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ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) 

ครั้งที่ ๑/๒๔๖๒ 
วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุม ๕๒๑ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
*************************** 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา 

 ๓.๑ การด าเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

  ๓.๑.๑ รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ และการด าเนินงานในระยะต่อไป 

  ๓.๑.๒ การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับพ้ืนที่ 

 ๓.๒ การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ๔ คณะ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  ๓.๒.๑ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  ๓.๒.๒ คณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๓.๒.๓ คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  ๓.๒.๔ คณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อทราบ 

 ๔.๑ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (ฉบับที่ ๔) 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 ๔.๒ รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามที่ กพย. มอบหมาย 
  ๔.๒.๑ สรุปผลการด าเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในเวที

นานาชาติ 
  ๔.๒.๒ สรุปผลการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ที่สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนรอบ ๓ ปี 
  ๔.๒.๓ รายงานความคืบหน้าการขับเคลื่อนการประเมินสิ่ งแวดล้อมระดับ

ยุทธศาสตร์ และการด าเนินงานในระยะต่อไป  

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 



 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๑  : เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 

 



๑-๑ 

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๒  : รับรองรายงานการประชุม 
 

 



๒-๑ 

ระเบียบวาระที่ ๒   :  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑  

 
๑. ความเป็นมา 

คณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้มีการประชุมฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๑๙ กันยายน  
พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ตึกภักดีบดินทร์ ท าเนียบรัฐบาล 

๒. ผลการด าเนินการ 

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการเพ่ือ
การพัฒนาที่ยั่งยืน ได้จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑  
เมื่อในวันพุธที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อย และได้แจ้งเวียนขอมติเพ่ือรับรองรายงานการประชุมฯ 
แล้วเมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ซ่ึงมีกรรมการฯ ที่ขอแก้ไขเพ่ิมเติม ดังนี้  

๒.๑ ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ ขอแก้ไขในหน้า ๔ ล าดับที่ ๑๑ และ ๑๒ จาก นางนุชพันธ์ กฤษณะ 
เป็น “นางนุชพันธ์ กฤษณามระ ผู้อ านวยการกองนโยบายการสร้างความเข้มแข็งทางการค้า” 
และขอแก้ไข จาก นางสาววนิดา ศักดิ์สงวนมนูญ ต าแหน่ง “นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการ” 
เป็น “นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการพิเศษ”  

๒.๒ ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ขอแก้ไขเนื้อหาในหน้า ๓๐ หัวข้อที่ ๓.๓ จาก “และมีการประชุม
ครั้งล่าสุดในวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑” เป็น “และมีการประชุมครั้งล่าสุดในวันที่  
๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑” และจาก “ปัจจุบันกระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างท าการ
รวบรวมข้อมูลรายจังหวัดส่งให้  สศช. เ พ่ือด าเนินการจัดกลุ่มจั งหวัดต่อไป” เป็น 
“กระทรวงมหาดไทยเห็นว่า ควรให้ สศช. ประสานกระทรวง/กรมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย 
เนื่องจากกระทรวงมหาดไทย (และจังหวัด) ไม่ได้จัดท าข้อมูลตัวชี้วัดรายจังหวัดทุกตัว ทั้งนี้ 
การจัดท าข้อมูลในระยะแรกควรด าเนินการในส่วนที่มีข้อมูลตัวชี้วัดที่ชัดเจนแล้ว และพัฒนา
ในระยะต่อไป” และจาก “กระทรวงมหาดไทยได้ด าเนินการปรับแผนปฏิบัติการระดับจังหวัด
รองรับไว้แล้ว” เป็น “กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้จังหวัดเชื่อมโยง SDGs เข้ากับการพัฒนา
ในระดับพ้ืนที่แล้ว โดยกระทรวงมหาดไทยมีแนวทางที่จะปรับแผนงาน/โครงการในระดับ
จังหวัดเพ่ือรองรับ SDGs ในอนาคต เพ่ือเสนอต่อ ก.น.จ. และ ก.บ.ภ. ต่อไป” 

 

 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระท่ี ๒) 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดรับรองรายงานการประชุม 

๓. มติที่ประชุม 

  

  

  









































































 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 

๓.๑.๑ รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานขับเคลื่อน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒  

และการด าเนินงานในระยะต่อไป 



๓.๑.๑-๑ 
ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระที่ ๓.๑.๑ รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนา 

ที่ยั่งยืน ในป ีพ.ศ. ๒๕๖๒ และการด าเนินงานในระยะต่อไป 

๑. ข้อเท็จจริง 

๑.๑ รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑.๑.๑ นับแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นมา เครือข่ายการแก้ปัญหาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Solutions Network: SDSN) และมูลนิธิแบร์เทลส์มันน์ ได้ร่วมจัดท ารายงาน 
รายปี “SDG Index and Dashboard” เพ่ือรายงานผลความก้าวหน้าการด าเนินงานเพ่ือบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของแต่ละประเทศ โดยใช้ตัวชี้วัดที่ครอบคลุมเป้าหมายการพัฒนา  
ที่ยั่งยืน ๑๗ เป้าหมายหลัก แบ่งเป็นข้อมูลที่เป็นทางการจากองค์กรระหว่างประเทศ เช่น 
ธนาคารโลก OECD, UNICEF, WHO และข้อมูลไม่เป็นทางการที่ได้จากการส ารวจเอง 
ของหน่วยงานวิจัยต่าง ๆ  เช่น World Data Lab, Gallup, National Science Foundation เป็นต้น 

ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในอันดับที่ ๔๐ จาก ๑๖๒ ประเทศท่ัวโลก ปรับตัวดีขึ้น
จากปี ๒๕๖๑ รวม ๑๙ อันดับ (เดิมอันดับที่ ๕๙ จาก ๑๕๖ ประเทศ) และไทยเป็นอันดับที่หนึ่ง 
ในกลุ่มประเทศอาเซียน ขณะที่เวียดนามอยู่ในอันดับที่ ๕๔ สิงคโปร์ อันดับที่ ๖๖ และมาเลเซีย 
อันดับที่  ๖๘ ตามล าดับ ทั้งนี้  จากข้อมูลในส่วน SDG Index ของประเทศไทย พบว่า 
ในภาพรวมมีคะแนนที่ดีขึ้น (๑๒ เป้าหมายหลัก) คะแนนลดลง ๓ เป้าหมายหลัก และคะแนนคงที่  
๒ เป้าหมายหลัก ซึ่งเป้าหมายหลักที่คะแนนคงที่คือ เป้าหมายหลักที่ ๑ การขจัดความยากจน 
ซึ่งประเทศไทยสามารถบรรลุเป้าหมายได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนนแล้ว  

                 
ที่มา: Sustainable Development Report ๒๕๖๒ 

ข้อมูลในส่วน SDG Dashboard ซึ่งเป็นการประเมินตัวชี้วัดที่มีความก้าวหน้าในการด าเนินการ
ต่ าที่สุด เพ่ือแสดงให้เห็นถึงประเด็นที่ควรให้ความส าคัญและด าเนินการเร่งด่วน ในกรณีของ
ประเทศไทย พบว่ามีความท้าทายสูงในเป้าหมายหลักที่ ๓ การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี 
เป้าหมายหลักที่ ๑๐ การลดความเหลื่อมล้ า เป้าหมายหลักที่ ๑๓ การรับมือการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ และเป้าหมายหลักที่ ๑๔ การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล 



๓.๑.๑-๒ 

 
๑.๑.๒ รายงานดังกล่าวมีการปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดที่ใช้ในการประเมินแต่ละปี ส่งผลให้ไม่สามารถ

เปรียบเทียบความก้าวหน้ารายปีของแต่ละตัวชี้วัดได้ ประกอบกับในบางตัวชี้วัดไม่ตรงกับตัวชี้วัด 
ที่คณะกรรมาธิการสถิติแห่งสหประชาชาติ (United Nations Statistics Division) ก าหนดไว้  
ซึ่งจากการตรวจสอบเป้าหมาย ตัวชี้วัด และสถานะของข้อมูล/ตัวชี้วัดตามกรอบตัวชี้วัดระดับ
สากลขององค์การสหประชาติ ตลอดจนค้นหาข้อมูลอ่ืน ๆ ที่สามารถน ามาใช้ในการติดตาม และ
ประเมินผลการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ พบว่า ประเทศไทยมีตัวชี้วัดที่มีข้อมูลทั้งหมด ๑๐๗ ตัวชี้วัด 
จาก ๒๔๔ ตัวชี้วัด (ร้อยละ ๔๓.๗) และอีก ๑๓๗ ตัวชี้วัดยังไม่มีข้อมูล 

ในการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทุก ๖ เดือน 
ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ นั้น หน่วยงานรับผิดชอบหลักและหน่วยงานสนับสนุนได้
ด าเนินโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  รวมถึงจัดตั้ง
กลไกเพ่ือขับเคลื่อนทั้งในระดับชาติ และระดับพ้ืนที่ ตลอดจนด าเนินการในประเด็นที่ประเทศ
ไทยยังมีความท้าทายส าคัญ อาท ิเป้าหมายหลักที ่๓ สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดี 
และส่งเสริมสวัสดิภาพส าหรับทุกคนในทุกวัย โดยได้ด าเนินนโยบายขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนระดับอ าเภอ (District Road Traffic Injury: D-RTI)  
ซึ่งหน่วยงานในระดับอ าเภอที่ด าเนินงานภายใต้คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 
(พชอ.) ร่วมกับกลไกการท างานในพ้ืนที่  ได้แก่ ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน  
และศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนท้องถิ่น ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ 
และเอกชน เป้าหมายหลักที่ ๑๐ ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ โดยได้
ด าเนินการเพ่ือ ๑) ลดความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ ซึ่งมีโครงการส าคัญ ประกอบด้วย 
โครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐและการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับชุมชน  
การพัฒนา “เศรษฐกิจฐานราก” หรือระบบเศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่น ที่สามารถพ่ึงตนเอง
ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๒) ลดความไม่เสมอภาคด้านการศึกษา โดยมีการจัดตั้ง 
“กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา” เพ่ือให้เด็กไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ 
เท่าเทียมกันทั่วประเทศ รวมถึงได้ด าเนินโครงการอ่ืน ๆ อาทิ การสร้างโอกาสทางการศึกษา
ส าหรับผู้พิการ ได้เข้าถึงการศึกษาตามสิทธิขั้นพ้ืนฐานเพ่ือสามารถพ่ึงพาตนเอง และโครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกล หรือ DLTV ให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก 
ท าให้โรงเรียนขนาดเล็กมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเพ่ิมสูงขึ้น ๓) ลดความไม่เสมอภาคด้านการ
คุ้มครองทางสังคม อาทิ การก ากับ ดูแล ให้สถานประกอบกิจการปฏิบัติตามกฎหมายและ
สนับสนุนให้แรงงานมีความรู้ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน และการบริหารจัดการให้ผู้อยู่ใน
ระบบประกันสังคม และผู้มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ทางกฎหมายประกันสังคมและกฎหมาย
เงินทดแทนอย่างทั่วถึง ๔) ลดความไม่เสมอภาคในการเข้าถึงระบบยุติธรรม โดยมุ่งเน้น 
การด าเนินงานของกองทุนยุติธรรม เพ่ือเป็นแหล่งเงินทุนส าหรับใช้จ่ายเกี่ยวกับการช่วยเหลือ



๓.๑.๑-๓ 
ประชาชนในการด าเนินคดี การขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลยการถูกละเมิดสิทธิ
มนุษยชน และการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน  

(รายละเอียดตามเอกสารแนบวาระท่ี ๓.๑.๑ – ๑) 

อย่างไรก็ตาม การรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานรายเป้าหมายหลักดังกล่าว ยังขาด 
ความชัดเจนในการเชื่อมโยงตัวชี้วัดของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนกับตัวชี้วัดของโครงการ /
กิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงาน ท าให้มีความท้าทายในการประเมินความส าเร็จของ 
การด าเนินงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้  นอกจากนี้  ยังไม่มีการก าหนด 
ค่า เป้ าหมายในหลาย เป้าหมาย ท าให้ เป็นอุปสรรคในการติดตามและประเมินผล 
การด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  

๑.๒ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ส านักงานฯ ได้วิเคราะห์เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมาย (Target) ของเป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืน กับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ ๑) และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
(แผนระดับที่ ๒) เพ่ือประมวลความสอดคล้องการก าหนดทิศทางการพัฒนาระดับประเทศกับระดับ
นานาชาติ และน าไปสู่การด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยให้สามารถบรรลุทั้ง
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ ได้ในคราวเดียวกัน  
เพ่ิมประสิทธิภาพการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ โดยได้
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง ๑๖๙ เป้าหมายของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ๑๗ เป้าหมายหลัก (Goals) 
กับ ๓๗ เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ จ านวน ๒๓ ฉบับ และ ๑๔๐ เป้าหมายระดับแผนย่อยของ
แผนแม่บทฯ ซึ่งจากการวิเคราะห์เบื้องต้น พบว่า เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง ๑๗ เป้าหมายหลัก 
๑๖๙ เป้าหมายมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติทั้ง ๖ ด้าน และแผนแม่บทฯ  
ทั้ง ๒๓ ประเด็น โดยมีความสอดคล้องโดยตรงจ านวน ๒๑ ประเด็น ดังแผนภาพ  

 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบวาระที ่๓.๑.๑ – ๒) 

 



๓.๑.๑-๔ 
๑.๓ การติดตามและประเมินผลการพัฒนาเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ และเป้าหมายการพัฒนา

ที่ย่ังยืน 

ส านักงานฯ ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ได้พัฒนาระบบ 
eMENSCR ซึ่งเป็นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกลางที่ เป็นเครื่องมือหลักในการติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 
ตามหลักการของความสัมพันธ์เชิงเหตุผล (Causal Relationship) ที่สามารถติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล (๑) ความสอดคล้องของโครงการ/การด าเนินงานกับแนวความคิดหรือทฤษฎีการพัฒนา  
(๒) กระบวนการแปลงกิจกรรม โครงการไปสู่ผลผลิต และ (๓) ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการต่าง ๆ  
สู่เป้าหมาย ซึ่งเป็นหลักการที่สอดคล้องกับแนวคิดของการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติตามหลักการ ends – 
ways - means หรือความสัมพันธ์เชิงเหตุผล (Causal Relationship) 

ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และแผนระดับที่ ๓ ทั้งในส่วนของ
แผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติการด้าน.... เข้าระบบ พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินงาน 
ตามระยะเวลาที่ก าหนด โดยโครงการ/การด าเนินงานจะต้องมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผน
ระดับที่ ๑ (ยุทธศาสตร์ชาติ) และแผนระดับที่ ๒ (แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูป
ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ)  
ผ่านแผนระดับที่ ๓ ตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และ
ระบบสามารถรองรับการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลภาครัฐอ่ืน ๆ ข้อมูลสถิติและสถานการณ์ต่าง ๆ  
ที่สามารถสะท้อนความก้าวหน้าการพัฒนาประเทศในทุกมิติที่สอดคล้องกับบริบททั้งใน
ระดับประเทศและนานาชาติที่ครอบคลุมถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  เพ่ือบูรณาการการติดตาม
และประเมินผลการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ ซึ่งระบบจะประมวลข้อมูลต่าง ๆ 
และแสดงรายงานผลการบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ในรูปแบบของ Dashboard เพ่ือให้ส านักงานฯ 
หน่วยงานของรัฐ และคณะกรรมการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
การด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ เพ่ือการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ ได้อย่างเป็น
รูปธรรม น าไปสู่การก าหนดนโยบาย โครงการและการด าเนินงานต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาประเทศต่อไป 

การติดตามและประเมินผลผ่านระบบ eMENSCR จะช่วยสนับสนุนการจัดท ารายงานความก้าวหน้า 
การพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ และการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน ดังนี้  
๑) รายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) 
๒) รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ และการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ๓) รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ และ 
การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ๔) รายงานความก้าวหน้า
การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ และสรุปผลการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนระยะ ๑๕ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๗๓) และ ๕) รายงานสรุปผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๘๐ 

๒. แผนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนส าหรับประเทศไทย (Thailand’s SDGs Roadmap) 
เพ่ือให้การขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนส าหรับประเทศไทยมีกรอบแนวทาง  
การด าเนินการที่ชัดเจน น าไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและบูรณาการ จึงควรมีการจัดท า ร่างแผน 
การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนส าหรับประเทศไทยที่ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ (๑) การสร้าง
การตระหนักรู้ (๒) การบูรณาการเชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน กับยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับที่ ๒ 
และแผนระดับที่  ๓ (๓) กลไกการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืนของประเทศที่ เป็นระบบ  



๓.๑.๑-๕ 
(๔) การจัดท าโครงการ/การด าเนินงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ผ่านการด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ (๕) ภาคีการพัฒนา และ (๖) การติดตามประเมินผลผ่านระบบติดตามและ
ประเมินผลแห่งชาติ ดังนี้ 

๒.๑ การสร้างการตระหนักรู้ 

๒.๑.๑ การจัดการความรู้ เพื่อการพัฒนาที่ยั่ งยืน โดยการถอดบทเรียนความส าเร็จและ 
ความล้มเหลว เพ่ือศึกษา วิเคราะห์ ค้นหาแนวทางการลดช่องว่างของการด าเนินงาน รวมทั้ง
พัฒนาองค์ความรู้ที่สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ใน ๕ มิติ (People – 
Planet – Prosperity – Peace - Partnership) ซึ่งมีตัวอย่างพ้ืนที่การถอดบทเรียน อาทิ  
(๑) องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ทากับการพัฒนาที่ยั่งยืน จังหวัดเชียงใหม่ (๒) การท่องเที่ยว
ชุมชนบ้านนาต้นจั่น จังหวัดสุโขทัย (๓) กลุ่มเกษตรท านานาโส่ จังหวัดยโสธร (๔) เครือข่าย
เกษตรกรรมยั่งยืนสู่ความมั่นคงทางอาหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา (๕) ต าบลดงขี้เหล็กจัดการ
ตนเอง จังหวัดปราจีนบุรี  (๖) การจัดการพลังงานชุมชนอย่างยั่งยืน องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองตาแต้ม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

๒.๑.๒ การส่งเสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจจากการปฏิบัติจริง โดยจัดกิจกรรมแข่งขัน 
เพื่อระดมความคิดเชิงสร้างสรรค์ (Mini Hackathon/Pitching) เป็นรูปแบบการระดม
ความคิดสร้างสรรค์และความร่วมมือในการหาแนวทางการแก้ไขปัญหาหรือน าเสนอนวัตกรรม
เพ่ือพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืน ผลลัพธ์ที่ได้จะช่วยปรับปรุงและยกระดับแนวทางการพัฒนา  
ที่สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

๒.๑.๓ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  โดยจัดงานก้าวพอดี  (A Bright Leap Forward) ทั้งใน
กรุงเทพมหานครและในระดับภูมิภาค เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจและกระตุ้นให้เกิด 
ความตระหนักรู้ถึงความส าคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
รวมทั้งเผยแพร่ผลการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนของภาคีเครือข่าย เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และขยายผลการท างานที่มุ่งสู่ความยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 



๓.๑.๑-๖ 
๒.๑.๔ การสื่อสารสาธารณะ โดยจัดท าสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่เข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ 

๑) สื่อรูปแบบมาตรฐานเดิม (Traditional Media) จัดท าสื่อสิ่งพิมพ์เผยแพร่องค์ความรู้
เรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน และบทเรียนการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ 
ความยั่งยืน อาทิ ๙ ย่างสู่ความยั่งยืน  

๒) สื่อรูปแบบสมัยใหม่ (Modern Media) จัดท าสื่อสารสนเทศในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและ
สร้างสรรค์ เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สู่สาธารณะในวงกว้าง ได้แก่ (๑) e-Document 
บทเรียนตัวอย่างความส าเร็จการพัฒนาที่ยั่งยืน (๒) ชุดความรู้ SDGs/SEP for SDGs 
(Knowledge Kits) และ ชุดความรู้ “D-พอ สู่ความยั่งยืน” รูปแบบ e-Article และ  
(๓ )  คลิปวิดี โอสั้ น  ผ่ านช่องทาง เว็บ ไซต์ของ  สศช .  Social Media: Facebook 
“สภาพัฒน์” และ “D-พอ Design” 

๒.๒ การบูรณาการเชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน กับยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับที่ ๒ และ 
แผนระดับท่ี ๓  

 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เห็นชอบการจ าแนกแผนออกเป็น ๓ ระดับ ได้แก่  
(๑) ระดับที่ ๑ คือยุทธศาสตร์ชาติ (๒) ระดับที่ ๒ ประกอบด้วย แผนแม่บทฯ และแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
และ (๓) แผนระดับที่ ๓ ประกอบด้วย แผนปฏิบัติราชการ และแผนปฏิบัติการด้าน…. เพ่ือให้หน่วยงาน
ของรัฐสามารถแปลงเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติได้อย่างบูรณาการ 
โดยการขับเคลื่อนของหน่วยงานของรัฐต้องสามารถน าไปสู่การบรรลุค่าเป้าหมายของแผนแม่บทฯ (Y)  
และเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ได้อย่างเป็นรูปธรรม  

ดังนั้น เพ่ือให้ทิศทางการพัฒนาของประเทศมีความสัมพันธ์กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างเป็น
บูรณาการและเป็นระบบ สามารถแปลงไปสู่การปฏิบัติที่ เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย  
ตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และทฤษฎีวงจรนโยบาย
สาธารณะ ซึ่งเป็นแก่นสารของกระบวนการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีข้างหน้า เพ่ือให้ประเทศไทย
สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงจ าเป็นต้องมีการบูรณาการเชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
กับยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับที่ ๒ และแผนระดับที่ ๓ ส านักงานฯ จะด าเนินการร่วมกับหน่วยงาน
เจ้าภาพในการศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงลึกระหว่างเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน กับยุทธศาสตร์
ชาติ แผนระดับที่ ๒ โดยเฉพาะแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับที่ ๓ ของหน่วยงาน
ของรัฐ เพ่ือบูรณาการเชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนกับทิศทางการพัฒนาประเทศอย่างเป็น
ระบบ และน าไปสู่ข้อเสนอแนะการด าเนินงานที่มีความเหมาะสมต่อไป 

๒.๓ กลไกการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน 

ปัจจุบันการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทยมีคณะกรรมการ 
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่ งยืนเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนระดับชาติเชิงนโยบาย โดยได้มีการแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการ ๔ คณะ ประกอบด้วย (๑) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  
(๒) คณะอนุกรรมการส่งเสริมความเข้าใจและประเมินผลการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (๓) คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน และ  
(๔) คณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ เพ่ือเป็นกลไกหลักในการแปลงนโยบาย 
ที่เกี่ยวกับการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไปสู่การปฏิบัติอย่างบูรณาการ  



๓.๑.๑-๗ 
 ทั้งนี้ เนื่องจากการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนมีลักษณะเป็นพลวัต และมีความเกี่ยวข้องกับหลาย

ภาคส่วน ประกอบกับบริบทเชิงนโยบายของประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลง โดยมียุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ  
ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว ดังนั้น เพ่ือให้ 
การด าเนินการสอดคล้องกับสถานการณ์ของโลกและบริบทของประเทศที่เปลี่ยนไป มีความครอบคลุม 
การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ส่งผลให้ต้องมีการปรับปรุงกลไกการขับเคลื่อน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในส่วนของคณะอนุกรรมการทั้ง ๔ คณะ ทั้งในส่วนขององค์ประกอบและ
อ านาจหน้าที่ให้มีความเหมาะสม รวมทั้งการมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ทั้ง ๑๗ เป้าหมายหลัก ที่ควรต้องมีความสอดคล้องกับหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ  
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ เพ่ือให้การด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันอย่างบูรณาการ เกิดความคุ้มค่าและประสิทธิภาพในการจัดสรรงบประมาณและ
ทรัพยากร สามารถขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและแผนแม่บทฯ ให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด
ไว้ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

๒.๔ การจัดท าโครงการ/การด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ผ่านการด าเนินการ 
ตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ ด้วยหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal 
Relationship: XYZ)  

หลักการจัดท าโครงการ/การด าเนินงาน โครงการและการด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้อง
สามารถน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์  และเนื่องจาก
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง ๑๗ เป้าหมายหลัก ๑๖๙ เป้าหมาย มีความสัมพันธ์สอดคล้อง 
กับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ ดังนั้น จะน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนา 
ที่ยั่งยืนได้ในคราวเดียวกันอย่างเป็นระบบ กล่าวคือ โครงการ/การด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืนจะเป็นโครงการ/การด าเนินงานเดียวกันกับโครงการ/การด าเนินงานเพื่อบรรลุ
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ โดยจ าแนกการจัดกลุ่มความส าคัญเร่งด่วนประกอบด้วย  
(Q๑) กลุ่มที่  ๑ มีความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินการสูงสุด (มีความเสี่ยงสูงและมีผลกระทบ 
เชิงยุทธศาสตร์ในระดับสูง) (Q๒) กลุ่มที่ ๒ มีความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินการปานกลาง (มีความเสี่ยงสูง
แต่มีผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์ในระดับต่ า) (Q๓) กลุ่มที่ ๓ มีความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินการ 
ปานกลาง (มีความเสี่ยงต่ าและมีผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์ในระดับต่ า) และ (Q๔) กลุ่มที่ ๔ มีความจ าเป็น
เร่งด่วนในการด าเนินการสูง (Quick Win) (มีความเสี่ยงต่ าแต่มีผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์สูง) โดยต้องให้
ความส าคัญกับเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ที่มีความเร่งด่วนในการด าเนินงานที่พิจารณาจากผลกระทบ
เชิงยุทธศาสตร์สูงและมีค่าความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมายสูงเป็นล าดับแรก  

 

 

 



๓.๑.๑-๘ 
โดยมีตัวอย่างการวิเคราะห์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกับเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ดังนี้ 

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายหลักที่ ๑๐ ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ  
จากรายงาน Sustainable Development Report ๒๕๖๒ ระบุว่าเป้าหมายการพัฒนาดังกล่าว 
อยู่ในระดับ Major Challenges ซึ่งเป็นระดับความท้าทายสูงสุดของรายงาน  

 

 

 

 ซึ่งเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายดังกล่าว มีความสอดคล้องกับเป้าหมายแผนแม่บทฯ ประเด็น
พ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ช่องว่างความเหลื่อมล้ าระหว่างพ้ืนที่ลดลง ซึ่งอยู่ใน (Q๑) กลุ่มที่ ๑  
มีความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินการสูงสุด 

 
ดังนั้น การจัดท าโครงการที่ขับเคลื่อนการพัฒนาตามเป้าหมายแผนแม่บทฯ ความเหลื่อมล้ าระหว่าง
พ้ืนที่ลดลง จะสามารถช่วยขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายหลักที่ ๑๐ ลดความไม่เสมอภาค
ภายในและระหว่างประเทศ ที่อยู่ในระดับ Major Challenge ได้ในโครงการเดียวกัน 

๒.๕ ภาคีการพัฒนา 

ความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ ในการเป็นภาคีสานพลังขับเคลื่อนการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมจะเป็น
ปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งในระดับ
พ้ืนที ่ระดับประเทศ และระดับสากล โดยมีภาคีการพัฒนาจากภาคส่วนต่าง ๆ ดังนี้ 

๒.๕.๑ ภาคธุรกิจเอกชน 

๑) การส่งเสริมภาคธุรกิจเอกชนในการด าเนินงานเพื่อความยั่งยืน โดยกระตุ้นให้เกิดแนว
ทางการบริหารธุรกิจสู่ความยั่งยืนที่สร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้า พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายอย่างสมดุล รวมทั้งการเก็บข้อมูลและการจัดท าตัวชี้วัด เพ่ือติดตามการด าเนินงาน
ให้เห็นผลเชิงประจักษ์ และพร้อมขยายผลงานด้านความยั่งยืนให้สอดรับกับแนวโน้ม 
การลงทุนทางธุรกิจและการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  

๒) การสนับสนุนองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่เป็นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของโลก 
(Global Trend) เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทองค์กรธุรกิจ อาทิ การใช้



๓.๑.๑-๙ 
เทคโนโลยี/นวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือออกแบบปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต 
การบริหารจัดการองค์กรธุรกิจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อยู่ร่วมกับสังคมและสิ่งแวดล้อม
ได้อย่างยั่งยืน 

๓) การเชื่อมประสานแนวทางการพัฒนาด้านความยั่งยืนร่วมกันระหว่างองค์กรธุรกิจ 
ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก เพ่ือกระตุ้นและหนุนเสริมให้เกิดการขยายผล 
การบริหารธุรกิจอย่างยั่งยืนสู่ธุรกิจเครือข่าย และธุรกิจคู่ค้าในห่วงโซ่ธุรกิจ (Supply Chain) 
รวมทั้งแนวทางการหนุนเสริมการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการรายย่อย ผู้ประกอบการ
ธุรกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง เติบโตไปด้วยกันกับสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน  

๒.๕.๒ ภาควิชาการ 

๑) การส่งเสริมการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action Learning) โดยพัฒนาหลักสูตรการเรียน 
เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่จะเติบโตขึ้นเป็น
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพในอนาคตและพลังพลเมืองที่ได้รับการพัฒนาผ่านการเรียนรู้
สามารถด ารงชีวิตให้สอดรับกับบริบทของการพัฒนาที่ยั่งยืน อาทิ การพัฒนารายวิชา
เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ในหลักสูตรการศึกษาท่ัวไปในระดับอุดมศึกษา 
เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งปรับทัศนคติและพฤติกรรมของเยาวชนคนรุ่นใหม่ 
ในฐานะผู้บริโภคที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในห่วงโซ่คุณค่าของการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
และมีประสิทธิภาพ  

๒) การสนับสนุนการบริการวิชาการเชิงปฏิบัติการ (Action Academic Service) พัฒนา
ระบบการเรียนรู้ SDGs/SEP for SDGs ออนไลน์ (E-Learning) โดยจัดการองค์ความรู้
และเผยแพร่ตัวอย่างที่เป็นต้นแบบความส าเร็จเพ่ือน าไปสู่การเรียนรู้  ขยายผลการพัฒนา
ทั้งในประเทศ และในเวทีนานาชาติ 

๓) การวิจัยเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Action Research) น างานวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของ 
การพัฒนาเมืองน่าอยู่ พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน/เศรษฐกิจฐานรากให้เกิดความเข้มแข็งและ
ยั่งยืน โดยมีสถาบันการศึกษาและภาคีการพัฒนาในพ้ืนที่ร่วมกัน พัฒนาพ้ืนที่กลาง 
(Platform) ในการท างานพัฒนาบนฐานข้อมูลและความรู้สมัยใหม่ โดยใช้ พ้ืนที่จริง 
เป็นห้องปฏิบัติการที่มีชีวิต (Living Lab) เพ่ือพัฒนานวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาและ
ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนให้เกิดข้ึนในพื้นท่ี  

๒.๕.๓ ภาคประชาสังคม 

๑) การสนับสนุนเครือข่ายและพื้นที่การท างานร่วม (Platform) เพ่ือให้องค์กร หน่วยงาน 
หรือบุคคลที่ท างานหรือสนใจการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและยุทธศาสตร์ชาติ 
ได้เข้ามาเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตลอดจนวางแผนการท างานร่วมกัน เพ่ือให้
เครือข่ายเกิดการยกระดับและสานพลังเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ 

๒) การบูรณาการเพื่อสานพลังการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและผ่านพื้นที่
รูปธรรมในทุกระดับ (เขต-จังหวัด-อ าเภอ-ต าบล) โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
ในสังคม ทั้งภาคนโยบาย ภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม รวมถึงการสนับสนุน
กระบวนการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและ
ยุทธศาสตร์ชาติ 



๓.๑.๑-๑๐ 
๓) การร่วมก าหนดประเด็นเพื่อการพัฒนา  ให้ เป็นยุทธศาสตร์การท างานร่วมกัน 

ของหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นเรื่องที่สะท้อนปัญหาคุณภาพชีวิตจากในพ้ืนที่ 
ซ่ึงเป็นปัญหาสังคมเรื้อรัง อาทิ สังคมสูงวัย อุบัติเหตุทางถนน โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือเป็น
ประเด็นที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาและขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและ
ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ เพ่ือน าไปสู่การเพ่ิมสุขภาวะและความเป็นธรรม  
ในสังคม โดยเป็นความร่วมมือในลักษณะพหุภาคี (Multi-Sectoral Coordination) 

๔) การส่งเสริมการสร้างพื้นที่ปฏิบัติการแห่งการเรียนรู้ เพื่อความยั่งยืน (SDGs Lab)  
ในระดับพ้ืนที่/ท้องถิ่นชุมชน โดยส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาที่น าไปสู่ 
การบริหารจัดการตนเองของชุมชนบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เชื่อมโยงบูรณาการ
การท างานร่วมกันระหว่างเครือข่ายและภาคส่วนต่าง ๆ โดยมีกลไกระดับต าบล ระดับเขต 
ระดับอ าเภอ และระดับจังหวัดในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืน   

๒.๕.๔ การด าเนินงานร่วมกับภาคีเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ 

นอกจากการประสานความร่วมมือภายในประเทศแล้ว ประเทศไทยเล็งเห็นความส าคัญของ 
การเสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ เพ่ือเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี 
ตลอดจนเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่จะช่วยยกระดับการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนา 
ที่ยั่งยืนของประเทศไทย โดยส านักงานฯ จะด าเนินงานประสานความร่วมมือกับภาคีเพ่ือ 
การพัฒนาระหว่างประเทศที่หลากหลาย เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน อาทิ 

๑) ความร่วมมือกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development 
Program: UNDP) ในการด าเนินงานศูนย์นวัตกรรมระดับภูมิภาค (Regional Innovation 
Centre: RIC) ในประเทศไทย โดยมีส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(สศช.) และ UNDP เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการด าเนินการ รวมทั้งมีแผนขยาย
ความร่วมมือกับสถาบันวิชาการทางด้านนโยบายศึกษาที่เกี่ยวข้อง หรือองค์กรเครือข่าย 
ที่ท างานด้านนวัตกรรมการพัฒนา ความร่วมมือในการจัดตั้ง RIC มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
ให้  RIC เป็นเวที เชื่อมโยงภาคี เครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และ 
ภาคประชาชน ทั้งในระดับพ้ืนที่ ระดับประเทศและนานาชาติ เพ่ือการออกแบบ ทดลอง 
และสร้างนวัตกรรมเชิงนโยบายที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักคนเป็นศูนย์กลางของ 
การพัฒนา ตลอดจนมุ่งที่จะพัฒนา RIC สู่การเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ในการจัดท า
นวัตกรรมเชิงนโยบายให้กับบุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศไทยและประเทศ
ต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
และการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในปี พ.ศ. ๒๕๗๓ ร่วมกัน  

ความร่วมมือในการด าเนินงานของ RIC ในระยะ ๓ ปีแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ –  
๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) จะท าหน้าที่เป็นหุ้นส่วนส าคัญในการสนับสนุนการขับเคลื่อน SDGs 
ของประเทศไทยและภูมิภาคอย่างเป็นระบบผ่านการด าเนินกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ และ
การพัฒนานวัตกรรมเชิงนโยบายในมิติที่หลากหลาย โดยใช้เครื่องมือเชิงนโยบาย 
ที่หลากหลาย การด าเนินงานจะครอบคลุม การวิเคราะห์สถานการณ์ในการขับเคลื่อน 
SDGs การระบุช่องว่างการขับเคลื่อน SDGs จากสถานะในปัจจุบัน รวมทั้งการจัดท า
ข้อเสนอเชิงนโยบาย ตลอดจนพัฒนาการติดตามประเมินผลเพ่ือปรับตัวให้ทันต่อ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (dynamic) โดยมุ่งเน้นการท างานทั้งระดับ



๓.๑.๑-๑๑ 
แนวราบหรือภาพกว้าง (horizontal) คือ เป็น platform ที่น านวัตกรรมสู่การขับเคลื่อน SDGs 
ทั้งในรูปแบบการระดมความคิดเห็นและการจัดกิจกรรมระดับนานาชาติ  โดยความร่วมมือ
กับเครือข่ายผู้ เชี่ยวชาญจากต่างประเทศของ UNDP และระดับแนวดิ่งหรือเชิงลึก 
(vertical) คือ มุ่งเน้นการศึกษาและขับเคลื่อนประเด็นและความท้าทายส าคัญของ
ประเทศไทย (priority issues) ที่เกี่ยวข้องกับหลายเรื่องที่เชื่อมโยงกัน (cross-cutting) 
รวมทั้งสอดคล้องกับเป้าหมาย SDGs  

๒) ความร่ วม มื อกั บองค์ การ เพื่ อความร่ วมมื อและการพัฒนาทาง เศรษฐกิ จ  
(The Organisation for Economic Co-operation and Development: OECD) 
น าโดย ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) มีวัตถุประสงค์หลัก 
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และแบ่งปันประสบการณ์ร่วมกับ OECD เกี่ยวกับการขับเคลื่อน 
SDGs ตลอดจนมุ่งเรียนรู้การประยุกต์ใช้แนวปฏิบัติที่ดีของการพัฒนาในระดับสากลเพ่ือ 
การขับเคลื่อน SDGs ของไทยให้เกิดประสิทธิภาพและเหมาะสมกับบริบทด้านเศรษฐกิจ 
การเมือง สังคม สิ่งแวดล้อม และปัจจัยเชิงสถาบัน ทั้งในระดับประเทศ และท้องถิ่น รวมถึง
การวิเคราะห์ศักยภาพและสถานะ ตลอดจนความท้าทายที่ส าคัญของไทยในการขับเคลื่อนสู่
เป้าหมาย SDGs เพ่ือส่งเสริมบทบาทหน้าที่สร้างสรรค์ของไทยในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ 
แนวทาง และเทคนิคสมัยใหม่ในการขับเคลื่อน การติดตาม และการประเมินผลแผนและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศร่วมกับประเทศเพ่ือนบ้านในภูมิภาคและองค์กรระหว่าง
ประเทศชั้นน า 

การด าเนินความร่วมมือกับภาคีการพัฒนาระหว่างประเทศข้างต้นจะส่งเสริมศักยภาพ 
ของประเทศไทยในการก้าวสู่การเป็นประเทศที่มีการพัฒนาด้านนวัตกรรมเชิงนโยบาย  
ที่ เข้มแข็ ง ในการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาเชิ งรุกในระยะยาวที่ สอดรับกับ 
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต ทั้งนี้การกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหุ้นส่วน
การพัฒนาอย่างสม่ าเสมอนั้นยังส่งเสริมบทบาทที่ดีของไทยในการเป็นผู้น าในการสร้าง
นวัตกรรมเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนอีกด้วย 

๒.๖ การติดตามผ่านระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)  

ส านักงานฯ จะน าผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงลึกของเป้าหมายของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
กับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติไปเป็นข้อมูลประกอบ  
การเชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ในระบบ eMENSCR ที่มีข้อมูลแผนระดับ ๓ ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ข้อมูลสถิติและสถานการณ์
ต่าง ๆ รวมทั้งงานวิจัย ซึ่งภายหลังจากระบบ eMENSCR เชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ 
ในระดับเป้าหมาย จะสามารถใช้ระบบ eMENSCR เป็นเครื่องมือหลักในการวิเคราะห์ข้อมูล
ประกอบการจัดท า/พัฒนาโครงการที่ต้องมีการจัดล าดับความส าคัญ เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินการ 
ให้สามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ พร้อมส าหรับการติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อน
เป้ าหมายการพัฒนาที่ ยั่ งยืนของหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องในระดับโครงการ/การด า เนินงาน 
(Projects/Activities) น าไปสู่การวิเคราะห์หาช่องว่าง/ความซ้ าซ้อนการพัฒนาที่สามารถส่งผลต่อ 
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และเป้าหมายการพัฒนา 
ที่ยั่งยืนในคราวเดียวกันได้อย่างเป็นระบบ น าไปสู่การก าหนดนโยบาย โครงการและการด าเนินงานต่าง ๆ 
เพ่ือพัฒนาประเทศบนหลักฐานเชิงประจักษ์ต่อไป 



๓.๑.๑-๑๒ 
๓. ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

๓.๑ เห็นชอบหลักการร่างแผนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนส าหรับประเทศไทยในข้อ ๒ ตามที่
ส านักงานฯ เสนอ และมอบหมายให้ส านักงานฯ ด าเนินการจัดท าแผนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนา 
ที่ยั่งยืนส าหรับประเทศไทยในรายละเอียดร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ต่อไป 

๓.๒ เห็นชอบการยกเลิกการด าเนินงานต่าง ๆ ตามที่คณะอนุกรรมการต่าง ๆ ภายใต้คณะกรรมการเพ่ือ 
การพัฒนาที่ยั่งยืนได้เคยมีข้อสั่งการหรือมีมติ รวมทั้ง ยกเลิกการให้หน่วยงานรายงานความก้าวหน้าทุก ๆ 
๖ เดือน และให้ใช้ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) เป็นกลไกหลักในการติดตาม
ประเมินผลการขับเคลื่อนตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

๔. มติที่ประชุม 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 



๑ 

 

รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ร่วม ได้รายงานความก้าวหน้าการด าเนินการตาม Roadmap การขับเคลื่อน
เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน แบ่งเป็น ๒ ช่วง ได้แก่ ๑) ช่วงเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑ และ ๒) ช่วง
เดือนมกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๒ ตลอดจน ปัญหา อุปสรรค ในการขับเคลื่อนเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
สรุปได้ดังนี้  

เป้าหมายที่ ๑ : ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที ่
หน่วยงานเจ้าภาพหลักร่วม : มท./พม  

๑.๑) ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน  

๑) ภาพรวม : ๑) การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” คณะรัฐมนตรี
ได้มีมติมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพหลักในการขับเคลื่อนการบูรณาการหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินโครงการฯ โดยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน ๔ ระดับ ได้แก่ 
ระดับชาติ ระดับจังหวัด / กทม. ระดับอ าเภอ / เขต และทีมขับเคลื่อนฯ ระดับต าบล เพ่ือบูรณา
การชุดความรู้ / กรอบหลักการในการด าเนินงานจ านวน ๑๐ เรื่อง ลงสู่ระดับพ้ืนที่ ได้แก่ ๑. สัญญา
ประชาคม ผูกใจไทยเป็นหนึ่ง ๒. คนไทยไม่ทิ้งกัน ๓. ชุมชนอยู่ดีมีสุข ๔. วิถีไทยวิถีพอเพียง ๕.  
รู้สิทธิ รู้หน้าที่ รู้กฎหมาย ๖. รู้กลไกการบริหารราชการ ๗. รู้รักประชาธิปไตย ไทยนิยม ๘. รู้เท่าทัน
เทคโนโลยี ๙. ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด และ ๑๐. งานตามภารกิจของหน่วยงาน (Function) โดย
เป็นการด าเนินงานร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การคลัง แรงงาน ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม ศึกษาธิการ กลาโหม ฯลฯ ๒) การด าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อน
เศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ หมู่บ้าน / ชุมชนละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขของโครงการ มีความโปร่งใส เน้นความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ และต้องเป็นโครงการ
ที่ก่อให้เกิดผลิตภาพ (Productivity) สามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้แก่ประชาชน
อย่างยั่งยืน และโครงการเพ่ิมศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพ่ือสร้างงาน 
สร้างอาชีพ เพ่ิมรายได้ และความม่ันคงในชีวิต โดยการฝึกอาชีพเสริมเพ่ือการมีงานท าหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ (จ านวน ๖๐ ชม) และ (จ านวน ๑๘ ชม.) หลักสูตรการฝึกอบรม อาทิ  
ช่างอเนกประสงค์ การประกอบอาหารไทย ศิลปะประดิษฐ์  ผลการด าเนินงาน ๒๘๑,๗๐๗ คน 

๒) การขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ : “ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยตามโครงการไทยนิยม 
ยั่งยืน ระดับต าบล / ชุมชน” จ านวน ๗,๖๖๘ ทีม ประกอบไปด้วยข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
หน่วยงานด้านความมั่นคง ปราชญ์ชาวบ้าน จิตอาสาในพ้ืนที่ จ านวน ๗ – ๑๒ คน ท าหน้าที่สร้าง
การรับรู้และความเข้าใจให้กับประชาชนในหมู่บ้าน / ชุมชน จ านวน ๘๒,๓๗๑ แห่งทั่วประเทศ 
เกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาล งบประมาณ และข้อมูลส าคัญตามชุดความรู้ / กรอบหลักการในการ
ด าเนินงาน ๑๐ เรื่อง ผ่านการลงพื้นที่จัดเวทีประชาคม ซึ่งด าเนินการทั้งสิ้น ๔ ครั้ง ตั้งแต่วันที่  
๒๑ กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ (ตามมติคณะรัฐมนตรีลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ 
รับทราบการปรับกรอบระยะเวลาการด าเนินโครงการฯ) 

๑.๒) กลไกการขับเคลื่อน : มีการแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ
ไทยนิยม ยั่งยืน ในหลายระดับ เช่น ระดับประเทศ (นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน) ระดับจังหวัด (ผู้ว่า
ราชการจังหวัดเป็นประธาน) ระดับอ าเภอ (นายอ าเภอเป็นประธาน) ระดับต าบล (ข้าราชการหรือ



๒ 

 

เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปราชญ์ชาวบ้าน จิตอาสาในพ้ืนที่ จ านวน ๗ - ๑๒ คน) เป็นต้น รวมทั้งมีการแต่งตั้ง
คณะท างานเพ่ือขับเคลื่อนเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เปูาหมายที ่๑ 

๑.๓) ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ : ไม่มี 
 

เป้าหมายที่ ๒ : ยุติความหิวโหย บรรลุความม่ันคงทางอาหาร และยกระดับโภชนาการ และส่งเสริม
เกษตรกรรมที่ย่ังยืน 
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก : กษ. 

