
และตัวชี้วัดที่เชื่อมโยง
กับแนวคิดความสมดุล

ของการจัดการทรัพยากรที่ดิน

นางชุลีพร บุณยมาลิก
ผูอํานวยการสาํนกัวางแผนการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาติ

การประชุมเชิงปฏิบัติการความสมดุลของการจัดการทรัพยากรที่ดิน
(Land Degradation Neutrality Inception Workshop)
วันที่ 27 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมมารวย การเดน กรุงเทพฯ

เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
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ผลการดําเนินงาน

เปาหมายการพัฒนาแหงสหสัวรรษ (MDGs)
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เปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ 
(Millennium Development Goals: MDGs)
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“เป้าหมาย 8 ประการ ที่สมาชิกสหประชาชาติ 189 ประเทศ 
ตกลงร่วมกันว่าจะบรรลุใหไ้ด้ภายใน ปี พ.ศ. 2558”

ขจัดความยากจน
และความหวิโหย

ตอสูโรคเอดส มาลาเรีย
และโรคสําคญัอืน่ๆ

สงเสริมความเทาเทยีม
กันของชาย-หญิง

จัดการศึกษา
ปฐมวัยใหทัว่ถงึ

จัดการสิ่งแวดลอม
อยางยั่งยนื

พัฒนาสุขภาพ
สตรีมีครรภ

ลดอัตราการตาย
ของเดก็ต่าํกวา 5 ป

สงเสริมการเปนหุนสวนเพือ่
การพัฒนาในประชาคมโลก

เปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ 
(Millennium Development Goals: MDGs)
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ผลการดําเนินงาน MDGs

ลดอัตราการตาย
ของเด็กต่ํากว่า 5 ปี

จัดการศึกษา
ปฐมวัยให้ทั่วถึง

ยังไมบรรลุเปาหมายใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษา
ระดับประถม

ขจัดความยากจน
และความหิวโหย

ลดความยากจนใหเหลือ 1/2  ตั้งแตป 2547 
ลดสัดสวนประชากรหิวโหยลง 1/2 ตั้งแตป 2543

ส่งเสริมความเท่าเทียม
กันของชาย-หญิง

ขจัดความไมเทาเทียมทางเพศในการศึกษา
ระดับประถมและมัธยมภายในป 2548 

ลดอัตราการตายเด็กอายุต่ํากวา 5 ปลง 2/3 ภายในป 
2558
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ผลการดําเนินงาน MDGs

ไมสามารถลดอัตราสวนการตายของมารดาลง 3/4
ในป 2558 หรือ 31.5 ตอการเกิดมีชีพแสนคน

ชะลอและลดการแพรระบาดของโรคเอดสภายในป 2558
ดูแลรักษาผูติดเชื้อ HIV และผูปวย AIDS อยางทั่วถึง

ลดสัดสวนประชากรที่ไมสามารถเขาถึงแหลงน้ําสะอาด
และสวมที่ถูกสุขลักษณะ1/2 ในป 2558
ไมสามารถเพิ่มสัดสวนแมน้ําสายหลักที่มีคุณภาพอยูใน
เกณฑระดับพอใชขึ้นไป

พัฒนาระบบการคาและการเงิน แกปญหาหนี้ในประเทศ
กําลังพัฒนาผานนโยบายระดับประเทศและระหวาง
ประเทศ
ไมสามารถรวมมือกับบรรษัทยาดําเนินการใหประเทศ
กําลังพัฒนาสามารถเขาถึงยาที่จําเปนได

จัดการสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน

พัฒนาสุขภาพ
สตรีมีครรภ์

ต่อสู้โรคเอดส์ มาลาเรีย
และโรคสําคัญอื่นๆ

ส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วน

การพัฒนาในประชาคมโลก
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ประเทศไทยจัดทาํรายงานผลตามเป้าหมายการพัฒนาแหง่สหสัวรรษ 

ของประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ดังนี้ 

ปี พ.ศ. 2547 ปี พ.ศ. 2552

8
รายงานฉบับแรก

รายงานความก้าวหน้า
ฉบับที่ 2

ปี พ.ศ. 2558

รายงานฉบับสมบูรณ์

การรายงานผลตาม MDGs ของประเทศไทย
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เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
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“การพัฒนาที่ยั่งยืน คือ การพัฒนาที่สนองตอบตอ
ความตองการของคนรุนปจจุบัน โดยไมทําใหคนรุน
ตอไปในอนาคตตองประนีประนอมยอมลดทอน
ความสามารถที่จะตอบสนองความตองการของตนเอง”
The Brundtland Commission (ค.ศ.1987)

“การพัฒนาที่ยั่งยืน มีลักษณะที่เปนบูรณาการ คือทําให
เกิดเปนองครวม หมายความวา องคประกอบทั้งหลาย
ที่เ กี่ยวของจะตองมาประสานกันครบองค  และมี
ลักษณะอีกอยางหนึ่งคือ มีดุลยภาพ หรือพูดอีกนัยหนึ่ง 
คือ การทําใหกิจกรรมมนุษยสอดคลองกับเกณฑของ
ธรรมชาติ” ป.อ. ปยุตโต (2541)
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“การพัฒนาที่ยั่งยืน จะตองเปน
การพัฒนาที่กอให เกิดความสมดุล
หรือมีปฏิสัมพันธที่เกื้อกูลกันใน
ระหวางมิติอันเปนองคประกอบที่จะ
ทําใหชีวิตมนุษยอยูดี มีสุขคือ ทั้ง
ทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
วัฒนธรรม จิตใจ รวมทั้งทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทั้งตอคน
ในรุนปจจุบันและคนรุนอนาคตเอง”
 สศช. (2546)
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ความหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทไทย



2014 
เจรจาตอรองและอภิปราย

2013 
หารือเรื่องเนื้อหาสาระ

2012 : Rio +20 Conference 
การประชุมเตรียมการเพื่อเริ่มจัดทํา SDGs

ตั้ง Open Working Group เพื่อจัดเตรียมข้อเสนอ SDGs 
เสนอต่อสมัชชาสหประชาชาติ
ตั้ง High Level Political Forum เพื่อให้ทิศทางและ
ข้อเสนอแนะต่อการจัดทํา SDGs

