13 

เสนอ คกก.ยทุธศาสตรช์าติ ครม. 
รัฐสภา และน าขึน้ทูลเกลา้ฯ
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ร่วมพลิกโฉมประเทศไทย

ก้าวไปด้วยกัน

35

www.nesdc.go.th

สภาพัฒน์

Plan13@nesdc.go.th
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13 หมุดหมายขับเคลื่อน 5 เป้าหมายหลัก



ตัวชี้วัด

เป้าหมายที่ 1 การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม

สถานะ Benchmark

รายได้ประชาตติอ่หัว
(GNI per capita)

ค่าเป้าหมาย

• ปี 63 = 7,050 USD

• สถิติที่ผ่านมา:
ปี 62= 7,260 USD 
ปี 61= 6,610 USD
ปี 60 = 5,970 USD

หลักเกณฑ์การจัดกลุม่ประเทศตาม
ระดับรายได้ของธนาคารโลก

• รายได้สูง : > 12,695 USD

• รายได้ปานกลางระดบัสูง : 
4,096 > ... < 12,695USD

• รายได้ปานกลางระดับต า่ : 
1,046 > ... < 4,095 USD

• รายได้ต ่า : < 1,046 USD

ค่าเฉลี่ยรายได้ประชาชาติตอ่หวั
• ค่าเฉลี่ยโลก = 11,553 USD
• OECD = 40,087 USD
• เอเชียแปซิฟคิ = 11,706 USD
• สิงคโปร ์= 54,290 USD
• มาเลเซยี = 10,580 USD
• เวียดนาม = 2,660 USD

8,800 USD
ภายในปี 2570

รายละเอียดส าคญัของตัวชี้วดั และค่า
เป้าหมาย



ตัวชี้วัด สถานะ Benchmark

A. ดัชนีการพัฒนามนษุย ์
(Human Development Index: 

HDI) โดย UNDP
• สุขภาพ (อายขุยัเฉลีย่)
• การศึกษา (ปีทีค่าดว่าจะไดร้บัการศกึษาและ
จ านวนปเีฉลีย่ทีไ่ดร้บัการศกึษา)

• คุณภาพชีวิต (รายไดป้ระชาชาตติอ่หัว)

ค่าเป้าหมาย

• ปี 62 = 0.777 หรืออันดับ
ที่ 79 จาก 189 ประเทศ
จัดเป็นประเทศทีม่ีการพัฒนา
มนุษย์ระดบัสงู 

• สถิติที่ผ่านมา: ปี 58 = 
0.749 / ปี 53 = 0.724 / 
ปี 48 = 0.696

• HDI ตั้งแต ่0.800 ขึ้นไปจะ
ถูกจัดวา่มกีารพัฒนา
มนุษย์ระดบัสงูมาก (very 
high)

• OECD = 0.900
• คา่เฉลีย่โลก= 0.737
• มาเลยเซยี = 0.810

มีค่าไมต่ า่กวา่ 
0.820 ภายในปี 

2570

รายละเอียดส าคญัของตัวชี้วดั และค่าเป้าหมาย

เป้าหมายที่ 2 การพัฒนาคนส าหรับโลกยคุใหม่

ตัวชี้วัด สถานะ Benchmark ค่าเป้าหมาย

เป้าหมายที่ 3 การมุ่งสู่สงัคมแห่งโอกาสและความเปน็ธรรม

A. ความแตกตา่งของความเป็นอยู่ 
ระหว่างประชากรที่มีฐานะทางเศรษฐกิจ

สูงสุด 10% และต ่าสุด 40%
(รายจ่ายเฉลี่ยของ Top10/ Bottom 40)

• ปี 62 = 5.67 เท่า
• สถิตทิีผ่่านมา: 