๑.๑) ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน 

๑) ภาพรวม : โครงการที่ส าคัญ ได้แก่ ลดการขาดสารอาหาร ๑) ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
นักเรียนโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัย (ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ๑-๓) จ านวน ๕๒๔,๖๑๗ คน (๑) 
โครงการอาหารเสริม (นม) : จัดสรรเงินอุดหนุนเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ในอัตราวันละ ๗ บาท  ปี
ละ ๒๖๐ วัน หรือคนละ ๑,๘๒๐ บาท/ปี จ านวน ๕๒๔,๖๑๗ คน (๒) โครงการอาหารกลางวัน : 
จัดสรรเงินอุดหนุนเป็นค่าอาหารกลางวันให้นักเรียนโรงเรียนการกุศลและโรงเรียนเอกชนสามัญ
ทั่วไปที่ประสบภาวะ ทุพโภชนาการและขาดแคลน คนละ ๒๐ บาท/วัน ปีละ ๒๐๐ วันหรือคนละ 
๔,๐๐๐ บาท/ปี จ านวน ๑๗๔,๗๒๘ คน การเพิ่มผลิตภาพทางการเกษตร และรายได้ของ
เกษตรกร ๑) ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ผลการด าเนินงาน 
พั ฒนาศั กยภาพของ  ศพก .  โ ดย พั ฒนาแปลง เ รี ยนรู้ ด้ านการ เกษตร  ด้ านบั ญชี  
ด้านชลประทาน และด้านการประมง ครบทั้ง ๘๘๒ ศูนย์ ๒) ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลง
ใหญ่ การบริหารจัดการและขับเคลื่อนระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ เปูาหมาย ๑,๗๕๐ 
แปลง โดยการวิเคราะห์จัดท าแผน/ปรับปรุงข้อมูล (แปลงปี ๖๐ - ๖๑ -๖๒) ๑,๘๕๓ แปลง 
ถ่ายทอดความรู้ (แปลงปี ๖๐ - ๖๑ -๖๒) ๑,๘๕๓ แปลง สร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้า (แปลงปี ๖๐ -๖๑) 
๑,๓๔๔ แปลง พัฒนาเกษตรกรเป็นผู้จัดการแปลง ๑,๐๐๐ ราย อยู่ระหว่างวิเคราะห์จัดท าแผนและ
ปรับปรุงข้อมูล ๓) การพัฒนาเกษตรอินทรีย์  ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้การเป็นนักส่งเสริม
เกษตรอินทรีย์ให้กับเจ้าหน้าที่ และผู้แทนเกษตรกร เปูาหมาย ๙,๐๐๐ ไร่ ๑,๘๐๐ ราย โดยเน้นการ
ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์) (กข.) เปูาหมาย ๓๐๐,๐๐๐ ไร่ ผลการด าเนินงาน : 
๔๒๙,๑๐๓.๓๕ ไร่ ๔) ธนาคารเชื้อพันธุ์พืช ผลการด าเนินงาน (๑) การอนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมพืชไว้
ในธนาคารเชื้อพันธุกรรมพืช (Gene bank) รวม ๖๒,๙๔๒ ตัวอย่างพันธุ์ (๒) การอนุรักษ์จุลินทรีย์
ไว้ในแหล่งเก็บรักษาจุลินทรีย์ (Culture Collection) รวม ๗,๕๘๑ ไอโซเลท (๓) การอนุรักษ์
ตัวอย่างพันธุ์พืช วัชพืช และแมลงไว้ในพิพิธภัณฑ์ รวม ๕๙๓,๘๐๗ ตัวอย่าง (๔) การอนุรักษ์พันธุ์
พืชไว้ในแปลงรวบรวมพันธุ์ (Field Gene bank/ Field Collection) และการอนุรักษ์ไว้ในถิ่นเดิม 
รวมทั้งสิ้น ๑๑,๗๒๒ สายพันธุ์/พ้ืนที ่๘๕๙ ไร่ 

๒) การขับเคลื่อนในระดับพื้นที ่: ๑) ขับเคลื่อนนโยบายมหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วันแรกของชีวิต :ทุกเขต
สุขภาพ ขับเคลื่อนนโยบายมหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วัน และประกาศนโยบายฯ ระดับจังหวัด อ าเภอและ
ต าบล (๑๒ เขตสุขภาพ) ๒) การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map)  
การจัดท าฐานข้อมูลเพ่ือรองรับเขตเกษตรเศรษฐกิจ ๕ ชนิดพืช จัดท าแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหาร
จัดการเชิงรุกออนไลน์ (Agri-Map Online) ส ารวจและวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจเพ่ือสนับสนุนเขต
เกษตรเศรษฐกิจ ส ารวจและจัดท าเขตการใช้ที่ดิน ส ารวจและจัดท าแผนที่สภาพการใช้ที่ดิน (มาตรา



๓ 

 

ส่วน ๑: ๒๕,๐๐๐) ๔๑ จังหวัด การส ารวจและจัดท าฐานข้อมูล ปรับปรุงข้อมูลเขตเหมาะสม
ส าหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และจัดท าฐานข้อมูล
สนับสนุนนโยบายการบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรม (Zoning) ๑๓ ชนิดพืช พัฒนาระบบเพ่ิม
ประสิทธิภาพการเข้าถึงเชิงพ้ืนที่ส าหรับพืชเศรษฐกิจระยะที่ ๒ จ านวน ๑ โครงการ จัดท าแผนที่
ความเหมาะสมของที่ดินส าหรับปลูกพืชสมุนไพร ๑๐ ชนิดพืช ขณะนี้ด าเนินการได้ ร้อยละ ๕ 

๑.๒) กลไกการขับเคลื่อน : มีการแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือขับเคลื่อนเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เปูาหมายที ่๒ 

๑.๓) ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ : ตัวชี้วัดบางตัว เช่น ตัวชี้วัดที่ ๒.๑.๑ ร้อยละความชุกของผู้ขาด
สารอาหาร และ ๒.๑.๒ ความชุกของความไม่มั่นคงทางอาหาร หน่วยงาน FAO มีความประสงค์ให้
ประเทศไทยจัดเก็บตัวชี้วัดเอง ซึ่งขณะนี้ ส านักงานสถิติแห่งชาติร่วมกับส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
อยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูลความเป็นไปได้ในการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าว และปัญหาและอุปสรรคจาก
ปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเกิดโรคระบาด ภัยพิบัติ ส่งผลให้ 
ไม่สามารถเก็บน้ าเชื้อจากสัตว์น้ าได้ 

 

เป้าหมายที่ ๓ : สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดี และส่งเสริมสวัสดิภาพส าหรับทุกคนในทุกวัย  
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก : สธ.  

๑.๑) ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน 

๑) ภาพรวม : โครงการที่ส าคัญ ได้แก่ ๑) ระบบบริการที่มีคุณภาพ มีการพัฒนาเครือข่ายและระบบ
บริการสุขภาพระดับจังหวัด Zoning & Network เพ่ือการดูแลแบบไร้รอยต่อ ๒) การส่งเสริม
พฤติกรรมสุขภาพที่ดีและลดปัจจัยเสี่ยง พัฒนาระบบสุขภาพแม่และเด็กอย่างยั่งยืน ๓) การสร้าง
ภาคีเครือข่ายและการบูรณาการความร่วมมือ ทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชนท้องถิ่น อสม. และภาคี
เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ให้มีส่วนร่วมในการ ค้นหา คัดกรองความเสี่ยง ติดตามและดูแลหญิงตั้งครรภ์
และหลังคลอดโดยเฉพาะในรายที่มีความเสี่ยง ยังคงขับเคลื่อนนโยบาย “มหัศจรรย์ ๒,๕๐๐ วันแรก
ของชีวิต” และ ๔) ด าเนินการตามยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการยุติปัญหาเอดส์ พ.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๗๓ โดย “ลดการติดเชื้อเอชไอวีใหม่ ลดการตายจากเอดส์ ลดการเลือกปฏิบัติจากเอดส์”  
๕) ขับเคลื่อนการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติปูองกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 
๒๕๕๙ และยุทธศาสตร์การปูองกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ผ่านโครงการ “รักเป็น 
ปลอดภัย” ให้กับภาคีเครือข่าย ๕ รุ่น (๒๕๐ คน) ปัจจุบัน มีจ านวนแกนน าวัยรุ่นที่ผ่านการอบรม
ตามแผนดังกล่าว จ านวน ๒,๖๙๖ คน /๕๐ จังหวัดพ้ืนที่น าร่อง ๖) โครงการ “ทุกคนที่อาศัยอยู่บน
แผ่นดินไทย ได้รับความคุ้มครองหลักประกันสุขภาพอย่างถ้วนหน้า ด้วยความมั่นใจ” ปัจจุบันผู้มีสิทธิ
ในระบบประกันสุขภาพมีการลงทะเบียนสิทธิในระบบประกันสุขภาพ จ านวน ๖๖,๔๗๙,๕๘๑ คน 
ความครอบคลุมสิทธิในระบบประกันสุขภาพของประเทศ (Universal Health Coverage: UHC) 
เป็นร้อยละ ๙๙.๙๔ 

๒) การขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ : นโยบายขับเคลื่อนการด าเนินงานปูองกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
ทางถนนระดับอ าเภอ (District Road Traffic Injury : D - RTI) ซึ่งหน่วยงานในระดับอ าเภอ 
ที่ด าเนินงานภายใต้คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ) ร่วมกับกลไกการท างาน
ในพ้ืนที ่ได้แก่ ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน และศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน
ท้องถิ่น ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน โดยในปี ๒๕๖๑ มีอ าเภอที่ด าเนินงาน



๔ 

 

ปูองกันการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนระดับอ าเภอ ดี่เยี่ยม ระดับทอง ๗๓ อ าเภอ ระดับเงิน 
๔๘ อ าเภอ ทองแดง ๑๓ อ าเภอ และมีทีมด าเนินงานปูองกันการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน
ระดับต าบล ระดับทอง จ านวน ๓๓ ทีม ระดับเงิน ๑๒ ทีม 

๑.๒) กลไกการขับเคลื่อน : ไม่มี 

๑.๓) ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ : ไม่มี 

 

เป้าหมายที่ ๔ : สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียมและ
สนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก : ศธ.  
๑.๑) ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน 

๑) ภาพรวม : ๑) การประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ โดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียน ป. ๖ และ ม. ๓ ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับ 
ป. ๖ เพ่ิมสูงขึ้นทุกวิชา แต่มีเพียงวิชาภาษาไทยที่ได้คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ ๕๐ ส่วนค่าคะแนน
เฉลี่ย ชั้น ม.๓ เพ่ิมสูงขึ้นในวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ๒) พัฒนาหลักสูตร 
คัดเลือกและสนับสนุนการใช้สื่อที่เหมาะกับเด็กปฐมวัย และสร้างความเข้าใจหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช ๒๕๖๐ ด้วยระบบทางไกล และประชุมปฏิบัติการชี้แจงเพ่ือเพ่ิม
ความส าคัญกับการศึกษา โดยได้เร่งด าเนินการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เด็กปฐมวัย ใน
โรงเรียนเอกชนจ านวน ๓,๒๗๓ แห่งในโรงเรียน สพฐ. จ านวน ๒๖,๔๖๑ แห่ง ๓) โครงการอาชีวะ
พันธุ์ใหม่ จัดหลักสูตรอาชีวะพันธุ์ใหม่ที่เน้นผลิตช่างในอุตสาหกรรมเปูาหมายของประเทศ ๖ สาขา 
ได้แก่ สาขาวิชาช่างอากาศยาน สาขาวิชาระบบขนส่งทางราง สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์และ
หุ่นยนต์ สาขาวิชาหุ่นยนต์เพ่ือการอุตสาหกรรม สาขาวิชาโลจิสติกส์ และสาขาวิชาเกษตรก้าวหน้า 
มีวิทยาลัยอาชีวศึกษาเข้าร่วมทั้งหมด ๒๗ แห่ง เปูาหมายการผลิต ๘,๕๐๐ คน ใน ๕ ปี  
๔) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ Education to Employment : 
Vocational Boot Camp (E to E) เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน ปวช. นักศึกษา ปวส. 
ชั้นปีสุดท้าย และประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ให้เกิดสมรรถนะและความช านาญใน
วิชาชีพตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ที่ผ่านมาได้ด าเนินการจัดฝึกอบรมในสถานศึกษา 
ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ และสถานประกอบการ รวมทั้งสิ้น ๓ ครั้ง มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม
กว่า ๑๒๔,๐๕๔ คน (ปี พ.ศ.๒๕๖๐ จ านวน ๖๐,๘๒๐ คน และ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวน ๖๓,๒๓๔ 
คน) 

๒) การขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ : ๑) การจัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคน
อาชีวศึกษา จ านวน ๑๘ แห่ง ทุกภูมิภาค ภายใต้โครงสร้าง ๑ ศูนย์กลาง ๖ ศูนย์ภูมิภาค ๑๘ ศูนย์
กลุ่มจังหวัด ร่วมกับสถานศึกษาและทุกภาคส่วนในพ้ืนที่ โดยน าระบบข้อมูล Big Data มาบริหาร
จัดการข้อมูลการผลิตและพัฒนาก าลังคน (Demand Side and Supply Side) ๒) โครงการ
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning TV : DLTV) ครอบคลุมโรงเรียนขนาด
เล็กทั่วประเทศ โดยโรงเรียนขนาดเล็กน า DLTV ไปใช้จัดการเรียนการสอน เพ่ือแก้ปัญหาคุณภาพ
การศึกษาตกต่ า เนื่องจากขาดแคลนครู มีโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้ DLTV จ านวน 
๑๕,๓๖๙ แห่ง 



๕ 

 

๑.๒) กลไกการขับเคลื่อน : มีการแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการขับเคลื่อนเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
เปูาหมายที ่๔ 

๑.๓) ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ : ไม่มี 
 

เป้าหมายที ่๕ : บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศ และให้อ านาจของผู้หญิงและเด็กหญิงทุกคน 
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก : พม.  
๑.๑) ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน 

๑) ภาพรวม : โครงการที่ส าคัญ เช่น ๑) โครงการคุ้มครองช่วยเหลือผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงใน
ครอบครัว โดยจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการในระดับชุมชน รุ่นที่ ๑ และรุ่นที่ ๒ ใน ๑๐ 
จังหวัด รวมจ านวนทั้งสิ้น ๑๐๑ คน เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะการปูองกัน เฝูาระวัง 
และแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ๒) โครงการ “ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
สตรีพิการ ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ สู่การปฏิบัติ” โดยจัดสรรกรอบวงเงินจากกองทุน
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการสนับสนุนให้ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดเพ่ือให้จังหวัดขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรีพิการสู่การปฏิบัติ ๓) การ
ประกาศเจตนารมณ์ในการยุติความรุนแรงดังกล่าว ภายใต้แนวคิด “He ForShe : ปรับ
พฤติกรรม เปลี่ยนความคิด ยุติความรุนแรง” เพ่ือส่งเสริมบทบาทของผู้ชายในการมีส่วนร่วมยุติ
ความรุนแรงในทุกรูปแบบ และก าหนดให้ปี ๒๕๖๒ เป็นปีแห่งการรณรงค์ยุติความรุนแรงฯ  
๔) โครงการสร้างพ้ืนที่ปลอดภัย ไร้ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และครอบครัว เพ่ือช่วยแก้ไข
ปัญหาความไม่ปลอดภัยและความรุนแรงที่เกิดข้ึนต่อสตรีและครอบครัวใน ๖ ชุมชนน าร่อง 

๒) การขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ : การเสริมสร้างศักยภาพครอบครัวเพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหา
ความรุนแรงในครอบครัวที่ได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างองค์ความรู้และ  
ถอดบทเรียนกลไกการทางานระดับพ้ืนที่ จ านวน ๔ รุ่น ให้กับเจ้าหน้าที่ใน ๒๔ จังหวัด รวม
จ านวนทั้งสิ้น ๓๖๑ คน เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กเล็กในครอบครัวและ
การพัฒนาเด็กเล็กโดยไม่ใช้ความรุนแรง รวมทั้งทักษะการเฝูาระวังปูองกัน และแก้ไขปัญหา 
ความรุนแรงในครอบครัวต่อเด็กเล็กในชุมชนเพ่ือสร้างความเข้มแข็งในครอบครัว 

๑.๒) กลไกการขับเคลื่อน : มีการแต่งตั้งคณะท างานกลั่นกรองข้อมูลความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในประเทศ
เพ่ือขับเคลื่อนเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เปูาหมายที่ ๕ และคณะท างานส ารวจข้อมูลเพ่ือขับเคลื่อน
เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เปูาหมายที่ ๕ 

๑.๓) ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ : ๑) การจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรง เป็นประเด็น 
ที่ละเอียดอ่อน โดยต้องอาศัยความร่วมมือและความเชี่ยวชาญของผู้เก็บข้อมูล เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์และครบถ้วนต่อการนาไปใช้ในอนาคต ๒) การจัดเก็บและสร้างระบบข้อมูล โดยส่วนมากการ
จัดเก็บข้อมูลในประเด็นต่างๆ ของประเทศไทยยังไม่ได้ระบุแยกเพศ ซึ่งท าให้ยากต่อการวางแผนการ
ด าเนินงาน รวมถึงยังขาดการศึกษาวิจัยที่เป็นประโยชน์ในการดาเนินงาน จึงต้องมีการพัฒนาการ
จัดเก็บ/ระบบฐานข้อมูลและการศึกษาวิจัยในประเด็นดังกล่าวต่อไป 

 

เป้าหมายที่ ๖ : สร้างหลักประกันเรื่องน้ าและสุขาภิบาล ให้มีการจัดการอย่างยั่งยืนและมีสภาพร้อมใช้
ส าหรับทุกคน 



๖ 

 

หน่วยงานเจ้าภาพหลักร่วม : ทส./กษ./มท.  

๑.๑) ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน 

๑) ภาพรวม : โครงการที่ส าคัญ เช่น ๑) การประกาศใช้พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เพ่ือให้การบริหารทรัพยากรน้ า ทั้งในมิติด้านการจัดสรร การใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ การ
บ ารุงรักษา การฟ้ืนฟู การอนุรักษ์ และสิทธิในน้ ามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะเป็น
ประโยชน์แก่การบริการสาธารณูปโภคและประโยชน์สาธารณะ รวมทั้งก าหนดกลไกการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ าของประเทศ ได้แก่ (๑) ระดับประเทศ มีคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ 
(กนช.) ท าหน้าที่บริหารจัดการน้ าและทรัพยากรน้ าอย่างบูรณาการและเป็นเอกภาพแล้ว (๒) ระดับ
ลุ่มน้ า มีคณะกรรมการลุ่มน้ า ท าหน้าที่ขับเคลื่อนการบริหารทรัพยากรน้ าในเขตลุ่มน้ าและพ้ืนที่
โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (๓) องค์กรผู้ใช้น้ า ซึ่งเป็นการร่วมกลุ่มของประชาชนเพ่ือ
ประโยชน์ร่วมกันเกี่ยวกับการใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ การบ ารุงรักษา การฟื้นฟู และ 
การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ า ๒) การตรวจวัดคุณภาพน้ า ครึ่งปี ๒๕๖๒ แหล่งน้ าผิวดิน มีคุณภาพอยู่ใน
เกณฑ์ระดับดีและพอใช้ขึ้นไปต่อจ านวนแหล่งน้ าผิวดินที่มีการตรวจวัดทั้งหมด และน้ าทะเลชายฝั่ง
ร้อยละ ๙๖ มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ระดับพอใช้ขึ้นไปต่อจ านวนสถานีที่มีการตรวจวัดทั้งหมด ๓)  
การพัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็ก แหล่งน้ าธรรมชาติ น้ าบาดาล และระบบอนุรักษ์ดินและน้ า ซึ่ง
ด าเนินการแล้ว ๗,๑๐๖ แห่ง คิดเป็นปริมาณน้ า ๒,๒๒๙ ล้านลูกบาศก์เมตร 

๒) การขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ : การจัดหาน้ าอุปโภคให้แก่หมู่บ้านที่ไม่มีระบบประปาและพ้ืนที่หา
น้ ายากแล้วจ านวน ๗,๓๒๑ หมู่บ้าน คงเหลือ ๑๖๙ หมู่บ้าน ซึ่งจะด าเนินการแล้วเสร็จภายในสิ้นปี 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑.๒) กลไกการขับเคลื่อน : ไม่มี 

๑.๓) ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ : ไม่มี 
 

เป้าหมายที ่๗ : สร้างหลักประกันว่าทุกคนเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ในราคาที่สามารถซื้อหาได้ เชื่อถื่อได้ และยั่งยืน 

หน่วยงานเจ้าภาพหลักร่วม : พน./มท.  

๑.๑) ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน 

๑) ภาพรวม : โครงการที่ส าคัญ เช่น ๑) โครงการขยายเขตไฟฟูาให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ระยะ
ที่ ๒ มีเปูาหมายขยายเขตระบบไฟฟูาให้ราษฎรรายใหม่ จ านวน ๑๔๑,๙๖๐ ครัวเรือน โดย
ระหว่าง มกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๒ ได้ขยายแล้วเสร็จ ๘,๓๗๘ ครัวเรือน ๒) โครงการจัดท า
มาตรฐานเชื้อเพลิงชีวมวล ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว ๑๐๐% ท าการเก็บตัวอย่างชีวมวลไม้สับ 
ก๊าซชีวภาพ และขยะ (RDF) ที่ผลิตได้ในประเทศไทยแล้วน ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบผลกับ
ต่างประเทศ แล้วน าผลที่ได้มารับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ หลังจากนั้นจึงท าเป็น
ร่างมาตรฐานเชื้อเพลิงขึ้นมา โดยภายในร่างมาตรฐานนั้นจะก าหนดเกณฑ์ระดับไว้ ๓ ระดับ คือ 
ระดับที่ ๑ จะเป็นเชื้อเพลิงที่มีคุณสมบัติที่ดีที่สุด และ ๒ กับ ๓ จะรองลงมา เช่น ไม้สับ 
วัตถุดิบต้องมาจากล าต้น ความชื้นไม่เกิน ๓๕% ปริมาณเถ้า <๑.๕% 

๒) การขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ : โครงการสนับสนุนเพ่ือการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนผลิตเชื้อเพลิง 
ชีวมวล โดยผลการด าเนินงานสะสมเท่ากับ ๑๐๐%  ได้ให้การสนับสนุนวิสาหกิจพลังงาน



๗ 

 

ทดแทนชุมชนเพ่ือผลิตพลังงานชีวมวล (ไม้สับ) ซึ่งประกอบด้วย ชุดเครื่องสับไม้ ตาชั่ง ระบบ
ไฟฟูา และอาคารส านักงาน แห่งละประมาณ ๑.๘ ล้านบาท จ านวน ๑๐ แห่ง ใน ๙ จังหวัด 

๑.๒) กลไกการขับเคลื่อน : มีการแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือขับเคลื่อนเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน กระทรวง
พลังงาน ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญในสาขาพลังงานต่างๆ จากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน 
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะมีการประชุมหารือเพ่ือจัดท าข้อมูล Roadmap เป็นระยะ 

๑.๓) ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ : ครัวเรือนได้มีการขยายตัวเพ่ิมขึ้นในทุกๆ ปี ประกอบกับมีครัวเรือน
บางส่วนขยายตัวเพ่ิมเติมในพ้ืนที่หวงห้าม เช่น เขตปุาสงวน เขตอุทยาน พ้ืนที่ปกครองราชการทหาร  
เป็นต้น ท าให้ กฟภ. ไม่สามารถด าเนินการก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟูาได้  

 

เป้าหมายที ่๘ : ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและครอบคลุม และการจ้างงานเต็มอัตรา และ
งานที่มีคุณค่าส าหรับทุกคน 
หน่วยงานเจ้าภาพหลักร่วม : สศช./กค./รง. 

๑.๑) ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน 
๑) ภาพรวม : ประเทศไทยตั้งเปูาหมายที่จะยกระดับประเทศให้ก้าวข้ามประเทศรายได้ปานกลาง

ไปสู่การเป็นประเทศที่มีรายได้สูงในปี ๒๕๗๙ (มีรายได้ต่อหัวประมาณ ๑๕,๐๐๐ ดอลลาร์ 
สหรัฐต่อคนต่อปี ณ ราคาประจ าปี) โดยมีการขับเคลื่อนที่ส าคัญ ได้แก่ การสร้างการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ ๑) ให้เพ่ิมเงินผ่านกองทุน สสว.(ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและย่อม
แห่งประเทศไทย บริหารกองทุนวงเงิน ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท ๒) มาตรการบรรเทาค่าครองชีพ 
โดยผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ๒.๑) เพ่ิมเงินบัตรสวัสดิการฯ ๕๐๐ บาท/เดือน 
๒.๒) เพ่ิมเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในบัตรสวัสดิการฯ ๕๐๐ บาท/เดือน ๒.๓) เพ่ิมเงินเลี้ยงดูบุตรใน
บัตรสวัสดิการฯ ๓๐๐ บาท/เดือน  
การพัฒนาฐานการผลิตให้เข้มแข็ง ภาคเกษตรกรรม ๑) ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
ในปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ ได้ด าเนินการ ๔,๖๖๓ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๒ จากเปูาหมาย 
๑๔,๕๐๐ แปลง ภายในปี ๒๕๗๙ ๒) บริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) 
ได้จัดท าเขตการใช้ที่ดิน ส ารวจและจัดท าแผนที่สภาพการใช้ที่ดิน ๔๑ จังหวัด ๓) พัฒนาเกษตร
อินทรีย์ ปี ๒๕๖๑ อบรมความรู้ให้เกษตรกร ๑๑,๕๘๕ ราย สนับสนุนปัจจัยการผลิต ๒,๑๕๐ 
ราย และจัดท าแผนที่ Organic mapping เพ่ือแสดงที่ตั้งของแปลงเกษตรอินทรีย์ จ านวน 
๑๐,๗๕๔ ราย พ้ืนที่ ๒๒๗,๑๓๗.๙๔ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๙ จากเปูาหมายจ านวนพ้ืนที่ 
๖๐๐,๐๐๐ ไร่ ภายในปี ๒๕๖๔ ภาคอุตสาหกรรม พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ๗๖ จังหวัด การ
สนับสนุนเครือข่าย SME ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการด าเนินธุรกิจในด้านต่างๆ รวม ๓๔ 
เครือข่าย รวม ๔,๖๗๙ ราย  
การเตรียมความพร้อมแก่ก าลังแรงงานทุกกลุ่ม ๑) โครงการเพ่ิมศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่
ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพ่ือสร้างงาน สร้างอาชีพ เพ่ิมรายได้และความมั่นคงในชีวิต และ 
๒) โดยจัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา (เปูาหมาย ๔) ใน ๖ 
ภูมิภาค รวม ๑๘ แห่ง ๓) โครงการอาชีวะพันธุ์ใหม่ เพ่ือผลิตช่างในอุตสาหกรรมเปูาหมายของ
ประเทศ ใน ๑๑ สาขาวิชา สถานศึกษา ๖๖ แห่ง ๔) ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการทั้งรัฐและ
เอกชน ๕๕๖ แห่ง หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ ปีละ ๑ แสนคน  



๘ 

 

การออกแบบและใช้นโยบายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน สร้างงาน และส่งเสริม
วัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ๑) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมภาพยนตร์และ
วีดิทัศน์ สามารถสร้างรายได้เฉลี่ยประมาณ ๑๙๐,๐๐๐ ล้านบาท/ปี ๒) ส่งเสริมอุตสาหกรรม
วัฒนธรรมสร้างสรรค์ พัฒนาและเสริมภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่อุทยานประวัติศาสตร์ 
๑๑ แห่ง ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑  มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม จ านวน ๓,๖๖๑,๓๖๗ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๙.๖ ของจ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในปี ๒๕๖๑ ทั้งหมด ๓๘.๓ ล้านคน  

๒) การขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ : การเพิ่มรายได้ให้กับคนยากจน ๑) โครงการ “ไทยนิยมยั่งยืน 
ชุมชนท่องเที่ยว  OTOP นวัตวิถี” เพ่ือสร้างและกระจายรายได้ให้กับชุมชนอย่างทั่วถึงต่อยอดจาก
โครงการหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยประกาศ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ๕๕ เรื่อง รับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน ๕,๐๘๒ ผลิตภัณฑ์ พัฒนา
ผู้ผลิตชุมชน ๒,๘๓๔ ราย และ “ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย” (Smart Job Center) เน้น
บริการคนไทยทุกคน ทุกกลุ่ม ให้มีงานท า ด้วยบริการแบบครบวงจร ปัจจุบันได้มีการจัดตั้ง 
ทั่วประเทศ ๘๗ แห่ง โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ มีผู้สมัครมาใช้บริการ ๑๕๓,๑๖๘ คน ได้รับการ
บรรจุงาน ๑๒๘,๕๗๑ คน (ร้อยละ ๘๓.๙๔) 

๑.๒) กลไกการขับเคลื่อน : ไม่มี 

๑.๓) ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ : การขาดโอกาสของเยาวชน (อายุ ๑๕-๒๔ ปี) ที่ไม่ได้อยู่ในระบบ
การศึกษา การจ้างงานหรือการฝึกอบรม มีสัดส่วนร้อยละ ๑๔.๕ หรือจ านวน ๑๒ ล้านคน ที่ต้องได้รับ
การสนับสนุนให้สามารถพัฒนาทักษะที่จ าเป็นส าหรับตลาดแรงงานในอนาคต อย่างไรก็ตาม ไทยยังต้อง
เผชิญกับปัญหาที่เป็นประเด็นท้าทาย ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ โดยใน
ด้านการศึกษา จ าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ 
ที่เหมาะสม โดยเฉพาะด้าน STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) และทักษะ
ส าคัญส าหรับศตวรรษที่ ๒๑ อาทิ การคิดเชิงวิเคราะห์และมีนวัตกรรม การสื่อสาร และการจัดการ 
ข้ามวัฒนธรรม รวมทั้งการด าเนินนโยบายเพ่ือเพ่ิมทักษะ (Upskill) และปรับเปลี่ยนทักษะ (Reskill)  
อันจะเป็นกุญแจส าคัญส าหรับคนท างานในอนาคต 

 

เป้าหมายที่ ๙ : สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและ
ยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม 
หน่วยงานเจ้าภาพหลักร่วม : คค./อก. 
๑.๑) ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน 

๑) ภาพรวม : โครงการที่ส าคัญ เช่น ๑) โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อยกระดับโรงงาน
ให้เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม (Green Industry) โดยมีการด าเนินงานเพ่ือการจัดการ
โรงงานหรือสถานประกอบการภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาสถานประกอบการเข้าสู่
อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ๒) การจัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิง 
ก๊าซธรรมชาติ NGV พร้อมซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถโดยสาร และการพัฒนาระบบขนส่ง
มวลชนทางรางภายในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล เพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก
ยานพาหนะส่วนตัว โดยหากมีการอนุมัติและเร่งรัดการก่อสร้างรถไฟฟูาอีก ๙ สาย ระยะทาง 
๒๔๑.๘ กิโลเมตร จะท าให้ประเทศไทยมีโครงข่ายรถไฟฟูาเพ่ิมขึ้นเป็นระยะทางรวม ๓๒๗.๙ 



๙ 

 

กิโลเมตร ๓) โดยการสร้างความเชื่อมโยงด้านการขนส่งทั้งในระดับเมืองใหญ่ ระหว่างเมือง และ
การเชื่อมต่อระหว่างประเทศ มีการด าเนินงานที่ส าคัญ ดังนี้  
 ทางถนน โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (Motorway) การก่อสร้างสะพานเชื่อม

ประเทศเพ่ือนบ้าน และการพัฒนาศูนย์การขนส่งชายแดน 
 ทางราง การก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง การเร่งรัดโครงการรถไฟทางคู่ และการเร่งรัดการ

ก่อสร้างรถไฟฟูาจ านวน ๙ สาย 
 ทางน้ า ผลักดันโครงการท่าเทียบเรือชายฝั่งแหลมฉบัง 
 ทางอากาศ โครงการพัฒนาท่าอากาศยานเบตง และการพัฒนาและปรับปรุงท่าอากาศยาน

เดิมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการรองรับผู้โดยสาร อาทิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยาน 
แม่สอด และท่าอากาศยานกระบี่ 

๒) การขับเคลื่อนในระดับพื้นที ่ได้แก่ (๑) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน เพ่ือส่งเสริม
การน าทุนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาศักยภาพการผลิตผลิตภัณฑ์
ชุมชน เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ (๒) การจัดตั้งกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนว
ประชารัฐ มูลค่า ๒๐,๐๐๐ ล้านบาท เพ่ือเป็นทุนช่วยเหลือสนับสนุน SMEs ให้มีการพัฒนา
ไปสู่อุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูง และช่วยเติมเต็มให้ SMEs ที่ประสบกับอุปสรรคไม่สามารถเข้าถึง
แหล่งเงินทุนปกติ (๓) โครงการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry 
Village - CIV) ซึ่งได้น้อมน าศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนโครงการ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจฐานรากด้วยการพัฒนาเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ชุมชน และ
องค์ความรู้ของคนในชุมชน โดยกระทรวงอุตสาหกรรมมีเปูาหมายที่จะพัฒนาชุมชนจ านวน 
๑๖๐ ชุมชนทั่วประเทศ ให้เป็นหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และ (๔) โครงการปั้นนักธุรกิจ
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป (SMEs เกษตร) ตามแนวประชารัฐ โดยโครงการดังกล่าวเป็นส่วน
หนึ่งของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในประเด็นชุมชนอยู่ดีมีสุข 

๑.๒) กลไกการขับเคลื่อน : ไม่มี 

๑.๓) ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ : ๑) การด าเนินงานโครงการหลายโครงการจ าเป็นต้องรับฟังความเห็น
ของชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
และระดับท้องถิ่น เพ่ือให้การด าเนินโครงการต่าง ๆ เป็นที่ยอมรับ รวมถึงชุมชนและประชาชนเข้าใจถึง
ประโยชน์จากการพัฒนาโครงการต่าง ๆ ๒) การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในปัจจุบันที่เกิดขึ้น 
อย่างรวดเร็วและมีผลกระทบในวงกว้าง ซึ่งการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีการผลิตในภาคอุตสาหกรรม 
ที่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นประเด็นที่ค่อนข้างยากส าหรับผู้ประกอบการในระดับ 
SMEs และถือเป็นความท้าทายที่ส าคัญ 

 

เป้าหมายที ่๑๐ : ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ 
หน่วยงานเจ้าภาพหลักร่วม : สศช./พม. 
๑.๑) ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน 