2015 UN General Assembly in September  
การประชุมเพื่อรับรอง SDGs

Transforming Our World: the 2030 Agenda for 
Sustainable Development

กระบวนการจัดเตรียม SDGs ระดับโลก
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กรอบแนวทางหลัก
ในการพัฒนาประเทศ 

ตั้งแต่แผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2540 

เป็นต้นมา ภายใต้หลัก
ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง

กติกาสากลของโลก
ที่นานาประเทศยอมรับ
และร่วมกันผลักดันให้

นําไปสู่การปฏิบัติ สามารถ
เปรียบเทียบระหว่าง

ประเทศได้

โอกาสสร้างความต่อเนื่อง
ของการพัฒนาอย่างยั่งยืน
จาก MDGs สู่ SDGs
ซึ่งคํานึงถึงการพัฒนาที่สมดุล
ทั้ง 3 มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม

โอกาสพัฒนาความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ
เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
อย่างยั่งยืนไปสู่การปฏิบัติ
ได้อย่างเป็นรูปธรรม

ความสําคัญของ SDGs
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กลไกขับเคลื่อน SDGs
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คณะรัฐมนตรี

คณะกรรมการคณะกรรมการ
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.)

อนุกรรมการ

ขับเคลื่อนเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน

อนุกรรมการ

ขับเคลื่อนเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน

บูรณาการการดําเนินงานและจัดลําดับความสําคัญในการขับเคลื่อน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ปรับปรุงกลไก มาตรการด้านเศรษฐศาสตร์ สังคมและกฎหมาย เพื่อส่งเสริม
การพัฒนาที่ยั่งยืน

คณะทํางาน

คณะทํางาน

คณะทํางาน

ระเบียบ สนร. ว่าด้วย กพย. ฉบับที่ 1 (2556)
ระเบียบ สนร. ว่าด้วย กพย. ฉบับที่ 2 (2558)
ระเบียบ สนร. ว่าด้วย กพย. ฉบับที่ 3 (2559) 

1 2 3

1

2

3

อนุกรรมการ

พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน

อนุกรรมการ

ส่งเสริมความเข้าใจและประเมิน
ผลการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กลไกขับเคลื่อน SDG ของไทย
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ประธาน:
นายกรัฐมนตรี

ภาคเอกชน สถาบันวิจัย กระทรวงต่างๆ เลขานุการ

รองประธาน
รอง นรม.

รองประธาน
รมต. สนร.

4 เสนอแนะใหมีการกําหนดหรือแกไขเพิ่มเติมหรือปรับปรุงมาตรการ ดานเศรษฐศาสตร สังคมและกฎหมาย เพื่อ
สงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน และเสนอตอ ครม.

5 กําหนดแนวทางและทาทกีารเจรจาในการประชมุระหวางประเทศ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน

6 ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ของหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนตามนโยบาย ยุทธศาสตรการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ขอตกลงและความรวมมือระหวางประเทศที่เกี่ยวของ

กค กต กษ มท

ทส ทก อก คค

พณ พม รง ยธ

ศธ สธ วท นร

สภาอุตสาหกรรมฯ

สภาหอการค้าไทย

ผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ท่าน

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

สถาบันสิง่แวดลอ้มไทย

สถาบันธรรมรฐัฯ

สถาบันวิจัยเพื่อการ

พัฒนาประเทศไทย

ลศช.

ลสผ.

รศช.

1 กําหนดนโยบายและยุทธศาสตร 
การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศให
ครอบคลุมทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและ
บูรณาการ เปนไปตามขอตกลงและ
ความรวมมือระหวางประเทศที่
เกี่ยวของและเสนอตอ ครม. ให
ความเห็นชอบ

2 สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงาน 
ของหนวยงานรัฐและเอกชนที่
เกี่ยวของกับการพัฒนาที่ยั่งยืน

3 กํากับการดําเนินงาน ของหนวยงาน
รัฐใหเปนไปตามนโยบาย 
ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
ประเทศ และขอตกลงและความ
รวมมือระหวางประเทศที่เกี่ยวของ

กพย. องคประกอบและอํานาจหนาที่
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อนุกรรมการขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

1 วางแนวทางการดําเนินงาน ประสาน 
ติดตามและบูรณาการ การดําเนินงาน
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เปน็ไปตามเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนแต่ละด้าน

2 กําหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดการพัฒนา
ที่ยั่งยืน ที่สอดคล้องกับบริบทของไทยและแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จัดทํา Roadmap 
เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนแต่ละด้าน

3 เสนอแนะให้มีการกําหนดหรือปรับปรุง
มาตรการ  ด้านเศรษฐศาสตร์ สังคมและ
กฎหมาย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน

4 วางระบบและกลไกการติดตาม
ประเมินผล ตามเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน
ตามกรอบสหประชาชาติ จัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเสนอ
ต่อเลขาธิการสหประชาชาติ

5 ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
ของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน  วิเคราะห์
ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขเสนอต่อ กพย.

มท พม กษ กค

พณ รง ศธ สธ

อก พน วท กต

สนร

ประธาน

สํานักงานกิจการยุติธรรม
สถาบันเพื่อการยุติธรรมฯ

นายสุวพันธ์ 
ตันยุวรรธนะ

องค์กร
ไม่แสวงผลกําไร

กระทรวง

หน่วยงานรัฐ

ฝ่ายเลขานุการฯ

มูลนิธีโลกสีเขียว
สถาบันธรรมรัฐ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

สศช.
สผ.
กพร.

วช.
สสช.
สกว.

รองเลขาธิการฯ 
สศช.
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มท วท สธ ศธ ยธ

กค กษ กต อก

พณ พน พม รง ทส

ปร
ะธ

าน
เล

ขา
ธิก

าร
 ส

ศช

ภาคเอกชน
ไม่แสวงกําไร

กระทรวง

หน่วยงานรัฐ

ฝ่าย
เลขานุการฯ

มูลนิธิสถาบันวิจัยและ
พัฒนาประเทศตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
มูลนิธิมั่นพัฒนา

สสช.

ผอ. สํานักวางแผนการเกษตรทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สศช.
เจ้าหน้าที่ สศช.

1 บูรณาการการดําเนินงานของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ในการขับเคลื่อนเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนที่สอดคล้องกบับริบทไทย

2 บูรณาการข้อมูลและสนับสนุน
การดําเนินงานของหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง
กับเป้าหมาย เป้าประสงค์ และตัวชี้วัดการ
พัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อให้การขับเคลื่อนบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในแต่ละด้าน

3 เชิญบุคคลและองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
ข้อมูล ความเห็นและแนวทางปฏิบัติใน
ประเด็นเฉพาะทาง เพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติงานตามความเหมาะสม

4 ปฏิบัติงานตามภารกิจอื่นใด ที่ได้รับ
มอบหมายจาก อนุ กก.ขับเคลื่อนเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน 

คณะทํางานชุดที่ 1

คณะทํางาน เพื่อบูรณาการการดําเนินงานในการขับเคลื่อนเปาหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน
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1 เสนอแนวทางการจัดทํารายงานผล
การดําเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืนเบื้องต้น ต่อ อนุ กก. ขับเคลื่อน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

2 จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตาม
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทย
สําหรับเสนอต่อที่ประชุมสหประชาชาติ 
เสนอต่อ อนุ กก. ขับเคลื่อนเป้าหมายการ
พัฒนา
ที่ยั่งยืน 

3 เชิญบุคคลและองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
ข้อมูล ความเห็นและแนวทางปฏิบัติใน
ประเด็นเฉพาะทาง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติ 
งานตามความเหมาะสม

4 ปฏิบัติงานตามภารกิจอื่นใดที่ได้รับ
มอบหมายจาก อนุ กก. ขับเคลื่อนเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน 

ปร
ะธ

าน
อธิ

บด
ีกร

มอ
งค์

กา
รร

ะห
ว่า

งป
ระ

เท
ศ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กระทรวง

หน่วยงานรัฐ

ฝ่าย
เลขานุการฯ

นายอมรศักดิ ์
กิจธนานันท์

สศช.
สสช.

ผอ. กองกิจการเพื่อการพัฒนา
กรมองค์การระหว่างประเทศ

สธ ศธ ยธ

กค กษ กต อก

ทส พน พม

คณะทํางานชุดที่ 2

คณะทํางาน ทํารายงานผลการดําเนินงานตามเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
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1 ศึกษา วิเคราะห์เครื่องมือกลไกทางเศรษฐศาสตร์ 
สังคม และกฎหมาย เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจระดับ
นโยบาย ทั้งระยะสั้นและยาว ให้สอดคล้องกับบริบท
การพัฒนาที่ยั่งยืนและพันธกรณีระหว่างประเทศที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน

2 จัดทําข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อเสนอแนะ ปรับปรุง 
หรือพัฒนาแนวทาง มาตรการและเครื่องมือทาง
เศรษฐศาสตร์ สังคมและกฎหมายเพื่อสนับสนุน
การพัฒนาที่ยั่งยืน

3 วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และข้อจํากัด
ในการดําเนินงานตามมาตรการ และเครื่องมือทาง
เศรษฐสาสตร์ สังคมและกฎหมาย เสนอต่อ อนุ กก. 
ขับเคลื่อนเปา้หมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และ กพย. เพื่อ
ผลักดันให้เกิดแนวทางปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

4 เชิญบุคคลและองค์กรที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้ข้อมูล 
ความเห็นและแนวทางปฏิบัติในประเด็นเฉพาะทาง 
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามความเหมาะสม

5 ปฏิบัติงานตามภารกิจอื่นใดที่ได้รับมอบหมายจาก อนุ 
กก. ขับเคลื่อนเปา้หมายการพัฒนาที่ยั่งยนื 

ปร
ะธ

าน
นา

ยบ
ัณ
ฑ
ูร 
เศ

รษ
ฐศิ

โร
ตม

์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

หน่วยงานรัฐ

ฝ่าย
เลขานุการฯ

รศ. ดร. ปัทมาวดี 
โพชนุกูล ซูซูกิ สกว.

สศช.
สสช.
วช.
สถาบันเพื่อการ
ยุติธรรมระหว่าง
ประเทศผู้แทน ก. คลัง

ผู้แทน สศช.

อก.
ทส.
พม.

นายเดชรัตน์ สุขกําเนิด มนส.
นายณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์ มธ.
นายณรรต ปิ่นน้อย
น.ส. วรัญญา เตียกุล
รศ. ดร. อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา TDRI

คณะทํางานชุดที่ 3

คณะทํางาน ปรับปรุงกลไกมาตรการดานเศรษฐศาสตร สังคม และ
กฎหมาย เพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน
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อนุกรรมการสงเสริมความเขาใจและประเมินผลการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3 เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่าย
การขับเคลื่อนและประยุกต์ใช้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาที่
ยั่งยืน ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดการองค์
ความรู้ และเผยแพร่ตัวอย่างที่เป็นต้นแบบ
ความสําเร็จ เพื่อนําไปสู่การเรียนรู้ขยายผลต่อไป

4 จัดให้มีระบบการติดตามประเมินผล
การดําเนินงาน เสนอแนวทางแก้ไขปัญหา
อุปสรรคในการดําเนินงาน

1 ศึกษา สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ 
“การพัฒนาที่ยั่งยืน” กับ “ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” และเผยแพร่ 
องค์ความรู้ ให้เกิดการสื่อสารทําความเข้าใจอย่าง
กว้างขวางแก่สาธารณชนและกลุ่มเป้าหมายทุก
ระดับ และในเวทีประชาคมโลก

2 ให้คําแนะนําแนวทางการประชาสัมพันธ์ 
เพือสร้างความรู้ความเข้าใจและการสื่อสาร
สาธารณะ

นางจุรี 
วิจิตรวาทการ  

องค์กรไม่แสวง
ผลกําไร

ภาคเอกชน

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับ
เศรษฐกิจพอเพียง

หน่วยงานรัฐ

ฝ่ายเลขานุการฯ

สถาบันธรรมรัฐ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

สภาอุตสาหกรรมฯ
สภาหอการค้าฯ
สมาคมธนาคารไทย
ตลาดหลักทรัพย์ฯ

สนร.
สศช.
สส.
ปชส.