• ปี 61=6.08 เท่า 
ปี 60=6.15 เท่า 

• ปี 59=6.24 เท่า
ปี 58=6.03 เท่า 

• ปี 57=6.35 เท่า

ต ่ากว่า 5 เท่า 
ภายในปี 2570

• เม่ือค านวณจากแนวโน้ม 10 ปีย้อนหลัง
โดยยังไม่มีผลจากโควิด-19 พบว่า 
• ปี 64 = 5.37 เท่า
• ปี 66 = 5.10 เท่า
• ปี 68 = 4.84 เท่า



ตัวชี้วัด สถานะ Benchmark ค่าเป้าหมาย

การปล่อย GHGs 
โดยรวม (สาขาพล้งงาน
และขนส่ง/อุตสาหกรรม/
การจัดการของเสีย) 

ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 
15 จาก

การปล่อยในกรณีปกติ 
ภายในปี 2570

รายละเอียดส าคญัของตัวชี้วดั และค่าเป้าหมาย

เป้าหมายที่ 4 การเปลี่ยนผ่านไปสูค่วามยัง่ยนื

ปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก

สุทธิ 
(Net GHG 

emissions)

• การปล่อย GHGs ใน
ภาคพลังงานในปี 2563 
ลดลงร้อยละ 16 จาก
การปล่อยในกรณีปกติ

• 263 ล้านตัน ในปี 2559
(ปริมาณการปลอ่ยไม่
รวมการดดูซบัจากปา่ไม้ 
= 354 ล้านตัน)

• ปริมาณการปลอ่ย
เพิ่มขึ้นเฉลีย่ประมาณ 
1% ต่อปี

ปริมาณท่ีจ าเป็นต้องลดในระดบัโลก
• IPCCC ศึกษาพบว่า Net GHGs ของโลกตอ้งลดลง 

50% (เทียบกบัป ี2010) ภายในป ี2030 และเปน็ศนูย์
ภายในป ี2050 เพื่อให้สามารถบรรลเุปา้ตาม Paris 
Agreement

เป้าหมายท่ีมีอยู่ของไทย
• เป้าหมาย NDC (ไทยให้เจตจ านงกบัระดบัโลก): ลด

ปริมาณการปลอ่ย = 20% ของ BAU หรือปริมาณการ
ปล่อยไมเ่กนิ 444 ล้านตนั ภายในป ี2030 (ไม่นบัรวม
การดดูซบัจากปา่ไม)้

• การจัดท าจัดท าแผนพลงังานชาต ิ(ความกา้วหนา้เมือ่ 
ส.ค. 64): ใช้เปา้หมายการปลอ่ย CO2 สุทธิเปน็ศนูย ์
(Carbon Neutrality ภายในป ี2608-2613 (ค.ศ. 
2065-2070)

เป้าหมายของต่างประเทศ
• Net GHGs

• EU ตั้งเป้าลด Net GHGs 55% จากป ี1990 ภายใน
ปี 2030 และ Net GHGs เป็นศนูยภ์ายในป ี2050

• กลุ่ม G7 ตั้งเป้า Net GHGs เป็นศนูยภ์ายในป ี2050
• อินโดนีเซีย ตั้งเป้าลด GHGs 41% ภายในป ี2030 

และ Net GHGs เป็นศนูยภ์ายในป ี2070
• Carbon neutrality: ฟินแลนด ์2030 / ออสเตรยี 

2040 / สวีเดน 2045 / บราซลิ 2050 / จีน 2060



รายละเอียดส าคญัของตัวชี้วดั และค่าเป้าหมาย

เป้าหมายที่ 5 การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรบัมือกบัการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงภายใต้บริบทโลกใหม่

มิติที่ 1 ความพร้อมของระบบสาธารณสุขในการรบัมือกับโรคระบาด
▪ กฎอนามัยระหว่างประเทศ (International Health 

Regulations : IHR) มีค่าไม่ต ่ากว่า 90% ภายในปี 2570 

มิติที่ 2 ความพร้อมในการรบัมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
▪ Global Climate Risk Index อันดับเฉลี่ยปี 2566-2570 ไม่ต ่า