๑) ภาพรวม : ประเทศไทยตั้งเปูาหมายที่จะลดปัญหาความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มีฐานะ
ทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่างกัน และแก้ไขปัญหาความยากจน โดยมีเปูาหมายเพ่ิมรายได้เฉลี่ยต่อ
หัวของกลุ่มประชากร ร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่ าสุดให้เพ่ิมขึ้นไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๑๕ ต่อปี เมื่อสิ้นสุด



๑๐ 

 

แผนฯ ๑๒ และไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๒๐ เมื่อสิ้นสุดแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โครงการ
ที่ส าคัญ ได้แก่ ลดความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ ๑) โครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ  
ณ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ มีผู้มาลงทะเบียนและผ่านเกณฑ์คุณสมบัติรวม ๑๔.๕ ล้านคน ๒) 
การสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับชุมชน การพัฒนา “เศรษฐกิจฐานราก” หรือระบบเศรษฐกิจ
ของชุมชนท้องถิ่น ที่ สามารถพ่ึงตนเองภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีการช่วยเหลือ เอ้ือเฟ้ือ
ซึ่งกันและกัน มีคุณธรรม ได้แก่ การจัดการทุนชุมชนเพ่ือสร้างระบบเศรษฐกิจฐานรากต าบลหนอง
สาหร่าย อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี สถาบันการเงินชุมชนก าแพงเพชร จากทุนภายในของ
ท้องถิ่นสู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ต าบลก าแพงเพชร อ าเภอรัตภูม ิจังหวัดสงขลา  

 ลดความไม่เสมอภาคด้านการศึกษา “กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา” เพ่ือให้เด็กไทย
ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพเท่าเทียมกันทั่วประเทศ ๑) รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณโครงการ 
เรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพ ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย แล้วประมาณ ๒๗ ล้านคน ๒) สร้างโอกาสทางการศึกษาส าหรับผู้พิการ ได้เข้าถึงการศึกษา
ตามสิทธิขั้นพ้ืนฐานเพื่อสามารถพ่ึงพาตนเอง โดยในช่วง ๔ ปีที่ผ่านมาได้ขยายการจัดการศึกษา
เรียนรวมให้เด็กพิการได้เรียนกับเด็กปกติในสถานศึกษา ๒๓,๔๘๘ แห่ง ผู้ พิการเรียนรวม 
๓๘๗,๖๗๘ คน ๓) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกล หรือ DLTV ให้กับ
โรงเรียนขนาดเล็ก ๑๐,๕๐๕ โรง ท าให้โรงเรียนขนาดเล็กมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเพ่ิมสูงขึ้น  

ลดความไม่เสมอภาคด้านคุ้มครองทางสังคม กระทรวงการคลังมีนโยบายการคุ้มครองทาง
สังคม ค่าจ้าง และให้บรรลุความเสมอภาคยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ได้แก่ ๑) ก ากับ ดูแล ให้สถาน
ประกอบกิจการปฏิบัติตามกฎหมายและสนับสนุนให้แรงงานมีความรู้ตามกฎหมายคุ้มครอง
แรงงาน ผลการด าเนินงาน ตรวจสถานประกอบกิจการ จ านวน ๑๕,๔๗๘ แห่ง ลูกจ้าง 
๖๓๖,๓๔๒ คน ๒) บริหารจัดการให้ผู้อยู่ในระบบประกันสังคม และผู้มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์
ทางกฎหมายประกันสังคมและกฎหมายเงินทดแทนอย่างทั่วถึง มีผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน
ตามกฎหมายประกันสังคม (มาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๙) จ านวน ๑๒,๒๑๔,๑๗๔ คน (คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐.๘๖ จากเปูาหมายทั้งปี ๑๒,๑๑๐,๐๐๐ คน)  

ลดความไม่เสมอภาคในการเข้าถึงระบบยุติธรรม โดยมุ่งเน้นการด าเนินงานของกองทุนยุติธรรม  
มีเปูาหมายการด าเนินงาน ๓ ประเภท ได้แก่ (๑) จ านวนประชาชนผู้ขอรับความช่วยเหลือ
เงินกองทุนยุติธรรม ค่าเปูาหมายตัวชี้วัด ๓,๕๐๐ ราย ผลการด าเนินงานได้ ๙,๐๖๖ ราย (๒)  
ร้อยละของจ านวนผู้มายื่นค าขอรับความช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรมที่ด าเนินการ  ได้ตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด ค่าเปูาหมายตัวชี้วัด ร้อยละ ๘๐ ผลการด าเนินงานได้ ร้อยละ ๙๔.๐๗ ส าเร็จ
เกินค่าเปูาหมายที่ตั้งไว้ร้อยละ ๘๐ และ (๓) ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกองทุนยุติธรรม
ค่าเปูาหมายตัวชี้วัด ร้อยละ ๘๕ ผลการด าเนินงานได้ ร้อยละ ๘๙.๙๑ ซึ่งวัตถุประสงค์ของกองทุน
ยุติธรรม เพ่ือเป็นแหล่งเงินทุนส าหรับใช้จ่ายเกี่ยวกับการช่วยเหลือประชาชนในการด าเนินคดี 
การขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลยการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน และการให้ความรู้ 
ทางกฎหมายแก่ประชาชน 

๒) การขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ : ๑) โครงการ “ไทยนิยมยั่งยืน ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” 
เพ่ือสร้างและกระจายรายได้ให้กับชุมชนอย่างทั่วถึงต่อยอดจากโครงการหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 
(OTOP) ท าให้เกิดการกระจายรายได้กับประชาชนทุกกลุ่มในชุมชนอย่างทั่วถึง ๒) นโยบายจะ



๑๑ 

 

กระจายโรงเรียนคุณภาพไปสู่ทุกต าบล โดยจะด าเนินโครงการ ๑ ต าบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ เปิด
โอกาสให้มีโรงเรียนที่ดีอยู่ใกล้กับชุมชนมากที่สุด เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและเพ่ืมโอกาสเข้าถึง
การศึกษา สถานศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่ผู้ปกครองและนักเรียนมากขึ้น 

๑.๒)  กลไกการขับเคลื่อน : ไม่มี 

๑.๓)  ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ : ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา ที่กลุ่มเด็กที่มีฐานะดีที่สุด มีอัตราการ
เข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายร้อยละ ๗๖.๑ สูงกว่าเด็กที่มีฐานะทางเศรษฐกิจต่ าที่สุด เกือบ 
๒ เท่า  

 

เป้าหมายที่ ๑๑ : ท าให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทานและยั่งยืน 
หน่วยงานเจ้าภาพหลักร่วม : มท./พม. 
๑.๑) ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน 

๑) ภาพรวม : ๑) โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนตามแนวทางการจัดการภัยพิบัติโดยอาศัย
ชุมชนเป็นฐาน (Community Based Disaster Risk Management : CBDRM) โดยมี
วัตถุประสงค์ในการให้คนในชุมชนพ้ืนที่เสี่ยงภัยมีความตระหนักถึงศักยภาพของตน และมุ่งมั่นที่จะ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง ด้วยการมีส่วนร่วมในการคิด วางแผน ด าเนินการเพ่ือลดความเสี่ยงภัยและ
ปูองกันภัย รวมทั้งฟ้ืนฟูสภาพความเสียหายให้กลับสู่สภาวะปกติได้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยโครงการ
ดังกล่าวได้เริ่มด าเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ จนถึงปัจจุบัน รวมชุมชนที่ได้ผ่านการฝึกอบรมไป
แล้วกว่า ๑๒,๐๐๐ ชุมชน และในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จะได้ด าเนินการในอีก ๙๗๕ ชุมชน และโครงการ
ปูองกันน้ าท่วมพ้ืนที่ชุมชน ๑๔ แห่ง และโครงการปูองกันการกัดเซาะชายฝั่ง ๖ แห่ง รวมทั้ง
โครงการวางและจัดท าผังนโยบายบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ า ๕ แห่ง เป็นต้น ๒) การขึ้นทะเบียน
โบราณสถานและแหล่งโบราณคดี เพื่อให้แหล่งมรดกศิลปวัฒนธรรมได้รับการปกป้องคุ้มครอง 
ปัจจุบันมีโบราณสถานและแหล่งโบราณคดี จ านวน 8,760 แห่ง แบ่งเป็นขึ้นทะเบียนแล้ว 3,101 
แห่ง และยังไม่ขึ้นทะเบียน 5,659 แห่ง (ข้อมูลจากระบบ http://gis.finearts.go.th ของกรม
ศิลปากร ณ เดือนมิถุนายน 2562) และเพ่ือให้แหล่งมรดกศิลปวัฒนธรรมที่ยังไม่ได้รับการประกาศ
ขึ้นทะเบียน ได้รับการปกปูองคุ้มครองตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 ในช่วงเดือนมกราคม - 
มิถุนายน 2562 จึงได้จัดท าประกาศกรมศิลปากร เรื่อง รายชื่อโบราณสถาน โดยมีจุดประสงค์เพ่ือ
เผยแพร่ข้อมูลโบราณสถานให้บุคคลภายในและภายนอกหน่วยงานรวมถึงประชาชนทั่วไปทราบว่า
สถานที่ที่มีรายชื่อตามประกาศนั้น คือโบราณสถานตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติโบราณสถาน
ฯ แล้ว จ านวน 255 แห่ง 

๒) การขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ : โครงการการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชนเพื่อการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน โดยด าเนินการให้เจ้าหน้าที่ส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฝึกอบรม
ให้กับกลุ่มเปูาหมายภาคประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชน / หมู่บ้านพ้ืนที่เสี่ยงภัย และได้มีการจัดท า
ระบบฐานข้อมูลและเชื่อมโยงการด าเนินงานในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับสากล โดยใน
ระดับพ้ืนที่มีเครือข่ายและภาคีร่วมด าเนินงาน ประกอบไปด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาค ภาคเอกชน ภาค
ประชาชน ฯลฯ ก่อให้เกิดความร่วมมือในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ 



๑๒ 

 

๑.๒)  กลไกการขับเคลื่อน: มีการแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือขับเคลื่อนเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เปูาหมายที ่๑๑ 

๑.๓)  ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ : ควรมีการก าหนดห้วงระยะเวลาด าเนินโครงการให้สอดคล้องกับสภาพ
ภูมิสังคมและบริบทของชุมชน รวมทั้งขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณี และความพร้อมของ
ประชาชน เพ่ือให้ประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงภัย ซึ่งเป็นกลุ่มเปูาหมาย สามารถเข้าร่วมกิจกรรม 
การฝึกอบรมได้อย่างเต็มที่ ซึ่งจะส่งผลให้กระบวนการมีส่วนร่วมเกิดผลสัมฤทธิ์มากยิ่งขึ้น 

 

เป้าหมายที ่๑๒ : สร้างหลักประกันให้มีแบบแผนการผลิตและการปริโภคที่ย่ังยืน 
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก : ทส.  
๑.๑) ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน 

๑) ภาพรวม : โครงการที่ส าคัญ ได้แก่ ๑) แผนขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
- ๒๕๗๙ ซึ่งมีเปูาหมายเพ่ือปรับเปลี่ยนสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง เพ่ือมุ่งสู่สังคมที่มีการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และสมดุลกับฐานทรัพยากรของประเทศ และ 
๒) การส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนผ่านรายงานความยั่งยืนและ
รายงานประจ าปีของบริษัทฯ โดยมีบริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลจ านวน ๖๗๘ บริษัท คิดเป็นร้อยละ 
๙๙ ของบริษัทจดทะเบียน จ านวน ๖๘๓ บริษัท ขณะที่บริษัทฯ รายงานตามกรอบการรายงาน 
Global Reporting Initiative (GRI) จ านวน ๘๙ บริษัท คิดเป็นร้อยละ ๑๔ พร้อมทั้ง ๓)  
แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔ โดยของเสียอันตราย
ชุมชนได้รับการรวบรวมและส่งไปก าจัดถูกต้องตามหลักวิชาการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของ
ปริมาณของเสียอันตรายชุมชนที่เกิดขึ้นทั้งหมด 

๒) การขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ : แผนส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ระยะที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ โดยเน้นกลุ่มเปูาหมายได้แก่หน่วยงานภาครัฐทั้ง
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัย หน่วยงาน 
ในก ากับของรัฐ และองค์การมหาชน และจะขยายผลไปสู่ภาคเอกชนและประชาชน เพ่ือส่งเสริมให้
เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตและบริโภคสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
เป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนไปสู่กระบวนการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืนในทุก ๆ ภาคส่วน
ต่อไป โดยมีสัดส่วนของหน่วยงานที่มีการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
ปี ๒๕๖๑ ดังนี้ ๑) หน่วยงานภาครัฐ ร้อยละ ๙๔ ๒) รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ ๘๑ ๓) สถาบันอุดมศึกษา 
ร้อยละ ๓๗ ๔) องค์การมหาชน ร้อยละ ๘๕ ๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ ๓๘ และ 
มีมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ๗๕๘ ล้านบาท และปริมาณ
ก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ ๙,๘๗๑ ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า  

๑.๒) กลไกการขับเคลื่อน: มีการแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือขับเคลื่อนเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เปูาหมายที ่๑๒  

๑.๓) ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ: ไม่มี    

เป้าหมายที ่๑๓ : ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น 

หน่วยงานเจ้าภาพหลัก : ทส.  
๑.๑) ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน 



๑๓ 

 

๑) ภาพรวม : โครงการที่ส าคัญ ได้แก่  ๑) โครงการการทบทวนและจัดท าแผนแม่บทรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๙๓ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๑ เพ่ือทบทวนและ
จัดท าแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๙๓ ให้มีความ
เหมาะสมกับสถานการณ์และบริบทของประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งให้สอดคล้องกับ 
ความร่วมมือระหว่างประเทศและนโยบายและแผนระดับชาติที่เกิดขึ้นใหม่ ๒) แผนการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติดังกล่าว เมื่อวันที่ 
๓๑ มีนาคม  ๒๕๕๘ ซึ่งจะเป็นเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะใช้เป็นกรอบการด าเนินงานเพื่อมุ่งเน้น
การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ๓) การประกาศใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และสาระภูมิศาสตร์  ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยได้ผนวกองค์ความรู้ด้านการปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไว้ในการเรียนรู้ไว้
ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาตอนปลาย 

๒) การขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ : ๑) กระบวนการจัดท าแผนในระดับจังหวัดและแผนพัฒนาใน
ระดับท้องถิ่น ในพ้ืนที่น าร่องใน ๑๗ จังหวัด ๓๒ เทศบาล โดยค านึงถึงการเชื่อมโยงกับบริบท
ของแต่ละพ้ืนที่ และในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ได้ขยายผลการด าเนินงานในอีก ๖๐ จังหวัด 
เพ่ือให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศ ๒) การจัดท าแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยใน
ระดับจังหวัดครบทุกจังหวัดแล้ว และกองบัญชาการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติได้
มีข้อสั่งการให้จังหวัดแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนปฏิบัติการในการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ เกิดกลไกการจัดการสาธารณภัย 
ในพ้ืนที่มีความเชื่อมโยงและประสานการปฏิบัติได้อย่างเป็นระบบ 

๑.๒) กลไกการขับเคลื่อน : มีการแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือขับเคลื่อนเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เปูาหมายที ่๑๓ 

๑.๓) ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ : ไม่มี   
 

เป้าหมายที่ ๑๔ : อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนเพื่อการ
พัฒนาที่ย่ังยืน 

หน่วยงานเจ้าภาพหลัก : ทส.  
๑.๑) ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน 

๑) ภาพรวม : โครงการที่ส าคัญ ได้แก ่๑) จัดท า Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. ๒๕๖๑- 
๒๕๗๓ โดยคณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติก ภายใต้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ 
เมษายน ๒๕๖๒ เพ่ือเป็นกรอบนโยบายและแนวทางของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหาร
จัดการขยะพลาสติกในภาพรวมของประเทศ ๒) การตรวจประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยใน
เรือประมง และออกหนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง (สร.๓) ให้แก่
เรือประมงพาณิชย์ จ านวน ๔๖๑ ล า และตรวจประเมินฯ ให้แก่ชาวประมงหรือผู้ประกอบการ
ที่เข้ามายื่นแบบค าขอหนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง (สร.๑) จ านวน 
๔,๖๘๘ ราย และมีการส ารวจและรวบรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรและการประมงเพ่ือใช้
ประกอบการประเมินศักย์การผลิต (MSY) ของเรือประมง ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ – 
มีนาคม ๒๕๖๒ จ านวนไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ล า ๓) การปรับปรุงระบบตรวจสอบย้อนกลับ



๑๔ 

 

ส าหรับสัตว์น้ าที่จับภายในประเทศและสัตว์น้ าน าเข้า โดยสินค้าสัตว์น้ าที่จับโดยเรือประมงไทย
มีการตรวจสอบย้อนกลับและควบคุมสินค้าประมงตลอดสายการผลิตว่าไม่ได้มาจากการท า
ประมงผิดกฎหมาย มีระบบการตรวจสอบจาก Logbook การท าประมงของเรือ มีการออก
หนังสือก ากับการซื้อขายสัตว์น้ า (Marines Catch Purchasing Document : MCPD) และ
ออกใบรับรองการจับสัตว์น้ า (Catch Certificate) ในภาคเอกชน มีมาตรฐานรับรองการประมง
หรือการผลิตสัตว์น้ าอย่างยั่งยืนในระดับโลกหลายมาตรฐาน เช่น Marine Stewardship 
Council (MSC) หรือ Best Aquaculture Practices (BAP) และองค์การสะพานปลาได้มี 
การร่วมมือกับสมาพันธ์ผู้ผลิตสินค้าประมงไทย (๘ สมาคม) ในการจัดท าหนังสือก ากับการซื้อขาย
สัตว์น้ าอิเล็กทรอนิกส์ (E-MCPD) 

๒) การขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ : กิจกรรมเพ่ือช่วยลดผลกระทบของขยะที่มีต่อระบบนิเวศและ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพ้ืนที่ชายฝั่ง ๒๔ จังหวัด ได้แก่ (๑) การจัดเก็บขยะตกค้างใน
ระบบนิเวศที่ส าคัญ โดยรวบรวมขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศใน ๒๔ จังหวัด ๔๘ พ้ืนที่ แบบ 
มีส่วนร่วมผ่านเครือข่ายภาคประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชน และ
อ่ืนๆ เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึก (๒) มาตรการลดปริมาณขยะเพ่ือลดปริมาณขยะลงทะเลใน
พ้ืนที่จังหวัดชายทะเล ๑๐ จังหวัด จ านวน ๑๐ มาตรการ และ (๓) การส ารวจและศึกษาข้อมูล
สถานการณ์ขยะทะเลบริเวณ ๕ ปากแม่น้ าส าคัญ และจัดการขยะทะเลโดยวางทุ่นกักขยะ 
(Boom) และได้ท าการวิเคราะห์การแพร่กระจายของไมโครพลาสติกที่ตกค้างในตะกอนทราย
ชายหาดบริเวณชายฝั่งไทย (๔) โครงการชายหาดปลอดบุหรี่และขยะ โดยด าเนินการในพ้ืนที่ 
น าร่อง ๒๔ แห่ง ในพื้นที่ ๑๕ จังหวัดชายฝั่งทะเล 

๑.๒) กลไกการขับเคลื่อน : มีการแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือขับเคลื่อนเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เปูาหมายที ่๑๔ 

๑.๓) ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ : ไม่มี 
 

เป้าหมายที่ ๑๕ : ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศน์บนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้ที่ยั่งยืน 
ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟื้นฟูสภาพกลับมาใหม่ และหยุดการ
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก : ทส.  
๑.๑) ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน 

๑) ภาพรวม : โครงการที่ส าคัญ ได้แก่ ๑) รักษาปุาสมบูรณ์โดยการประกาศพ้ืนที่ ปุาอนุรักษ์ตาม
กฎหมาย ทั้งที่เป็นอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุา และเขตห้ามล่าสัตว์ปุา ในปัจจุบัน ได้
ด าเนินการแล้ว จ านวนทั้งสิ้น ๒๖๕ แห่ง โดยเป็นอุทยานแห่งชาติ ๑๓๒ แห่ง พ้ืนที่ ๓๙.๕๐ ล้านไร่ 
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุา ๖๐ แห่ง พ้ืนที ่๒๓.๓๖ ล้านไร่ และเขตห้ามล่าสัตว์ปุา ๗๓ แห่ง พ้ืนที่ ๓.๕๙ 
ล้านไร่ มีพ้ืนที่รวม ๖๖.๔๕ ล้านไร่ ๒) การพัฒนาอุทยานแห่งชาติ เพ่ือยกระดับมาตรฐานอุทยาน
แห่งชาติของไทยไปสู่ระดับสากล โดยเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีการบริหารจัดการที่ดีเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการปูองกัน ฟ้ืนฟูความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ให้
เกิด ความยั่งยืน รัฐบาลจึงได้ด าเนินโครงการอุทยานแห่งชาติสีเขียว(Green National Parks) ในปี 
๒๕๖๑ มีอุทยานแห่งชาติ ที่ผ่านการประเมิน จ านวน ๑๓ แห่ง ๓) การจัดท าแผนอนุรักษ์และ
คุ้มครองสัตว์ปุาหายากใกล้สูญพันธุ์ ๑๓ ชนิด ได้แก่ กวางผา นกแต้วแล้วท้องด า ควายปุา สมเสร็จ 



๑๕ 

 

เก้งหม้อ พะยูน เสือโคร่ง วัวแดง ไก่ฟูาหางลายขวาง จระเข้น าจืด เนื้อทราย ละอง-ละมัง และนกยูง
ไทย ๔) บูรณาการต้นทุนด้านความหลากหลายทางชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศในภาค 
การผลิตและระบบบัญชีประชาชาติ (ภายใต้ (ร่าง) แผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทาง
ชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) (ทส. (สผ.)) แผนแม่บทบูรณาการการจัดการความหลากหลายทาง
ชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔ 

๒) การขับเคลื่อนในระดับพื้นที ่: ได้แก่ ๑) การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ได้แก่ (๑) ฟ้ืนฟูปุาต้นน้ าที่เสื่อมโทรม
เพ่ือคืนความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ระบบนิเวศ เพ่ิมศักยภาพในการอนุรักษ์ดินและน้ า และเพ่ิม
ความสามารถในการกักเก็บน้ าไว้ในดิน ๒๔๐,๗๓๙ ไร่ (๒) ส่งเสริมให้ประชาชนขึ้นทะเบียนที่ดิน
เป็นสวนปุาผ่านระบบออนไลน์ โดยมีผู้เข้าใช้ระบบ ๗,๘๙๙ ราย ด าเนินการแล้วเสร็จ ๒,๘๗๖ ราย 
พ้ืนที่รวม ๒๘,๓๒๙-๓-๕๙.๔๒ ไร่ (๓) ส่งเสริมให้ประชาชนปลูกไม้เศรษฐกิจ ๒๐๓,๓๐๐ ไร่ (๔) 
จัดตั้งปุาชุมชน ๑๒,๒๔๘ หมู่บ้าน เนื้อที่รวมทั้งสิ้น ๖.๓๔ ล้านไร่ (๕) ด าเนินโครงการปุาในเมือง 
“สวนปุาประชารัฐ เพ่ือความสุขของคนไทย” โดยใช้พ้ืนที่วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ สวน 
รุกขชาติ สวนรวมพันธุ์ไม้ และพ้ืนที่อ่ืน ๆ ตามความเหมาะสมและศักยภาพของพ้ืนที่ พัฒนาเป็นปุา
ในเมือง โดยมีเปูาหมายทั้งสิ้น ๑๑๑ แห่ง ๒) สร้างเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์
ปุา และพันธุ์พืช (อส.อส.) จากการออกระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช ว่าด้วย
อาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ  สัตว์ปุา และพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๕๙ ในปี ๒๕๖๐-๒๕๖๑ มี
จ านวนทั้งสิ้น ๑๐,๗๙๖ ราย ซึ่งเครือข่าย อส.อส. ได้มีกิจกรรมการด าเนินงานร่วมกันในการ
ตอบสนองภารกิจอย่างต่อเนื่อง 

๑.๒) กลไกการขับเคลื่อน: มีการแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือขับเคลื่อนเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เปูาหมายที ่๑๕  

๑.๓) ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ : ไม่มี 
 

เป้าหมายท่ี ๑๖ : ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความ
ยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ 
หน่วยงานเจ้าภาพหลักร่วม : ยธ./มท./พม.  
๑.๑) ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน 

๑) ภาพรวม : โครงการที่ส าคัญ ได้แก่ การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่มีความส าคัญเพ่ือลด
ความรุนแรงและปูองกันการค้ามนุษย์ ประกอบด้วย ๑) พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวล
กฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ิมเติมค านิยามและบทลงโทษเกี่ยวกับการ “ข่มขืน
กระท าช าเรา” ๒) พระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ เพ่ือเพ่ิมฐานความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ 
และ การจัดตั้ง “กองทุนยุติธรรม” เพ่ือเป็นแหล่งเงินทุนส าหรับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการช่วยเหลือ
ประชาชน ในการด าเนินคดี การปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลย การช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิ
มนุษยชนหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยระหว่าง ตุลาคม ๒๕๖๑ – 
สิงหาคม ๒๕๖๒ มีผู้ขอรับความช่วยเหลือ ๕,๔๑๘ ราย ด าเนินการแล้วเสร็จ ๕,๑๓๗ ราย อยู่
ระหว่างการพิจารณา ๒๘๑ ราย รวมทั้ง โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ โดยมีโรงเรียนเข้าร่วม
โครงการฯ จ านวนทั้งสิ้น ๘๘๑ โรงเรียน ซึ่งใช้สื่อ และกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ อาทิ วิดีทัศน์ เกม 
หนังสือ การจัดกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้ และการฝึกอบรม เป็นต้น 



๑๖ 

 

๒) การขับเคลื่อนในระดับ : การพัฒนา “ยุติธรรมชุมชน (Community Justice)” ให้บังเกิดผลเป็น
รูปธรรม โดยการสร้างเครือข่ายยุติธรรมชุมชนทั่วประเทศ ใน ๗๗ จังหวัด รวม ๗,๗๘๓ ศูนย์ เพ่ือ
เป็นกลไกปูองกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ ในชุมชน โดยเฉพาะการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนเมื่อ
ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ทั้งในเรื่องการให้ค าปรึกษา การให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน 
การจัดหาทนายความ การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เป็นต้น 

๑.๒) กลไกการขับเคลื่อน : ไม่มี 

๑.๓) ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ ไม่มี 
 

เป้าหมายที ่๑๗ : เสริมความแข็งแกร่งให้แก่กลไลการด าเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับ
โลกส าหรับการพัฒนาที่ย่ังยืน 
หน่วยงานเจ้าภาพหลักร่วม : กต./กค./พณ.  
๑.๑) ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน 

๑) ภาพรวม : โครงการที่ส าคัญ ได้แก่ การระดุมทุนเพื่อการพัฒนา ช่วงระหว่างเดือนมกราคม-
มิถุนายน ๒๕๖๒ ไทยบริจาคให้กองทุนพัฒนาเอเชีย (Asian Development Fund : ADF) จ านวน 
๓๓,๙๗๒,๐๐๐ บาท และบริจาคเงินให้สมาคมพัฒนาการระหว่างประเทศ (International 
Development Association : IDA) ภายใต้ธนาคารโลกรวม ๓๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท การค้า โครงการ
สนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์ FTA Center ระดับจังหวัด โครงการ DTN Business Plan 
Award ๒๐๑๙ ชี้ช่องโอกาสบุกตลาดด้วย FTA โครงการพัฒนาผู้น าสหกรณ์เพ่ือขับเคลื่อนวัตกรรม 
และความคิดสร้างสรรค์ทางการค้าเสรีอย่างมืออาชีพ (ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์) ส่งเสริมการให้
ความรู้ด้านการค้าพหุภาคีกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะกลุ่มประเทศ CLMVT โครงการจัด
งานสัมมนา CLMVT Cross-Border Digital Trade เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้เรื่อง E-Commerce 
กับการค้าผ่านแดน โครงการอบรม Scale Up Bootcamp for Startups เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการกลุ่มสตาร์ทอัพของภูมิภาค CLMVT ที่จะช่วยสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ และยกระดับ
เศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของประชากรของภูมิภาค CLMVT ให้สามารถเติบโตร่วมกันใน
เศรษฐกิจยุคดิจิทัลได้อย่างอย่างทั่วถึงและยั่งยืน การเสริมสร้างขีดความสามารถ หลักสูตรการ
อบรมระยะสั้น ๒๐ หลักสูตรมีประเทศที่เข้าร่วม ๘๗ ประเทศ จ านวน ๓๕๖ ราย และหลักสูตร
ศึกษาระดับปริญญาโทนานาชาติ ๑๓ หลักสูตร มีประเทศที่ได้รับทุน ๑๓ ประเทศ จ านวน ๒๖ ราย 
ในสาขาต่างๆ อาทิ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความมั่นคง
ทางอาหาร สาธารณสุข และเปูาหมายการพัฒนา ที่ยั่งยืน อันเป็นการแสดงบทบาทการเป็นผู้ให้
ภายใต้การให้ความร่วมมือทางวิชาการที่ไทยให้แก่ประเทศเพ่ือนบ้านและประเทศก าลังพัฒนาอ่ืน ๆ 
หุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายส่วน การจัดตั้งศูนย์อาเซียนเพ่ือการศึกษา
และการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (ASEAN Center for Sustainable Development Studies 
and Dialogue : ACSDSD) เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากร และเป็นเวทีหารือเกี่ยวกับการ
พัฒนาที่ยั่งยืนระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และระหว่างอาเซียนกับหุ้นส่วนเพ่ือการพัฒนา ซึ่ง
สามารถสนับสนุนความร่วมมือใต้-ใต้ และการประสานงานระหว่างประเทศอาเซียนในอนาคต ไทย
ส่งเสริมการจัดท า Complementarities Roadmap เพ่ือเป็นแนวทางในการผลักดันความร่วมมือ
ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนให้มีผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม ข้อมูล สถิติ การจัดท า “หลักการพ้ืนฐาน
สถิติทางการ” เพ่ือส่งเสริมให้ข้อมูลตัวชี้วัดที่รวบรวมและมีเผยแพร่อยู่ สามารถจัดจ าแนกย่อยมิติ



๑๗ 

 

ต่างๆ อาทิ เพศ อายุ พ้ืนที่ เป็นต้น และได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ จัดท าตัวชี้วัดเปูาหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย (National SDGs indicators) โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้
ผู้แทนจากทุกภาคส่วนร่วมกันก าหนดทิศทางการพัฒนาชุดตัวชี้วัดของประเทศที่สอดคล้องเชื่อมโยง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนปฏิรูป
ประเทศ และนโยบายประเทศไทย ๔.๐ อันจะน าไปสู่ตัวชี้วัดเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบท
ประเทศไทย 

๒) การขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ : ๑) การส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โครงการ
บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชนเพ่ือให้บริการ Free Wi-Fi ในพ้ืนที่ชุมชน ศูนย์ดิจิทัลชุมชน 
กศน.ต าบล และโรงเรียน ตชด. จ านวน ๑๐,๐๐๐ แห่งทั่วประเทศ ๒) โครงการ Productive 
Welfare อันเป็นการจัดสวัสดิการเพ่ือการพัฒนาและพ่ึงตนเองอย่างยั่งยืนผู้รับบริการใช้เครือข่าย
ชุมชนและทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการจัดสวัสดิการสังคม ใน ๗ จังหวัดน าร่อง ได้แก่ ราชบุรี 
น่าน สุโขทัย เพชรบูรณ์ ขอนแก่น ภูเก็ต และสงขลา ส่งเสริมภาคีความร่วมมือระหว่างปฏิบัติงาน
ด้านสวัสดิการสั งคมนักศึกษาและสถาบันการศึกษาด้ านสั งคมสงเคราะห์ผ่ านกลไก
คณะอนุกรรมการภาคีความร่วมมือสังคมสงเคราะห์ และคณะท างานในการส่งเสริมภาคีความ
ร่วมมือระหว่างปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม นักการศึกษา และสถาบันการศึกษาด้านสังคม
สงเคราะห์ ส่งเสริมศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของ ภาคธุรกิจแห่งชาติ ผ่านกลไก
คณะอนุกรรมการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจในการขับเคลื่อนนโยบาย 
แผนปฏิบัติงาน และข้อเสนอในการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ 

๑.๒) กลไกการขับเคลื่อน : ไม่มี 

๑.๓) ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ : ไม่มี 

 

 



มาตรการ /  แผนงาน  /  โครงการส าคัญ 
รอบท่ี 1 ปี 2562 

Target 1.3  การเพ่ิมสิทธิประโยชน์ 
ความคุ้มครองตามกฎหมายประกันสงัคม 

Target 1.1  มาตรการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 

Target 1.4  โครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน  า  
และโครงการก่อสร้างปรับปรุงเสน้ท่อ 

Target 1.5  โครงการจัดท าแนวทาง 
การขับเคลื่อนที่เกี่ยวข้องกับสาธารณภัย  

Target 1.4  โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน  
กิจกรรม : Village E-Commerce 



ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับ
โภชนาการ และสง่เสริมเกษตรกรรมที่ย่ังยืน 

2.1 ยกระดับโภชนาการ 

ปี 2561 

50.36 

2562 2563 2564 (Goal) 

63.00 58.59 
เด็กอายุ 0-5 ปี สูงดสีมสว่น (ร้อยละ) 

ไตรมาสที่ 3 

2.2 ลดภาวะทุพโภชนาการ 
เด็กอายุ 0-5 ปี (ร้อยละ) 

ปี/ภาวะ 2561 2562 2563 2564 (Goal) 

เต้ีย 9.39 15.09 10.00 

อ้วน 8.10 10.91 10.00 

ผอม 5.69 6.57 5.00 

2.3 เพิ่มรายได้ของผูผ้ลิตอาหารรายเล็ก 

59,460 

บาท/ครัวเรือน 

58,975 
74,483 

ปี 60   61  62 64 (Goal) 

ไตรมาสที่ 3 

2.4 เพิ่มพ้ืนท่ีท าการเกษตรแบบย่ังยืน 
พ้ืนที่เกษตรกรรมยั่งยืน 
เป้าหมาย 5 ล้านไร่ 
(ปี 2564) 

พ้ืนที่เกษตรทั้งหมด  
149.24 ล้านไร่ 

พ้ืนที่เกษตรกรรม
ยั่งยืน 3.03 ล้านไร่ 
(ปี 2562) 

2.5 การเก็บผลผลติในธนาคารพันธุกรรม  

พันธุ์สัตว์ พันธุ์พืชอาหารสัตว์ และ
เชื้อจุลินทรีย์ด้านปศุสัตว์ 901 สายพันธุ์ 
น้ าเชื้อสัตว์น้ า 32 ชนิด 77 สายพันธุ์ 
เนื้อเยื่อไม้น้ า 9 ชนิด 24 สายพันธุ์ 

2.a ดัชนีการเตรียมความพร้อมทางการเกษตร
ของภาครัฐ (AOI) 

0.37 
0.39 

0.42 

ปี 59 ปี 60 ปี 61 

2.b การอุดหนุนการส่งออกทางการเกษตร  
ประเทศไทยไมไ่ด้ผกูพัน 
การอดุหนุนการส่งออกทาง
การเกษตร ภายใต้ความตกลง 
WTO จึงถือว่าบรรลุ
เป้าประสงค์นี้ 

2.c จ ากัดความผนัผวนของราคาอาหารที่รนุแรง  
จัดท าฐานข้อมูลระบบตลาดและเครื่องมือ
ทางการตลาด รวมทั้งข้อมูลราคาสินค้า
เกษตรในปัจจุบัน ทั้งราคาส่งและราคา
ปลีก พร้อมทั้งด าเนินกิจกรรมในการดูแล
และควบคุมราคาสินค้าและบริการ 
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ข้าว 5,160 สายพันธุ ์
พืช 38,140 สายพันธุ์ จุลินทรีย ์527 สายพันธุ ์



สร้างหลกัประกันใหค้นมชีีวติทีม่คีณุภาพ 
และสง่เสริมสุขภาวะทีด่ขีองคนทกุเพศทกุวยั

เป้าหมายที ่3

sdg เป้าหมายที ่3 ดาํเนินการตามยุทธศาสตร ์4 E 

ผลการดาํเนนิงาน

การดาํเนนิการโครงการสําคัญ

Service Excellence

Prevention & Promotion Excellence People Excellence

Governance Excellence

อตัราการตายของมารดา
ตอ่การเกดิมชีพี 100,000 คน

จาํนวนความครอบคลมุระบบประกนัสขุภาพ

โครงการพัฒนาและสร้างศกัยภาพคนไทย
กลุม่สตรแีละเดก็ปฐมวัย

โครงการพัฒนาและสรา้งเสรมิศกัยภาพคนไทย
กลุม่วัยเรยีนและวยัรุ่น

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดบัอําเภอ (พชอ.)โครงการพัฒนาระบบบริการสขุภาพ

โครงการผลิตและพัฒนากําลังคน
ด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

โครงการพัฒนาระบบบริการบําบัดรักษา
ผู้ป่วยยาเสพติด

ยทุธศาสตร์ดา้นส่งเสริมสขุภาพ ป้องกนัโรค และคุ้มครองผูบ้ริโภคเป็นเลศิ 

ยทุธศาสตรด์า้นบรกิารเป็นเลศิ

ยทุธศาสตรบ์คุลากรเป็นเลศิ

ยทุธศาสตรบ์รหิารเป็นเลศิดว้ยธรรมาภิบาล

ปี 2559 26.6
ปี 2560 21.8

ปี 2559 6.35

66,479,581

ปี 2560 6.03

47,594,317

อตัราผู้เสียชีวติจากการบาดเจบ็
ทางถนนตอ่ประชากร 100,000 คน

ปี 2559 22.3
ปี 2560  23.8

อัตราการตายของผู้ทีเ่ปน็โรคไมต่ดิตอ่เรือ้รงั 
(NCDs) ตอ่ประชากร 100,000 คน

ปี 2559 22.3
117.7
107.2

ปี 2560

เบาหวาน

เบาหวาน

มะเร็ง

ระบบไหลเวีนโลหติ

ระบบไหลเวีนโลหติ

UHC

UCS

มะเร็ง

22.0
117.6
103.7ปี 2560

จํานวนขึน้ทะเบียนผู้ป่วย TB 

84,070
89,665

อตัราการคลอดมชีพีในหญงิ
อาย ุ(10-14 ป,ี 15-19 ป)ี ตอ่หญงิ 1,000 คน 

10-14 ปี

1.3

15-19 ปี

39.6
ปี 2559
ปี 2560

1.4 42.5

อตัราการฆา่ตวัตาย
ตอ่ประชากร 100,000 คน

ปี 2561







ผลการขับเคลื่อนการพัฒนาทีย่ั่งยืน 
ด้านพลังงาน และเป้าหมาย ปี 2579 

ของประชากร 

เข้าถึง ไฟฟ้า 99.99%  
• ปี 2562 มีครัวเรือนเข้าถึงไฟฟ้า   

เทียบกับ 99.77 % เมื่อปี 2561 

1 
ประชาชนพึ่งพา เทคโนโลยพีลังงานสะอาด 

เพิ่มขึ้น 

• ปี 2561 มีการใช้พลังงานที่ไมก่่อให้เกิดมลพิษ
ในครัวเรือน 82.90% เทียบกับ 81.1 % เมื่อปี 
2560 

2 
ลดความเข้มของ 
การใช ้พลังงาน 
(Energy Intensity) 

30%  

• ไตรมาสแรกของปี 2562 มี EI เท่ากับ  8.10 ktoe/
พันล้านบาท เทียบกับ 8.54 ktoe/พันล้านบาท เมื่อปี 
2561 

การใช้ พลังงานทดแทน ต่อการ
ใช้พลังงานขั้นสุดท้ายเพิ่มขึ้น 30% 
• ไตรมาสแรกของปี 2562 มีการใช้พลังงาน

ทดแทนสะสม 16.29% เทียบกับ  
15.20%  เมื่อป ี2561 

3 

สร้างหลักประกันว่ามีการเข้าถึงการบริการพลังงานสมัยใหม่ในราคาท่ีสามารถซื้อหาได้ และ เชื่อถือได้ 
ภายในปี 2573 