สมอ.
สกว.
สถ.

รองเลขาธิการฯ สศช.

สนง. ทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์
สนง. คกก. ประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ
ศูนย์ประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
และความมั่นคง

ประธาน

พช.
มท.
ศธ.
กต.
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อนุกรรมการพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาที่ยั่งยืน

1 ติดตามข้อมูลและสถานการณ์การพัฒนา
ตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
คณะกรรมาธิการด้านสถิติทางการจัดทํา
ฐานข้อมูลกลางของประเทศ การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน 
พัฒนาฐานข้อมูลและสถิติให้ทันสมัย เพื่อรองรับการ
จัดทําเป้าหมายและตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
สหประชาชาติทั้งในระดับประเทศและท้องถิน่

2 ให้คําแนะนําและข้อเสนอแนะในการพัฒนา
ขีดความสามารถของระบบการจัดเก็บสถิติ 
แบบจําแนกข้อมูลทั้งในระดับประเทศและท้องถิ่น

3 บูรณาการแนวทางการทํางานของ
หน่วยงานรัฐที่จัดทําฐาน ข้อมูลกลางของ
ประเทศและหน่วยงานสนับสนุนต่างๆ ให้ใช้
ทรัพยากร เทคโนโลยีสารสนเทศและงบประมาณ
ร่วมกัน ทั้งหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น 
ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ในการจัดเก็บและ
จัดทําข้อมูลพื้นฐานต่างๆ ที่ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์

4 ติดตามประเมินผลการดําเนินงานของ
หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขเสนอ
ต่อ กพย.

นายศุภวุฒิ
สายเชื้อ

องค์กร
ไม่แสวงผลกําไร

หน่วยวิจัยและ
ข้อมูล

กระทรวง

หน่วยงานรัฐ

ฝ่ายเลขานุการฯ

สถาบันธรรมรัฐ

วช.
สกว.
GISTDA

สศช.
กพร.

สถ. 
ธปท.

สสช.
สศช.

ประธาน

มท วท วธ คค สธ

กค กษ อก ดท ทส

พณ พน พม รง ศธ

สนง. กิจการยุติธรรม
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ผลการดําเนินงาน SDGs ของไทย
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ประธาน:
นายกรัฐมนตรี

ภาคเอกชน สถาบันวิจัย กระทรวงต่างๆ เลขานุการ

รองประธาน
รอง นรม.

รองประธาน
รมต. สนร.

กค กต กษ มท

ทส ทก อก คค

พณ พม รง ยธ

ศธ สธ วท นร

สภาอุตสาหกรรมฯ

สภาหอการค้าไทย

ผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ท่าน

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

สถาบันธรรมรัฐฯ

สถาบันวิจัยเพื่อการ

พัฒนาประเทศไทย

ลศช.

ลสผ.

รศช.

มติที่ประชุม 

1. ให้ สศช . จัดทํายุทธศาสตร์การ
พัฒนาที่ ยั่ง ยืน  ที่สอดคล้องกับ 
SDGs ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และวาระ
ปฏิรูป

2. ตั้งคณะอนุกรรมการ 3 คณะ     

 ครั้งที่  1 เมื่อวันที่  7 ตุลาคม 2558

การดําเนินงานของ กพย.

25

ดําเนนิการประชุมคณะกรรมการเพือ่การพัฒนาทีย่ัง่ยนื  จํานวน  2 ครั้ง 

คณะ อนุ ก ร ร ม ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

คณะอนุกรรมการส่งเสริมความ
เข้าใจและประเมินผลการพัฒนาที่
ยั่ ง ยื น  ต า มห ลั ก ป รั ชญ า ข อ ง
เศรษฐกิจพอเพียง

อนุกรรมการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนา
ที่ยั่งยืน  



ความเชื่อมโยงของSDGs กับนโยบายหมายและยุทธศาสตรของประเทศ
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เสริมสรา้งและพฒันา
ศักยภาพทุนมนุษย์1

สร้างความเป็นธรรม
ลดความเหลื่อมล้าํในสงัคม2

สร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจ และแข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน

3

เติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน

4

สร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อ
การพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคั่ง
และยั่งยืน

5

บริหารจัดการภาครัฐ ป้องกัน
การทุจริต ประพฤติมิชอบและ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย

6

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบโลจิสติกส์7

พัฒนาวิทยาศาสตร ์
เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม

8

พัฒนาภาค เมือง และพื้นที่
เศรษฐกิจ9

ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ เพื่อการพฒันา10

ความเชื่อมโยงระหวางยุทธศาสตรในแผนฯ 12 และ SDGs 17 เปาหมาย
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การดําเนินงานของ กพย.