กว่า 40

มิติที่ 3 ความพร้อมในการเปลี่ยนผา่นสู่ดจิิทัล
▪ อันดับความสามารถในการแขง่ขนัดา้นดจิทิัล (Digital 

Competitiveness Ranking by IMD) อยู่ใน 33 อันดับแรก 
ภายในปี 2570

มิติที่ 4 ความสามารถของภาครัฐในการรับมอืกับการเปลี่ยนแปลง

▪ ดัชนีชี้วัดประสทิธิภาพของภาครฐั (IMD) อยู่ใน 15 อับดับแรก 
ภายในปี 2570

ดัชนีรวม (Composite Index) สะท้อนความสามารถ
ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง

หมายเหต:ุ คะแนนของตวัช้ีวดัในแตล่ะมติถิกู normalized ให้มีคะแนนเตม็เทา่กบั 
100 (บรรลเุปา้หมายทีต่ัง้ไวใ้นมตินิัน้ ๆ)

 70
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 80
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1 ก.ย. 2564
สศช. น ำเสนอ (ร่ำง) 

แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 13
ต่อสภำพัฒนำฯ
เพื่อพิจารณา

9 มิ.ย. – 31 ส.ค. 2564

คณะกรรมการยกร่างหมุดหมายฯ
ด ำเนินกำรยกร่ำงแผนกลยุทธ์รำยหมุดหมำย

7 ก.ค. 
คกก.ยกร่างฯ

แต่ละคณะรายงาน
ควำมคืบหน้ำครั้งที่ 1

ต่อสภาพัฒนาฯ
เพื่อทราบ

4 ส.ค. 
คกก.ยกร่างฯ

แต่ละคณะรายงาน
ควำมคืบหน้ำครั้งที่ 2

ต่อสภาพัฒนาฯ
เพื่อทราบ

13 ส.ค. 
ประธานคณะกรรมการ

ยกร่างฯ ทุกคณะ
ส่งร่ำงแผนกลยุทธ์

รำยหมุดหมำย
ให้ สศช.

22 ก.ย. 2564
สศช. น ำเสนอ (ร่ำง) 

แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 13 ที่ปรับปรุง
ตำมควำมเห็นของสภำพัฒนำฯ

ในกำรประชุมประจ ำปี 2564 ของ สศช. 
เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและน ามาปรับปรุง 

(ร่าง) แผนพัฒนาฯ ต่อไป

ต.ค. 2564

คณะกรรมการยกร่างฯ
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์รำยหมุด
หมำยตามความเห็นที่ได้รับจาก

ที่ประชุมประจ าปีของ สศช.

ธ.ค. 2564
สศช. น า (ร่าง) แผนพัฒนาฯ

ฉบับที่ 13 ที่ปรับปรุงตามความเห็น
จากที่ประชุมประจ าปีของ สศช. ไป

รับฟังควำมเห็นจำกกลุ่มภำคี
กำรพัฒนำระดับพ้ืนที่ กลุ่มเฉพำะ 

และส่ือออนไลน์ม.ค. 2565

คณะกรรมการยกร่างฯ
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์รำยหมุด

หมำย ตามผลการรับฟังความเห็น
จากภาคส่วนต่าง ๆ

ก.พ. 2565
สศช. น าเสนอ (ร่าง) แผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 13 ที่ปรับปรุงตามความเห็น
ของภาคส่วนต่าง ๆ ต่อสภำพัฒนำฯ

และคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติ

ม.ีค. - ก.ย. 2565

สศช. น าเสนอ (ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13
ท่ีปรับปรุงตามความเห็นของสภาพัฒนาฯ และ
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ต่อคณะรัฐมนตรี 
และรัฐสภา เพ่ือเสนอนายกรัฐมนตรีทูลเกล้าฯ 
และประกำศใช้ในเดือน ต.ค. 2565 ต่อไป

1 2 3

4
5

6
7

8

แผนกำรด ำเนินงำนกำรยก (ร่ำง) แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 13