เ พิ่ ม สั ด ส่ ว น ข อ ง พ ลั ง ง า น ท ด แ ท น ใ น 
การใช้พลังงานแบบผสมผสานการใช้พลังงาน
ของโลก ภายในปี 2573 

เพิ่มอัตราการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานของ
โลกให้เพิ่มขึ้น 2 เท่า ภายในปี 2573 

5.98     

ktoe/พันล้านบาท 

หรือ 
เท่ากับ 

ข้อมูลอัพเดต ณ 23 สิงหาคม 2562 



ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน 
การจ้างงานเต็มที่ มีผลิตภาพ และการมีงานทีเ่หมาะสม 

ส าหรับทุกคน 
เป้าหมาย รายได้ต่อหัว   

8,200 USD (ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12)  
รายได้ต่อหัว 15,000 USD (ในระยะยาว) 

ด้านการเกษตร พัฒนาฐานการผลิตภาคเกษตร ยกระดับสินค้าเกษตร ได้จัดระบบส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่  ตั้งแต่ปี 2559 - 2562 (ด าเนินการ  4,663 แปลง) 
ด้านอุตสาหกรรม พัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมที่มศีักยภาพ พัฒนาอุตสาหกรรมส าหรับอนาคต 
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ โครงการสร้างความย่ังยืนของอุตสาหกรรมแมพ่ิมพ์ไทย ผลการ
ด าเนินงาน มีผู้ประกอบการที่เข้ารว่ม จ านวน 139 บริษัท 
ด้านการบริการและท่องเท่ียว เสริมสร้างความเข้มแข็งและยกระดบัคุณภาพมาตรฐานของ
ผู้ประกอบการ ส่งเสริมการสร้างรายได้จากการท่องเทีย่ว อาทิ โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพอุตสาหกรรมภาพยนตรแ์ละวดีทิศัน์ ด าเนินการสรา้งรายได้เฉลี่ยประมาณ 190,000 ล้านบาท/ปี  
 

เพ่ิมผลิตภาพแรงงาน จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ใน  
6 ภูมิภาค รวม 18 แห่ง 
ส่งเสริมการจ้างงาน การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เข้ารบัการฟื้นฟูสมรรถภาพรายบุคคล และ
“ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย” (Smart Job Center) เน้นบริการคนไทยทุกคน ทุกกลุ่ม ให้มีงาน
ท า ด้วยบริการแบบครบวงจร ปัจจุบันได้มีการจัดตัง้ทั่วประเทศ ๘๗ แห่ง โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
มีผู้สมัครมาใช้บริการ ๑๕๓,๑๖๘ คน ได้รับการบรรจุงาน ๑๒๘,๕๗๑ คน (ร้อยละ ๘๓.๙๔) 
ปกป้องสิทธิแรงงาน ให้ลูกจ้างและผู้มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายประกนัสังคม 

เสริมสร้างขีดความสามารถของสถาบันทางการเงิน เสริมสร้างขีดความสามารถของสถาบัน
การเงิน โดยด าเนินงานตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ 3 พ.ศ. 2559 –  2563 
ส่งเสริมการใช้บริการทางการเงินและการช าระเงินทางอเิล็กทรอนิกส์ เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพและลด
ต้นทุนการด าเนินการของธนาคารพาณิชย์  
ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกนัภัย ให้สอดคล้องกับความต้องการและสภาพความเสี่ยง ให้กับ
ประชาชน  โดยเฉพาะอย่างย่ิงกลุ่มผู้มีรายได้นอ้ย อาทิ พัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยส าหรับรายย่อย 
(ไมโครอินชัวรนัส์) ทั้งกรมธรรมป์ระกันภัยประกันภัย 100 และกรมธรรมป์ระกนัภัย 222 ซ่ึงเป็น
กรมธรรมท์ี่ให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล กรณีเสียชีวิตสูงสุด 100,000 บาท 

ส่งเสริมการท่องเท่ียวยั่งยืน ในปี 2561 มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดนิทางเข้ามาท่องเที่ยว
ทั้งสิ้น 38.3 ล้านคน ภาคการท่องเที่ยวของไทยก่อให้เกิดประโยชนใ์นรปูของรายไดแ้กป่ระเทศ
และกระจายรายได้ดงักล่าวสู่ภมูิภาคต่าง ๆ รวม 2.754  ล้านล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 9.47 
จากช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อนหน้า 
ส่งเสริมวัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การออกแบบและใช้นโยบายที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว
อย่างย่ังยืนที่จะสร้างงาน และส่งเสริมวัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์ท้องถิน่ ภายในปี 2573 
 
 
 
 
 

 

ท่องเท่ียว 

จ านวนนักท่องเที่ยวเยี่ยม

ชมอุทยานประวัติศาสตร์ 

ร้อยละ 9.6 ของ

นักท่องเที่ยวต่างชาติ 

ในปี 2561 

สถาบันการเงิน 

ร้อยละของผู้ใหญ่ที่

ใช้บริการทาง

การเงิน ผ่าน

โทรศัพท์ ร้อยละ 

81.6  ในปี 2560 

ATM 

เพ่ิมรายได้  

รายได้ต่อหัว 

7,445.4 USD ในปี 

2561 

นโยบาย 

การมีงานท า/ผลิตภาพ

แรงงาน/ความปลอดภัย 

ผลิตภาพแรงในปี 2561 มี

มูลค่า 281,522 บาท/คน/ปี 

การ

ขับเคลื่อน

ในพื้นที่ 

ส่งเสริมความปลอดภัย ชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน ระดับจังหวัด แต่งต้ัง
คณะท างานขับเคลื่อนโครงการความปลอดภัยและชีวอนามยัของประเทศ (Safety Thailand)  
ตั้งศูนย์บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ปัจจุบันมีศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานกระจายไปตามภาค
ต่างๆ ของประเทศ รวม 5 แห่ง ได้แก่ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 จังหวัดปทุมธานี ภาค  
2 จังหวัดระยอง ภาค 3 จังหวัดเชียงใหม่ ภาค 4 จังหวัดขอนแก่น และภาค 5 จังหวัดสงขลา 
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ปี 2561 GDP ภาคอุตสาหกรรม       3.00%
สัดส่วนต่อ  GDP รวม    27%
การจ้างงานในภาคการผลิต 
6.53 ล้านคน         8.29%

เป้าหมายที ่9 การสร้างโครงสร้างพื้นฐานทีม่คีวามทนทาน 
ส่งเสรมิการพฒันาอตุสาหกรรมทีค่รอบคลมุและยัง่ยนื และสง่เสรมินวตักรรม

การปลอ่ยกา๊ซคาร์บอนไดออกไซด ์(CO2) การเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิของ
ภาคอตุสาหกรรม และการจ้างงานใน

ภาคอตุสาหกรรม

หน่วยงานรบัผิดชอบหลกั

หน่วยงานสนับสนุน

การสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ทางถนน

การสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางราง

การสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางนา้

การสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางอากาศ

สร้างความเช่ือมโยงด้านการขนส่งทัง้ในระดับ
เมืองใหญ ่ระหวา่งเมือง และการเช่ือมต่อ
ระหวา่งประเทศ

400,000

600,000

800,000

2559
2560

2561
2562

454,025.21
457,221.15 456,486.80

701,847.11

สัดส่วนความยาวถนนกับพ้ืนที่ประเทศไทย 
(กิโลเมตรต่อตารางกิโลเมตร)

14.23%

85.74%

0.03% ถนนสายหลกัและสายรอง

ถนนทอ้งถ่ิน

ทางพิเศษ

สัดส่วนระยะทางตามประเภทถนน

การสนบัสนนุอตุสาหกรรมเป้าหมาย 
(S-Curve และ New S-Curve)

การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรม 
และเทคโนโลยี โดยส่งเสริมการลงทุนใน
อุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งขอ้มูลการอนุมัติ
ส่งเสริมการลงทุนใน 5 อุตสาหกรรม
เป้าหมายใหม ่(ดิจิทัล การแพทย ์ปิโตรเคมี
และเคมีภัณฑ์ เครื่องจักรอัตโนมัติและ
หุ่นยนต์ และอากาศยาน)

- การกอ่สร้างทา่อากาศยานแห่งใหม่ : โครงการพัฒนาทา่อากาศยานเบตง
- โครงการพัฒนาและปรับปรุงทา่อากาศยานเดิม เพ่ือเพิม่ศักยภาพการรองรับผูโ้ดยสาร ไดแ้ก ่

ทา่อากาศยานแมส่อด ทา่อากาศยานกระบี ่ทา่อากาศยานขอนแกน่ ทา่อากาศยานสกลนคร 
ทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที ่2 และทา่อากาศยานดอนเมือง 

- โครงการกอ่สร้างรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-หนองคาย ระยะที ่1 ระยะทาง 252 กิโลเมตร
- เร่งรัดโครงการรถไฟทางคู ่โดยเริม่กอ่สร้างแลว้ 7 สาย และสานตอ่โครงการสายใหม ่9 สาย
- โครงการกอ่สร้างรถไฟฟ้า และเร่งรัดการอนุมัติอีก 9 สาย ท าให้มีระยะทางรถไฟฟ้ารวม 

327.9 กิโลเมตร

การสง่เสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและ
ขนาดยอ่ม (SMEs)

การพฒันาอตุสาหกรรมทีเ่ป็นมติรตอ่
สิง่แวดลอ้ม

0

1

2556
2557

2558
2559

2560

0.47 0.48 0.62 0.78 1

คา่ใช้จ่าย R&D ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 
(GERD/GDP : %)

จ านวนบุคลากรด้านการวิจัยและ
พัฒนาต่อประชากร 10,00 คน (คน)

13.6

17.0

21.0

0 10 20 30

2558

2559

2560

เป้าหมาย 
ปี 2564 : 1.5% 

เป้าหมาย 
ปี 2564 : 25 คน

เพิม่พนูการวจิยัทางวทิยาศาสตร์ 
เทคโนโลย ีและนวตักรรม

การสร้างโครงสร้างพื้นฐานดา้นดจิทิลั

ปี 2560 ประเทศไทยมีการปล่อยกา๊ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ต่อหัวประชากรเฉลีย่ลดลง
จากปี 2559 เล็กนอ้ย

2559 2560
ปริมาณการปล่อย CO2
(ตันคาร์บอนไดออกไซด์
ต่อคน)

3.92 3.90

2560 2561

เงินลงทุน (ล้านบาท) 48,222 232,997

383%

- บรับปรุงและพัฒนาท่าเทียบเรือชายฝ่ังของท่าเรือกรุงเทพ
- พัฒนาศูนยก์ลางขนส่งตู้สินคา้ทางรถไฟทีท่่าเรือแหลมฉบัง
- โครงการกอ่สร้างท่าเทียบเรือชายฝ่ังทีท่่าเรือแหลมฉบัง
- พัฒนาท่าเรือเฟอร์รีเ่ชื่อมโยงอ่าวไทยตอนบนฝ่ังตะวันออกและฝ่ังตะวันตก

การใช้เทคโนโลยีในกระบวนการผลิตทีเ่ป็น
มิตรต่อสิง่แวดล้อม และการบริหารจัดการ
สิง่แวดล้อมของโรงงานอตุสาหกรรม ผา่น
การด าเนินงานโครงการส าคัญ ได้แก่
- โครงการ Green Industry
- โครงการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม

เชิงนิเวศ

สนับสนนุการเขา้ถงึบรกิารทางการเงนิ

- โครงการเงินทุนพลิกฟ้ืนวสิาหกจิ
ขนาดยอ่ม 1,000 ลา้นบาท

- โครงการเงินทุนฟ้ืนฟูกิจการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
2,000 ลา้นบาท

- กองทุนพัฒนาเสเอม็อีตามแนว
ประชารัฐ 20,000 ลา้นบาท

ปี 2561 จ านวน SMEs 3,077,822 ราย 1.02%
- ภาคการผลิต 527,485 ราย        0.29%
GDP SMEs 5.20%
- GDP SMEs ภาคอุตสาหกรรม     3.10%

ปี 2561 GDP ภาคอุตสาหกรรม       3.00%
สัดส่วนต่อ  GDP รวม    27%
การจ้างงานในภาคการผลิต 
6.53 ล้านคน         8.29%

อัตราการเขา้ถึงของบริการอินเทอร์เนต็ความเร็วสูงตอ่
จ านวนประชากร (ร้อยละ)

0

5

10

15

2559
2560

2561
2562

10.7 12.13 13.55 14.07

ปี 2561 มีจ านวนคนใช้งาน
อินเทอร์เนต็ 47.45 ล้านคน



ลดความไม่เท่าเทียมทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ 

เป้าหมาย เพ่ิมรายได้เฉลี่ยต่อหัว ของกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่่าสุดให้เพิ่มขึน้ไมต่่่า
กว่าร้อยละ 15 ต่อปี  
สัดส่วนประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจน ลดลงเหลือร้อยละ 6.5 เมื่อสิ้นสุดแผนฯ 12 
เพ่ิมโอกาส การเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครฐั  

กองทุนยุติธรรม การช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึง ความเป็นธรรมด้วย 
กองทุนยุติธรรม โดยมีผู้มายื่นค่าขอรับความช่วยเหลือ จ่านวนทั้งสิ้น  
9,066 ราย ร้อยละของจ่านวนผู้มายื่นค่าขอรับความช่วยเหลือเงินกองทุน
ยุติธรรมที่ด่าเนินการ ได้ตามระยะเวลาที่ก่าหนด ร้อยละ 94.07  
ส่งเสริมการออกกฎหมาย การพัฒนาระบบ บริการมาตรการกลไก และ
ส่งเสริมความรู้ในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ เพื่อช่วยเหลือเยียวยา
ประชาชนตามกฎหมาย 

โครงการสวัสดิการแห่งรัฐ  
ได้เปิดให้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ โดยมีผู้มา
ลงทะเบียนและผ่านเกณฑ์คุณสมบัติ 14.5 ล้านคน รวมทั้งมี
มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  

ระบบประกันสังคม บริหารจัดการให้ผู้อยู่ในระบบประกันสังคม และผู้มีสิทธิได้รับสิทธิ
ประโยชน์ทางกฎหมายประกนัสังคมและกฎหมายเงินทดแทนอย่างทั่วถึง โดยมีผู้ขึ้น
ทะเบียนเป็นผู้ประกนัตนตามกฎหมายประกนัสังคม (มาตรา 33 และมาตรา 39) 
จ่านวน 12,214,174 คน (คิดเป็นร้อยละ 100.86 จากเป้าหมายทั้งปี 12,110,000 คน)   
 
ส่งเสริมการออกกฎหมาย การพัฒนาระบบ บริการมาตรการกลไก และ
ส่งเสริมความรู้ในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ เพื่อช่วยเหลือเยียวยา
ประชาชนตามกฎหมาย 

 
การสร้างรายได้  
ในปี 2560 อัตราการ
เติบโตของรายได้ต่อหัวใน
กลุ่มประชากรร้อยละ 40 

ที่มีรายได้ต่่าสุดเพิ่มขึ้น
เฉลี่ยร้อยละ 0.82 ต่อปี  

นโยบาย 

การคุ้มครองทางสังคม 

จ่านวนผู้ขึ้นทะเบียนเป็น

ผู้ประกันตนตามกฎหมาย

ประกันสังคมจ่านวน 

12,214,174 คน   

ความเท่าเทียม 

ลดความไม่

เสมอภาค 

การ

ขับเคลื่อน

ในพื้นที่ 

โครงการอินเตอร์เน็ต ติดตั้งโครงข่ายอินเตอร์เน็ตความเรว็สูงและจุด
บริการ Wi-Fi  จ่านวน 24,700 หมู่บ้าน และสถานท่ีชุมชน 10,000 แห่ง 
เพื่อลดความเหลื่อมล้่าในการเขา้ถึงข้อมลูข่าวสาร 



มาตรการ / แผนงาน / โครงการส าคัญ รอบที่ 1 ปี 2562 

Target 11.1  
โครงการอาคารเช่าส าหรับผู้มีรายได้น้อย 

Target 11.4 โครงการอนรุักษ์  
ปรับปรุง โบราณสถาน 
และแหล่งโบราณคด ี

Target 11.a  โครงการวางและจัดท าผังเมืองรวม Target 11.2 โครงการรถไฟฟ้า 

Target 11.3 โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศ
เป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน 

Target 11.6 การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ 





การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)

การด าเนนิงานลดกา๊ซเรอืนกระจก
ทีเ่หมาะสมของประเทศ (NAMA) 
ไทยจะลดกา๊ซเรอืนกระจก 7-20 % จากกรณีปกต ิ

ภายในปี 2020 

12
%

ลดกา๊ซเรอืนกระจก
จากมาตรการดา้นพลงังาน
จากกรณีปกต ิณ ปี 2020

ปี 2559

การมสีว่นรว่มทีป่ระเทศก าหนด (NDC)
ไทยจะลดกา๊ซเรอืนกระจก 20-25 % จากกรณีปกต ิ

ภายในปี 2030

(21%)

พลงังาน
กระบวนการ

อตุสาหกรรมและ
น า้เสยีอตุสาหกรรม

จดัการ
ของเสยีชุมชน

แผนการปรบัตวัตอ่การเปลีย่นแปลงสภาพ
ภมูอิากาศแหง่ชาต ิ(6 สาขา)

ทอ่งเทีย่ว

สาธารณสขุ
(MOU สผ. กบั กรมอนามยั)

การต ัง้ถ ิน่ฐานและความม ัน่คงของมนษุย์
(MOU สผ. กบั กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง)

แผนป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแหง่ชาติ
พ.ศ. 2558

มแีผนป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั 
ครบทกุจงัหวดั

จดัเก็บและรายงาน
ขอ้มลูภยัพบิตัริายเดอืน

และรายปี

แผนปฏริปูประเทศยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี

แผนพฒันาเศรษฐกจิและ
สงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที่ 12

พ.ศ. 2560-2564

แผนจดัการคณุภาพ
สิง่แวดลอ้ม 

พ.ศ. 2560 – 2564

แผนทีน่ าทางการลดกา๊ซเรอืนกระจกของประเทศ  ปี พ.ศ. 2564 –2573
ศกัยภาพในการลดกา๊ซฯอนกระจก 20.8% จากกรณีปกต ิณ ปี 2030

แผนแมบ่ทรองรบัการ
เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 

พ.ศ. 2558-2593

การสือ่สารการด าเนนิงานดา้นการ
เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศไปยงั UNFCCC

รายงานความกา้วหนา้
รายสองปี ฉบบัที ่2
(SBUR) สง่เมือ่

วนัที ่29 ธนัวาคม 2560

รายงานแหง่ชาต ิ
ฉบบัที ่3 (TNC)

สง่เมือ่ 
วนัที ่29 สงิหาคม 2561

การจดัการน า้
(MOU สผ. กบัส านกังานทรพัยากรน า้แหง่ชาต)ิ

แผนปฏบิตักิารลดกา๊ซเรอืนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. 2564-2573

ขนสง่

(6.3%) (0.4%) (0.3%)

การเกษตรและความม ัน่คงทางอาหาร

การจดัการทรพัยากรธรรมชาติ

ตามแผนปฏริปูประเทศดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม ภายในปี พ.ศ. 2563 เพือ่ใหป้ระเทศไทย
มกีลไกด าเนนิงานส าหรับสง่เสรมิใหท้กุภาคสว่นมสีว่น
รว่มในการลดกา๊ซเรอืนกระจกและมศีกัยภาพในการ
ปรับตวัรองรับผลกระทบไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

- National focal point เขา้รว่มการ
ประชมุเจรจาภายใตก้รอบอนุสญัญา ฯ
- กรอบทา่ทกีารเจรจาของประเทศไทย
- การประชมุ Bi-lateral Multi-lateral

แถลงการณร์ว่มอาเซยีนดา้น
การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ
เสนอตอ่ทีป่ระชมุรัฐภาคกีรอบอนุสญัญา ฯ

ความรว่มมอืกบันานาประเทศ การด าเนนิงานภายในประเทศ

การยก รา่ง พ.ร.บ. การเปลีย่นแปลง
สภาพภมูอิากาศ พ.ศ. ....

จดัท าระบบสารสนเทศการปลอ่ยกา๊ซเรอืน
กระจกของประเทศไทย (TGEIS)



อ นุรั ก ษ์ แ ล ะ ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ จ า ก ม ห า ส มุท ร  ท ะ เ ล  

และทรัพยากรทางทะเล อย่างยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

248,715 กิ่ง  

19 พื้นที่ 11 จังหวัด 

(ทช. + อส.) 

240,390 กิ่ง  

8 พื้นที่ 5 จังหวัด 

2561 2562 

oมาตรการลดปริมาณขยะทะเล 10 พื้นที่ 

14.3.1 

14.7.1 
MSY : GDP 



     ขจัดปญหาความรุนแรงตอผูหญิง เด็ก ครอบครัว
ดัชนีการรับรูการทุจริต ป 2018
(CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX : CPI)

ประเทศไทย 36 คะแนน
(-1 คะแนน จากป 2017)

อันดับ 99 จาก 180 ประเทศ 
(อันดับ 96 จาก 180 ประเทศ ป 2017)

           การจัดทำ หลักสูตรตานทุจริตศึกษา ในการเรียนการสอน
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พ.ร.บ.แก ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 27) พ.ศ. 2562
เพิ่มเติมคำนิยามและบทลงโทษเกี่ยวกับการ "กระทำชำเรา" 

แก ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2562

เพิ่มฐาน ความผิดเกี่ยวกับการคามนุษยและการบังคับใชแรงงานหรือบริการ

สงเสริมการเขาถึงความยุติธรรมในระดับพื้นที่ 

ดวย ศูนยยุติธรรมชุมชน ผูขอรับความชวยเหลือ 5,418 ราย
แลวเสร็จ 5,137 ราย
อยูระหวางพิจารณา 281 ราย
(ขอมูลระหวาง ต.ค 61 - ส.ค 62)

   Application Justice Care

โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์

   จำนวน 1,193 โรงเรียน

 
         พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม 
         พ.ศ. 2562 สำหรับเจาหนาที่ของรัฐ

  พัฒนา ชองทางการเขาถึง
   กระบวนการยุติธรรม 24 ชั่วโมง

การสรางจิตสำนึกและ
สังคมเคารพกติกา 

ไ

7,783 
ศูนย

ทั่วประเทศ

กองทุนยุติธรรม

คาทนาย คาธรรมเนียม ชวยเหลือทางกฎหมาย

  สถิติอาชญากรรม ความผิดเกี่ยวกับ
           ชีวิต รางกาย และเพศ มีแนวโนมลดลง 
  (จาก 18,232 คดี เหลือ 17,464 คดี คิดเปนรอยละ 4.21 ป 2560 - 2561)

สายดวน 1111 กด 77
Kiosk GovChannel
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(ร่าง) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

รายชื่อแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

เล่มที ่ ประเด็น 
 1  ความมั่นคง 
 2  การต่างประเทศ 
 3  การเกษตร 
 4  อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
 5  การท่องเท่ียว 
 6  พื้นท่ีและเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
 7  โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 
 8  ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 
 9  เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 10  การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
 11  ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
 12  การพัฒนาการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 

เล่มที ่ ประเด็น 
13  การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
14  ศักยภาพการกีฬา 
15  พลังทางสังคม 
16  เศรษฐกิจฐานราก 
17  ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 
18  การเติบโตอย่างยั่งยืน 
19  การบริหารจัดการน้้าท้ังระบบ 
20  การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
21  การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
22  กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
23  การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
 
 

  

 



เอกสารประกอบวาระการประชุม ๓.๑.๑-๒ 

๒ 
 

เป้าหมาย
หลักที ่

เป้าหมาย
หลัก (Goal) 

เป้าหมาย
ท่ี 

เป้าหมาย (Target) เป้าหมายของแผนแม่บทฯ เป้าหมายของแผนย่อย 

1 ยุติความ
ยากจนทุก

รูปแบบในทกุ
ที ่

1.1 ภายในปี 2573 ขจัดความยากจนขัน้รนุแรงของประชาชนในทกุพื้นที่ให้หมดไป 
ซ่ึงในปัจจุบันความยากจนวัดจากคนที่มีค่าใช้จ่ายด้ารงชีพรายวันต่้ากว่า $1.25 
ต่อวัน 

(16) เศรษฐกิจฐานราก รายได้ของประชากรกลุม่รายได้น้อย
เพิ่มขึน้อย่างกระจายและอย่างต่อเนื่อง 

(16) ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานราก
เพิ่มขึน้ 
 

1.2 ภายในปี 2573 ลดสัดส่วน ชาย หญิง และเด็ก ในทกุช่วงวัย ทีอ่ยู่ภายใต้ความ
ยากจนในทกุมิต ิตามนิยามของแต่ละประเทศ ให้ลดลงอย่างน้อยครึ่งหนึ่ง 

(16) เศรษฐกิจฐานราก รายได้ของประชากรกลุม่รายได้น้อย
เพิ่มขึน้อย่างกระจายและอย่างต่อเนื่อง 

(16) ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานราก
เพิ่มขึน้ 

1.3 ด้าเนนิการให้ทกุคนมรีะบบและมาตรการการคุ้มครองทางสังคมในระดับประเทศ
ให้เหมาะสม รวมถึงการให้ห้อง/พืน้ทีท่ี่มีพืน้และบรรลุการครอบคลุมถึงกลุ่มที่
ยากจนและเปราะบาง ภายปี 2573 

(17) ความเสมอภาคและหลักประกนัทางสงัคม คนไทยทุกคน
ได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกนัทางสังคมเพิ่มขึน้ 

 

1.4 ภายในปี 2573 สร้างหลกัประกันว่าชายและหญิงทกุคน โดยเฉพาะที่ยากจนและ
เปราะบาง มีสทิธเิท่าเทียมกันในทรัพยากรทางเศรษฐกิจ รวมถึงการเข้าถึงบรกิาร
ขั้นพื้นฐาน การเป็นเจ้าของและมีสทิธิในที่ดนิและอสังหารมิทรัพย์ในรูปแบบอืน่ 
มรดกทรัพยากรธรรมชาต ิเทคโนโลยีใหม่ที่เหมาะสม และบรกิารทางการเงนิ ซึ่ง
รวมถึงระบบการเงนิระดับฐานราก 

(16) เศรษฐกิจฐานราก รายได้ของประชากรกลุม่รายได้น้อย
เพิ่มขึน้อย่างกระจายและอย่างต่อเนื่อง 

(16) ศกัยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานราก
เพิ่มขึน้ 

1.5 ภายในปี 2573 สร้างภูมติ้านทานให้แก่คนยากจนและคนทีอ่ยู่ในสถานการณ์
เปราะบางและลดการเผชิญหน้าและความเสี่ยงต่อเหตุการณร์ุนแรง/ภัยพิบัตอิัน
เนื่องมาจากภูมอิากาศ เศรษฐกจิ สังคมและสิ่งแวดลอ้ม  

 (17) ความเสมอภาคและหลักประกนัทางสงัคม คนไทยทุก
คน โดยเฉพาะกลุ่มดอ้ยโอกาสและกลุม่เปราะบางได้รับการ
คุ้มครองและมีหลกัประกนัทางสังคมเพิ่มขึน้ 

1.a สร้างหลักประกนัว่าจะมกีารระดมทรัพยากรอย่างมนีัยส้าคัญจากแหล่งที่
หลากหลาย รวมไปถึงการยกระดับความรว่มมือเพื่อการพฒันา เพื่อที่จะจัดให้มี
แนวทางทีเ่พียงพอและวิธกีารที่คาดเดาได้ แก่ประเทศก้าลังพัฒนา โดยเฉพาะ
อย่างย่ิง ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด ในการด้าเนินงานตามแผนงานและนโยบายเพื่อ
ยุติความยากจนในทกุมติ ิ

  (2) การต่างประเทศ ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่
ย่ังยืนกับต่างประเทศ เพื่อรว่มกันบรรลุเปูาหมายการพัฒนา
ที่ย่ังยืนของโลก 

1.b สร้างกรอบนโยบายที่เหมาะสมในระดับประเทศ ระดับภูมภิาค และระดับ
นานาชาต ิบนฐานของยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่สนับสนุนความยากจน (pro-poor) 
และค้านึงถึงความละเอียดอ่อนเชิงเพศภาวะ (gender-sensitive) เพื่อจะ
สนับสนุนการเร่งการลงทนุเพือ่ปฏิบัติการขจัดความยากจน 

  (2) การต่างประเทศ ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่
ย่ังยืนกับต่างประเทศ เพื่อรว่มกันบรรลุเปูาหมายการพัฒนา
ที่ย่ังยืนของโลก 
(2) การต่างประเทศ ประเทศไทยมีการพัฒนาที่สอดคล้อง
กับมาตรฐานสากลในทกุมิตแิละสามารถมีบทบาทเชิงรกุใน
การร่วมก้าหนดมาตรฐานสากลเพิ่มขึน้ 

สรุป 1. ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที ่ (16) เศรษฐกิจฐานราก รายได้ของประชากรกลุม่รายได้น้อย
เพิ่มขึน้อย่างกระจายและอย่างต่อเนื่อง 
(17) ความเสมอภาคและหลักประกนัทางสงัคม คนไทยทุกคน
ได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกนัทางสังคมเพิ่มขึน้ 

(2) การต่างประเทศ ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา 
ที่ย่ังยืนกับต่างประเทศ เพื่อร่วมกนับรรลุเปาูหมายการ
พัฒนาที่ย่ังยืนของโลก 
(2) การต่างประเทศ ประเทศไทยมีการพัฒนาที่สอดคล้อง
กับมาตรฐานสากลในทกุมิตแิละสามารถมีบทบาทเชิงรกุใน
การร่วมก้าหนดมาตรฐานสากลเพิ่มขึน้ 
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เป้าหมาย
หลักที ่

เป้าหมาย
หลัก (Goal) 

เป้าหมาย
ท่ี 

เป้าหมาย (Target) เป้าหมายของแผนแม่บทฯ เป้าหมายของแผนย่อย 

(16) ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานราก
เพิ่มขึน้ 
(17) ความเสมอภาคและหลักประกนัทางสงัคม คนไทยทุก
คน โดยเฉพาะกลุ่มดอ้ยโอกาสและกลุม่เปราะบางได้รับการ
คุ้มครองและมีหลกัประกนัทางสังคมเพิ่มขึน้ 

2 ยุติความหิว
โหย บรรลุ
ความมั่นคง
ทางอาหาร

และยกระดับ
โภชนาการ 
และส่งเสริม

เกษตร 
กรรมที่ย่ังยืน 

2.1 ยุติความหิวโหยและสร้างหลักประกนัให้ทกุคนโดยเฉพาะคนที่ยากจนและอยู่ใน
ภาวะเปราะบาง อันรวมถึงทารก ได้เข้าถึงอาหารที่ปลอดภัย มีโภชนาการ และ
เพียงพอตลอดทั้งปี ภายในปี 2573 

(1) ความมัน่คง ประชาชนอยู่ดี กนิด ีและมคีวามสุขดขีึ้น (11) ศักยภาพคนตลอดช่วงชวีิต เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มี
พัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบรกิารที่มีคณุภาพมากขึ้น 

2.2 ยุติภาวะทุพโภชนาการทุกรูปแบบและแก้ไขปัญหาความตอ้งการสารอาหารของ
หญิงวัยรุ่น หญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร และผู้สูงอายุ ภายในปี 2573 รวมถึง
บรรลุเปูาหมายทีต่กลงร่วมกนัระหว่างประเทศว่าด้วยภาวะแคระแกรน็และผอม
แห้งในเดก็อายุต่้ากว่า 5 ปี ภายในปี 2568 

 (11) ศักยภาพคนตลอดช่วงชวีิต เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มี
พัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบรกิารที่มีคณุภาพมากขึ้น 
(17) ความเสมอภาคและหลักประกนัทางสงัคม คนไทยทุก
คน โดยเฉพาะกลุ่มดอ้ยโอกาสและกลุม่เปราะบางได้รับการ
คุ้มครองและมีหลกัประกนัทางสังคมเพิ่มขึน้ 

2.3 เพิ่มผลิตภาพทางการเกษตรและรายได้ของผู้ผลิตอาหารรายเลก็ โดยเฉพาะผู้หญิง 
คนพื้นเมือง เกษตรแบบครอบครัว คนเลี้ยงปศุสัตว์ ชาวประมง ให้เพิ่มขึ้นเป็น 2 
เท่า โดยรวมถึงการเข้าถึงที่ดินและทรัพยากรและปัจจัยน้าเข้าในการผลิต ความรู้ 
บริการทางการเงิน ตลาด และโอกาสส้าหรบัการเพิม่มูลค่าและการจ้างงานนอก
ฟาร์มอย่างปลอดภัยและเท่าเทียม ภายในปี 2573 

(3) การเกษตร ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพิ่มขึน้  

2.4 สร้างหลักประกนัว่าจะมรีะบบการผลิตอาหารที่ย่ังยืนและด้าเนินการตามแนว
ปฏิบัติทางการเกษตรที่มีภูมิคุม้กนัทีจ่ะเพิม่ผลิตภาพและการผลติ ซ่ึงจะช่วยรักษา
ระบบนิเวศ เสริมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ภาวะอากาศรนุแรง ภัยแล้ง อุทกภัย และภัยพิบัติอืน่ๆ และจะช่วย
พัฒนาทีด่ินและคุณภาพดนิอย่างตอ่เนื่อง ภายในปี 2573 

(3) การเกษตร ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพิ่มขึน้ (3) การเกษตร ประสิทธภิาพการผลิตสนิค้าเกษตรต่อหน่วย
มีการปรับตัวเพิม่ขึน้ 

2.5 คงความหลากหลายทางพนัธกุรรมของเมลด็พันธุ์พืชที่ใช้เพาะปลกู สัตว์ในไรน่า
และทีเ่ลี้ยงตามบ้านเรอืน และชนิดพนัธุ์ตามธรรมชาตทิี่เกี่ยวขอ้งกับพืชและสัตว์
เหล่านั้น รวมถึงให้มีธนาคารเมล็ดพนัธุแ์ละพืชที่มกีารจัดการทีด่ีและมีความ
หลากหลาย ทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมภิาค และระดับนานาชาติ และสร้าง
หลักประกันวา่จะมกีารเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชนเ์กิดจากการใชท้รพัยากร
ทางพันธกุรรมและองค์ความรู้ทอ้งถิน่ทีเ่กี่ยวข้องอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม 
ตามที่ตกลงกันระหว่างประเทศ ภายในปี 2573 

(18) การเติบโตอย่างย่ังยืน การบรโิภคและการผลิตของ
ประเทศมีความย่ังยืนสูงขึ้น 

 

2.a เพิ่มการลงทุนตลอดจนการยกระดับความรว่มมือระหว่างประเทศในเรือ่ง
โครงสร้างพืน้ฐานในชนบท การวิจัยเกษตรและการขยายการบรกิาร การพฒันา
เทคโนโลยี และการท้าธนาคารยีนของพืชและสัตว์ เพื่อยกระดับขีดความสามารถ

 (23) การวจิัยและพัฒนานวัตกรรม การประยุกต์ใช้ความรู้ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิม่มูลค่าของเศรษฐกจิสี
เขียวอย่างย่ังยืนเพิ่มขึ้น 
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๔ 
 

เป้าหมาย
หลักที ่

เป้าหมาย
หลัก (Goal) 

เป้าหมาย
ท่ี 

เป้าหมาย (Target) เป้าหมายของแผนแม่บทฯ เป้าหมายของแผนย่อย 

ในการผลิตสินค้าเกษตรในประเทศก้าลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างย่ิงในประเทศ
พัฒนานอ้ยที่สุด 

2.b แก้ไขและปูองกันการกีดกันและการบิดเบือนทางการค้าในตลาดเกษตรโลก 
รวมถึงทางการขจัดการอุดหนนุสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออกทกุรูปแบบและ
มาตรการเพื่อการส่งออกทุกแบบที่ให้ผลในลักษณะเดียวกนั โดยให้เป็นไปตาม
อาณัติของรอบการพัฒนาโดฮา 

 (2) การต่างประเทศ ประเทศไทยมีการพัฒนาที่สอดคล้อง
กับมาตรฐานสากลในทกุมิตแิละสามารถมีบทบาทเชิงรกุใน
การร่วมก้าหนดมาตรฐานสากลเพิ่มขึน้ 

2.c เลือกใช้มาตรการที่สร้างหลักประกันได้ว่าตลาดโภคภัณฑ์อาหารและตลาดอนุพันธ์
สามารถท้างานไดอ้ย่างเหมาะสม และอ้านวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของ
ตลาดและข้อมูลส้ารองอาหารได้อย่างทนัการณ์ เพื่อจ้ากัดความผันผวนของราคา
อาหารที่รุนแรง 

(3) การเกษตร ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพ่ิมขึน้  

สรุป 2. ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการ และส่งเสริมเกษตรกรรมที่ย่ังยืน (1) ความมัน่คง ประชาชนอยู่ดี กนิด ีและมคีวามสุขดขีึ้น 
(3) การเกษตร ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพิ่มขึน้ 
(18) การเติบโตอย่างย่ังยืน การบรโิภคและการผลิตของ
ประเทศมีความย่ังยืนสูงขึ้น 
 

(2) การต่างประเทศ ประเทศไทยมีการพัฒนาที่สอดคล้อง
กับมาตรฐานสากลในทกุมิตแิละสามารถมีบทบาทเชิงรกุใน
การร่วมก้าหนดมาตรฐานสากลเพิ่มขึน้ 
(3) การเกษตร ประสิทธภิาพการผลิตสนิค้าเกษตรต่อหน่วย
มีการปรับตัวเพิม่ขึน้ 
(23) การวจิัยและพัฒนานวัตกรรม การประยุกต์ใช้ความรู้ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิม่มูลค่าของเศรษฐกจิสี
เขียวอย่างย่ังยืนเพิ่มขึ้น 

3 สร้าง
หลักประกัน
ว่าคนมีชวีิตที่
มีสุขภาพดี
และส่งเสริม
สวัสดิภาพ

ส้าหรับทุกคน
ในทกุวัย 

3.1 ลดอัตราการตายของมารดาทั่วโลกให้ต่้ากวา่ 70 ต่อการเกิดมชีีพ 1 แสนคน 
ภายในปี 2573 

 (13) การเสรมิสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ด ีคนไทยมีสุข
ภาวะที่ดขีึ้นและมีความเป็นอยู่ดีเพิม่ขึน้ 

 

3.2 ยุติการตายที่ปูองกนัได้ของทารกแรกเกิดและเดก็อายุต่้ากว่า 5 ปี โดยทุกประเทศ
มุ่งลดอัตราการตายในทารกลงให้ต่้าถึง 12 คน ต่อ การเกิดมีชีพ 1,000 คน และ
ลดอัตราการตายในเดก็อายุต่้ากว่า 5 ปี ลงให้ต่้าถึง 25 คน ต่อการเกิดมชีีพ 1,000 
คน ภายในปี 2573 

 (11) ศักยภาพคนตลอดช่วงชวีิต เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มี
พัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบรกิารที่มีคณุภาพมากขึ้น 

3.3 ยุติการแพร่กระจายของเอดส์ วัณโรค มาลาเรีย และโรคเขตร้อนทีถู่กละเลย และ
ต่อสู้กับโรคตับอกัเสบ โรคติดต่อทางน้้า และโรคติดตอ่อื่นๆ ภายในปี 2573  

(13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสขุภาวะที่ดี คนไทยมีสุขภาวะ
ที่ดีขึน้และมีความเป็นอยู่ดีเพิ่มขึน้ 

 

3.4 ลดการตายก่อนวัยอนัควรจากโรคไม่ติดต่อให้ลดลงหนึ่งในสาม ผ่านทางการ
ปูองกันและการรักษาโรค และสนับสนุนสุขภาพจิตและความเป็นอยู่ทีด่ี ภายในปี 
2573 

(13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสขุภาวะที่ดี คนไทยมีสุขภาวะ
ที่ดีขึน้และมีความเป็นอยู่ดีเพิ่มขึน้ 

 

3.5 เสริมสร้างการปูองกันและการรกัษาการใช้สารในทางที่ผิด ซ่ึงรวมถึงการใช้ยาเสพ
ติดในทางที่ผิดและการใช้แอลกอฮอล์ในทางที่เป็นอันตราย 