28

ครั้งที่  2 เมื่อวันที่  16 ธันวาคม  2559

เห็นชอบผลการจัดลําดับความสําคัญเป้าประสงค์การพัฒนาที่ยั่งยืน
ที่มีความจําเป็นต้องเร่งดําเนินการ 30 ลําดับแรก

ให้กระทรวง/หน่วยงานที่รับผิดชอบหลักแต่ละเป้าหมาย จัดทํา
รายงานความก้าวหน้าผลการดําเนินงาน เสนอ กพย. ทุกๆ 6 เดือน 

เพิ่มกระทรวงยุติธรรมเป็นองค์ประกอบของ กพย. เพิ่มเติม

เห็นชอบกับแผนการดําเนินงานในปี พ.ศ. 2560 ของ
คณะอนุกรรมการฯ ทั้ง 3 คณะ 

ให้มีผู้ประสานงานหลักด้านเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนประจํา
กระทรวง (Mr./Ms. SDG)



อนุ กก. 1 มีการประชุมแลว 3 ครั้ง คือ 

วันที่ 27 มกราคม 2559 

วันที่    7 กรกฎาคม 2559

วันที่  17 พฤศจิกายน 2559

จัดประชุมรวมคณะอนุกรรมการ 3 คณะ
ภายใต กพย. เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 

แตงตั้งคณะทาํงาน 3 คณะเพือ่สนับสนุนการ
ทํางานดานวิชาการของคณะอนุกรรมการ

กําหนดหนวยงานรับผิดชอบหลัก/สนบัสนุน
เพื่อขับเคลื่อน SDGs แตละเปาหมาย

ใหหนวยงานรับผดิชอบหลักรวมกับหนวยงาน
สนับสนุนจัดทํา Roadmap การขับเคลื่อน 
SDGs โดยใชแบบฟอรม (Template) ที่ 
สศช. จัดทํา 

การดําเนินงาน 
อนุกรรมการขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
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ขจัดความยากจนทุกรูปแบบใน
ทุกพื้นที่

สร้างหลักประกันให้คนมีชีวิตที่มี
คุณภาพ และส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของ
คนทุกเพศทุกวัย

ขจัดความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทาง
อาหาร ปรับปรุงโภชนาการและ
สนับสนุนเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน

สร้างหลักประกันให้ การศึกษามีคุณภาพ
อย่างเท่าเทียมและครอบคลุม และส่งเสริม
โอกาสในการเรียนรูต้ลอดชีวิตสาํหรบัทุกคน

บรรลุ ความเท่าเทียมระหว่างเพศ และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สตรีและ
เด็กหญิง

สร้างหลักประกันให้มีน้ําใช้ และมีการ
บริหารจัดการน้ําและสุขาภิบาลอย่าง
ยั่งยืนสําหรับทุกคน

มท. พม.

สธ.

ศธ.

พม.

ทส. กษ. 
มท.

กษ.

กค. กษ. ทส. รง. พณ. ศธ. สธ. 
ทก. สกว. สสช.

ทส. รง. พณ. พม. สธ. ศธ.
อก. มท. วช สกว. สสช. 

กษ. คค. ทส. มท. ศธ. 
สตช. สสช. สกว.

มท. รง. พม. วธ. กก.
ตชด. สกว. สสช.

กก. สธ. มท. ทก. รง. ศธ. 
สศช. สงป. กพร. สกว. สสช. 

สธ. อก. วท. (สสนก.) 
สกว. สสช.

หนวยงานรับผิดชอบหลัก/รวม และสนับสนุน SDGs 
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ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่
ยั่งยืนและทั่วถึง และการจ้างงานเต็ม
อัตรา และงานที่มีคุณค่าสําหรับทุกคน

สร้างหลักประกันให้สามารถเข้าถึง
พลังงานอย่างยั่งยืนในราคาที่เหมาะสม

สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่ต้านทานและ
รองรับต่อการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริม
อุตสาหกรรมและนวัตกรรม

ลดความไม่เท่าเทียมทั้งภายในและ
ระหว่างประเทศ

สร้างความปลอดภัยและภูมิคุ้มกันให้
เมืองและการตั้งถิ่นฐานมนุษย์

ส่งเสริมรูปแบบการผลิตและบริโภคที่
ยั่งยืน

พน. มท.

สศช. 
กค. รง.

คค. อก.

สศช. 
พม.

มท. พม.

ทส.

วท. กต. กษ. อก. คค. พณ. 
วช. สกว. สสช.

กก. กษ. ทส. พณ. พน. พม. วท. วธ. 
อก. กต.ทก. มท. ธปท. คปภ. ก.ล.ต. 
สสว. วช. สกว.สสช.

กค. กต. ทก. มท. พณ. พน. วท.
กสทช. สสว. BOI สศช. วช. สกว. สสช.

กต. กค. มท. ยธ. รง. พณ.
สตช. ธปท. สกว. สสช.

กก. กต. คค. ทส. พม. วธ.
สศช. สกว. สสช.

กก. กค. กษ. ทก. พณ. พน. ศธ. 
วท. อก. วช. สกว. สสช.

หนวยงานรับผิดชอบหลัก/รวม และสนับสนุน SDGs (ตอ)
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เร่งรัดดําเนินการด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและผลกระทบ

ปกป้อง ฟื้นฟูและส่งเสริมการใช้ระบบ
นิเวศน์บนบกอย่างยั่งยืน

ส่งเสริมสังคมที่สงบสุข ทุกคนเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรม สร้างสถาบันที่มี
ความรับผิดชอบและมีประสิทธิภาพ

อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรทาง
ทะเล และมหาสมุทร อย่างยั่งยืน

เสริมสร้างความแข็งแกร่งของกลไก
ดําเนินงานและหุ้นส่วนความร่วมมือ
ระดับโลก

ยธ. มท.
พม.

กต. กค.
พณ.

ทส.

ทส.

ทส.

กษ. ศธ. พน. อก. มท. วท. คค.
สศช.วช. สกว. สสช.

กษ. วท. กองทัพเรือ (ศปมผ.)
สตช. สกว. สสช. วท.

กษ. มท. วท. กองทัพบก
สศช. วช. สกว. สสช.

กต. รง. ปปง. ปปช. อส. ศย.
กพร. สตช. สกว. สสช. 

วท. พม. ทก. 
สศช. สกว.สสช.