 (13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสขุภาวะที่ดี ประชาชนมี
ความรอบรู้ด้านสุขภาวะสามารถดแูลสุขภาพ มีพฤตกิรรม
สุขภาพที่พึงประสงค์ และสามารถปูองกนัและลดโรคที่
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เป้าหมาย
หลักที ่

เป้าหมาย
หลัก (Goal) 

เป้าหมาย
ท่ี 

เป้าหมาย (Target) เป้าหมายของแผนแม่บทฯ เป้าหมายของแผนย่อย 

สามารถปอูงกนัได ้เกิดเป็นสังคมบ่มเพาะจติส้านึกการมี
สุขภาพดีสูงขึน้ 

3.6 ลดจ้านวนการตายและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจากการจราจรทางถนนทั่วโลกลง
ครึ่งหนึ่ง ภายในปี 2563 

 (7) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส ์และดิจิทัล 
ผู้เสียชีวิตจากอุบัตเิหตุทางถนนลดลง 

3.7 สร้างหลักประกนัถ้วนหน้า ในการเข้าถึงบรกิารสขุภาพทางเพศและอนามัยเจริญ
พันธ์ รวมถงึการวางแผนครอบครวั และข้อมูลข่าวสารและความรู้และการบูรณา
การอนามัยเจรญิพันธุ์ไว้ในยุทธศาสตร์และแผนงานระดับชาติ ภายในปี 2573 

(20) การบริการประชาชน และประสทิธิภาพภาครัฐ บริการ
ของรฐัมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของ
ผู้ใช้บริการ 

(13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสขุภาวะที่ดี มีระบบ
สาธารณสขุที่ได้มาตรฐานที่ประชากรทกุระดับเข้าถึงได้ดีขึน้ 

3.8 บรรลุการมีหลกัประกันสุขภาพถว้นหน้า รวมถึงการปูองกันความเสี่ยงทางการเงนิ 
การเข้าถึงการบริการสาธารณสุขจ้าเป็นที่มคีุณภาพ และเข้าถึงยาและวัคซีน
จ้าเป็นที่ปลอดภัย มีประสทิธิภาพ มีคณุภาพ ในราคาที่สามารถซื้อหาได ้

(20) การบริการประชาชน และประสทิธิภาพภาครัฐ บริการ
ของรฐัมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของ
ผู้ใช้บริการ 
(20) การบริการประชาชน และประสทิธิภาพภาครัฐ ภาครัฐมี
การด้าเนนิการทีม่ีประสทิธิภาพ ด้วยการน้านวัตกรรม 
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช ้

(13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสขุภาวะที่ดี การเข้าถึง
บริการสาธารณสุขมีความเหลือ่มล้้าลดลง 

3.9 ลดจ้านวนการตายและการเจ็บปุวยจากสารเคมีอนัตรายและจากมลพิษและการ
ปนเป้ือนทางอากาศ น้้า และดนิ ให้ลดลงอย่างมาก ภายในปี 2573 

(13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสขุภาวะที่ดี คนไทยมีสุขภาวะ
ที่ดีขึน้และมีความเป็นอยู่ดีเพิ่มขึน้ 

 

3.a เพิ่มความเข้มแข็งการด้าเนนิงานของกรอบอนุสญัญาขององคก์ารอนามัยโลกว่า
ด้วยการควบคมุยาสูบในทกุประเทศตามความเหมาะสม 

  (2) การต่างประเทศ ประเทศไทยมีการพัฒนาที่สอดคล้อง
กับมาตรฐานสากลในทกุมิตแิละสามารถมีบทบาทเชิงรกุใน
การร่วมก้าหนดมาตรฐานสากลเพิ่มขึน้ 

3.b สนับสนุนการวิจัยและการพัฒนาวัคซีนและยาส้าหรับโรคติดตอ่และไม่ตดิต่อที่
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศกา้ลังพัฒนา ให้มีการเข้าถงึยาและวัคซีนจ้าเป็น
ในราคาที่สามารถซื้อหาได ้ตามปฏิญญาโดฮาความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สิน
ทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้าและการสาธารณสุข ซ่ึงเน้นย้้าสิทธิส้าหรับประเทศ
ก้าลังพัฒนาที่จะใช้บทบัญญัติในความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่
เกี่ยวกับการค้าอย่างเตม็ที่ในเรือ่งการผอ่นปรนเพือ่จะปกปูองสขุภาพสาธารณะ
และโดยเฉพาะการเข้าถึงยาโดยถว้นหนา้ 

  (2) การต่างประเทศ ประเทศไทยมีการพัฒนาที่สอดคล้อง
กับมาตรฐานสากลในทกุมิตแิละสามารถมีบทบาทเชิงรกุใน
การร่วมก้าหนดมาตรฐานสากลเพิ่มขึน้ 

3.c เพิ่มการใช้เงนิทีเ่กี่ยวกับสุขภาพ และการสรรหา การพัฒนา การฝึกฝน และการ
เก็บรกัษาก้าลงัคนด้านสุขภาพในประเทศกา้ลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างย่ิงใน
ประเทศพัฒนาน้อยทีสุ่ดและรฐัก้าลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเลก็ 

  (13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสขุภาวะที่ดี มีระบบ
สาธารณสขุที่ได้มาตรฐานที่ประชากรทกุระดับเข้าถึงได้ดีขึน้ 

3.d เสริมขีดความสามารถส้าหรับทกุประเทศ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในประเทศก้าลัง
พัฒนา ในเรือ่งการแจ้งเตอืนลว่งหน้า การลดความเสี่ยง และการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงด้านสุขภาพในระดับประเทศและระดับโลก 

  (13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสขุภาวะที่ดี มีระบบ
สาธารณสขุที่ได้มาตรฐานที่ประชากรทกุระดับเข้าถึงได้ดีขึน้ 
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เป้าหมาย
หลัก (Goal) 

เป้าหมาย
ท่ี 

เป้าหมาย (Target) เป้าหมายของแผนแม่บทฯ เป้าหมายของแผนย่อย 

สรุป 3. สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสขุภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพส้าหรับทกุคนในทกุวัย (13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสขุภาวะที่ดี คนไทยมีสุขภาวะ
ที่ดีขึน้และมีความเป็นอยู่ดีเพิ่มขึน้ 

(2) การต่างประเทศ ประเทศไทยมีการพัฒนาที่สอดคล้อง
กับมาตรฐานสากลในทกุมิตแิละสามารถมีบทบาทเชิงรกุใน
การร่วมก้าหนดมาตรฐานสากลเพิ่มขึน้ 
(7) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส ์และดิจิทัล 
ผู้เสียชีวิตจากอุบัตเิหตุทางถนนลดลง 
(11) ศักยภาพคนตลอดช่วงชวีิต เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มี
พัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบรกิารที่มีคณุภาพมากขึ้น 
(13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสขุภาวะที่ดี การเข้าถึง
บริการสาธารณสุขมีความเหลือ่มล้้าลดลง 
(13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสขุภาวะที่ดี มีระบบ
สาธารณสขุที่ได้มาตรฐานที่ประชากรทกุระดับเข้าถึงได้ดีขึน้ 
(13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสขุภาวะที่ดี ประชาชนมี
ความรอบรู้ด้านสุขภาวะสามารถดแูลสุขภาพ มีพฤตกิรรม
สุขภาพที่พึงประสงค์ และสามารถปูองกนัและลดโรคที่
สามารถปอูงกนัได ้เกิดเป็นสังคมบ่มเพาะจติส้านึกการมี
สุขภาพดีสูงขึน้ 

4 สร้าง
หลักประกัน
ว่าทกุคนมี

การศกึษาทีม่ี
คุณภาพอย่าง
ครอบคลุม

และเท่าเทียม 
และสนับสนุน
โอกาสในการ
เรียนรูต้ลอด

ชีวิต 

4.1 สร้างหลักประกนัว่าเด็กชายและเดก็หญิงทกุคนส้าเร็จการศึกษาระดับ
ประถมศกึษาและมัธยมศกึษาที่มีคณุภาพ เท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย น้าไปสู่
ผลลัพธ์ทางการเรียนที่มีประสิทธิผล ภายในปี 2573 

(12) การพัฒนาการเรียนรู้ คนไทยมกีารศกึษาที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึน้ มีทกัษะทีจ่้าเป็นของโลกศตวรรษ
ที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สือ่สาร และท้างาน
ร่วมกับผู้อืน่ได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มนีิสัยใฝุเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชวีิต 

 

4.2 สร้างหลักประกนัว่าเด็กชายและเดก็หญิงทกุคนเข้าถึงการพฒันา การดูแล และ
การจดัการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา สา้หรับเด็กปฐมวัยทีม่ีคุณภาพ ภายในปี 
2573 เพื่อให้เด็กเหล่านัน้มีความพรอ้มส้าหรับการศกึษาระดับประถมศึกษา 

 (12) การพัฒนาการเรียนรู้ คนไทยได้รับการศึกษาที่มี
คุณภาพตามมาตรฐาน มีทกัษะการเรียนรู ้และทกัษะที่
จ้าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถงึการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชวีิตดีขึน้ 

4.3 ให้ชายและหญิงทกุคนเข้าถึงการศึกษาวิชาเทคนิค อาชีวศกึษา อดุมศึกษา รวมถึง
มหาวิทยาลัยที่มรีาคาทีส่ามารถจ่ายได้และมีคุณภาพ ภายในปี 2573 

 (12) การพัฒนาการเรียนรู้ คนไทยได้รับการศึกษาที่มี
คุณภาพตามมาตรฐาน มีทกัษะการเรียนรู ้และทกัษะที่
จ้าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถงึการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชวีิตดีขึน้ 

4.4 เพิ่มจ้านวนเยาวชนและผู้ใหญท่ี่มทีักษะทีจ่า้เป็น รวมถึงทกัษะทางเทคนิคและ
อาชีพส้าหรับการจ้างงาน การมีงานที่ด ีและการเป็นผู้ประกอบการ ภายในปี 
2573 

 (12) การพัฒนาการเรียนรู้ ประเทศไทยมรีะบบข้อมูลเพือ่
การส่งเสรมิการพัฒนาศกัยภาพตามพหุปัญญา เพื่อ
ประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพฒันาให้เต็มตาม
ศักยภาพเพิ่มขึน้ 
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เป้าหมาย
หลักที ่

เป้าหมาย
หลัก (Goal) 

เป้าหมาย
ท่ี 

เป้าหมาย (Target) เป้าหมายของแผนแม่บทฯ เป้าหมายของแผนย่อย 

4.5 ขจัดความเหลี่อมล้้าทางเพศในการศกึษา และสร้างหลกัประกันว่ากลุม่ที่
เปราะบางซ่ึงรวมถึงผู้พกิาร ชนพืน้เมอืง และเด็ก เข้าถึงการศกึษาและการฝกึ
อาชีพทกุระดับอย่างเท่าเทียม ภายในปี 2573 

 (12) การพัฒนาการเรียนรู้ ประเทศไทยมรีะบบข้อมูลเพือ่
การส่งเสรมิการพัฒนาศกัยภาพตามพหุปัญญา เพื่อ
ประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพฒันาให้เต็มตาม
ศักยภาพเพิ่มขึน้ 

4.6 สร้างหลักประกนัว่าเยาวชนทุกคนและผู้ใหญ่ในสัดส่วนสูง ทั้งชายและหญิง 
สามารถอ่านออกเขียนได้และค้านวณได้ ภายในปี 2573 

 (12) การพัฒนาการเรียนรู้ คนไทยได้รับการศึกษาที่มี
คุณภาพตามมาตรฐาน มีทกัษะการเรียนรู ้และทกัษะที่
จ้าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถงึการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชวีิตดีขึน้ 

4.7 สร้างหลักประกนัว่าผูเ้รียนทุกคนได้รับความรู้และทกัษะทีจ่้าเป็นส้าหรับส่งเสริม
การพัฒนาอย่างย่ังยืน รวมไปถึง การศกึษาส้าหรับการพฒันาอย่างย่ังยืนและการ
มีวิถีชีวติที่ย่ังยืน สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคระหว่างเพศ การส่งเสริม
วัฒนธรรมแห่งความสงบสุขและไม่ใช้ความรุนแรง การเป็นพลเมืองของโลก และ
ความนิยมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและในส่วนร่วมของวัฒนะธรรมตอ่
การพัฒนาที่ย่ังยืน ภายในปี 2573 

(10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม คนไทยเป็นมนุษย์
ที่สมบูรณ ์มีความพรอ้มในทุกมิติตามมาตรฐานและสมดลุทั้ง
ด้านสติปัญญาคุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ด ีเข้าใจใน
การปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับสภาพแวดลอ้มดีขึ้น 

 

4.a สร้างและยกระดับอุปกรณ์และเครื่องมอืทางการศกึษาทีอ่่อนไหวต่อเด็ก ผู้พิการ 
และเพศภาวะ และให้มีสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ปลอดภัย ปราศจากความ
รุนแรง ครอบคลุมและมีประสทิธิผลส้าหรับทุกคน 

(12) การพัฒนา  การเรียนรู้ คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของพหุปัญญาดขีึ้น 

 

4.b ขยายจ้านวนทุนการศึกษาในทั่วโลกที่ให้ส้าหรับประเทศก้าลังพัฒนาโดยเฉพาะ
ประเทศพัฒนาน้อยทีสุ่ด รัฐก้าลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเลก็ และประเทศใน
แอฟรกิา ในการสมัครเข้าศกึษาตอ่ในระดับอุดมศกึษา รวมถึงการฝกึอาชีพ และ
โปรแกรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านเทคนิค วิศวกรรม และ
วิทยาศาสตร์ในประเทศพัฒนาแลว้และประเทศก้าลังพัฒนาอืน่ๆ ภายในปี 2563 

  (2) การต่างประเทศ ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา 
ที่ย่ังยืนกับต่างประเทศ เพื่อร่วมกนับรรลุเปาูหมายการ
พัฒนาที่ย่ังยืนของโลก 

4.c เพิ่มจ้านวนครูทีม่ีคุณภาพ รวมถึงการด้าเนนิการผ่านทางความร่วมมือระหว่าง
ประเทศในการฝกึอบรมครูในประเทศก้าลังพัฒนา เฉพาะอย่างย่ิงในประเทศ
พัฒนานอ้ยที่สุด และรัฐก้าลังพัฒนาทีเ่ป็นเกาะขนาดเลก็ ภายในปี 2573 
 

 (12) การพัฒนาการเรียนรู้ คนไทยได้รับการศึกษาที่มี
คุณภาพตามมาตรฐาน มทีกัษะการเรียนรู้ และทกัษะที่
จ้าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถงึการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชวีิตดีขึน้ 

สรุป 4. สร้างหลักประกันว่าทกุคนมีการศกึษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนนุโอกาสในการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 

(12) การพัฒนาการเรียนรู้ คนไทยมกีารศกึษาที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึน้ มีทกัษะทีจ่้าเป็นของโลกศตวรรษ
ที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สือ่สาร และท้างาน
ร่วมกับผู้อืน่ได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มนีิสัยใฝุเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชวีิต 
(12) การพัฒนา  การเรียนรู้ คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของพหุปัญญาดขีึ้น 

(2) การต่างประเทศ ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่
ย่ังยืนกับต่างประเทศ เพื่อรว่มกันบรรลุเปูาหมายการพัฒนา
ที่ย่ังยืนของโลก 
(10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม คนไทยเป็น
มนุษย์ที่สมบรูณ ์มีความพรอ้มในทกุมิติตามมาตรฐานและ
สมดุลทั้งด้านสติปัญญาคุณธรรมจริยธรรม มีจิตวญิญาณที่ดี 
เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมดีขึน้ 
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เป้าหมาย
หลักที ่

เป้าหมาย
หลัก (Goal) 

เป้าหมาย
ท่ี 

เป้าหมาย (Target) เป้าหมายของแผนแม่บทฯ เป้าหมายของแผนย่อย 

(12) การพัฒนาการเรียนรู้ คนไทยได้รับการศึกษาที่มี
คุณภาพตามมาตรฐาน มทีกัษะการเรียนรู้ และทกัษะที่
จ้าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถงึการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชวีิตดีขึน้ 
(12) การพัฒนาการเรียนรู้ ประเทศไทยมรีะบบข้อมูลเพือ่
การส่งเสรมิการพัฒนาศกัยภาพตามพหุปัญญา เพื่อ
ประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพฒันาให้เต็มตาม
ศักยภาพเพิ่มขึน้ 
 

5 บรรลุความ
เสมอภาค

ระหว่างเพศ
และให้อ้านาจ

ของผู้หญิง
และเดก็หญิง

ทุกคน 

5.1 ยุติการเลอืกปฏิบัติทุกรูปแบบทีม่ีต่อผู้หญิงและเดก็หญิงในทกุที่  (1) ความมัน่คง ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สินเพิม่ขึน้ 

5.2 ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิงในที่สาธารณะและที่ส่วนบุคคล 
ประกอบด้วย การค้ามนุษย์ การคกุคามทางเพศ และอื่น ๆ 

 (1) ความมัน่คง ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สินเพิม่ขึน้ 

5.3 ขจัดแนวปฏิบัติทีเ่ป็นภัยทกุรูปแบบ อาทิ การแต่งงานในเด็กก่อนวัยอนัควรโดย
การบังคับ และการขลิบอวัยวะเพศหญิง 

  (1) ความมัน่คง ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สินเพิม่ขึน้ 

5.4 ตระหนกัและให้คุณค่าต่อการดูแลและการท้างานบ้านโดยไม่ได้รับค่าจ้าง ผ่านการ
ให้บริการสาธารณะ โครงสร้างพืน้ฐานและนโยบายการคุ้มครองทางสังคม และ
สนับสนุนความรับผิดชอบรว่มกันภายในครวัเรอืนและครอบครัว ตามความ
เหมาะสมของแต่ละประเทศ 

(17) ความเสมอภาคและหลักประกนัทางสงัคม คนไทยทุกคน
ได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกนัทางสังคมเพิ่มขึน้  

 

5.5 สร้างหลักประกนัว่าผู้หญงิจะมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่และมีประสทิธิผลและมโีอกาส
ที่เท่าเทียมในการเป็นผู้น้าในทกุระดับของการตัดสินใจในเรื่องของการเมอืง 
เศรษฐกิจ และสาธารณะ 

(15) พลังทางสังคม ทกุภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสงัคม
เพิ่มขึน้ 

 

5.6 สร้างหลักประกนัว่าจะมกีารเข้าถึงสขุภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุแ์ละสทิธิ
ด้านการเจริญพนัธุโ์ดยถ้วนหน้า ตามที่ตกลงในแผนปฏิบัตกิารของการประชุม
นานาชาตวิ่าด้วยประชากรและการพัฒนา และปฏิญญาปักกิง่และเอกสารทบทวน
ผลลัพธ์จากการประชมุเหล่านั้น 

(17) ความเสมอภาคและหลักประกนัทางสงัคม คนไทยทุกคน
ได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกนัทางสังคมเพิ่มขึน้ 

 

5.a ด้าเนนิการปฏิรูปเพือ่ให้ผู้หญิงมีสทิธทิี่เท่าเทียมในทรัพยากรทางเศรษฐกจิ และ
การเข้าถึงการเป็นเจ้าของทีด่ิน การควบคุมที่ดินและทรัพย์สินในรูปแบบอืน่ การ
บริการทางการเงิน การรับมรดก และทรัพยากรธรรมชาติ ตามกฎหมายของ
ประเทศ 

(17) ความเสมอภาคและหลักประกนัทางสงัคม คนไทยทุกคน
ได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกนัทางสังคมเพิ่มขึน้ 
(22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม กฎหมายเป็น
เครื่องมือให้ทุกภาคสว่นได้ประโยชน์จากการพัฒนาประเทศ
อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมเพิ่มขึน้ 
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เป้าหมาย
หลักที ่

เป้าหมาย
หลัก (Goal) 

เป้าหมาย
ท่ี 

เป้าหมาย (Target) เป้าหมายของแผนแม่บทฯ เป้าหมายของแผนย่อย 

5.b เพิ่มพูนการใชเ้ทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพือ่
ส่งเสริมการให้อ้านาจแก่ผู้หญิง 

 (23) การวจิัยและพัฒนานวัตกรรม คุณภาพชีวิต ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ และความเสมอภาคทางสงัคมได้รับการ
ยกระดับเพิม่ขึน้ จากผลการวจิัยและพัฒนานวัตกรรมเชิง
สังคม 

5.c เลือกใช้และเสรมิความเข้มแข็งแกน่โยบายที่ดีและกฎระเบียบที่บังคับใช้ได้ เพื่อ
ส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและการให้อ้านาจแก่ผู้หญิงและเดก็หญิงทกุ
คนในทกุระดับ 

  (17) ความเสมอภาคและหลักประกนัทางสงัคม มีระบบ
และกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปูาหมายที่ต้องการ
ความช่วยเหลอืเป็นพเิศษได้ครอบคลุมมากย่ิงขึ้น 

สรุป 5. บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศและให้อ้านาจของผู้หญิงและเดก็หญิงทุกคน (15) พลังทางสังคม ทกุภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสงัคม
เพิ่มขึน้ 
(17) ความเสมอภาคและหลักประกนัทางสงัคม คนไทยทุกคน
ได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกนัทางสังคมเพิ่มขึน้ 
(22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม กฎหมายเป็น
เครื่องมือให้ทุกภาคสว่นได้ประโยชน์จากการพัฒนาประเทศ
อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมเพิ่มขึน้ 

(1) ความมัน่คง ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สินเพิม่ขึน้ 
(17) ความเสมอภาคและหลักประกนัทางสงัคม มีระบบ
และกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปูาหมายที่ต้องการ
ความช่วยเหลอืเป็นพเิศษได้ครอบคลุมมากย่ิงขึ้น 
(23) การวจิัยและพัฒนานวัตกรรม คุณภาพชีวิต ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ และความเสมอภาคทางสงัคมได้รับการ
ยกระดับเพิม่ขึน้ จากผลการวจิัยและพัฒนานวัตกรรมเชิง
สังคม 

6 สร้าง
หลักประกัน
เรื่องน้้าและ

การ
สุขาภิบาลให้
มีการจัดการ
อย่างย่ังยืน 
และมีสภาพ

พร้อมใช้
ส้าหรับทุกคน 

6.1 บรรลุเปูาหมายการให้ทกุคนเข้าถึงน้้าดื่มทีป่ลอดภัยและมรีาคาที่สามารถซื้อหาได้ 
ภายในปี 2573 

(19) การบริหารจัดการน้้าทัง้ระบบ ความมัน่คงด้านน้้าของ
ประเทศเพิ่มขึ้น 

 

6.2 บรรลุเปูาหมายการให้ทกุคนเข้าถึงสุขอนามยัที่พอเพียงและเป็นธรรม และยุติการ
ขับถ่ายในที่โล่ง โดยให้ความสนใจเป็นพเิศษต่อความตอ้งการของผู้หญิง เด็กหญิง 
และกลุม่ทีอ่ยู่ใต้สถานการณ์ทีเ่ปราะบาง ภายในปี 2573 

 (13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสขุภาวะที่ดี มีระบบ
สาธารณสขุที่ได้มาตรฐานที่ประชากรทกุระดับเข้าถึงได้ดีขึน้ 

6.3 ปรับปรุงคุณภาพน้้า โดยการลดมลพิษ ขจัดการทิ้งขยะและลดการปลอ่ยสารเคมี
อันตรายและวัสดุอนัตราย ลดสัดส่วนน้า้เสียทีไ่ม่ผ่านกระบวนการลงครึง่หนึง่ และ
เพิ่มการน้ากลับมาใช้ใหมแ่ละการใช้ซ้้าที่ปลอดภัยอย่างย่ังยืนทั่วโลก ภายในปี 
2573 

 (19) การบริหารจัดการน้้าทัง้ระบบ แม่น้้าลา้คลองและ
แหล่งน้้าธรรมชาติทัว่ประเทศมีระบบนเิวศและทัศนียภาพที่
ดี มีคุณภาพได้มาตรฐานเพิม่ขึ้น 

6.4 เพิ่มประสทิธิภาพการใชน้้้าในทุกภาคส่วนและสร้างหลกัประกันว่าจะมกีารใช้น้้า
และจัดหาน้้าที่ย่ังยืน เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้้า และลดจ้านวนประชาชน
ที่ประสบความทกุข์จากการขาดแคลนน้้า ภายในปี 2573 

(19) การบริหารจัดการน้้าทัง้ระบบ ผลิตภาพของน้้าทั้งระบบ
เพิ่มขึน้ ในการใชน้้้าอย่างประหยัดและสรา้งมูลค่าเพิ่มจาก
การใชน้้้า 

(19) การบริหารจัดการน้้าทัง้ระบบ ผลิตภาพจากการใชน้้้า
เพิ่มขึน้ 

6.5 ด้าเนนิการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าแบบองค์รวมในทุกระดับ รวมถงึผ่านทาง
ความร่วมมอืระหวา่งเขตแดนตามความเหมาะสม ภายในปี 2573 

 (19) การบริหารจัดการน้้าทัง้ระบบ ยกระดบั 
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการน้้าเพิม่ขึ้นจากปัจจุบัน 64 
คะแนน ให้เป็น 80 คะแนน 



เอกสารประกอบวาระการประชุม ๓.๑.๑-๒ 

๑๐ 
 

เป้าหมาย
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เป้าหมาย
หลัก (Goal) 

เป้าหมาย
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เป้าหมาย (Target) เป้าหมายของแผนแม่บทฯ เป้าหมายของแผนย่อย 

6.6 ปกปูองและฟื้นฟรูะบบนิเวศที่เกี่ยวขอ้งกับแหล่งน้้า รวมถึงภูเขา ปุาไม้ พื้นที่ชุ่ม
น้้า แมน่้้า ชัน้หินอุ้มน้้า และทะเลสาบ ภายในปี 2563 

(19) การบริหารจัดการน้้าทัง้ระบบ แม่น้้าลา้คลองและแหล่ง
น้้าธรรมชาติไดร้ับการอนุรกัษ์และฟืน้ฟูสภาพให้มีระบบนิเวศ
ที่ด ี

 

6.a ขยายความร่วมมือระหว่างประเทศและการสนับสนุนการเสรมิสร้างขีด
ความสามารถให้แก่ประเทศก้าลังพัฒนาในกิจกรรมและแผนงานที่เกี่ยวขอ้งกับน้้า
และสุขอนามัยซ่ึงรวมถึงด้านการเก็บน้้า การขจัดเกลอื การใชน้้้าอย่างมี
ประสิทธภิาพ การจัดการน้้าเสีย เทคโนโลยีการน้าน้้ากลับมาใช้ใหม่ 

  (2) การต่างประเทศ ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา 
ที่ย่ังยืนกับต่างประเทศ เพื่อร่วมกนับรรลุเปาูหมายการ
พัฒนาที่ย่ังยืนของโลก 

6.b สนับสนุนและเพิ่มความเขม้แข็งในการมีสว่นร่วมของชุมชนทอ้งถิน่ในการ
พัฒนาการจัดการน้้าและสุขอนามัย 

 (19) การบริหารจัดการน้้าทัง้ระบบ ยกระดบัธรรมาภิบาล
ในการบริหารจดัการน้้าเพิ่มขึน้จากปัจจุบัน 64 คะแนน ให้
เป็น 80 คะแนน 

6. สร้างหลักประกนัเรื่องน้้าและการสุขาภบิาลให้มีการจดัการอย่างย่ังยืน และมีสภาพพร้อมใช้ส้าหรับทกุคน (19) การบริหารจัดการน้้าทัง้ระบบ ความมัน่คงด้านน้้าของ
ประเทศเพิ่มขึ้น 
(19) การบริหารจัดการน้้าทัง้ระบบ ผลิตภาพของน้้าทั้งระบบ
เพิ่มขึน้ ในการใชน้้้าอย่างประหยัดและสรา้งมูลค่าเพิ่มจาก
การใชน้้้า 
(19) การบริหารจัดการน้้าทัง้ระบบ แม่น้้าลา้คลองและแหล่ง
น้้าธรรมชาติไดร้ับการอนุรกัษ์และฟืน้ฟูสภาพให้มีระบบนิเวศ
ที่ด ี

 (2) การต่างประเทศ ประเทศไทยเป็นหุ้นสว่นการพัฒนาที่
ย่ังยืนกับต่างประเทศ เพื่อรว่มกันบรรลุเปูาหมายการพัฒนา
ที่ย่ังยืนของโลก 
(13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสขุภาวะที่ดี มีระบบ
สาธารณสขุที่ได้มาตรฐานที่ประชากรทกุระดับเข้าถึงได้ดีขึน้ 
(19) การบริหารจัดการน้้าทัง้ระบบ ยกระดบั 
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการน้้าเพิม่ขึ้นจากปัจจุบัน 64 
คะแนน ให้เป็น 80 คะแนน 
(19) การบริหารจัดการน้้าทัง้ระบบ แม่น้้าลา้คลองและ
แหล่งน้้าธรรมชาติทัว่ประเทศมีระบบนเิวศและทัศนียภาพที่
ดี มีคุณภาพได้มาตรฐานเพิม่ขึ้น 

7 
  
  
  
  

สร้าง
หลักประกัน
ว่าทกุคน
เข้าถึง

พลังงาน
สมัยใหม่ใน

ราคาที่
สามารถซือ้หา
ได้ เชื่อถอืได้ 
และย่ังยืน 

  

7.1 สร้างหลักประกนัว่ามกีารเข้าถึงการบรกิารพลังงานสมัยใหม่ทีเ่ชื่อถือได้ ในราคาที่
สามารถซือ้หาได้ ภายในปี 2573 

(17) ความเสมอภาคและหลักประกนัทางสงัคม คนไทยทุกคน
ได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกนัทางสังคมเพิ่มขึน้ 

(7) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส ์และดิจิทัล การใช้
พลังงานทดแทนที่ผลิตภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น 

7.2 เพิ่มสัดส่วนของพลังงานทดแทนในการผสมผสานการใช้พลังงานของโลก ภายในปี 
2573 

  (7) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส ์และดิจิทัล การใช้
พลังงานทดแทนที่ผลิตภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น 

7.3 เพิ่มอัตราการปรับปรุงประสทิธิภาพการใชพ้ลังงานของโลกให้เพิ่มขึน้ 2 เท่า 
ภายในปี 2573 

  (7) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส ์และดิจิทัล  
ประสิทธภิาพการใช้พลังงานของประเทศเพิม่ขึ้น 

7.a ยกระดับความร่วมมอืระหว่างประเทศในการอ้านวยความสะดวกในการเข้าถึงการ
วิจัย และเทคโนโลยีพลังงานที่สะอาด โดยรวมถึงพลังงานทดแทน ประสิทธิภาพ
การใช้พลังงาน และเทคโนโลยีเชือ้เพลิงฟอสซิลชั้นสูงและสะอาด และสนับสนนุ
การลงทุนในโครงสร้างพืน้ฐานด้านพลังงานและเทคโนโลยีพลังงานที่สะอาด 
ภายในปี 2573 

  (2) การต่างประเทศ ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่
ย่ังยืนกับต่างประเทศ เพื่อรว่มกันบรรลุเปูาหมายการพัฒนา
ที่ย่ังยืนของโลก 
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เป้าหมาย
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เป้าหมาย
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เป้าหมาย (Target) เป้าหมายของแผนแม่บทฯ เป้าหมายของแผนย่อย 

  
  
  

7.b ขยายโครงสร้างพืน้ฐานและพฒันาเทคโนโลยีส้าหรับการจัดส่งบริการพลังงาน
สมัยใหม่และย่ังยืนให้โดยถ้วนหน้าในประเทศก้าลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างย่ิงใน
ประเทศพัฒนาน้อยทีสุ่ด และรฐัก้าลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเลก็ ที่สอดคลอ้งกับ
โครงการสนับสนุนของประเทศเหล่านั้น ภายในปี 2573 

  (2) การต่างประเทศ ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา 
ที่ย่ังยืนกับต่างประเทศ เพื่อร่วมกนับรรลุเปาูหมายการ
พัฒนาที่ย่ังยืนของโลก 

สรุป 7. สร้างหลกัประกันว่าทกุคนเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ในราคาที่สามารถซือ้หาได้ เชื่อถอืได้ และย่ังยืน (17) ความเสมอภาคและหลักประกนัทางสงัคม คนไทยทุกคน
ได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกนัทางสังคมเพิ่มขึน้ 

(2) การต่างประเทศ ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา 
ที่ย่ังยืนกับต่างประเทศ เพื่อร่วมกนับรรลุเปาูหมายการ
พัฒนาที่ย่ังยืนของโลก 
(7) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส ์และดิจิทัล การใช้
พลังงานทดแทนที่ผลิตภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น 
(7) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส ์และดิจิทัล  
ประสิทธภิาพการใช้พลังงานของประเทศเพิม่ขึ้น 

8 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ส่งเสริมการ
เติบโตทาง
เศรษฐกิจที่
ต่อเนื่อง 

ครอบคลุม 
และย่ังยืน 

การจา้งงาน
เต็มที ่และมี
ผลิตภาพ 

และการมีงาน
ที่สมควร

ส้าหรับทุกคน 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

8.1 ท้าให้การเติบโตทางเศรษฐกิจตอ่หัวประชากรมีความย่ังยืนตามบริบทของประเทศ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิง ให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของประเทศพัฒนานอ้ยที่สุด 
มีการขยายตัวอย่างนอ้ยร้อยละ 7 ต่อปี 

(3) การเกษตร ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาเกษตร
เพิ่มขึน้ 
(4) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต การขยายตัวของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวม ในประเทศในสาขาอตุสาหกรรม  
และบรกิาร 
(5) ท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการทอ่งเที่ยว
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้น 

 

8.2 บรรลุการมีผลติภาพทางเศรษฐกจิในระดับที่สูงขึน้ผ่านความหลากหลาย การ
ยกระดับเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงการมุ่งเน้นในภาคการผลิตที่มีมูลค่าเพิ่ม
สูงและใช้แรงงานเป็นหลกั (Labour intensive) 

  (3) การเกษตร ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพิ่มขึน้ 
(4) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ผลติภาพการผลิต
ของภาคอตุสาหกรรมและภาคบริการเพิ่มขึน้ 
(23) การวจิัยและพัฒนา นวัตกรรม ภาคอตุสาหกรรม การ
ผลิตและบรกิาร สร้างมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัยและ
นวัตกรรมส่งผลให้เกิดการขยายตัวเพิ่มขึน้จากปัจจุบัน 
(23) การวจิัยและพัฒนา วตักรรม ภาคอุตสาหกรรม การ
ผลิตและบรกิาร วิสาหกิจในกลุ่มเปูาหมายด้านเศรษฐกจิทีม่ี
นวัตกรรมเพิม่ขึ้น 

8.3 ส่งเสริมนโยบายที่มุ่งเนน้การพัฒนาที่สนับสนุนกิจกรรมทีม่ีผลิตภาพ การสร้างงาน
ที่มีคุณค่า ความเป็นผู้ประกอบการ ความสร้างสรรค์และนวัฒกรรม และให้การ
สนับสนุนการรวมตัวและการเติบโตของวิสาหกิจรายย่อย ขนาดเลก็ และขนาด
กลาง ตลอดจนการเข้าถึงบรกิารทางการเงนิ 

(8) ผู้ประกอบการและวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมยุค
ใหม่ ผู้ประกอบการในทุกระดับเปน็ผู้ประกอบการยุคใหมท่ี่มี
บทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเพิม่มากขึ้น 
 

(8) ผู้ประกอบการและวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม
ยุคใหม่ สินเชื่อธุรกิจรายใหม่ที่ไม่ใช่รายใหญ่เฉลี่ยตอ่ปี
เพิ่มขึน้ 
(8) ผู้ประกอบการและวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม
ยุคใหม่ มูลค่าการระดมทนุผ่านตลาดทนุของกิจการที่เริ่มตั้ง
ต้นและวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมเพิ่มขึ้น 
(23) การวจิัยและพัฒนานวัตกรรม ภาคอุตสาหกรรม การ



เอกสารประกอบวาระการประชุม ๓.๑.๑-๒ 

๑๒ 
 

เป้าหมาย
หลักที ่

เป้าหมาย
หลัก (Goal) 

เป้าหมาย
ท่ี 

เป้าหมาย (Target) เป้าหมายของแผนแม่บทฯ เป้าหมายของแผนย่อย 

ผลิตและบรกิาร สร้างมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัยและ
นวัตกรรมส่งผลให้เกิดการขยายตัวเพิ่มขึน้จากปัจจุบัน 

8.4 ปรับปรุงประสิทธิภาพการใชท้รัพยากรของโลกในการบริโภคและการผลิตอย่าง
ต่อเนื่อง และพยายามทีจ่ะแยกการเติบโตทางเศรษฐกิจออกจากความเสือ่มโทรม
ของสิ่งแวดลอ้ม ซ่ึงเป็นไปตามกรอบการด้าเนินงาน 10 ปี ว่าด้วยการผลิตและการ
บริโภคที่ย่ังยืนโดยมีประเทศที่พฒันาแล้วเป็นผู้น้าในการด้าเนินการไปจนถึงปี 
2573 

(18) การเติบโตอย่างย่ังยืน สภาพแวดลอ้มของประเทศไทยมี
คุณภาพดีขึ้นอย่างย่ังยืน 

(18) การเติบโตอย่างย่ังยืน การบรโิภคและการผลิตของ
ประเทศมีความย่ังยืนสูงขึ้น 

8.5 บรรลุการจ้างงานเตม็ทีแ่ละมีผลิตภาพ และการมงีานที่มีคุณค่าส้าหรับหญิงและ
ชายทุกคน รวมถึงเยาวชนและผู้มีภาวะทุพพลภาพ และให้มกีารจ่ายที่เท่าเทียม
ส้าหรับงานทีม่ีคุณค่าเท่าเทียมกนั ภายในปี 2573 

 (11) ศักยภาพคนตลอดช่วงชวีิต วัยเรียน / วัยรุ่น มีความรู้
และทกัษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รูจ้ักคดิ วิเคราะห ์รัก
การเรียนรู้ มีส้านึกพลเมอืง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม 
มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สือ่สาร และ
ท้างานร่วมกับผู้อืน่ได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดขีึ้น 
(11) ศักยภาพคนตลอดช่วงชวีิต แรงงานมศีักยภาพในการ
เพิ่มผลผลิต มีทกัษะอาชีพสูง ตระหนกัในความส้าคัญที่จะ
พัฒนาตนเองให้เต็มศกัยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่ง
ใหม่ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพและความต้องการของ
ตลาดแรงงานเพิม่ขึน้ 
(11) ศักยภาพคนตลอดช่วงชวีิต ผู้สูงอายุมคีุณภาพชีวิตทีด่ ี
มีความมัน่คงในชวีิต มทีักษะการด้ารงชีวิต เรียนรู้พฒันา
ตลอดชีวติ มีส่วนรว่มในกิจกรรมสังคม สร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้แก่สังคมเพิ่มขึน้ 

8.6 ลดสัดส่วนของเยาวชน  ไม่มีการศกึษา และที่ไม่ได้รับการฝึกอบรมให้มาก ภายใน
ปี 2563 

(11) ศักยภาพคนตลอดช่วงชวีิต คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพ
เพิ่มขึน้ ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย 
สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม  เป็นผู้ทีม่คีวามรูแ้ละทกัษะ
ในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างตอ่เนื่องตลอดชีวติ 

 

8.7 ด้าเนนิมาตรการทีม่ีประสทิธิภาพโดยทันที เพื่อขจัดแรงงานที่ถกูบังคับ ยุติความ
เป็นทาสสมัยใหม่และการค้ามนุษย์ และยับย้ังและก้าจดัการใช้แรงงานเด็กใน
รูปแบบที่เลวร้ายที่สุด ซ่ึงรวมถึงการเกณฑ์และการใชท้หารเดก็ และภายในปี 
2568 ยุติการใชแ้รงงานเดก็ในทกุรูปแบบ 

(17) ความเสมอภาคและหลักประกนัทางสงัคม คนไทยทุกคน
ได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกนัทางสังคมเพิ่มขึน้ 

(17) ความเสมอภาคและหลักประกนัทางสงัคม คนไทยทุก
คน โดยเฉพาะกลุ่มดอ้ยโอกาสและกลุม่เปราะบางได้รับการ
คุ้มครองและมีหลกัประกนัทางสังคมเพิ่มขึน้ 
(17) ความเสมอภาคและหลักประกนัทางสงัคม มีระบบ
และกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปูาหมายที่ต้องการ
ความช่วยเหลอืเป็นพเิศษได้ครอบคลุมมากย่ิงขึ้น 
 



เอกสารประกอบวาระการประชุม ๓.๑.๑-๒ 

๑๓ 
 

เป้าหมาย
หลักที ่

เป้าหมาย
หลัก (Goal) 

เป้าหมาย
ท่ี 

เป้าหมาย (Target) เป้าหมายของแผนแม่บทฯ เป้าหมายของแผนย่อย 

8.8 ปกปูองสิทธิแรงงานและส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการท้างานที่ปลอดภัยและมัน่คง
ส้าหรับผู้ท้างานทกุคน รวมถึงผู้ทา้งานต่างดา้ว โดยเฉพาะหญิงต่างด้าว และผู้ที่
ท้างานเสี่ยงอันตราย 

(17) ความเสมอภาคและหลักประกนัทางสงัคม คนไทยทุกคน
ได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกนัทางสังคมเพิ่มขึน้ 

(17) ความเสมอภาคและหลักประกนัทางสงัคม คนไทยทุก
คน โดยเฉพาะกลุ่มดอ้ยโอกาสและกลุม่เปราะบางได้รับการ
คุ้มครองและมีหลกัประกนัทางสังคมเพิ่มขึน้ 
(17) ความเสมอภาคและหลักประกนัทางสงัคม มีระบบ
และกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปูาหมายที่ต้องการ
ความช่วยเหลอืเป็นพเิศษได้ครอบคลุมมากย่ิงขึ้น 

8.9 ออกแบบและใชน้โยบายที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ย่ังยืนทีจ่ะสร้างงาน และส่งเสรมิ
วัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์ทอ้งถิน่ ภายในปี 2573 

(5) การท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการ
ท่องเที่ยวตอ่ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้น 

(5) ท่องเที่ยว รายได้จากการทอ่งเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ
วัฒนธรรมเพิ่มขึ้น 
(5) ท่องเที่ยว รายได้ เมอืงและชุมชนทีม่ีศักยภาพด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรคแ์ละวฒันธรรมเพิ่มขึ้น 
(5) ท่องเที่ยว รายได้ สินค้าท่องเที่ยวเชิงสรา้งสรรคแ์ละ
วัฒนธรรมได้รับการขึน้ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มขึ้น 

8.10 เสริมความแข็งแกร่งของสถาบันทางการเงนิภายในประเทศเพื่อสง่เสรมิและขยาย
การเข้าถึงการธนาคาร การประกนั และบรกิารทางการเงนิแก่ทกุคน 

  (8) ผู้ประกอบการและวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม
ยุคใหม่ สินเชื่อธุรกิจรายใหม่ที่ไม่ใช่รายใหญ่เฉลี่ยตอ่ปี
เพิ่มขึน้ 
(8) ผู้ประกอบการและวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม
ยุคใหม่ มูลค่าการระดมทนุผ่านตลาดทนุของกิจการที่เริ่มตั้ง
ต้นและวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมเพิ่มขึ้น 

8.a เพิ่มความช่วยเหลือเพื่อสนับสนนุการค้าส้าหรับประเทศก้าลังพัฒนา โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด รวมถึงการบูรณาการกรอบแผนงานความ
ช่วยเหลือด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการค้าให้แก่ประเทศก้าลังพัฒนานอ้ยที่สุดให้ดี
ขึ้น 

  (2) การต่างประเทศ ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่
ย่ังยืนกับต่างประเทศ เพื่อรว่มกันบรรลุเปูาหมายการพัฒนา
ที่ย่ังยืนของโลก 

8.b พัฒนาและด้าเนินงานยุทธศาสตร์โลกส้าหรบัการจ้างงานเยาวชนและด้าเนินงาน
ตามข้อตกลงเรือ่งงานของโลกขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ภายในปี 
2563 

(17) ความเสมอภาคและหลักประกนัทางสงัคม คนไทยทุกคน
ได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกนัทางสังคมเพิ่มขึน้ 

(2) การต่างประเทศ ประเทศไทยมีการพัฒนาที่สอดคล้อง
กับมาตรฐานสากลในทกุมิตแิละสามารถมีบทบาทเชิงรกุใน
การร่วมก้าหนดมาตรฐานสากลเพิ่มขึน้ 

สรุป 8. ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกจิทีต่อ่เนือ่ง ครอบคลุม และย่ังยืน การจ้างงานเต็มที่ และมีผลิตภาพ และการมีงานที่สมควร
ส้าหรับทุกคน 
 

(3) การเกษตร ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาเกษตร
เพิ่มขึน้ 
(3) การเกษตร ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพิ่มขึน้ 
(4) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต การขยายตัวของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวม ในประเทศในสาขาอตุสาหกรรม  
และบรกิาร 
(4) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ผลติภาพการผลิต
ของภาคอตุสาหกรรมและภาคบริการเพิ่มขึน้ 

(2) การต่างประเทศ ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่
ย่ังยืนกับต่างประเทศ เพื่อรว่มกันบรรลุเปูาหมายการพัฒนา
ที่ย่ังยืนของโลก 
(2) การต่างประเทศ ประเทศไทยมีการพัฒนาที่สอดคล้อง
กับมาตรฐานสากลในทกุมิตแิละสามารถมีบทบาทเชิงรกุใน
การร่วมก้าหนดมาตรฐานสากลเพิ่มขึน้ 
(5) ท่องเที่ยว รายได้จากการทอ่งเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ
วัฒนธรรมเพิ่มขึ้น 



เอกสารประกอบวาระการประชุม ๓.๑.๑-๒ 

๑๔ 
 

เป้าหมาย
หลักที ่

เป้าหมาย
หลัก (Goal) 

เป้าหมาย
ท่ี 

เป้าหมาย (Target) เป้าหมายของแผนแม่บทฯ เป้าหมายของแผนย่อย 

(5) ท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการทอ่งเที่ยว
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้น 
(8) ผู้ประกอบการและวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมยุค
ใหม่ ผู้ประกอบการในทุกระดับเปน็ผู้ประกอบการยุคใหมท่ี่มี
บทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเพิม่มากขึ้น 
(11) ศักยภาพคนตลอดช่วงชวีิต คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพ
เพิ่มขึน้ ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย 
สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม  เป็นผู้ทีม่คีวามรูแ้ละทกัษะ
ในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างตอ่เนื่องตลอดชีวติ 
(17) ความเสมอภาคและหลักประกนัทางสงัคม คนไทยทุกคน
ได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกนัทางสังคมเพิ่มขึน้ 

(5) ท่องเที่ยว รายได้ เมอืงและชุมชนทีม่ีศักยภาพด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรคแ์ละวฒันธรรมเพิ่มขึ้น 
(5) ท่องเที่ยว รายได้ สินค้าท่องเที่ยวเชิงสรา้งสรรคแ์ละ
วัฒนธรรมได้รับการขึน้ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มขึ้น 
(8) ผู้ประกอบการและวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม
ยุคใหม่ สินเชื่อธุรกิจรายใหม่ที่ไม่ใช่รายใหญ่เฉลี่ยตอ่ปี
เพิ่มขึน้ 
(8) ผู้ประกอบการและวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม
ยุคใหม่ มูลค่าการระดมทนุผ่านตลาดทนุของกิจการที่เริ่มตั้ง
ต้นและวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมเพิ่มขึ้น 
(11) ศักยภาพคนตลอดช่วงชวีิต วัยเรียน / วัยรุ่น มีความรู้
และทกัษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รูจ้ักคดิ วิเคราะห ์รัก
การเรียนรู้ มีส้านึกพลเมอืง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม 
มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สือ่สาร และ
ท้างานร่วมกับผู้อืน่ได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดขีึ้น 
(11) ศักยภาพคนตลอดช่วงชวีิต แรงงานมศีักยภาพในการ
เพิ่มผลผลิต มีทกัษะอาชีพสูง ตระหนกัในความส้าคัญที่จะ
พัฒนาตนเองให้เต็มศกัยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่ง
ใหม่ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพและความต้องการของ
ตลาดแรงงานเพิม่ขึน้ 
(11) ศักยภาพคนตลอดช่วงชวีิต ผู้สูงอายุมคีุณภาพชีวิตทีด่ ี
มีความมัน่คงในชวีิต มทีักษะการด้ารงชีวิต เรียนรู้พฒันา
ตลอดชีวติ มีส่วนรว่มในกิจกรรมสังคม สร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้แก่สังคมเพิ่มขึน้ 
(17) ความเสมอภาคและหลักประกนัทางสงัคม  
คนไทยทกุคน โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่ม
เปราะบางได้รับการคุ้มครองและมีหลกัประกันทางสังคม
เพิ่มขึน้ 
(17) ความเสมอภาคและหลักประกนัทางสงัคม มีระบบ
และกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปูาหมายที่ต้องการ
ความช่วยเหลอืเป็นพเิศษได้ครอบคลุมมากย่ิงขึ้น 
(23) การวจิัยและพัฒนาวัตกรรม ภาคอุตสาหกรรม การ
ผลิตและบรกิาร สร้างมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัยและ
นวัตกรรมส่งผลให้เกิดการขยายตัวเพิ่มขึน้จากปัจจุบัน 
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เป้าหมาย
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เป้าหมาย (Target) เป้าหมายของแผนแม่บทฯ เป้าหมายของแผนย่อย 

(23) การวจิัยและพัฒนาวัตกรรม ภาคอุตสาหกรรม การ
ผลิตและบรกิาร วิสาหกิจในกลุ่มเปูาหมายด้านเศรษฐกจิทีม่ี
นวัตกรรมเพิม่ขึ้น 

9 
  
  
  
  
  
  
  
  

สร้าง
โครงสร้าง
พื้นฐานทีม่ี

ความทนทาน 
ส่งเสริมการ

พัฒนา
อุตสาหกรรมที่
ครอบคลุม
และย่ังยืน 

และส่งเสริม
นวัตกรรม 

  
  
  
  
  
  
  
  

9.1 พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานทีม่ีคุณภาพ เชื่อถือได้ ย่ังยืนและมีความทนทาน ซึ่ง
รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานของภมูิภาคและทีข่้ามเขตแดน เพื่อสนับสนุนการพฒันา
ทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ โดยมุ่งเปูาทีก่ารเข้าถึงได้ในราคาที่
สามารถจ่ายได้และเท่าเทียมส้าหรับทุกคน 

(7) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส ์และดิจิทัล 
ความสามารถในการแข่งขันด้าน โครงสร้างพื้นฐานของ
ประเทศดีขึ้น 

 

9.2 ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลมุและย่ังยืน และภายในปี 2573 ให้เพิ่ม
ส่วนแบ่งของอุตสาหกรรมในการจ้างงานและผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ โดย
ให้เป็นไปตามสภาวะแวดล้อมของประเทศ และให้เพิ่มสว่นแบ่งขึ้นเป็น 2 เท่า ใน
ประเทศพัฒนาน้อยทีสุ่ด 

(4) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต การขยายตัวของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาอุตสาหกรรม  
และบรกิาร 

(18) การเติบโตอย่างย่ังยืน การบรโิภคและการผลิตของ
ประเทศมีความย่ังยืนสูงขึ้น 

9.3 เพิ่มการเข้าถึงบรกิารทางการเงินโดยรวมถึงเครดิตในราคาที่สามารถจ่ายได้ให้แก่
อุตสาหกรรมและวิสาหกจิขนาดเลก็ โดยเฉพาะในประเทศก้าลังพัฒนา และให้
เพิ่มการผนวกกลุ่มเหล่านีเ้ข้าสู่ห่วงโซ่มูลค่าและตลาด 

  (8) ผู้ประกอบการและวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม
ยุคใหม่ สินเชื่อธุรกิจรายใหม่ที่ไม่ใช่รายใหญ่เฉลี่ยตอ่ปี
เพิ่มขึน้ 
(8) ผู้ประกอบการและวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม
ยุคใหม่ มูลค่าการระดมทนุผ่านตลาดทนุของกิจการที่เริ่มตั้ง
ต้นและวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมเพิ่มขึ้น 

9.4 ยกระดับโครงสร้างพืน้ฐานและปรับปรุงอุตสาหกรรมเพือ่ให้เกดิความย่ังยืน โดย
เพิ่มประสทิธิภาพการใชท้รัพยากรและการใช้เทคโนโลยีและกระบวนการทาง
อุตสาหกรรมที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึน้ โดยทุกประเทศ
ด้าเนนิการตามขีดความสามารถของแต่ละประเทศ ภายในปี 2573 

(7) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส ์และดิจิทัล 
ความสามารถในการแข่งขันด้าน โครงสร้างพื้นฐานของ
ประเทศดีขึ้น 
(18) การเติบโตอย่างย่ังยืน สภาพแวดลอ้มของประเทศไทยมี
คุณภาพดีขึ้นอย่างย่ังยืน 

(18) การเติบโตอย่างย่ังยืน การบรโิภคและการผลิตของ
ประเทศมีความย่ังยืนสูงขึ้น 
(18) การเติบโตอย่างย่ังยืน การปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกของ
ประเทศไทยลดลง 

9.5 เพิ่มพูนการวิจัยทางวิทยาศาสตร ์ยกระดับขีดความสามารถทางเทคโนโลยีของ
ภาคอุตสาหกรรมในทกุประเทศ โดยเฉพาะในประเทศก้าลงัพัฒนา และให้ภายใน
ปี 2573 มีการส่งเสริมนวัตกรรมและให้เพิ่มจ้านวนผู้ท้างานวจิัยและพัฒนา ตอ่
ประชากร 1 ล้านคน และการใชจ้่ายในภาคสาธารณะและเอกชนในการวิจัยและ
พัฒนาให้เพิ่มมากขึ้น 

 (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ภาคอุตสาหกรรม การ
ผลิตและบรกิาร สร้างมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัยและ
นวัตกรรมส่งผลให้เกิดการขยายตัวเพิ่มขึน้จากปัจจุบัน 
(23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม จ้านวนโครงสร้าง
พื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จ้าเป็นตอ่การ
พัฒนาประเทศเพิ่มขึน้ 
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9.a อ้านวยความสะดวกการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานที่ย่ังยืนและทนทานในประเทศ
ก้าลังพัฒนา ผ่านทางการยกระดับการสนับสนุนทางการเงนิ เทคโนโลยี และด้าน
วิชาการให้แก่ประเทศในแอฟริกา ประเทศพัฒนานอ้ยที่สุด ประเทศก้าลังพัฒนาที่
ไม่มีทางออกสู่ทะเล และรฐัก้าลังพัฒนาทีเ่ป็นหมู่เกาะขนาดเลก็ 

(7) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส ์และดิจิทัล 
ความสามารถในการแข่งขันด้าน โครงสร้างพื้นฐานของ
ประเทศดีขึ้น 
 

(23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม จ้านวนโครงสร้าง
พื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จ้าเป็นตอ่การ
พัฒนาประเทศเพิ่มขึน้ 
(23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ประเทศไทยมีขีด
ความสามารถของเทคโนโลยีฐานทั้ง 4 ด้านทัดเทียม
ประเทศทีก่้าวหน้าในเอเชีย 

9.b สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรมภายในประเทศก้าลัง
พัฒนา รวมถึงการให้มีสภาพแวดล้อมทางนโยบายที่น้าไปสู่ความหลากหลายของ
อุตสาหกรรมและการเพิ่มมูลค่าของสินค้าโภคภัณฑ์ 

(4) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต การขยายตัวของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาอุตสาหกรรม  
และบรกิาร 

(4) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต อตุสาหกรรม
ชีวภาพมีการขยายตัวเพิม่ขึน้ 
(4) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต อตุสาหกรรมและ
บริการทางการแพทย์มกีารขยายตัวเพิ่มขึน้ 
(4) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต อตุสาหกรรมและ
บริการเทคโนโลยีดจิิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์มกีาร
ขยายตัวเพิ่มขึน้ 
(4) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต อตุสาหกรรมความ
มั่นคงของประเทศมีการขยายตัวเพิม่ขึ้น 

9.c การเพิ่มการเข้าถึงเทคโนโลยีด้านข้อมูลและการสือ่สาร และพยายามที่จะจัดให้มี
การเข้าถึงอินเตอร์เนตโดยถว้นหน้าและในราคาที่สามารถจ่ายได้ ส้าหรับประเทศ
พัฒนานอ้ยที่สุด ภายในปี 2563 

  (7) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส ์และดิจิทัล  
ประชาชนมีความสามารถในการเข้าถึงอินเทอร์เนต็มากขึ้น 

สรุป 9. สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสรมิการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและย่ังยืน และส่งเสริมนวัตกรรม (4) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต การขยายตัวของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาอุตสาหกรรม  
และบรกิาร 
(7) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส ์และดิจิทัล 
ความสามารถในการแข่งขันด้าน โครงสร้างพื้นฐานของ
ประเทศดีขึ้น 
(18) การเติบโตอย่างย่ังยืน สภาพแวดลอ้มของประเทศไทยมี
คุณภาพดีขึ้นอย่างย่ังยืน 

(4) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต อตุสาหกรรม
ชีวภาพมีการขยายตัวเพิม่ขึน้ 
(4) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต อตุสาหกรรมและ
บริการทางการแพทย์มกีารขยายตัวเพิ่มขึน้ 
(4) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต อตุสาหกรรมและ
บริการเทคโนโลยีดจิิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์มกีาร
ขยายตัวเพิ่มขึน้ 
(4) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต อตุสาหกรรมความ
มั่นคงของประเทศมีการขยายตัวเพิม่ขึ้น 
(7) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส ์และดิจิทัล  
ประชาชนมีความสามารถในการเข้าถึงอินเทอร์เนต็มากขึ้น 
(8) ผู้ประกอบการและวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม
ยุคใหม่ สินเชื่อธุรกิจรายใหม่ที่ไม่ใช่รายใหญ่เฉลี่ยตอ่ปี
เพิ่มขึน้ 
(8) ผู้ประกอบการและวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม
ยุคใหม่ มูลค่าการระดมทนุผ่านตลาดทนุของกิจการที่เริ่มตั้ง



เอกสารประกอบวาระการประชุม ๓.๑.๑-๒ 

๑๗ 
 

เป้าหมาย
หลักที ่

เป้าหมาย
หลัก (Goal) 

เป้าหมาย
ท่ี 

เป้าหมาย (Target) เป้าหมายของแผนแม่บทฯ เป้าหมายของแผนย่อย 

ต้นและวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมเพิ่มขึ้น 
(18) การเติบโตอย่างย่ังยืน การบรโิภคและการผลิตของ
ประเทศมีความย่ังยืนสูงขึ้น 
(18) การเติบโตอย่างย่ังยืน การปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกของ
ประเทศไทยลดลง 
(23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ภาคอุตสาหกรรม การ
ผลิตและบรกิาร สร้างมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัยและ
นวัตกรรมส่งผลให้เกิดการขยายตัวเพิ่มขึน้จากปัจจุบัน 
(23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม จ้านวนโครงสร้าง
พื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จ้าเป็นตอ่การ
พัฒนาประเทศเพิ่มขึน้ 
(23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ประเทศไทยมีขีด
ความสามารถของเทคโนโลยีฐานทั้ง 4 ด้านทัดเทียม
ประเทศทีก่้าวหน้าในเอเชีย 

10 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ลดความไม่
เสมอภาค
ภายในและ
ระหว่าง
ประเทศ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

10.1 บรรลุการเติบโตอย่างก้าวหน้าและย่ังยืนของรายได้ของประชากรทีอ่ยู่ในกลุม่
รายได้ต่้ากว่า 40% ให้มีอัตราสูงกว่าค่าเฉลีย่ของประเทศ ภายในปี 2573 

(16) เศรษฐกิจฐานราก รายได้ของประชากรกลุม่รายได้น้อย
เพิ่มขึน้อย่างกระจายและอย่างต่อเนื่อง 

(16) เศรษฐกิจฐานราก ศักยภาพและขีดความสามารถของ
เศรษฐกิจฐานรากเพิ่มขึ้น 
(16) เศรษฐกิจฐานราก ผู้ประกอบการเศรษฐกจิฐานรากมี
รายได้เพิ่มขึน้อย่างต่อเนือ่ง 
(16) เศรษฐกิจฐานราก กลุ่มประชากรรายได้ต่้าสุดรอ้ยละ 
40 มีความสามารถในการบริหารจัดการหนีส้ินได้มี
ประสิทธภิาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

10.2 ให้อ้านาจและส่งเสริมความครอบคลุมด้านสังคม เศรษฐกจิและการเมอืงส้าหรับ
ทุกคน โดยไม่ค้านึงถึงอายุ เพศ ความบกพร่องทางร่างกาย เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ 
แหล่งก้าเนิด ศาสนา หรอืสถานะทางเศรษฐกจิหรือสถานะอืน่ๆ ภายในปี 2573 

(15) พลังทางสังคม ทกุภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสงัคม
เพิ่มขึน้ 
 

(20) การบริการประชาชนและประสทิธิภาพภาครัฐ เปิด
โอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจดับริการ
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม 

10.3 สร้างหลักประกนัว่าจะมีโอกาสทีเ่ท่าเทียมและลดความไมเ่สมอภาคของผลลัพธ์ 
รวมถึงโดยการขจดักฎหมาย นโยบาย และแนวทางปฏิบัติทีเ่ลือกปฏิบัติ และ
ส่งเสริมการออกกฎหมาย นโยบาย และการปฏิบัติที่เหมาะสมในเรือ่งนี้ 

(17) ความเสมอภาคและหลักประกนัทางสงัคม คนไทยทุกคน
ได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกนัทางสังคมเพิ่มขึน้ 
(22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม กฎหมายเป็น
เครื่องมือให้ทุกภาคสว่นได้ประโยชน์จากการพัฒนาประเทศ
อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม 

(22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม การอ้านวยความ
ยุติธรรมมีความโปร่งใสสะดวก รวดเร็ว เสมอภาค ทัว่ถึง 
เป็นธรรม และปราศจากการเลอืกปฏิบัต ิ

10.4 น้านโยบาย โดยเฉพาะนโยบายการคลัง ค่าจ้าง และการคุ้มครองทางสังคมมาใช ้
และให้บรรลุความเสมอภาคย่ิงขึน้อย่างก้าวหน้า 

 (17) ความเสมอภาคและหลกัประกันทางสงัคม คนไทยทุก
คนได้รับการคุ้มครองและมีหลกัประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น 

 
 
 
 



เอกสารประกอบวาระการประชุม ๓.๑.๑-๒ 

๑๘ 
 

เป้าหมาย
หลักที ่

เป้าหมาย
หลัก (Goal) 

เป้าหมาย
ท่ี 

เป้าหมาย (Target) เป้าหมายของแผนแม่บทฯ เป้าหมายของแผนย่อย 

10.5 ปรับปรุงกฎระเบียบและการติดตามตรวจสอบตลาดการเงนิและสถาบันการเงิน
ของโลก และเสริมความแข็งแกร่งในการด้าเนินการกฎระเบียบดังกล่าว 

 (2) การต่างประเทศ ประเทศไทยมีการพัฒนาที่สอดคล้อง
กับมาตรฐานสากลในทกุมิตแิละสามารถมีบทบาทเชิงรกุใน
การร่วมก้าหนดมาตรฐานสากลเพิ่มขึน้ 

10.6 สร้างหลักประกนัว่าจะมีตวัแทนและเสียงสา้หรับประเทศก้าลังพัฒนาในการ
ตัดสินใจทางเศรษฐกิจและสถาบันการเงนิระหว่างประเทศเพิม่มากขึน้ เพื่อให้เป็น
สถาบันทีม่ีประสทิธิผล เชือ่ถือได้ มีความรับผิดชอบ และชอบธรรมมากขึน้ 

(15) พลังทางสังคม ทกุภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสงัคม
เพิ่มขึน้ 
 

 

10.7 อ้านวยความสะดวกในการอพยพและเคลื่อนย้ายคนให้เป็นไปด้วยความสงบ 
ปลอดภัยเป็นไปตามระเบียบ และมีความรบัผิดชอบ รวมถึงให้การด้าเนนิงาน
เป็นไปตามนโยบายด้านการอพยพที่มกีารวางแผนและการจดัการที่ดี 

  (2) การต่างประเทศ ประเทศไทยมีการพัฒนาที่สอดคล้อง
กับมาตรฐานสากลในทกุมิตแิละสามารถมีบทบาทเชิงรกุใน
การร่วมก้าหนดมาตรฐานสากลเพิ่มขึน้ 

10.a ปฏิบัติตามหลักการที่เป็นลกัษณะพเิศษและแตกต่างส้าหรับประเทศก้าลังพัฒนา 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงประเทศพัฒนาน้อยที่สุดให้สอดคล้องตามข้อตกลงขององค์การ
การค้าโลก 

  (2) การต่างประเทศ ประเทศไทยมีการพัฒนาที่สอดคล้อง
กับมาตรฐานสากลในทกุมิตแิละสามารถมีบทบาทเชิงรกุใน
การร่วมก้าหนดมาตรฐานสากลเพิ่มขึน้ 

10.b สนับสนุนการให้ความช่วยเหลอืเพือ่การพัฒนาอย่างเป็นทางการและการไหลของ
เงิน ซ่ึงรวมถึงการลงทนุโดยตรงจากต่างประเทศ ไปยังรฐัที่มีความจ้าเป็นมากที่สุด 
โดยเฉพาะอย่างย่ิง ประเทศก้าลงัพัฒนาน้อยที่สุด ประเทศในแอฟริกา รัฐก้าลงั
พัฒนาทีเ่ป็นเกาะขนาดเล็ก และประเทศก้าลังพัฒนาที่ไมม่ีทางออกสูท่ะเล โดยให้
เป็นไปตามแผนและแผนงานของประเทศเหล่านั้น 

  (2) การต่างประเทศ ประเทศไทยมีการพัฒนาที่สอดคล้อง
กับมาตรฐานสากลในทกุมิตแิละสามารถมีบทบาทเชิงรกุใน
การร่วมก้าหนดมาตรฐานสากลเพิ่มขึน้ 

10.c ลดค่าใช้จ่ายในการท้าธุรกรรมของการส่งเงนิกลับประเทศของผูอ้พยพ (migrant 
remittance) ให้ต่้ากว่ารอ้ยละ 3 และขจัดการช้าระเงินระหว่างประเทศ 
(remittance corridors) ที่มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าร้อยละ 5 ภายในปี 2573 

  (2) การต่างประเทศ ประเทศไทยมีการพัฒนาที่สอดคล้อง
กบัมาตรฐานสากลในทกุมิตแิละสามารถมีบทบาทเชิงรกุใน
การร่วมก้าหนดมาตรฐานสากลเพิ่มขึน้ 

สรุป 10. ลดความไมเ่สมอภาคภายในและระหว่างประเทศ (15) พลังทางสังคม ทกุภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสงัคม
เพิ่มขึน้ 
(16) เศรษฐกิจฐานราก รายได้ของประชากรกลุม่รายได้น้อย
เพิ่มขึน้อย่างกระจายและอย่างต่อเนื่อง 
(17) ความเสมอภาคและหลักประกนัทางสงัคม คนไทยทุกคน
ได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกนัทางสังคมเพิ่มขึน้ 
(22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม กฎหมายเป็น
เครื่องมือให้ทุกภาคสว่นได้ประโยชน์จากการพัฒนาประเทศ
อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม 

(2) การต่างประเทศ ประเทศไทยมีการพัฒนาที่สอดคล้อง
กับมาตรฐานสากลในทกุมิตแิละสามารถมีบทบาทเชิงรกุใน
การร่วมก้าหนดมาตรฐานสากลเพิ่มขึน้ 
(16) เศรษฐกิจฐานราก ศักยภาพและขีดความสามารถของ
เศรษฐกิจฐานรากเพิ่มขึ้น 
(16) เศรษฐกิจฐานราก ผู้ประกอบการเศรษฐกจิฐานรากมี
รายได้เพิ่มขึน้อย่างต่อเนือ่ง 
(16) เศรษฐกิจฐานราก กลุ่มประชากรรายได้ต่้าสุดรอ้ยละ 
40 มีความสามารถในการบริหารจัดการหนีส้ินได้มี
ประสิทธภิาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
(20) การบริการประชาชนและประสทิธิภาพภาครัฐ เปิด
โอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจดับริการ
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม 
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(22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม การอ้านวยความ
ยุติธรรมมีความโปร่งใสสะดวก รวดเร็ว เสมอภาค ทัว่ถึง 
เป็นธรรม และปราศจากการเลอืกปฏิบัต ิ

11 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ท้าให้เมอืง
และการตั้งถิน่

ฐานของ
มนุษย์มีความ

ปลอดภัย 
ทั่วถึง พร้อม

รับการ
เปลี่ยนแปลง
และย่ังยืน 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

11.1 สร้างหลักประกนัว่าทุกคนจะเข้าถึงทีอ่ยู่อาศัยและการบริการพื้นฐานที่พอเพียงให้
ปลอดภัย และในราคาที่สามารถจ่ายได้ และยกระดับชมุชนแออัด ภายในปี 2573 

(17) ความเสมอภาคและหลักประกนัทางสงัคม คนไทยทุกคน
ได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกนัทางสังคมเพิ่มขึน้ 

 

11.2 ภายในปี 2573 จัดให้ทกุคนเข้าถึงระบบคมนาคมขนส่งที่ย่ังยืน เข้าถงึได้ 
ปลอดภัย ในราคาที่สามารถจ่ายได้ พัฒนาความปลอดภัยทางถนน โดยการขยาย
การขนส่งสาธารณะ โดยค้านึงถึงกลุม่คนทีอ่ยู่ในสถานการณ์ทีเ่ปราะบาง ผู้หญิง 
เด็ก ผูม้ีความบกพรอ่งทางร่างกาย และผู้สงูอายุ เป็นพิเศษ  

  (7) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส ์และดิจิทัล การ
เดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมอืงเพิ่มขึ้น 

11.3 ยกระดับการพัฒนาเมืองและขีดความสามารถให้ครอบคลมุและย่ังยืน เพื่อการ
วางแผนและการบริหารจัดการการตั้งถิน่ฐานของมนุษย์อย่างมีสว่นร่วม บูรณา
การและย่ังยืนในทุกประเทศ ภายในปี 2573 

(6) พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ประเทศไทยมีขีด
ความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น เกิดศนูย์กลางความเจริญ
ทางเศรษฐกิจและสังคมในทกุภูมิภาคของประเทศ เพื่อ
กระจายความเจรญิทางดา้นเศรษฐกิจและสงัคม 
(6) พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ประเทศไทยมีพื้นที่มี
แผนผังภูมินิเวศเพื่อเป็นกรอบในการพฒันาเมืองน่าอยู ่
ชนบทมั่นคง เกษตรยั่งยืน และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
รวมทั้งผังพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่ง
โบราณคดี 
(6) พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ การพัฒนาเมืองน่าอยู่ 
ชนบทมัน่คง เกษตรย่ังยืน และอุตสาหกรรมเชิงนเิวศ รวมทั้ง
ผังพื้นทีอ่นรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งโบราณคดี 

(6) พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ เมืองในพืน้ที่เปูาหมายที่
ได้รับการพัฒนา เพื่อกระจายความเจรญิและลดความ
เหลื่อมล้้าในทกุมิต ิ
(6) พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ เมืองมีระบบจัดการ
สิ่งแวดลอ้มและมลพิษที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมและได้
มาตรฐาน 

11.4 เสริมความพยายามทีจ่ะปกปูองและคุม้ครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทาง
ธรรมชาติของโลก 

  (6) พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ความย่ังยืนทางภมูินิเวศ 
ภูมิสังคม และภูมิวฒันธรรม 

11.5 ลดจ้านวนการตายและจ้านวนคนที่ไดร้ับผลกระทบและลดการสูญเสียโดยตรงทาง
เศรษฐกิจที่เกี่ยวกับผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศของโลกทีเ่กดิจากภัยพิบัติ 
ซ่ึงรวมถึงภัยพิบัตทิี่เกี่ยวกับน้้า โดยมุ่งเปูาปกปูองคนจนและคนทีอ่ยู่ใน
สถานการณท์ี่เปราะบาง ภายในปี 2573 

  (19) การบริหาร จัดการน้้าทั้งระบบ ระดับการรับมือกับ
พิบัติภัยด้านน้้าเพิม่ขึ้น 

11.6 ลดผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดลอ้มตอ่หัวประชากรในเขตเมอืง รวมถึงการให้
ความสนใจเป็นพิเศษตอ่คุณภาพอากาศ และการจัดการของเสียของเทศบาล และ
การจดัการของเสียอืน่ๆ ภายในปี 2573 

  (6) พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ เมืองมีระบบจัดการ
สิ่งแวดลอ้มและมลพิษที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมและได้
มาตรฐาน 
(18) การเติบโตอย่างย่ังยืน คุณภาพอากาศ เสียง และความ
สั่นสะเทือนอยู่ระดับมาตรฐานของประเทศไทย 
(18) การเติบโตอย่างย่ังยืน การจัดการขยะมูลฝอย มูลฝอย
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ติดเชื้อ ของเสียอนัตราย สารเคม ี
ในภาคการเกษตรและการอตุสาหกรรมมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

11.7 จัดให้มีการเข้าถึงพื้นที่สาธารณะสเีขียว ที่ปลอดภัยครอบคลมุและเข้าถึงได้ โดย
ถ้วนหนา้ โดยเฉพาะผู้หญิง เดก็ คนชรา และผู้มีความบกพรอ่งทางร่างกาย ภายใน
ปี 2573 

(18) การเติบโตอย่างย่ังยืน สภาพแวดลอ้มของประเทศไทยมี
คุณภาพดีขึ้นอย่างย่ังยืน 

(6) พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ เมืองในพืน้ที่เปูาหมายที่
ได้รับการพัฒนา เพื่อกระจายความเจรญิและลดความ
เหลื่อมล้้าในทกุมิต ิ
(6) พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ เมืองมีระบบจัดการ
สิ่งแวดลอ้มและมลพิษที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมและได้
มาตรฐาน 
(18) การเติบโตอย่างย่ังยืน พืน้ที่สเีขียวทกุประเภทเพิ่มขึ้น 

11.a สนับสุนนการเชือ่มโยงทางเศรษฐกจิ สังคม และสิ่งแวดล้อมระหว่างพื้นที่เมือง 
รอบเมอืง และชนบท โดยการเสรมิความแขง็แกร่งของการวางแผนการพัฒนาใน
ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ 

(6) พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ประเทศไทยมีขีด
ความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น เกิดศนูย์กลางความเจริญ
ทางเศรษฐกิจและสังคมในทกุภูมิภาคของประเทศ เพื่อ
กระจายความเจรญิทางดา้นเศรษฐกิจและสงัคม 
(6) พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ประเทศไทยมีพื้นที่มีแผนผัง
ภูมินิเวศเพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาเมอืงนา่อยู่ ชนบทมั่นคง 
เกษตรย่ังยืน และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมทั้งผังพืน้ที่
อนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งโบราณคดี 
(6) พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ชอ่งว่างความเหลื่อมล้้า
ระหว่างพืน้ที่ลดลง 

(6) พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ เมืองในพืน้ที่เปูาหมายที่
ได้รับการพัฒนา เพื่อกระจายความเจรญิและลดความ
เหลื่อมล้้าในทกุมิต ิ

11.b ภายในปี 2563 เพิ่มจ้านวนเมืองและกระบวนการตั้งถิน่ฐานของมนุษย์ที่เลอืกใช้
และด้าเนินการตามนโยบายและแผนที่บูรณาการ เพื่อน้าไปสู่ความครอบคลุม 
ความมีประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร การลดผลกระทบและปรับตัวตอ่การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ มีภูมิต้านทางต่อภัยพิบัติ และให้พัฒนาและ
ด้าเนนิการตามการบริหารความเสี่ยงจากภยัพิบัติแบบองค์รวมในทกุระดับ ให้
เป็นไปตามกรอบการด้าเนนิงานเซนไดเพือ่การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ พ.ศ.
2558-2573 

(6) พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ประเทศไทยมีพื้นที่มีแผนผัง
ภูมินิเวศเพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาเมอืงนา่อยู่ ชนบทมั่นคง 
เกษตรย่ังยืน และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมทั้งผังพืน้ที่
อนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งโบราณคดี 

 

11.c สนับสนุนประเทศพัฒนานอ้ยที่สุด รวมถึงผา่นทางความช่วยเหลอืทางการเงินและ
วิชาการในการสร้างอาคารที่ย่ังยืนและทนทานโดยใช้วัสดทุ้องถิ่น 

  (2) การต่างประเทศ ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา 
ที่ย่ังยืนกับต่างประเทศ เพื่อร่วมกนับรรลุเปาูหมายการ
พัฒนาที่ย่ังยืนของโลก 
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สรุป 11. ท้าให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย ทัว่ถึง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและย่ังยืน (6) พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ประเทศไทยมีขีด
ความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น เกิดศนูย์กลางความเจริญ
ทางเศรษฐกิจและสังคมในทกุภูมิภาคของประเทศ เพื่อ
กระจายความเจรญิทางดา้นเศรษฐกิจและสงัคม 
(6) พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ประเทศไทยมีพื้นที่มีแผนผัง
ภูมินิเวศเพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาเมอืงนา่อยู่ ชนบทมั่นคง 
เกษตรย่ังยืน และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมทั้งผังพืน้ที่
อนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งโบราณคดี 
(6) พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ชอ่งว่างความเหลื่อมล้้า
ระหว่างพืน้ที่ลดลง 
(17) ความเสมอภาคและหลักประกนัทางสงัคม คนไทยทุกคน
ได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกนัทางสังคมเพิ่มขึน้ 
(18) การเติบโตอย่างย่ังยืน สภาพแวดลอ้มของประเทศไทยมี
คุณภาพดีขึ้นอย่างย่ังยืน 

(2) การต่างประเทศ ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา 
ที่ย่ังยืนกับต่างประเทศ เพื่อร่วมกนับรรลุเปาูหมายการ
พัฒนาที่ย่ังยืนของโลก 
(6) พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ เมืองในพืน้ที่เปูาหมายที่
ได้รับการพัฒนา เพื่อกระจายความเจรญิและลดความ
เหลื่อมล้้าในทกุมิต ิ
(6) พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ เมืองมีระบบจัดการ
สิ่งแวดลอ้มและมลพิษที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมและได้
มาตรฐาน 
(18) การเติบโตอย่างย่ังยืน พืน้ที่สเีขียวทกุประเภทเพิ่มขึ้น 
(18) การเติบโตอย่างย่ังยืน คุณภาพอากาศ เสียง และความ
สั่นสะเทือนอยู่ระดับมาตรฐานของประเทศไทย 
(18) การเติบโตอย่างย่ังยืน การจัดการขยะมูลฝอย มูลฝอย
ติดเชื้อ ของเสียอนัตราย สารเคม ี
ในภาคการเกษตรและการอตุสาหกรรมมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 
(19) การบริหาร จัดการน้้าทั้งระบบ ระดับการรับมือกับ
พิบัติภัยด้านน้้าเพิม่ขึ้น 

12 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

สร้าง
หลักประกัน
ให้มีแบบ

แผนการผลิต
และการ
บริโภคที่
ย่ังยืน 

  
  
  

12.1 ด้าเนนิโครงการโดยให้เป็นผลตามกรอบการด้าเนนิงานระยะ 10 ปี ว่าด้วยแบบ
แผนการผลิตและการบริโภคที่ย่ังยืน ทกุประเทศน้าไปปฏิบัติโดยประเทศที่พัฒนา
แล้วเป็นผู้น้า โดยค้านึงถึงการพฒันาและขดีความสามารถของประเทศก้าลัง
พัฒนา 

 (2) การต่างประเทศ ประเทศไทยมีการพัฒนาที่สอดคล้อง
กับมาตรฐานสากลในทกุมิตแิละสามารถมีบทบาทเชิงรกุใน
การร่วมก้าหนดมาตรฐานสากลเพิ่มขึน้ 
(18) การเติบโตอย่างย่ังยืน การบรโิภคและการผลิตของ
ประเทศมีความย่ังยืนสูงขึ้น 

12.2 บรรลุการจัดการที่ย่ังยืนและการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ 
ภายในปี 2573 

(18) การเติบโตอย่างย่ังยืน สภาพแวดลอ้มของประเทศไทยมี
คุณภาพดีขึ้นอย่างย่ังยืน 

 