หนวยงานรับผิดชอบหลัก/รวม และสนับสนุน SDGs (ตอ)
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Template ของ Roadmap การขับเคลื่อน SDGs

สถานภาพปัจจุบันของเป้าหมายตัวชี้วัด 

ความเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหา 

สถานะของแผนแม่บท/ แผนยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ 
/ มาตรการ / Flagship รองรับการขับเคลื่อนเปา้หมายฯ 

แนวทางการดําเนินงานในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว

ความท้าทายของเป้าหมาย / ตัวชี้วัด / เป้าประสงค์ และเน้นความยัง่ยืนที่
เชื่อมโยงกับ 5 เรื่องสําคัญคือ  นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  วาระปฏิรูป  Roadmap ของรัฐบาล ระยะที่ 2- 3
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มติที่ประชุมอนุกรรมการขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

34

มอบหมายให้ สศช.จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อลําดับความสําคัญ
ของเป้าหมายและเป้าประสงค์ในการขับเคลื่อน SDG ซึ่ง สศช. ดําเนินการจัดประชุม
แล้วจํานวน 5 ครั้ง ได้ผลลัพธ์ 30 เป้าประสงค์แรกที่พร้อมและสําคัญในการดําเนินการ

เห็นควรให้หน่วยงานรับผิดชอบหลักและหน่วยงานสนับสนุน ร่วมกันจัดทํา Roadmap 
การขับเคลื่อนเป้าหมายและเปา้ประสงค์ที่มีความพร้อมและสําคัญใน 30 เป้าประสงค์
แรก เพื่อดําเนินการในช่วงปีงบประมาณ 2560-2564 

เห็นชอบให้หน่วยงานหลักและร่วม กําหนดค่าเป้าหมายที่มีความจําเป็นในราย
เป้าประสงค์และตัวชี้วัด เพื่อเป็นค่ากลางของประเทศ  

มอบหมายให้หน่วยงานแจ้งรายชื่อผู้ประสานงานหลัก (Mr. SDGs) เพื่อประสานงานใน
การดําเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยัง่ยนืต่อไป

เห็นชอบให้มีการพัฒนาตัวชี้วัด SDGs ให้สอดคล้องกับบริบทของแผนชาติ ยุทธศาสตร์ 
20 ปี รวมทั้งบริบทด้านเศรษฐกิจพอเพียง บนหลักการทางสถติิ โดยที่ตัวชี้วัดดังกล่าว 
ต้องสามารถเทียบเคียงกบัตัวชี้วัดระดับโลกได้



ครั้งที่ 2 : 5 กันยายน 59   ด้านเศรษฐกิจและความมั่งคั่ง

ครั้งที่ 3 : 12 กันยายน 59  ด้านสังคม การศึกษา และยุติธรรม

ครั้งที่ 1 : 26 สิงหาคม 59  ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  

การจัด Workshop เพื่อจัดลําดับความสําคัญเปาประสงค SDGs 

35สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

ครั้งที่ 4 : 25 พฤศจิกายน 59  
ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ

ครั้งที่ 5 : 28 พฤศจิกายน 59  
ทบทวนการจัดลําดับความสําคัญ
เป้าประสงค์ SDGs



มีงานวิจัยรองรับหรือไม่
มีนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในเรื่อง
นี้หรือไม่

ข้อมูล

กฎหมาย

ทรัพยากร

สังคม

ตัวชี้วัด UN กําหนดมีข้อมูลสถิติเก็บบันทึก
ไว้โดย สสช. หรือไม่
ตัวชี้วัดที่เพิ่มขึ้นเพื่อพิจารณาเกณฑ์ย่อยอื่นๆ 
เช่น ความเร่งด่วน

ความ
เร่งด่วน

ขนาดประชากร
ระดับความรุนแรง
ความเป็นไปได้

ผล
กระทบ

กระทบต่อเป้าหมายอื่น
ไม่พิจารณาระดับเป้าประสงค์

มีข้อกฎหมายที่เอื้อหรือขัดกับการบรรลุ 
Target นี้หรือไม่ 
โครงสร้างบริหารงานภาครัฐ และอํานาจ 
เอื้อหรือขัดต่อการบรรลุ Target นี้หรือไม่

ความพร้อมในเชิงทรัพยากร ธรรมชาติ และ 
โครงสร้างพืน้ฐาน
หน่วยงานภาครัฐมีโครงการ นโยบาย หรือแผน
เพื่อบรรลุเป้าหมายเหล่านี้แล้วหรือไม่ อย่างไร

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) เกื้อหนุนหรือขัดขวาง
การบรรลุเป้าหมายหรือไม่ (เอกชน นักการเมือง ฯลฯ)
สังคมมี ความตระหนักรู้ และพร้อมที่จะร่วมมือกับ
หน่วยงานต่างๆ หรือไม่อย่างไร 

ความรู้

36

เกณฑการจัดลําดับความสําคัญเปาประสงคของ SDGs 
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เศรษฐกิจ (PROSPERITY) 

(เป้าหมายที่ 7, 8, 9, 10 และ 11)
  7.3   ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

  8.1   ส่งเสริมการเจรญิเติบโตทางเศรษฐกจิที่

         ครอบคลุมและยั่งยืน

  8.4   ประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร และดัด 

         ความเชื่อมโยงระหว่างการเติบโตทาง

         เศรษฐกิจและการทาํให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม 

  9.4   อุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 10.1  เพิ่มการเติบโตด้านรายได้ของกลุ่มคนยากไร ้

         ร้อยละ ๔๐ ล่างสุด

 11.5  ลดจํานวนการตายและจํานวนคนที่ได้รับ

         ผลกระทบจากภัยพิบัติ

เปาประสงคที่มีความสําคัญสูงสุด 30 เปาประสงค จําแนกตามกลุมเปาหมาย

สิ่งแวดล้อม (PLANET) 

(เป้าหมายที่ 6, 12, 13, 14 และ 15)
 6.1  การเข้าถงึน้ําดื่มปลอดภัย มีราคาหาซือ้ได้

12.4 การจัดการสารเคมแีละของเสียที่เป็นมิตรต่อ

       สิ่งแวดล้อม

14.4 การฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล

14.6 ยับยั้งรูปแบบการอุดหนุนประมงเกินขีดจํากัดและ 

IUU

15.2 การจัดการป่าอย่างยั่งยืน

13.1 เสริมภูมิต้านทานและขีดความสามารถในการ

ปรับตัวต่ออันตรายและภัยพิบัติทางธรรมชาติที่

เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

13.2 บูรณาการมาตรการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศในนโยบาย

15.1 อนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศบนบก น้ําจืด พื้นที่ชุ่มน้ํา

หุ้นส่วนการพัฒนา (PARTNERSHIP) (เป้าหมายที่ 17)

สันติภาพ สถาบันที่เข้มแข็ง และความยุติธรรม (PEACE) 

(เป้าหมายที่ 16)
16.2   ยุติการค้ามนุษย์ และความรุนแรงต่อเด็ก

16.5   ลดการทุจริตคอร์รัปชั่น

17.1   การระดมทรัพยากรของรัฐเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน 

17.11  เพิ่มส่วนแบ่งการส่งออกของประเทศกําลังพัฒนา

17.14  ยกระดับความสอดคล้องเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

สังคม (PEOPLE) 

(เป้าหมายที่ 1, 2, 3, 4 และ 5)
  1.3  มาตรการคุ้มครองทางสังคม
  2.1  ยุติความหิวโหย และการเข้าถงึอาหารที่   
         ปลอดภัยเพียงพอ
  2.4  ระบบการผลิตอาหารที่ยั่งยืน การเกษตรม ี  
         ภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 
  2.5   ความหลากหลายทางพันธุกรรมของเมล็ดพันธุ์
  3.3   ยุติการแพร่กระจายของ HIV และโรคติดต่อ 
  3.4   ลดการตายจากโรคไม่ติดต่อ 
  3.5   เสริมสร้างการป้องกันและการรักษาการใช้สาร
         ในทางที่ผิด (สารเสพติด)
  3.6   ลดอุบัติเหตุทางถนน
  4.1   สําเร็จการศึกษาประถม มัธยมคุณภาพเท่า
         เทียมและไม่มีคา่ใช้จ่าย
  4.2   เข้าถึงการพัฒนา การดูแล และการจัด
         การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาสําหรับเด็ก
         ปฐมวัยที่มีคุณภาพ
  5.2 ลดความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก



ความสอดคล้องระหว่าง 

1. 
ความมั่นคง

2.
ความสามารถใน

การแข่งขัน

6. 
พัฒนาระบบ

การบริหารจัดการภาครัฐ

“มั่นคง” 
ลดการทุจริตคอร์รัปชั่น (16.5)
ยุติการค้ามนุษย์และความรุนแรง
ต่อเด็ก (16.2)

ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่
ครอบคลุม และยั่งยืน (8.1)
เพิ่มส่วนแบ่งในการส่งออกของประเทศ
กําลังพัฒนา (17.11)

3. 
เสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ยุติการแพร่กระจายและการตายจาก

โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ (3.3, 3.4)

ป้องกันและรักษาการใช้สารเสพติด (3.5) 

ลดอุบัติเหตุทางถนน (3.6)

เพิ่มการเข้าถึงการศกึษาปฐมวัย ประถม 

และมัธยมที่มีคุณภาพ (4.1, 4.2)

4. 
ความเสมอภาคและเท่า

เทียมกันทางสังคม
เพิ่มความมั่นคงทางอาหารและเข้าถึง
น้ําดื่มปลอดภัย (2.1, 6.1)
จัดให้มีมาตรการคุ้มครองทางสังคมและ
เพิ่มรายได้ให้คนยากจน (1.3, 10.1)
ลดความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก (5.2)

การระดมทรัพยากรของรัฐเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน (17.1)
ยกระดับความสอดคล้องเชิงนโยบาย
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (17.14) ตั้งรับปรับตัวกับ 

Climate Change 
(11.5, 13.1, 13.2)
อนุรักษ์ ฟื้นฟู และ
จัดการระบบนิเวศ
บนบกและ
ทรัพยากรทางทะเล 
(14.4, 14.6,
 15.1, 15.2)

เพิ่มประสิทธิภาพการ
ใช้พลังงานและ
ทรัพยากร (7.3, 8.4) 
อุตสาหกรรมสเีขียว 
(9.4)
การจัดการสารเคมี
และของเสีย (12.4)
เกษตรกรรมยั่งยืน 
(2.4, 2.5)

5. 
การสร้างการเติบโต

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

และยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีเป้าประสงค์สําคัญ ๓๐ ลําดับแรก



จัดประชุมระดม
ความคิดเห็นบทบาท
ภาคเอกชนใน
การขับเคลื่อน SDG 
ภาคเอกชนร่วม
แบ่งปันประสบ-
การณ์ อาทิ บางจาก
ปิโตรเลียม  CPF 
ภาคเอกชนที่อยู่ใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ 
กว่า 50 บริษัท เข้า
ร่วมระดมความคิดเห็น

การจัดประชุม สรางเครือขายกับภาคเอกชนเพื่อสนับสนุน SDGs 
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อนุ กก. 2
ประชุมแลว 2 ครั้ง 

วันที่ 21 มกราคม 2559 
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559

กรอบแนวคดิการสงเสรมิความเขาใจและประเมนิผลการ
พัฒนาทีย่ัง่ยนืตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยนํา
เปาหมายและเปาประสงคของ SDGs เปนกรอบหลักในการพิ 
จารณา คนหาประเด็นสําคัญ และนําโครงการ/กิจกรรม
ขับเคลื่อนนําใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบและ
ระดับตางๆ มาวิเคราะหหาความสัมพันธ/ความเชื่อมโยง
การสงเสรมิความเขาใจและประเมนิผลการพัฒนาทีย่ัง่ยนืตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
ยึดหลักการวา “เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเปนผลลัพธของ
การขับเคลื่อนการนําใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
ประเด็นตางๆ” และยึดกรอบระยะเวลาที่กําหนดโดยองคการ
สหประชาชาติ (ค.ศ. 2015-2030)
การจัดการความรูการขบัเคลือ่นปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
ที่มีผลตอการบรรล ุSDGs

การจัดการความรูการขบัเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงที่มีผลตอการบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนใน
ภาพรวม 
การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีผลตอการ
บรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนรายเปาหมาย

การดําเนินงาน 
อนุกรรมการสงเสริมความเขาใจและประเมินผลการพัฒนาที่ยั่งยืน
                      ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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อนุ กก. 3 ประชุมแลว 3 ครั้ง 
วันที่ 4 กุมภาพนัธ 2559
วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559

การวางแนวทางการจัดทาํฐานขอมลูกลางของประเทศ โดย สสช.
ไดติดตามขอมูลและสถานการณการพัฒนาตัวชี้วัด SDGs รวมทั้ง
พัฒนาฐานขอมูลและสถิติของประเทศใหทันสมัย ปจจุบัน IAEG อยู
ระหวางการพัฒนาใหมีความสมบูรณ โดยมีการแบงตามสถานภาพของ
ตัวชี้วัดเปน 3 ระดับ (Tier) ณ เดือน 18 พ.ย.59 

การเผยแพรรายละเอยีดของเปาหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื สสช. ไดเผยแพร
รายละเอียดของ SDGs ฉบับภาษาอังกฤษ และภาษาไทย บนเว็บไซตของ สสช. 
เพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของใชประโยชนตอไป

การเตรียมความพรอมของขอมลูตามตวัชีว้ัด SDGs หนวยงาน
หลัก/รวม และสนับสนุนในแตละเปาหมาย อยูระหวางการจัดทํารายละเอียด
การประเมินสถานะดานขอมูล/สารสนเทศตัวชี้วัด SDGs และแบบฟอรมบันทึก 
Metadata การแลกเปลี่ยนขอมูล เพื่อสงให สศช.และ สสช. ซึ่งในการวิเคราะห
เบื้องตน พบวาไทยมีชี้วัดตัว สอดคลองกับ UN 90 ตัว ที่ไมชัดเจนอีก 107 ตัว 
ไมเกี่ยวของกับบริบทประเทศไทย 8 ตัว และไมตรงกับ UN ตองใชตวัชี้วัด ที่
เกี่ยวของ Proxy 36 ตัว

การดําเนินงาน 
อนุกรรมการพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน
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การดําเนินงาน 
อนุกรรมการพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน
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ติดตามสถานการณ์ด้านตัวชี้วัด SDG ของ UN
สถานภาพของตัวชี้วัดจํานวน 241 รายการ ที่ UN 
กําหนด แบ่งได้ดังนี้

ประชุมทีมกลั่นกรองข้อมูลของแต่ละเป้าหมาย

ตัวชี้วัดที่มีการกําหนดวิธีการวัดชัดเจน 
มีมาตรฐาน และมีการผลิตข้อมูลจาก
ประเทศต่างๆ อย่างสม่ําเสมอ

ตัวชี้วัดที่มีการกําหนดวิธีการวัดชัดเจน มี
มาตรฐาน แต่ไม่มีการผลิตข้อมูลจาก
ประเทศต่างๆ อย่างสม่ําเสมอ

ตัวชี้วัดที่ยังไม่มีการกําหนด
หลักการ และหรือมาตรฐานวิธีการ 
หรืออยู่ระหว่างการพัฒนา

ยังไม่ชัดเจน
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แหล่งข้อมูล: สํานักงานสถิติแห่งชาติ 

สถานะของตัวชี้วัด SDGs
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SDGs กับการจัดการทรัพยากรที่ดิน 

ปกปอง ฟนฟู และสนับสนุนการใชระบบนิเวศบนบกอยางยั่งยืน จัดการปาไม
อยางยั่งยืน ตอสูการกลายสภาพเปนทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดิน
และฟนสภาพกลับมาใหม และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 

รอยละของพืน้ดินทีถ่กูทําใหเสื่อมโทรม
เทียบกบัพืน้ทีท่ัง้หมด

เปาประสงคที ่15.3 
ตอสูการกลายสภาพเปนทะเลทราย ฟนฟูแผนดินที่เสื่อมโทรม 
รวมถึง  แผนดินที่ไดรับผลกระทบจากการกลายสภาพเปน
ทะเลทราย ความแหงแลง และอุทกภัย และพยายามที่จะบรรลุ
ถึงโลกที่ไรความเสื่อมโทรมของที่ดิน ภายในป 2573 

ตัวชี้วัดที ่15.3.1 
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ควรตรวจสอบสถานะข้อมูลของเป้าประสงค์/

ตัวชี้วัดตาม SDGs ที่เกี่ยวข้อง

เตรียมแนวทางการจัดทํา Roadmap เพื่อใช้ใน
การขับเคลื่อนช่วงระยะสั้น-กลาง-ยาว ต่อไป

ควรกําหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด และรวบรวม
ข้อมูลค่าปัจจุบัน (baseline) โดยอาจพิจารณาจาก
ค่าเป้าหมายในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
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 ขอเสนอแนะ



การดําเนินงานในระยะตอไป
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การดําเนินการ SDGs ในระยะตอไป
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การจดัทาํ Roadmap การขบัเคลือ่นเปาหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนืในแตละเปาหมาย
ใหสมบรูณ รวมทั้งจัดลาํดบัความสาํคญัของเปาหมายและเปาประสงคการพฒันาที่
ยั่งยืนใน 30 อันดับแรก 

จัดประชุมหารอืรวมกบัภาครัฐและเครอืขายประชาสังคมในการ
ขับเคลื่อนเปาหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื

การเตรยีมความพรอมดานระบบขอมูลและสารสนเทศ  สศช. รวมกับสํานักงาน
สถิติแหงชาติ จะทบทวนสถานะและความพรอมของขอมูล และกําหนด แนว
ทางการตดิตามประเมินผลการขับเคลือ่น SDGs โดยใชระบบแลกเปลีย่น
เชื่อมโยงขอมลู (SDMX)

จัดประชุมทมีกลัน่กรองขอมลูทีป่ระกอบดวย หนวยงานเจาภาพหลกั/รวม หนวยงานที่
เกี่ยวของ และฝายเลขานุการฯจาก สศช. และ สสช. เพื่อทวนสอบขอมูล ตัวชี้วัด ใหมี
ความถูกตองตามมาตรฐานสากลในทกุมิติ



ขอบคุณ