12.3 ลดขยะเศษอาหารของโลกลงครึ่งหนึง่ในระดับค้าปลีกและผู้บรโิภค และลดการ
สูญเสียอาหารจากระบวนการผลิตและห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงการสญูเสียหลังการ
เก็บเกี่ยว ภายในปี 2573 

  (18) การเติบโตอย่างย่ังยืน การบรโิภคและการผลิตของ
ประเทศมีความย่ังยืนสูงขึ้น 
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12.4 บรรลุเรื่องการจัดการสารเคมแีละของเสียทกุชนิดตลอดวงจรชีวิตของสิ่งเหล่านัน้
ด้วยวิธีทีเ่ป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อม ตามกรอบข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศ 
และลดการปลดปลอ่ยสิ่งเหล่านัน้ออกสูอ่ากาศ น้้า และดินอย่างมีนัยส้าคัญ เพื่อ
จะลดผลกระทบทางลบตอ่สุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดลอ้มภายในปี 2563 

  (18) การเติบโตอย่างย่ังยืน คุณภาพน้้าในแหล่งน้้าผิวดนิ 
แหล่งน้้าใต้ดนิและแหล่งน้้าทะเลมีคุณภาพเหมาะสมกับ
ประเภทการใช้ประโยชน์ 
(18) การเติบโตอย่างย่ังยืน การจัดการขยะมูลฝอย มูลฝอย
ติดเชื้อ ของเสียอนัตราย สารเคมีในภาคการเกษตรและการ
อุตสาหกรรมมีประสทิธิภาพมากขึ้น 

12.5 ลดการเกดิของเสียโดยให้มีการปูองกัน การลดปริมาณ การใช้ซ้้า และการน้า
กลับมาใช้ใหม่ ภายในปี 2573 

  (18) การเติบโตอย่างย่ังยืน การจัดการขยะมูลฝอย มูลฝอย
ติดเชื้อ ของเสียอนัตราย สารเคมีในภาคการเกษตรและการ
อุตสาหกรรมมีประสทิธิภาพมากขึ้น 
(18) การเติบโตอย่างย่ังยืน คนไทยมีคุณลกัษณะและ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิง่แวดลอ้มและคุณภาพชีวิตที่ด ี

12.6 สนับสนุนให้บริษัท โดยเฉพาะบริษัทข้ามชาติและบริษทัขนาดใหญ่ รับแนวปฏิบัติ
ที่ย่ังยืนไปใช ้และบูรณาการข้อมูลด้านความย่ังยืนไว้ในรอบการรายงานของบริษัท
เหล่านั้น 

  (18) การเติบโตอย่างย่ังยืน คนไทยมีคุณลกัษณะและ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิง่แวดลอ้มและคุณภาพชีวิตที่ด ี

12.7 ส่งเสริมแนวปฏิบัติด้านการจัดซื้อจดัจ้างของภาครัฐที่ย่ังยืน ตามนโยบายและการ
ให้ล้าดับความความส้าคัญของประเทศ 

  (18) การเติบโตอย่างย่ังยืน การบรโิภคและการผลิตของ
ประเทศมีความย่ังยืนสูงขึ้น 

12.8 สร้างหลักประกนัว่าประชาชนในทกุแห่งมีขอ้มูลที่เกี่ยวข้องและมีความตระหนกัถึง
การพัฒนาที่ย่ังยืนและวถิีชีวิตที่สอดคล้องกบัธรรมชาติ ภายในปี 2573 

  (18) การเติบโตอย่างย่ังยืน คนไทยมีคุณลกัษณะและ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิง่แวดลอ้มและคุณภาพชีวิตที่ด ี

12.a สนับสนุนประเทศกา้ลังพัฒนาในการเสริมความแข็งแกร่งของขีดความสามารถ
ด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะขับเคลือ่นไปสู่รูปแบบการผลิตและการ
บริโภคที่ย่ังยืนย่ิงขึ้น 

  (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม การประยุกต์ใช้ความรู ้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิม่มูลค่าของเศรษฐกจิสี
เขียวอย่างย่ังยืนเพิ่มขึ้น 

12.b พัฒนาและด้าเนินการใชเ้ครือ่งมอืเพื่อจะติดตามตรวจสอบผลกระทบของการ
พัฒนาที่ย่ังยืน ในด้านการทอ่งเที่ยวที่ย่ังยืน ที่สร้างงานและส่งเสริมวฒันธรรมและ
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 

  (18) การเติบโตอย่างย่ังยืน คนไทยมีคุณลกัษณะและ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิง่แวดลอ้มและคุณภาพชีวิตที่ด ี
(23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม การประยุกต์ใช้ความรู ้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิม่มูลค่าของเศรษฐกจิสี
เขียวอย่างย่ังยืนเพิ่มขึ้น 

12.c ท้าให้การอุดหนนุเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ไร้ประสิทธิภาพและน้าไปสู่การบริโภคที่
สิ้นเปลืองมีความสมเหตุสมผล โดยก้าจัดการบิดเบือนทางการตลาดโดยให้
สอดคล้องสภาวะแวดลอ้มของประเทศ รวมถึงการปรับโครงสร้างภาษีและเลกิการ
อุดหนนุทีเ่ป็นภัยเหล่านัน้ในที่ที่ยังมกีารใชอ้ยู่ เพื่อให้สะทอ้นผลกระทบตอ่
สิ่งแวดลอ้ม โดยค้านึงอย่างเต็มทีถ่ึงความจา้เป็นและเงื่อนไขทีเ่จาะจงของประเทศ
ก้าลังพัฒนาและลดผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นที่จะมีต่อการพฒันาของ
ประเทศเหล่านัน้ในลกัษณะที่เป็นการคุ้มครองคนจนและชุมชนที่ไดร้ับผลกระทบ 

  (7) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส ์และดิจิทัล การใช้
ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟูาลดลง 
(7) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส ์และดิจิทัล การใช้
พลังงานทดแทนที่ผลิตภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น 
(7) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส ์และดิจิทัล 
ประสิทธภิาพการใช้พลังงานของประเทศเพิม่ขึ้น 
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เป้าหมาย
หลักที ่

เป้าหมาย
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สรุป 12. สร้างหลกัประกันให้มแีบบแผนการผลิตและการบริโภคที่ย่ังยืน (18) การเติบโตอย่างย่ังยืน สภาพแวดลอ้มของประเทศไทยมี
คุณภาพดีขึ้นอย่างย่ังยืน 

(7) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส ์และดิจิทัล การใช้
ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟูาลดลง 
(7) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส ์และดิจิทัล การใช้
พลังงานทดแทนที่ผลิตภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น 
(7) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส ์และดิจิทัล 
ประสิทธภิาพการใช้พลังงานของประเทศเพิม่ขึ้น 
(18) การเติบโตอย่างย่ังยืน การบรโิภคและการผลิตของ
ประเทศมีความย่ังยืนสูงขึ้น 
(18) การเติบโตอย่างย่ังยืน คุณภาพน้้าในแหล่งน้้าผิวดนิ 
แหล่งน้้าใต้ดนิและแหล่งน้้าทะเลมีคุณภาพเหมาะสมกับ
ประเภทการใช้ประโยชน์ 
(18) การเติบโตอย่างย่ังยืน การจัดการขยะมูลฝอย มูลฝอย
ติดเชื้อ ของเสียอนัตราย สารเคมีในภาคการเกษตรและการ
อุตสาหกรรมมีประสทิธิภาพมากขึ้น 
(18) การเติบโตอย่างย่ังยืน คนไทยมีคุณลกัษณะและ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิง่แวดลอ้มและคุณภาพชีวิตที่ด ี
(23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม การประยุกต์ใช้ความรู ้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิม่มูลค่าของเศรษฐกจิสี
เขียวอย่างย่ังยืนเพิ่มขึ้น 

13 
  
  
  
  

ปฏิบัติการ
อย่างเร่งดว่น
เพื่อตอ่สู้กับ

การ
เปลี่ยนแปลง

สภาพ
ภูมิอากาศ

และ
ผลกระทบที่

เกิดขึ้น 
  
  
  
  

13.1 เสริมภมูิต้านทานและขีดความสามารถในการปรับตัวตอ่อนัตรายและภัยพิบัติทาง
ธรรมชาตทิี่เกี่ยวข้องกับภูมอิากาศในทกุประเทศ 

  (18) การเติบโตอย่างย่ังยืน คนไทยมีคุณลกัษณะและ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิง่แวดลอ้มและคุณภาพชีวิตที่ด ี

13.2 บูรณาการมาตรการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
และการวางแผนระดับชาต ิ

(18) การเติบโตอย่างย่ังยืน สภาพแวดลอ้มของประเทศไทยมี
คุณภาพดีขึ้นอย่างย่ังยืน 

 

13.3 พัฒนาการศึกษา การสร้างความตระหนกัรู้ และขีดความสามารถของมนุษย์และ
ของสถาบันในเรื่องการลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ การปรับตัว 
การลดผลกระทบ การเตอืนภัยล่วงหน้าผลกระทบ การเตือนภัยล่วงหน้า 

  (18) การเติบโตอย่างย่ังยืน คนไทยมีคุณลกัษณะและ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิง่แวดลอ้มและคุณภาพชีวิตที่ด ี

13.a ด้าเนนิการให้เกดิผลตามพนัธกรณทีี่ผกูมัดตอ่ประเทศพัฒนาแลว้ซึ่งเป็นภาคีของ
อนุสญัญาสหประชาชาติว่าดว้ยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีเปูาหมาย
ร่วมกันระดมทนุจากทกุแหล่งให้ได้จ้านวน 1 แสนล้านเหรียญสหรัฐต่อปี ภายในปี 
2563 เพื่อจะแก้ปัญหาความจ้าเป็นของประเทศก้าลังพัฒนาในบริบทของการ
ด้าเนนิการด้านการบรรเทาที่ชัดเจนและมีความโปร่งใสในการด้าเนินงานและท้า
ให้กองทุน Green Climate Fund ด้าเนินการอย่างเต็มที่โดยเร็วที่สุดผ่านการให้ทุน 
 

  (2) การต่างประเทศ ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา 
ที่ย่ังยืนกับต่างประเทศ เพื่อร่วมกนับรรลุเปาูหมายการ
พัฒนาที่ย่ังยืนของโลก 
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13.b ส่งเสริมกลไกที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการวางแผนและการบริหารจัดการที่
เกี่ยวขอ้งกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศอย่างมีประสทิธิผลในประเทศ
พัฒนานอ้ยที่สุด และให้ความส้าคัญตอ่ผู้หญิง เยาวชน และชุมชนทอ้งถิน่และชาย
ขอบ 

  (18) การเติบโตอย่างย่ังยืน คนไทยมีคุณลกัษณะและ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิง่แวดลอ้มและคุณภาพชีวิตที่ด ี

สรุป 13. ปฏิบัติการอย่างเรง่ด่วนเพื่อต่อสูก้บัการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศและผลกระทบทีเ่กิดขึ้น (18) การเติบโตอย่างย่ังยืน สภาพแวดลอ้มของประเทศไทยมี
คุณภาพดีขึ้นอย่างย่ังยืน 

(2) การต่างประเทศ ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่
ย่ังยืนกับต่างประเทศ เพื่อรว่มกันบรรลุเปูาหมายการพัฒนา
ที่ย่ังยืนของโลก 
(18) การเติบโตอย่างย่ังยืน คนไทยมีคุณลกัษณะและ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิง่แวดลอ้มและคุณภาพชีวิตที่ด ี

14 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

อนรุักษ์และ
ใช้ประโยชน์

จาก
มหาสมุทร 
ทะเลและ

ทรัพยากรทาง
ทะเลและ

ทรัพยากรทาง
ทะเลอย่าง

ย่ังยืนเพื่อการ
พัฒนาที่ย่ังยืน 
  
  
  
  
  
 

14.1 ปูองกันและลดมลพิษทางทะเลทกุประเภทอย่างมีนัยส้าคัญ โดยเฉพาะจาก
กิจกรรมบนแผ่นดนิ รวมถงึเศษซากขยะในทะเลและมลพิษจากธาตุอาหาร 
(nutrient pollution) ภายในปี 2568 

  (18) การเติบโตอย่างย่ังยืน ความสมบูรณ์ของระบบนเิวศ
ทางทะเลเพิม่ขึน้ 

14.2 บริหารจัดการและปกปอูงระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งเพื่อหลกีเลี่ยง
ผลกระทบทางลบที่มนีัยส้าคัญ รวมถึงโดยการเสรมิภูมิต้านทานและปฏิบัติการ
เพื่อฟื้นฟ ูเพื่อบรรลกุารมีมหาสมทุรที่มสีุขภาพดีและมีผลิตภาพ ภายในปี 2563 

  (18) การเติบโตอย่างย่ังยืน ความสมบูรณ์ของระบบนเิวศ
ทางทะเลเพิม่ขึน้ 

14.3 ลดและแก้ปัญหาผลกระทบของการเป็นกรดในมหาสมทุร โดยรวมถึงผ่านทางการ
เพิ่มพูนความรว่มมอืทางวิทยาศาสตร์ในทุกระดับ 

  (18) การเติบโตอย่างย่ังยืน ความสมบูรณ์ของระบบนเิวศ
ทางทะเลเพิม่ขึน้ 

14.4 ภายในปี 2563 ให้ก้ากับอย่างมีประสทิธิผลในเรือ่งการเก็บเกี่ยวและยุตกิาร
ประมงเกินขีดจ้ากัด การประมงที่ผิดกฎหมายที่ไม่มีการรายงาน และที่ไม่มกีาร
ควบคุม และแนวปฏิบัติด้านการประมงที่เป็นไปในทางท้าลาย และด้าเนนิการให้
เป็นผลตามแผนการบริหารจดัการทีอ่ยู่บนฐานวิทยาศาสตร์ เพื่อจะฟื้นฟูมวลปลา 
(fish stock) ในเวลาที่สัน้ที่สดุทีจ่ะเป็นไปได้ อย่างนอ้ยที่สุดในระดับที่สามารถไป
ถึงจุดสูงสุดที่ให้ผลตอบแทนแบบย่ังยืน (maximum sustainable yield) ตาม
คุณลักษณะทางชีววิทยาของสัตวน์้้าเหล่านัน้ 

  (18) การเติบโตอย่างย่ังยืน ความสมบูรณ์ของระบบนเิวศ
ทางทะเลเพิม่ขึน้ 

14.5 ภายในปี 2563 อนรุกัษ์พื้นทีท่างทะเลและชายฝั่งอย่างน้อยรอ้ยละ 10 ให้เป็นไป
ตามกฎหมายระหว่างประเทศและภายในประเทศ และอยู่บนพืน้ฐานของข้อมูล
ทางวทิยาศาสตร์ทีด่ีที่สุดที่มอียู่ 

  (18) การเติบโตอย่างย่ังยืน ความสมบูรณ์ของระบบนเิวศ
ทางทะเลเพิม่ขึน้ 

14.6 ภายในปี 2563 ยับย้ังรูปแบบการอดุหนุนการประมงบางอย่างที่มีสว่นท้าให้เกิด
การประมงเกนิขีดจ้ากัด ขจัดการอุดหนนุทีม่ีส่วนท้าให้เกดิการประมงที่ผิด
กฎหมาย ที่ไมม่ีการรายงาน และที่ไม่มกีารควบคุม และระงับการรเิริม่การอดุหนุน
ในลักษณะดังกล่าว ตระหนกัว่าการปฏิบัตทิี่เป็นพเิศษและแตกต่างทีเ่หมาะสม
และมีประสิทธิผลส้าหรับประเทศก้าลังพัฒนาและประเทศพัฒนานอ้ยที่สุดควร
เป็นส่วนควบในการเจรจาการอุดหนุนการประมงขององค์การการค้าโลก 

 (18) การเติบโตอย่างย่ังยืน ความสมบูรณ์ของระบบนเิวศ
ทางทะเลเพิม่ขึน้ 
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๒๕ 
 

เป้าหมาย
หลักที ่

เป้าหมาย
หลัก (Goal) 

เป้าหมาย
ท่ี 

เป้าหมาย (Target) เป้าหมายของแผนแม่บทฯ เป้าหมายของแผนย่อย 

14.7 ภายในปี 2573 เพิ่มผลประโยชนท์างเศรษฐกิจแกร่ัฐก้าลังพัฒนาทีเ่ป็นเกาะขนาด
เล็กและประเทศพัฒนาน้อยที่สดุจากการใชท้รัพยากรทางทะเลอย่างย่ังยืน รวมถงึ
ผ่านทางการบริหารจดัการอย่างย่ังยืนในเรือ่งการประมง การเพาะเลี้ยงสัตวน์้้า 
และการทอ่งเที่ยว 

  (18) การเติบโตอย่างย่ังยืน ความสมบูรณ์ของระบบนเิวศ
ทางทะเลเพิม่ขึน้ 

14.a เพิ่มความรู้ทางวิทยาศาสตร์ พัฒนาขีดความสามารถในการวจิัย และถ่ายทอด
เทคโนโลยีทางทะเล โดยค้านึงถึงหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการถ่ายทอด
เทคโนโลยีทางทะเลของคณะกรรมาธกิารสมุทรศาสตรร์ะหว่างรัฐบาล เพื่อจะ
พัฒนาคุณภาพมหาสมุทรและเพิ่มพนูให้ความหลากหลายทางชวีภาพในทะเลมี
ส่วนสนับสนุนการพฒันาของประเทศก้าลังพัฒนามากขึน้ เฉพาะอย่างย่ิงในรัฐ
ก้าลังพัฒนาทีเ่ป็นเกาะขนาดเล็กและประเทศพัฒนาน้อยที่สุด 

  (18) การเติบโตอย่างย่ังยืน ความสมบูรณ์ของระบบนเิวศ
ทางทะเลเพิม่ขึน้ 
(23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม การประยุกต์ใช้ความรู ้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิม่มูลค่าของเศรษฐกจิสี
เขียวอย่างย่ังยืนเพิ่มขึ้น 

14.b จัดให้มีการเข้าถึงทรัพยากรทางทะเลและตลาดส้าหรับชาวประมงพื้นบ้านรายเลก็   (18) การเติบโตอย่างย่ังยืน ความสมบูรณ์ของระบบนเิวศ
ทางทะเลเพิม่ขึน้ 

14.c เพิ่มพูนการอนรุกัษ์และการใชม้หาสมุทรและทรัพยากรเหล่านั้นอย่างย่ังยืน โดย
การด้าเนนิการให้เกิดผลตามกฎหมายระหวา่งประเทศตามที่สะท้อนใน UNCLOS 
ซ่ึงเป็นกรอบทางกฎหมายส้าหรับการอนรุกัษ์และการใช้มหาสมทุรและทรัพยากร
เหล่านั้นอย่างย่ังยืน ตามที่ระบุในย่อหน้าที่ 158 ของเอกสาร The Future We 
Want 

  (18) การเติบโตอย่างย่ังยืน ความสมบูรณ์ของระบบนเิวศ
ทางทะเลเพิม่ขึน้ 

สรุป 14. อนุรกัษ์และใช้ประโยชนจ์ากมหาสมุทร ทะเลและทรัพยากรทางทะเลและทรพัยากรทางทะเลอย่างย่ังยืนเพือ่การพัฒนาที่
ย่ังยืน 

 (18) การเติบโตอย่างย่ังยืน ความสมบูรณ์ของระบบนเิวศ
ทางทะเลเพิม่ขึน้ 
(23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม การประยุกต์ใช้ความรู ้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิม่มูลค่าของเศรษฐกจิสี
เขียวอย่างย่ังยืนเพิ่มขึ้น 

15 
  
  
  
  
  
  
  
  

ปกปูอง ฟื้นฟ ู
และสนับสนุน
การใชร้ะบบ
นิเวศบนบก
อย่างย่ังยืน 
จัดการปุาไม้
อย่างย่ังยืน 

ต่อสู้การกลาย
สภาพเป็น

15.1 สร้างหลักประกนัว่าจะมกีารอนรุักษ์ การฟืน้ฟู และการใช้ระบบนเิวศบนบกและ
ในน้้าจืดในแผน่ดินรวมทั้งบรกิารทางระบบนิเวศอย่างย่ังยืน เฉพาะอย่างย่ิง ปุาไม้ 
พื้นที่ชุม่น้้า ภเูขาและเขตแห้งแล้ง โดยเป็นไปตามข้อบังคับภายใต้ความตกลง
ระหว่างประเทศ ภายในปี 2563 

(18) การเติบโตอย่างย่ังยืน สภาพแวดลอ้มของประเทศไทยมี
คุณภาพดีขึ้นอย่างย่ังยืน 
(19) การบริหารจัดการน้้าทัง้ระบบ แม่น้้าลา้คลองและแหล่ง
น้้าธรรมชาติไดร้ับการอนุรกัษ์และฟืน้ฟูสภาพให้มีระบบนิเวศ
ที่ด ี

(18) การเติบโตอย่างย่ังยืน พื้นที่สเีขียวทกุประเภทเพิ่มขึ้น 
(18) การเติบโตอย่างย่ังยืน คุณภาพน้้าในแหล่งน้้าผิวดนิ 
แหล่งน้้าใต้ดนิและแหล่งน้้าทะเลมีคุณภาพเหมาะสมกับ
ประเภทการใช้ประโยชน์ 
(19) การบริหารจัดการน้้าทัง้ระบบ ระดับความมั่นคงด้าน
น้้าในเขตเมอืงเพิม่ขึน้ 
(19) การบริหารจัดการน้้าทัง้ระบบ แม่น้้าลา้คลองและ
แหล่งน้้าธรรมชาติทัว่ประเทศมีระบบนเิวศและทัศนียภาพที่
ดี มีคุณภาพได้มาตรฐานเพิม่ขึ้น 
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ทะเลทราย 
หยุดการเสือ่ม

โทรมของ
ที่ดินและฟืน้
สภาพกลับมา
ใหม่ และหยุด
การสญูเสีย

ความ
หลากหลาย
ทางชีวภาพ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

15.2 ส่งเสริมการด้าเนินการด้านการบริหารจัดการปุาไม้ทุกประเภทอย่างย่ังยืน หยุดย้ัง
การตัดไมท้้าลายปุา ฟื้นฟูปุาที่เสือ่มโทรม และเพิ่มการปลกูปุาและฟืน้ฟูปุาทั่วโลก 
ภายในปี 2563 

(18) การเติบโตอย่างย่ังยืน สภาพแวดลอ้มของประเทศไทยมี
คุณภาพดีขึ้นอย่างย่ังยืน 
 

(18) การเติบโตอย่างย่ังยืน พื้นที่สเีขียวทกุประเภทเพิ่มขึ้น 

15.3 ต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย ฟืน้ฟแูผ่นดนิทีเ่สื่อมโทรม รวมถึงแผน่ดนิที่
ได้รับผลกระทบจากการกลายสภาพเป็นทะเลทราย ความแห้งแล้ง และอทุกภัย 
และพยายามที่จะบรรลถุึงความสมดุลของการจัดการทรัพยากรที่ดิน ภายในปี 
2573  

 (18) การเติบโตอย่างย่ังยืน สภาพแวดลอ้มของประเทศไทยมี
คุณภาพดีขึ้นอย่างย่ังยืน 
 

(18) การเติบโตอย่างย่ังยืน พื้นที่สเีขียวทกุประเภทเพิ่มขึ้น 

15.4 สร้างหลักประกนัว่าจะมกีารอนรุักษ์ระบบนเิวศภูเขาและความหลากหลายทาง
ชีวภาพของระบบนเิวศเหล่านั้น เพื่อจะเพิม่พูนขีดความสามารถของระบบนิเวศ
เหล่านั้นที่จะให้ผลประโยชนอ์ันส้าคัญตอ่การพัฒนาที่ย่ังยืน ภายในปี 2573 

(18) การเติบโตอย่างย่ังยืน สภาพแวดลอ้มของประเทศไทยมี
คุณภาพดีขึ้นอย่างย่ังยืน 
 

(18) การเติบโตอย่างย่ังยืน พื้นที่สเีขียวทกุประเภทเพิ่มขึ้น 

15.5 ปฏิบัติการทีจ่้าเป็นและเร่งดว่นเพื่อลดการเสื่อมโทรมของถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติ 
หยุดย้ังการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ และภายในปี 2563 จะปกปูอง
และปูองกันการสญูพันธุ์ของชนิดพนัธุท์ี่ถกูคุกคาม 

(18) การเติบโตอย่างย่ังยืน สภาพแวดลอ้มของประเทศไทยมี
คุณภาพดีขึ้นอย่างย่ังยืน 
 

(18) การเติบโตอย่างย่ังยืน พื้นที่สเีขียวทกุประเภทเพิ่มขึ้น 

15.6 สร้างหลักประกนัว่าจะมกีารแบ่งปันผลประโยชน์ทีเ่กิดจากการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างเท่าเทียมและยุตธิรรม และส่งเสริมการเข้าถึงทรัพยากร
เหล่านั้นอย่างเหมาะสม 

(17) ความเสมอภาคและหลักประกนัทางสงัคม คนไทยทุกคน
ได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกนัทางสังคมเพิ่มขึน้ 
 

 

15.7 ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพือ่จะยุติการล่าและการขนย้ายชนิดพนัธุ์พืชและสัตว์
คุ้มครอง และแก้ปัญหาทั้งอุปสงค์และอุปทานต่อผลติภัณฑ์สัตว์ปุาที่ผดิกฎหมาย 

(18) การเติบโตอย่างย่ังยืน สภาพแวดลอ้มของประเทศไทยมี
คุณภาพดีขึ้นอย่างย่ังยืน 

 

15.8 น้ามาตรการมาใช้เพือ่ปูองกันการน้าเข้าและลดผลกระทบของชนิดพนัธุ์ต่างถิ่นที่
รุกรายในระบบนเิวศบกและน้้าและควบคุมหรือขจัด priority species ภายในปี 
2563 

(18) การเติบโตอย่างย่ังยืน สภาพแวดลอ้มของประเทศไทยมี
คุณภาพดีขึ้นอย่างย่ังยืน 

 

15.9 บูรณาการมูลค่าของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพเข้าไปสู่การ
วางแผนกระบวนการพฒันา ยุทธศาสตร์การลดความยากจน และบญัชีทั้งระดับ
ท้องถิ่นและระดับประเทศ ภายในปี 2563 

  

15.a ระดมและเพิม่ทรัพยากรทางการเงินจากทกุแหล่งเพื่อการอนุรกัษ์และการใช้ความ
หลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศอย่างย่ังยืน 

(18) การเติบโตอย่างย่ังยืน สภาพแวดลอ้มของประเทศไทยมี
คุณภาพดีขึ้นอย่างย่ังยืน 

 

15.b ระดมทรัพยากรจากทุกแหล่งและทกุระดับเพื่อสนับสนนุเงนิแกก่ารบริหารจัดการ
ปุาไม้อย่างย่ังยืน และจัดหาแรงจงูในทีเ่หมาะสมส้าหรับประเทศก้าลังพัฒนาให้
เกิดความก้าวหน้าในการบริหารจัดการ ซ่ึงรวมถึงการอนรุักษ์และการปลูกปุา 

 (2) การต่างประเทศ ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา 
ที่ย่ังยืนกับต่างประเทศ เพื่อร่วมกนับรรลุเปาูหมายการ
พัฒนาที่ย่ังยืนของโลก 

15.c เพิ่มพูนการสนับสนนุในระดับโลกส้าหรับความพยายามที่จะตอ่สูก้ับการล่า การ
เคลื่อนย้ายชนดิพันธุ์คุม้ครอง รวมถึงโดยการเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน
ท้องถิ่น 

 (2) การต่างประเทศ ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา 
ที่ย่ังยืนกับต่างประเทศ เพื่อร่วมกนับรรลุเปาูหมายการ
พัฒนาที่ย่ังยืนของโลก 
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ท่ี 
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สรุป 15. ปกปูอง ฟืน้ฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างย่ังยืน จัดการปุาไมอ้ย่างย่ังยืน ต่อสูก้ารกลายสภาพเป็น
ทะเลทราย หยุดการเสือ่มโทรมของทีด่ินและฟื้นสภาพกลับมาใหม ่และหยุดการสูญเสยีความหลากหลายทางชวีภาพ 

(17) ความเสมอภาคและหลักประกนัทางสงัคม คนไทยทุกคน
ได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกนัทางสังคมเพิ่มขึน้ 
(18) การเติบโตอย่างย่ังยืน สภาพแวดลอ้มของประเทศไทยมี
คุณภาพดีขึ้นอย่างย่ังยืน 
(19) การบริหารจัดการน้้าทัง้ระบบ แม่น้้าลา้คลองและแหล่ง
น้้าธรรมชาติไดร้ับการอนุรกัษ์และฟืน้ฟูสภาพให้มีระบบนิเวศ
ที่ด ี

(2) การต่างประเทศ ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา 
ที่ย่ังยืนกับต่างประเทศ เพื่อร่วมกนับรรลุเปาูหมายการ
พัฒนาที่ย่ังยืนของโลก 
(18) การเติบโตอย่างย่ังยืน พื้นที่สเีขียวทกุประเภทเพิ่มขึ้น 
(18) การเติบโตอย่างย่ังยืน คุณภาพน้้าในแหล่งน้้าผิวดนิ 
แหล่งน้้าใต้ดนิและแหล่งน้้าทะเลมีคุณภาพเหมาะสมกับ
ประเภทการใช้ประโยชน์ 
(19) การบริหารจัดการน้้าทัง้ระบบ ระดับความมั่นคงด้าน
น้้าในเขตเมอืงเพิม่ขึน้ 
(19) การบริหารจัดการน้้าทัง้ระบบ แม่น้้าลา้คลองและ
แหล่งน้้าธรรมชาติทัว่ประเทศมีระบบนเิวศและทัศนียภาพที่
ดี มีคุณภาพได้มาตรฐานเพิม่ขึ้น 
 
 
 
 

16 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ส่งเสริมสงัคม
ที่สงบสุขและ
ครอบคลุม 
เพื่อการ

พัฒนาที่ย่ังยืน 
ให้ทุกคน

เข้าถึงความ
ยุติธรรม และ
สร้างสถาบัน

ที่มี
ประสิทธผิล 
รับผิดชอบ 

และ
ครอบคลุมใน

ทุกระดับ 

16.1 ลดความรนุแรงทกุรูปแบบและอัตราการตายที่เกี่ยวขอ้งในทกุแห่งให้ลดลงอย่างมี
นัยส้าคัญ 

(1) ความมั่นคง ประเทศชาติมีความมั่นคงในทกุมิติ และทุก
ระดับเพิ่มขึ้น 

(1) ความมั่นคง ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สินเพิม่ขึน้ 
(1) ความมั่นคง ปัญหาความมั่นคงที่มอียู่ในปัจจุบัน (เช่น 
ปัญหายาเสพติด ความมั่นคงทางไซเบอร ์การค้ามนุษย์ 
ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขดีขึ้นจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหาร
และพัฒนาประเทศ 
(1) ความมั่นคง ภาคใต้มีความสงบสุข ร่มเย็น 

16.2 ยุติการขม่แหง การแสวงหาประโยชนอ์ย่างไม่ถูกตอ้ง การค้ามนุษย์ และความ
รุนแรงและการทรมานทกุรูปแบบที่มีตอ่เดก็ 

(1) ความมั่นคง ประเทศชาติมีความมั่นคงในทกุมิติ และทุก
ระดับเพิ่มขึ้น 

(1) ความมั่นคง ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สินเพิม่ขึน้ 
(1) ความมั่นคง ปัญหาความมั่นคงที่มอียู่ในปัจจุบัน (เช่น 
ปัญหายาเสพติด ความมั่นคงทางไซเบอร ์การค้ามนุษย์ 
ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขดีขึ้นจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหาร
และพัฒนาประเทศ 
(11) ศักยภาพคนตลอดช่วงชวีิต เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มี
พัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบรกิารที่มีคณุภาพมากขึ้น 
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16.3 ส่งเสริมหลกันติิธรรมทั้งในระดับชาตแิละระหว่างประเทศ และสร้างหลกัประกัน
ว่าทกุคนสามารถเข้าถึงความยุติธรรมอย่างเท่าเทียม 

(22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม กฎหมายเป็น
เครื่องมือให้ทุกภาคสว่นได้ประโยชน์จากการพัฒนาประเทศ
อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม 
(22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม การอ้านวยความ
ยุติธรรมเป็นไปโดยความเสมอภาค โปร่งใส เป็นธรรม ทั่วถึง 
และปราศจากการเลือกปฏิบัต ิ

(22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม การอ้านวยความ
ยุติธรรมมีความโปร่งใสสะดวก รวดเร็ว เสมอภาค ทัว่ถึง 
เป็นธรรม และปราศจากการเลอืกปฏิบัต ิ

16.4 ลดการลกัลอบเคลื่อนย้ายอาวุธและเงิน เสรมิความแข็งแกร่งของกระบวนการ
ติดตามและการส่งคืนสนิทรัพย์ทีถู่กขโมยไป และตอ่สู้กับอาชญากรรมที่จัดตัง้ใน
ลักษณะองค์กรทกุรูปแบบ ภายในปี 2573 

(1) ความมั่นคง ประเทศชาติมีความมั่นคงในทกุมิติ และทุก
ระดับเพิ่มขึ้น 

(1) ความมั่นคง ปัญหาความมั่นคงที่มอียู่ในปัจจุบัน (เช่น 
ปัญหายาเสพติด ความมั่นคงทางไซเบอร ์การค้ามนุษย์ 
ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขดีขึ้นจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหาร
และพัฒนาประเทศ 

16.5 ลดการทุจริตในต้าแหน่งหน้าทีแ่ละการรับสินบนทกุรูปแบบ (21) การต่อต้านการทจุริตและประพฤติมชิอบ ประเทศไทย
ปลอดการทจุริตและประพฤติมชิอบ 

(20) การบริการประชาชนและประสทิธิภาพภาครัฐ
บุคลากรภาครฐัยึดค่านิยมในการท้างานเพือ่ประชาชน ยึด
หลักคุณธรรม จริยธรรมมีจิตสา้นกึ มีความสามารถสูง 
มุ่งมั่น และเป็นมอือาชีพ 
(21) การต่อต้านการทจุริตและประพฤติมชิอบ คดีทจุริต
และประพฤติมิชอบลดลง 

16.6 พัฒนาสถาบันที่มีประสทิธิผล มีความรับผิดชอบ และโปร่งใสในทุกระดับ (20) การบริการประชาชน และประสทิธิภาพภาครัฐบรกิาร
ของรฐัมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของ
ผู้ใช้บริการ 
(21) การต่อต้านการทจุริตและประพฤติมชิอบ ประเทศไทย
ปลอดการทจุริตและประพฤติมชิอบ 

(21) การต่อต้านการทจุริตและประพฤติมชิอบ การ
ด้าเนนิคดีทจุริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือก
ปฏิบัติ 

16.7 สร้างหลักประกนัว่าจะมกีระบวนการตัดสินใจที่มีความรับผิดชอบ ครอบคลุม มี
ส่วนรว่ม และมีความเป็นตัวแทนที่ดี ในทกุระดับการตัดสนิใจ 

(22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม การอ้านวยความ
ยุติธรรมเป็นไปโดยความเสมอภาค โปร่งใส เป็นธรรม ทั่วถึง 
และปราศจากการเลือกปฏิบัต ิ

(22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ประชาชนมสี่วน
ร่วมในการพัฒนากฎหมาย 
(22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม การอ้านวยความ
ยุติธรรมมีความโปร่งใสสะดวก รวดเร็ว เสมอภาค ทัว่ถึง 
เป็นธรรม และปราศจากการเลอืกปฏิบัต ิ

16.8 ขยายและเสรมิความแข็งแกร่งของการมีส่วนร่วมของประเทศก้าลังพัฒนาใน
สถาบันของธรรมาภิบาลระดับโลก 

  (2) การต่างประเทศ ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา 
ที่ย่ังยืนกับต่างประเทศ เพื่อร่วมกนับรรลุเปาูหมายการ
พัฒนาที่ย่ังยืนของโลก 

16.9 จัดให้มีเอกลกัษณ์ทางกฎหมายส้าหรับทุกคน โดยรวมถึงการให้มกีารจดทะเบียน
เกิด (มีสตูิบัตร) ภายในปี 2573 

(22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม การอ้านวยความ
ยุติธรรมเป็นไปโดยความเสมอภาค โปร่งใส เป็นธรรม ทั่วถึง 
และปราศจากการเลือกปฏิบัต ิ

(22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม กฎหมายไม่เป็น
อุปสรรคตอ่การพัฒนาภาครฐัและภาคเอกชนอยู่ภายใต้
กรอบกฎหมายทีมุ่่งให้ประชาชนในวงกว้างได้รับประโยชน์
จากการพัฒนาประเทศโดยทั่วถึง 
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๒๙ 
 

เป้าหมาย
หลักที ่

เป้าหมาย
หลัก (Goal) 

เป้าหมาย
ท่ี 

เป้าหมาย (Target) เป้าหมายของแผนแม่บทฯ เป้าหมายของแผนย่อย 

16.10 สร้างหลักประกนัว่าสาธารณชนสามารถเขาถึงข้อมูลและมีการปกปูองเสรีภาพขัน้
พื้นฐาน ตามกฎหมายภายในประเทศและขอ้ตกลงระหว่างประเทศ 

  (22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ประชาชนมสี่วน
ร่วมในการพัฒนากฎหมาย 
(22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม การอ้านวยความ
ยุติธรรมมีความโปร่งใสสะดวก รวดเร็ว เสมอภาค ทัว่ถึง 
เป็นธรรม และปราศจากการเลอืกปฏิบัต ิ

16.a เสริมความแข็งแกร่งของสถาบันระดับชาตทิี่เกี่ยวข้อง โดยรวมถึงการกระท้าผ่าน
ทางความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อสร้างขีดความสามารถในทกุระดับ 
โดยเฉพาะในประเทศก้าลังพัฒนา เพื่อจะปอูงกนัความรุนแรงและตอ่สู้กับการก่อ
การร้ายและอาชญากรรม 

  (1) ความมั่นคง กลไกการบริหารจัดการความมั่นคงมี
ประสิทธภิาพสูงขึน้ 
(2) การต่างประเทศ ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา 
ที่ย่ังยืนกับต่างประเทศ เพื่อร่วมกนับรรลุเปาูหมายการ
พัฒนาที่ย่ังยืนของโลก 
(2) การต่างประเทศ ประเทศไทยมีการพัฒนาที่สอดคล้อง
กับมาตรฐานสากลในทกุมิตแิละสามารถมีบทบาทเชิงรกุใน
การร่วมก้าหนดมาตรฐานสากลเพิ่มขึน้ 

16.b ส่งเสริมและบังคับใช้กฎหมายและนโยบายที่ไม่เลอืกปฏิบัติเพือ่การพัฒนาที่ย่ังยืน (22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม การอ้านวยความ
ยุติธรรมเป็นไปโดยความเสมอภาค โปร่งใส เป็นธรรม ทั่วถึง 
และปราศจากการเลือกปฏิบัต ิ

 

สรุป 16. ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุม เพือ่การพัฒนาที่ย่ังยืน ให้ทุกคนเข้าถงึความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มี
ประสิทธผิล รับผิดชอบ และครอบคลุมในทกุระดับ 

(1) ความมั่นคง ประเทศชาติมีความมั่นคงในทกุมิติ และทุก
ระดับเพิ่มขึ้น 
(20) การบรกิารประชาชน และประสทิธิภาพภาครัฐ บริการ
ของรฐัมีประสิทธิภาพเพิม่ขึ้นและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของ
ผู้ใช้บริการ 
(21) การต่อต้านการทจุริตและประพฤติมชิอบ ประเทศไทย
ปลอดการทจุริตและประพฤติมชิอบ 
(22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม การอ้านวยความ
ยุติธรรมเป็นไปโดยความเสมอภาค โปร่งใส เป็นธรรม ทั่วถึง 
และปราศจากการเลือกปฏิบัต ิ

(1) ความมั่นคง ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สินเพิม่ขึน้ 
(1) ความมั่นคง ปัญหาความมั่นคงที่มอียู่ในปัจจุบัน (เช่น 
ปัญหายาเสพติด ความมั่นคงทางไซเบอร ์การค้ามนุษย์ 
ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขดีขึ้นจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหาร
และพัฒนาประเทศ 
(1) ความมั่นคง ภาคใต้มีความสงบสุข ร่มเย็น 
(1) ความมั่นคง กลไกการบริหารจัดการความมั่นคงมี
ประสิทธภิาพสูงขึน้ 
(2) การต่างประเทศ ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา 
ที่ย่ังยืนกับต่างประเทศ เพื่อร่วมกนับรรลุเปาูหมายการ
พัฒนาที่ย่ังยืนของโลก 
(2) การต่างประเทศ ประเทศไทยมีการพัฒนาที่สอดคล้อง
กับมาตรฐานสากลในทกุมิตแิละสามารถมีบทบาทเชิงรกุใน
การร่วมก้าหนดมาตรฐานสากลเพิ่มขึน้ 
(11) ศักยภาพคนตลอดช่วงชวีิต เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มี
พัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบรกิารที่มีคณุภาพมากขึ้น 
(21) การต่อต้านการทจุริตและประพฤติมชิอบ คดีทจุริต
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และประพฤติมิชอบลดลง 
(21) การต่อต้านการทจุริตและประพฤติมชิอบ การ
ด้าเนนิคดีทจุริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือก
ปฏิบัติ 
(22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ประชาชนมสี่วน
ร่วมในการพัฒนากฎหมาย 
(22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม การอ้านวยความ
ยุติธรรมมีความโปร่งใสสะดวก รวดเร็ว เสมอภาค ทัว่ถึง 
เป็นธรรม และปราศจากการเลอืกปฏิบัต ิ
(22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม กฎหมายไม่เป็น
อุปสรรคตอ่การพัฒนาภาครฐัและภาคเอกชนอยู่ภายใต้
กรอบกฎหมายทีมุ่่งให้ประชาชนในวงกว้างได้รับประโยชน์
จากการพัฒนาประเทศโดยทั่วถึง 

17 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

เสริมความ
เข้มแข็งให้แก่

กลไกการ
ด้าเนนิงาน
และฟื้นฟู

สภาพหุ้นส่วน
ความร่วมมอื
ระดับโลก
ส้าหรับการ

พัฒนาที่ย่ังยืน 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

17.1 เสริมความแข็งแกร่งของการระดมทรัพยากรภายในประเทศ โดยรวมถึงการ
สนับสนุนระหว่างประเทศไปยังประเทศก้าลังพัฒนา เพื่อปรับปรุงขีด
ความสามารถภายในประเทศในการเก็บภาษีและรายได้อืน่ๆ ของรัฐ 

  (2) การต่างประเทศ ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา 
ที่ย่ังยืนกับต่างประเทศ เพื่อร่วมกนับรรลุเปาูหมายการ
พัฒนาที่ย่ังยืนของโลก 

17.2 ประเทศพัฒนาแล้วจะด้าเนินการ (ให้เป็นผล) ตามพันธกรณีเรือ่งการให้ความ
ช่วยเหลือเพือ่การพัฒนาอย่างเปน็ทางการโดยเต็มที่ โดยรวมถึงพนัธกรณทีี่ให้ไว้
โดยประเทศพัฒนาแล้วหลายประเทศที่จะบรรลุเปูาหมายการมีสัดส่วน ODA/GNI 
ร้อยละ 0.7 ให้แก่ประเทศก้าลังพัฒนา และมีสัดส่วน ODA/GNI ร้อยละ 0.15 ถึง 
0.20 ให้แก่ประเทศพัฒนานอ้ยที่สุด โดยสนบัสนุนให้ผู้ให้ ODA พิจารณา
ตั้งเปูาหมายที่จะให้มสีัดส่วน ODA/GNI ถึงอย่างน้อยรอ้ยละ 0.20 ให้แก่ประเทศ
พัฒนานอ้ยที่สุด 

  (2) การต่างประเทศ ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา 
ที่ย่ังยืนกับต่างประเทศ เพื่อร่วมกนับรรลุเปาูหมายการ
พัฒนาที่ย่ังยืนของโลก 

17.3 ระดมทรัพยากรทางการเงนิเพิม่เติมจากแหล่งที่หลากหลายไปยังประเทศก้าลัง
พัฒนา 

  (2) การต่างประเทศ ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา 
ที่ย่ังยืนกับต่างประเทศ เพื่อร่วมกนับรรลุเปาูหมายการ
พัฒนาที่ย่ังยืนของโลก 

17.4 ช่วยประเทศก้าลังพัฒนาในการบรรลุความย่ังยืนของหนีร้ะยะยาว โดยใช้นโยบาย
ที่ประสานงานกันที่มุ่งส่งเสรมิการจัดหาเงินทุนโดยการก่อหนี้ การบรรเทาหนีแ้ละ
การปรับโครงสรา้งหนี้ตามความเหมาะสม และแก้ปัญหาหนี้ต่างประเทศของ
ประเทศที่ยากจนและมีหนี้สินในระดับสูงเพือ่ลดการประสบปัญหาหนี ้

  (2) การต่างประเทศ ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา 
ที่ย่ังยืนกับต่างประเทศ เพื่อร่วมกนับรรลุเปาูหมายการ
พัฒนาที่ย่ังยืนของโลก 

17.5 ใช้และด้าเนินการให้เกิดผลตามระบอบการส่งเสริมการลงทนุส้าหรับประเทศ
พัฒนานอ้ยทีสุด 

  (2) การต่างประเทศ ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา 
ที่ย่ังยืนกับต่างประเทศ เพื่อร่วมกนับรรลุเปาูหมายการ
พัฒนาที่ย่ังยืนของโลก 
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17.6 เพิ่มพูนความรว่มมอืระหว่างประเทศและในภูมิภาคแบบเหนือ-ใต้ ใต้-ใต ้และ
ไตรภาคี และการเข้าถึงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และยกระดับการ
แบ่งปันความรู้ตามเงื่อนไขที่ตกลงร่วมกัน โดยรวมถึงผ่านการพัฒนาการ
ประสานงานระหว่างกลไกทีม่ีอยู่เดมิเฉพาะอย่างย่ิงในระดับของสหประชาชาติ 
และผ่านทางกลไกอ้านวยความสะดวกด้านเทคโนโลยีของโลก 

  (2) การต่างประเทศ ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา 
ที่ย่ังยืนกับต่างประเทศ เพื่อร่วมกนับรรลุเปาูหมายการ
พัฒนาที่ย่ังยืนของโลก 

17.7 ส่งเสริมการพัฒนา การถ่ายทอด และการเผยแพร่เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดลอ้มให้กับประเทศก้าลังพัฒนาภายใต้เงื่อนไขทีอ่้านวยประโยชนแ์ก่
ประเทศก้าลังพัฒนารวมทั้งตามเงื่อนไขสิทธิพิเศษตามที่ตกลงร่วมกนั 

  (2) การต่างประเทศ ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา 
ที่ย่ังยืนกับต่างประเทศ เพื่อร่วมกนับรรลุเปูาหมายการ
พัฒนาที่ย่ังยืนของโลก 

17.8 ให้ธนาคารเทคโนโลยีและกลไกการเสรมิสรา้งขีดความสามารถด้านวทิยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมส้าหรับประเทศพัฒนานอ้ยที่สุด ท้างานได้อย่างเตม็ที่
ภายในปี 2560 และเพิ่มพูนการใช้เทคโนโลยีสนับสนุนที่ส้าคัญ 

  (2) การต่างประเทศ ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่
ย่ังยืนกับต่างประเทศ เพื่อรว่มกันบรรลุเปูาหมายการพัฒนา
ที่ย่ังยืนของโลก 
(7) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส ์และดิจิทัล 
ประชาชนมีความสามารถในการเข้าถึงอินเทอร์เนต็มากขึ้น 

17.9 เพิ่มพูนการสนับสนนุระหว่างประเทศส้าหรบัการด้าเนินการด้านการเสรมิสร้างขีด
ความสามารถที่มีประสทิธิผลและมีการตั้งเปูาในประเทศก้าลังพัฒนาเพื่อ
สนับสนุนแผนระดับชาตทิี่จะด้าเนินงานในทุกเปูาหมายการพฒันาที่ย่ังยืน รวมถึง
ผ่านทางความรว่มมอืแบบเหนือ-ใต้ ใต้-ใต้ และไตรภาคี 

  (2) การต่างประเทศ ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่
ย่ังยืนกับต่างประเทศ เพื่อรว่มกันบรรลุเปูาหมายการพัฒนา
ที่ย่ังยืนของโลก 

17.10 ส่งเสริมระบบการค้าพหุภาคีทเีป็นสากล มกีติกา เปิดกว้าง ไม่เลือกปฏิบัติ และ
เสมอภาค ภายใต้องค์การการค้าโลก โดยรวมถึงผ่านการสิ้นสดุการเจรจาภายใต้
วาระการพัฒนารอบโดฮา 

  (2) การต่างประเทศ ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่
ย่ังยืนกับต่างประเทศ เพื่อรว่มกันบรรลุเปูาหมายการพัฒนา
ที่ย่ังยืนของโลก 

17.11 เพิ่มส่วนแบ่งการส่งออกของประเทศก้าลังพัฒนาในการส่งออกทั่วโลกให้สูงขั้น
อย่างมีนัยส้าคัญ โดยเพิ่มสว่นแบ่งของประเทศพัฒนาน้อยที่สุดให้สูงขึ้น 2 เท่าใน
ปี 2563  

  (2) การต่างประเทศ ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่
ย่ังยืนกับต่างประเทศ เพื่อรว่มกันบรรลุเปูาหมายการพัฒนา
ที่ย่ังยืนของโลก 

17.12 ท้าให้เกิดการด้าเนินการในเวลาที่เหมาะสมในเรือ่งการเข้าถึงตลาดปลอดภาษีและ
ปลอดการจ้ากัดปริมาณในระยะยาวส้าหรับประเทศพัฒนาน้อยทีสุ่ด โดยให้
สอดคล้องกับการตัดสนิใจขององคก์ารการค้าโลก โดยรวมถึงการสร้างหลกัประกนั
ว่ากฎว่าดว้ยแหล่งก้าเนนิสินค้าที่มกีารให้สทิธิพิเศษทางการค้าที่ใชก้ับประเทศ
พัฒนานอ้ยที่สุดจะมีความโปร่งใสและเรียบง่าย และมีส่วนช่วยอา้นวยความ
สะดวกในการเข้าถึงตลาด 

  (2) การต่างประเทศ ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่
ย่ังยืนกับต่างประเทศ เพื่อรว่มกันบรรลุเปูาหมายการพัฒนา
ที่ย่ังยืนของโลก 

17.13 เพิ่มพูนเสถียรภาพเศรษฐกิจมหาภาคของโลก โดยรวมถึงผ่านทางการประสานงาน
นโยบายและความสอดคลอ้งเชิงนโยบาย 

  (2) การต่างประเทศ ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่
ย่ังยืนกับต่างประเทศ เพื่อรว่มกันบรรลุเปูาหมายการพัฒนา
ที่ย่ังยืนของโลก 

17.14 ยกระดับความสอดคลอ้งเชงินโยบายเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน   (20) การบริการประชาชนและประสทิธิภาพภาครัฐ ภาครัฐ



เอกสารประกอบวาระการประชุม ๓.๑.๑-๒ 

๓๒ 
 

เป้าหมาย
หลักที ่

เป้าหมาย
หลัก (Goal) 

เป้าหมาย
ท่ี 

เป้าหมาย (Target) เป้าหมายของแผนแม่บทฯ เป้าหมายของแผนย่อย 

มีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความ
คล่องตัว 

17.15 เคารพพื้นทีท่างนโยบายและความเป็นผู้น้าของแต่ละประเทศที่จะสร้างและ
ด้าเนนิงานตามนโยบายเพื่อการขจัดความยากจนและการพฒันาที่ย่ังยืน 

  (2) การต่างประเทศ ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่
ย่ังยืนกับต่างประเทศ เพื่อรว่มกันบรรลุเปูาหมายการพัฒนา
ที่ย่ังยืนของโลก 

17.16 ยกระดับหุ้นสว่นความรว่มมอืระดับโลกเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน โดยร่วมเตมิเต็ม
โดยหุ้นส่วนความรว่มมอืจากภาคส่วนที่หลากหลายซ่ึงจะระดมและแบ่งปันความรู้ 
ความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยี และทรัพยากรดา้นการเงนิ เพื่อจะสนับสนนุการบรรลุ
เปูาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนในทกุประเทศ โดยเฉพาะในประเทศก้าลังพัฒนา 

  (2) การต่างประเทศ ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา 
ที่ย่ังยืนกับต่างประเทศ เพื่อร่วมกนับรรลุเปาูหมายการ
พัฒนาที่ย่ังยืนของโลก 

17.17 สนับสนุนและส่งเสรมิหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างภาครฐั ภาครัฐ-ภาคเอกชน 
และประชาสังคม สร้างบนประสบการณ์และกลยุทธด์้านทรัพยากรของหุ้นสว่น 

  (2) การต่างประเทศ ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา 
ที่ย่ังยืนกับต่างประเทศ เพื่อร่วมกนับรรลุเปาูหมายการ
พัฒนาที่ย่ังยืนของโลก 

17.18 ยกระดับการสนับสนุนด้านการเสรมิสร้างขดีความสามารถให้กับประเทศก้าลัง
พัฒนา รวมถึงประเทศพัฒนานอ้ยที่สุดและรัฐก้าลังพัฒนาทีเ่ป็นเกาะขนาดเล็ก 
ให้เพิ่มการมีอยู่ของขอ้มูลทีมีคุณภาพ ทนัเวลาและเชือ่ถอืได้ ทีจ่้าแนกตามรายได้ 
เพศ อายุ เชื้อชาติพนัธุ์ สถานการณ์อพยพ ความพิการ ต้าแหน่งทางภูมิศาสตร ์
และคุณลกัษณะอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้องตามบริบทของประเทศ ภายในปี 2563 

  (2) การต่างประเทศ ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา 
ที่ย่ังยืนกับต่างประเทศ เพื่อร่วมกนับรรลุเปาูหมายการ
พัฒนาที่ย่ังยืนของโลก 

17.19 ต่อยอดจากขอ้รเิริม่ที่มอียู่แล้วในการพัฒนามาตรการวดัความก้าวหนา้ของการ
พัฒนาที่ย่ังยืนที่มีผลตอ่ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ และสนับสนนุการสร้าง
ขีดความสามารถด้านสถิติในประเทศก้าลังพัฒนา ภายในปี 2573 

  (2) การต่างประเทศ ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา 
ที่ย่ังยืนกับต่างประเทศ เพื่อร่วมกนับรรลุเปาูหมายการ
พัฒนาที่ย่ังยืนของโลก 

17. เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการด้าเนนิงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกส้าหรับการพัฒนาที่ย่ังยืน  (2) การต่างประเทศ ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา 
ที่ย่ังยืนกับต่างประเทศ เพื่อร่วมกนับรรลุเปาูหมายการ
พัฒนาที่ย่ังยืนของโลก 
(7) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส ์และดิจิทัล 
ประชาชนมีความสามารถในการเข้าถึงอินเทอร์เนต็มากขึ้น 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 

๓.๑.๒ การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับ
พื้นที่ 



๓.๑.๒-๑ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๑.๒ การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนในระดับพื้นที่ 

 

๑. ความเป็นมา 

๑.๑ เม่ือวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ คณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) มีมติในคราวการประชุม  
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ มอบหมายให้ ส านักงานฯ ด าเนินการก าหนดพ้ืนที่เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน  
ให้ชัดเจนในระดับพื้นที่ โดยแบ่งเป็น ๓ กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มที่ ๑ พ้ืนที่/จังหวัดที่มีความเหลื่อมล้ าสูง 
ยังขาดความพร้อมและศักยภาพ กลุ่มที่ ๒ พ้ืนที่/จังหวัดที่มีศักยภาพของตนเองและมีความพร้อม 
ที่จะพัฒนาต่อยอดศักยภาพนั้น และกลุ่มที่ ๓ พ้ืนที่/จังหวัดที่มีความเข้มแข็งแล้วและพร้อมจะขยาย
ศักยภาพไปสู่ภายนอก 

๑.๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ – สิงหาคม ๒๕๖๑ ส านักงานฯ ร่วมกับ ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ 
ภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.) ได้ด าเนินการ ดังนี้ 

๑.๒.๑ ศึกษาข้อมูลตัวชี้วัดในระดับพื้นที่ (ระดับจังหวัดและระดับต าบล) เพ่ือรวบรวมตัวชี้วัด 
ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ภายใต้  
๑๗ เป้าหมายที่มกีารจัดเก็บข้อมูลไว้แล้ว  และคัดเลือกตัวชี้วัดที่เก่ียวข้องกับ SDGs ซึ่งสามารถ 
ใช้ทดแทน (Proxy) ในกรณีที่ยังไม่มีการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด SDGs ทั้งนี้ ได้ใช้ข้อมูลจาก  
๒ แหล่งหลักคือ (๑) กรมพัฒนาชุมชน ได้แก่ ข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) และข้อมูล
พ้ืนฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. ๒ ค) และ (๒) ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) จากรายงานการศึกษาเรื่อง “ตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
ปี พ.ศ. ๒๕๕๙” และรายงานการศึกษาเรื่อง “ดัชนีความก้าวหน้าของคน (Human 
Achievement Index: HAI) ปี พ.ศ. ๒๕๖๐” 

๑.๒.๒ พัฒนาวิธีการจัดท าดัชนีรวม (Composite Index) ของการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยจัดกลุ่มตัวชี้วัด
ที่เกี่ยวข้องกับ SDGs ในระดับจังหวัด ภายใต้ ๑๗ เป้าหมาย เป็น ๕ กลุ่มตามกรอบแนวคิด 
ของสหประชาชาติ (๕ P) ได้แก่ (๑) มิติด้านการพัฒนาคน (People) (๒) มิติด้านเศรษฐกิจและ 
ความมั่งคั่ง (Prosperity) (๓) มิติด้านสิ่งแวดล้อม (Planet) (๔) มิติด้านสันติภาพและยุติธรรม 
(Peace) และ (๕) มิติด้านความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา (Partnership) 

๑.๒.๓ จัดประชุมหารือร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท า
ข้อมูลตัวชี้วัดระดับจังหวัด ประกอบด้วย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการคลัง กระทรวง
อุตสาหกรรม และกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือด าเนินงานต่อเนื่องตามมติ กพย. เมื่อวันที่  
๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ดังนี้ (๑) พิจารณาความเหมาะสมของตัวชี้วัดระดับจังหวัดที่มีการจัดเก็บ 
อยู่แล้วและสอดคล้องกับตัวชี้ วัด SDGs และ (๒) ใช้ตัวชี้ วัดระดับจั งหวัดที่ เหมาะสม 
ในการจัดกลุ่มจังหวัดเป็น ๓ กลุ่ม  

๑.๓ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน มีมติในคราว 
การประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เห็นชอบกับการจัดกลุ่มจังหวัดออกเป็น ๔ กลุ่ม ตามระดับค่าคะแนนของดัชนี
รวมส าหรับจังหวัด โดยเปรียบเทียบกับค่าเกณฑ์กลางของประเทศ (ค่าเฉลี่ยมัธยฐานของทุกจังหวัด) ดังนี้ 

กลุ่มที่ ๑ จังหวัดที่มตัีวชี้วัดที่มีค่าต่ ากว่าเกณฑ์กลางของประเทศ มากกว่าร้อยละ ๒๐ 



๓.๑.๒-๒ 

 

กลุ่มที่ ๒ จังหวัดที่มีตัวชี้วัดมีค่าต่ ากว่าเกณฑ์กลางของประเทศ มากกว่าร้อยละ ๑๐ แต่ไม่เกินร้อยละ ๒๐ 
กลุ่มที่ ๓ จังหวัดที่มีตัวชี้วัดมีค่าต่ ากว่าเกณฑ์กลางของประเทศ น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๑๐ 
กลุ่มที่ ๔ จังหวัดที่ตัวชี้วัดทุกตัวมีค่าสูงกว่าเกณฑ์กลางของประเทศ 

๑.๔ เม่ือวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ กพย. มีมติในคราวการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ดังนี้ 

๑.๔.๑ เห็นชอบในหลักการ แนวทางการจัดกลุ่มพื้นที่จังหวัดตามตัวชี้วัด SDGs เพ่ือก าหนดพ้ืนที่
เป้าหมายในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับพ้ืนที่ให้ชัดเจน โดยแบ่งเป็น ๔ กลุ่ม คือ  
กลุ่มที่  ๑ เป็นพ้ืนที่/จังหวัดที่มีความเหลื่อมล้ าสูง ยังขาดความพร้อม และต้องได้รับ 
การสนับสนุนอย่างเร่งด่วน กลุ่มที่ ๒ เป็นพ้ืนที่/จังหวัดที่มีศักยภาพ แต่ยังมีข้อจ ากัดที่จะ
พัฒนา กลุ่มที่ ๓ เป็นพื้นที่/จังหวัดที่มีศักยภาพและพร้อมที่จะพัฒนา และกลุ่มที่ ๔ เป็นพ้ืนที่/
จังหวัดที่มีความเข้มแข็งและพร้อมขยายผลไปภายนอก ตามที่ สศช. เสนอ และมอบหมายให้
ส านักงานฯ หารือร่วมกับกระทรวงมหาดไทย เพื่อก าหนดตัวชี้วัดที่เหมาะสมเพิ่มเติม  
ทั้งตัวชี้วัดระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และระดับภาค ต่อไป 

๑.๔.๒ มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยรับไปด าเนินการ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยให้จังหวัดจัดท าแผนงาน/โครงการ เพ่ือขับเคลื่อนเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน บรรจุในแผนจังหวัดเสนอ คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) และ คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค 
(ก.บ.ภ) ต่อไป 

๒. การด าเนินงาน 

๒.๑ ตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับ SDGs ระดับจังหวัด สศช. ร่วมกับ สทอภ. ได้ประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือคัดเลือกตัวชี้วัดเกี่ยวกับ SDGs ที่ใช้วัดระดับการพัฒนาของจังหวัด และน าเสนอต่อ กพย. ในคราว
การประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ ดังนี้ (๑) มิติด้านการพัฒนาคนประกอบด้วย  
๑๔ ตัวชี้วัด มิติด้านเศรษฐกิจและความม่ังคั่งประกอบด้วย ๑๐ ตัวชี้วัด มิติด้านสิ่งแวดล้อมประกอบด้วย  
๓ ตัวชี้วัด มิติด้านสันติภาพและยุติธรรมประกอบด้วย ๑ ตัวชี้วัด และ มิติด้านความเป็นหุ้นส่วนพัฒนา
ประกอบด้วย ๓ ตัวชี้วัด รายละเอียดตามตารางที่ ๑ 

ตารางท่ี ๑ ตัวชี้วัดเกี่ยวกับ SDGs ที่ใช้วัดระดับการพัฒนาของจังหวัด เสนอโดย ส านักงานฯ 
(๒๕๖๑) 

เป้าหมาย (SDGs) ตัวช้ีวัด SDGs 

มิติด้าน 
การพัฒนาคน 
(People) 

๑ ร้อยละของประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจน  
๒ ร้อยละของทารกแรกเกิดมีชีพที่มีน้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์ 
๓ อัตราการตายของมารดาต่อการเกิดมีชีพ  ๑,๐๐๐ คน 
๓ อัตราการตายของทารกอายุต่ ากว่า ๕ ปี (อัตราการตายต่อ

การเกิด ๑,๐๐๐ คน) 
๓ อัตราการตายของผู้ที่เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดต่อ

ประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คน 
๓ อัตราการตายของผู้ที่เป็นโรคมะเร็ง ต่อประชากร  

๑๐๐,๐๐๐ คน 



๓.๑.๒-๓ 

 

ตารางท่ี ๑ ตัวชี้วัดเกี่ยวกับ SDGs ที่ใช้วัดระดับการพัฒนาของจังหวัด เสนอโดย ส านักงานฯ 
(๒๕๖๑) 

เป้าหมาย (SDGs) ตัวช้ีวัด SDGs 
๓ อัตราการตายของผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน ต่อประชากร ๑๐๐,๐๐๐ 

คน 
๓ อัตราการตายของผู้ที่เป็นโรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง 

ต่อประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คน 
๓ อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากร (จ านวนแพทย์/จ านวน

ประชากร) 
๓ ร้อยละของสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองคุณภาพ HA  
๔ อัตราการเข้าเรียนรวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและ

อาชีวศึกษา 
๔ จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยประชากรไทยอายุ ๑๕ - ๕๙ ปี (ปี) 
๔ ค่าเฉลี่ยคะแนน o-net ม ๓ (คะแนน) 
๕ สัดส่วนของผู้หญิงด ารงต าแหน่งในรัฐสภาและการปกครอง

ท้องถิ่น 

มิติด้าน
เศรษฐกิจและ
ความมั่งค่ัง 
(Prosperity) 

๗ ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงไฟฟ้า 
๘ รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนต่อเดือน (บาท) 
๘ ร้อยละผู้อยู่ในระบบประกันสังคมต่อก าลังแรงงาน 
๘ อัตราการว่างงาน (ร้อยละของผู้มีงานท าต่อประชากร) 
๘ ผลิตภาพแรงงาน (บาท/คน) 
๙ ร้อยละของหมู่บ้านที่ถนนสายหลักใช้การได้ตลอดปี 
๙ การจ้างงานในอุตสาหกรรมคิดเป็นร้อยละของการจ้างงานรวม

ทั้งหมด 
๙ ร้อยละของประชากรที่มีโทรศัพท์มือถือ  

๑๐ สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ 
๑๑ จ านวนผู้เสียชีวิต สูญหาย และผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ต่อ

ประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คน 
มิติด้าน
สิ่งแวดล้อม 
(Planet) 

๖ ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงน้ าประปา  
๑๒ ปริมาณขยะเปรียบเทียบประชากรรายจังหวัด (ตัน/ประชากร) 
๑๕ อัตราการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ป่าไม้ในจังหวัด 

มิติด้าน
สันติภาพและ
ยุติธรรม 
(Peace) 

๑๖ การแจ้งความคดีชีวิต ร่างกาย เพศ และคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ 
(กรณี/ประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คน)  

มิติด้าน 
ความเป็น

๑๗ ร้อยละภาษีที่ท้องถิ่นจัดเก็บได้ต่อรายได้รวมที่ไม่รวมเงินอุดหนุน
และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 



๓.๑.๒-๔ 

 

ตารางท่ี ๑ ตัวชี้วัดเกี่ยวกับ SDGs ที่ใช้วัดระดับการพัฒนาของจังหวัด เสนอโดย ส านักงานฯ 
(๒๕๖๑) 

เป้าหมาย (SDGs) ตัวช้ีวัด SDGs 
หุ้นส่วนพัฒนา  ๑๗ ความสามารถในการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัด (ร้อยละ) 
(Partnership) ๑๗ ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงอินเตอร์เน็ต 

๒.๒ การจัดกลุ่มจังหวัดตามตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับ SDGs ส านักงานฯ ได้ประมวลผลข้อมูลของตัวชี้วัด  
๓๑ รายการข้างต้น และใช้เกณฑ์การจัดกลุ่มจังหวัดตามมติของอนุกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่ งยืน ครั้งที่  ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่  ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ และ กพย. มีมติให้ความเห็นชอบแล้ว  
ในคราวการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ ดังนี้ 

กลุ่มที่ ๑ จังหวัดที่มีตัวชี้ วัดที่มีค่าต่ ากว่าเกณฑ์กลางของประเทศ มากกว่าร้อยละ ๒๐  
รวม ๑๐ จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน ก าแพงเพชร สกลนคร บุรีรัมย์ อ านาจเจริญ พัทลุง 
กระบี่ นราธิวาส ปัตตานี และยะลา 

กลุ่มที่ ๒ จังหวัดที่ มีตัวชี้ วัดมีค่าต่ ากว่าเกณฑ์กลางของประเทศ มากกว่าร้อยละ ๑๐  
แต่ไม่เกินร้อยละ ๒๐ รวม ๒๕ จังหวัด ได้แก่ พะเยา น่าน สุโขทัย อุทัยธานี เลย 
หนองบัวล าภู บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ สุรินทร์ อุบลราชธานี  
ศรีสะเกษ ยโสธร ชัยนาท สิงห์บุรี สระแก้ว จันทรบุรี นครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรี 
สุพรรณบุรี พังงา และสงขลา 

กลุ่มที่ ๓ จังหวัดที่ มีตัวชี้ วัดมีค่าต่ ากว่าเกณฑ์กลางของประเทศ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 
ร้อยละ ๑๐ รวม ๓๑ จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ล าพูน เชียงราย แพร่ พิษณุโลก ตาก 
เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ อุดรธานี หนองคาย มหาสารคาม ชัยภูมิ พระนครศรีอยุธยา 
ปทุมธานี ลพบุรี อ่างทอง ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ ปราจีนบุรี นครนายก ชลบุรี 
ระยอง เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร สุราษฎร์ธานี ชุมพร นครศรีธรรมราช 
ภูเก็ต ระนอง และสตูล 

กลุ่มที่ ๔ จังหวัดที่ตัวชี้วัดทุกตัวมีค่าสูงกว่าเกณฑ์กลางของประเทศ รวม ๑๐ จังหวัด ได้แก่ 
ล าปาง อุตรดิตถ์ พิจิตร ขอนแก่น นครราชสีมา นนทบุรี สระบุรี ตราด สมุทรสงคราม 
และตรัง 

๒.๓ การด าเนินงานตาม มติ กพย. ในคราวการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เม่ือวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑  

๒.๓.๑ การด าเนินงานของ สศช. การพิจารณาตัวชี้วัดที่เสนอโดยกระทรวงมหาดไทย 

๑) จัดประชุมระดมความคิดเห็นเรื่องตัวชี้วัดเกี่ยวกับ SDGs ระดับจังหวัด จ านวน  
๖๙ ตัวชี้วัด เพ่ือร่วมกันพิจารณาถึงความพร้อมของข้อมูลในระดับจังหวัด และความเหมาะสม
ของตัวชี้วัด รวมทั้งเปิดโอกาสให้หน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมเสนอแนะตัวชี้วัดเพ่ิมเติม หรือ
ทดแทนตัวชี้วัดที่ไม่เหมาะสม เพ่ือให้มีการพิจารณาตัวชี้วัดและข้อมูลอย่างรอบคอบ ซึ่งจะ
น าไปสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งในระดับนโยบายและการจัดสรรงบประมาณ ตั้งแต่
ระดับภาพรวม ระดับกลุ่มจังหวัด และระดับจังหวัดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
โดยจัดประชุม ๒ ครั้ง ดังนี้ 



๓.๑.๒-๕ 

 

ครั้งที่ ๑ เม่ือวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเดอะเบอเคลีย์ โดยเชิญ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในส่วนกลาง และรับผิดชอบ 
ในการจัดท าตัวชี้วัด SDGs  

ครั้งที่ ๒ เม่ือวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเดอะเบอเคลีย์ โดยเชิญ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในส่วนภูมิภาค คือ เขตภาคกลาง
และภาคตะวันออก รวม ๒๕ จังหวัด 

๒) ผลการประชุมระดมความคิดเห็นทั้ง ๒ ครั้ง พบว่า ตัวชี้วัดเกี่ยวกับ SDGs จ านวน  
๖๙ ตัวชี้วัดที่กระทรวงมหาดไทยเสนอนั้น มีข้อมูลในระดับจังหวัดเพียง ๓๕ ตัวชี้วัด ส่วนที่
เหลืออีก ๓๔ ตัวชี้วัดนั้นยังไม่มีข้อมูลสมบูรณ์ และยังต้องพัฒนาวิธีการจัดเก็บข้อมูลต่อไป 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

(๑) ตัวชี้วัด SDGs ระดับจังหวัด ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด SDGs ใน
ระดับสากล ซึ่งมีข้อมูลพร้อม สามารถด าเนินการได้ 

๓๕ ตัวชี้วัด 

(๒) ตัวชี้วัด SDGs ระดับจังหวัด ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด SDGs ใน
ระดับสากล และอยู่ระหว่างการจัดเก็บข้อมูล 
 

๑๑ ตัวชี้วัด 

(๓) ตัวชี้วัด SDGs ระดับจังหวัด ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด SDGs ใน
ระดับสากล และมีข้อมูลไม่ครอบคลุมทุกจังหวัด  

๘ ตัวชี้วัด 

(๔) ตัวชี้วัด SDGs ระดับจังหวัด ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด SDGs ใน
ระดับสากล และต้องพิจารณาด าเนินการต่อไป 

๑๐ ตัวชี้วัด 

(๕) ตัวชี้วัด SDGs ระดับจังหวัด ที่เป็นตัวชี้วัดเสริม ๕ ตัวชี้วัด 

ตารางท่ี ๒ ตัวชี้วัดเกี่ยวกับ SDGs ที่มีข้อมูลในระดับจังหวัด เสนอโดยกระทรวงมหาดไทย 
(๒๕๖๒) 

เป้าหมาย (SDGs) ตัวช้ีวัด SDGs 

มิติด้าน 
การพัฒนาคน 
(People) 

๑ สัดส่วนประชากรที่อยู่ต่ ากว่าเส้นความยากจนของประเทศ  
จ าแนกตามเพศ  

๑ สัดส่วนของผู้ชาย, ผู้หญิง และเด็กในทุกช่วงวัยที่ยากจน ใน
ทุกมิติ  

๒ GPP ด้านการเกษตรต่อจ านวนแรงงานในภาคการเกษตร 
๓ อัตราการตายของมารดาต่อการเกิดมีชีพ ๑๐๐,๐๐๐ คน 
๓ อัตราการตายของทารกอายุต่ ากว่า ๕ ปี  
๓ อัตราตายของทารกแรกเกิด  
๓ จ านวนผู้ติดเชื้อ HIV รายใหม่ต่อประชากรที่ไม่ติดเชื้อ 

๑,๐๐๐ คน (จ าแนกตาม เพศ อายุ และประชากร) 
๓ อัตราการเกิดโรควัณโรคต่อประชากร ๑,๐๐๐ คน 
๓ อัตราการเกิดโรคมาลาเรียต่อประชากร ๑,๐๐๐ คน ต่อปี 
๓ อัตราการเกิดโรคไวรัสตับอักเสบบีต่อประชากร ๑๐๐,๐๐๐ 



๓.๑.๒-๖ 

 

ตารางท่ี ๒ ตัวชี้วัดเกี่ยวกับ SDGs ที่มีข้อมูลในระดับจังหวัด เสนอโดยกระทรวงมหาดไทย 
(๒๕๖๒) 

เป้าหมาย (SDGs) ตัวช้ีวัด SDGs 
คน 

๓ อัตราการตายของผู้ที่เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง 
โรคเบาหวาน หรือโรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง = ๔ ใน 
๓๑ ตัวชี้วัด 

๓ อัตราการฆ่าตัวตาย 
๓ อัตราผู้เสียชีวิตจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน 
๓ จ านวนประชากรที่ได้รับความคุ้มครองจากประกันสุขภาพ 

หรือระบบสาธารณสุข ต่อประชากร ๑,๐๐๐ คน 
๔ อัตราการเข้าเรียนปฐมวัย (๑ ปี ก่อนถึงเกณฑ์อายุเข้าเรียน

ประถมศึกษา) จ าแนกตามเพศ 
๕ สัดส่วนของผู้หญิงด ารงต าแหน่งในรัฐสภาและการปกครอง

ท้องถิ่น 

มิติด้าน
เศรษฐกิจและ
ความมั่งค่ัง 
(Prosperity) 

๗ ร้อยละของประชากรที่เข้าถึงไฟฟ้า 
๘ อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีของรายได้ที่แท้จริงต่อหัวประชากร  
๘ อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีของรายได้ที่แท้จริงต่อประชากรผู้มี

งานท า  
๙ สัดส่วนประชากรที่เข้าถึงอินเตอร์เน็ต 

๑๐ อัตราว่างงานจ าแนกตามเพศ อายุ และ ความพิการ 
๑๑ สัดส่วนของขยะในเขตเมืองที่มีการจัดเก็บเป็นประจ า และ

สามารถเก็บได้อย่างเพียงพอโดยค านึงถึงของเสียทั้งหมดที่
เกิดจากเมือง 

๑๑ ส่วนแบ่งเฉลี่ยของพ้ืนที่เมืองที่ถูกสร้างข้ึนให้เป็นสถานที่ที่ใช้
ประโยชน์สาธารณะส าหรับทุกคน 

มิติด้าน
สิ่งแวดล้อม 
(Planet) 

๑๒ จ านวนผู้เสียชีวิต สูญหาย และผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ
ต่อประชากร  ๑๐๐,๐๐๐ คน 

๑๓ จ านวนผู้เสียชีวิต ผูสู้ญหาย และผู้ได้รับผลกระทบจากภัย
พิบัติ ต่อประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คน 

มิติด้าน
สันติภาพและ
ยุติธรรม 
(Peace) 

๑๖ สัดส่วนของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการคุกคามทางร่างกาย หรือ
ทางเพศ จ าแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพความพิการ และ
สถานที่เกิดเหตุ ในช่วง ๑๒ เดือนที่ผ่านมา 

๑๖ จ านวนเหยื่อฆาตกรรม ต่อประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คน จ าแนก
ตามเพศ และอายุ 

๑๖ การเสียชีวิตที่เก่ียวข้องกับความขัดแย้ง ต่อประชากร 
๑๐๐,๐๐๐ คน จ าแนกตาม อายุ เพศ และสาเหตุ 



๓.๑.๒-๗ 

 

ตารางท่ี ๒ ตัวชี้วัดเกี่ยวกับ SDGs ที่มีข้อมูลในระดับจังหวัด เสนอโดยกระทรวงมหาดไทย 
(๒๕๖๒) 

เป้าหมาย (SDGs) ตัวช้ีวัด SDGs 
๑๖ สัดส่วนของประชากรที่ได้รับความรุนแรงทางร่างกาย จิตใจ 

หรือทางเพศในช่วง ๑๒ เดือนที่ผ่านมา 
๑๖ สัดส่วนของเด็กอายุ ๑-๑๗ ปี ที่เคยถูกท าร้ายทางร่างกาย 

และ/หรือข่มเหงทางจิตใจโดยผู้ดูแลในเดือนที่ผ่านมา 
๑๖ สัดส่วนของผู้หญิงและผู้ชายวัยรุ่นอายุ ๑๘-๒๔ ปีที่เคยถูก

กระท าความรุนแรงทางเพศก่อนอายุ ๑๘ ปี 
๑๖ สัดส่วนของเหยื่อความรุนแรงใน ๑๒ เดือนที่ผ่านมา ซึ่งได้

แจ้งการกระท าอันรุนแรงนั้นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอ านาจ
หน้าที่ หรือกลไกทางการในการยุติข้อขัดแย้ง 

๑๖ สัดส่วนของจ านวนผู้ต้องขังท่ีศาลยังไม่พิพากษาต่อจ านวน
นักโทษทั้งหมด (สัดส่วนคดีค้างศาล) 

๑๖ สัดส่วนของเด็กอายุต่ ากว่า ๕ ปี ที่มีการจดทะเบียนเกิดกับ
หน่วยงานของรัฐ จ าแนกตามอายุ 

มิติด้าน 
ความเป็น
หุ้นส่วนพัฒนา  

- - 

(Partnership) 
 

๒.๓.๒  การด าเนินงานของกระทรวงมหาดไทย 

๑) การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับพื้นที่ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
กระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือที่ มท. ๐๒๑๑.๖/๒๖๑๐ เรื่อง การขับเคลื่อนเป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับพ้ืนที่เพ่ือ (๑) แจ้งให้ทุกจังหวัดเชื่อมโยง SDGs เข้ากับการพัฒนา
ในระดับพ้ืนที่ โดยให้ส่วนราชการในจังหวัดน า SDGs ไปเป็นกรอบในการจัดท าแผนพัฒนา
จังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด อ าเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อปท.) เพ่ือให้มีผลการด าเนินงานที่เป็นรูปธรรมต่อไป (๒) สร้างกลไกความร่วมมือกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทุกภาคส่วนในพ้ืนที่เพ่ือให้การขับเคลื่อน SDGs เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน และ (๓) ให้การสนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยงานรับผิดชอบหลักเป้าหมายอ่ืน ๆ 
รวมทั้งหน่วยงานที่มีการขับเคลื่อน SDGs ในพ้ืนที่จังหวัด ซึ่งเป็นการด าเนินงานตามมติ 
กพย. ในคราวการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
ตามล าดับ 

๒) การสร้างการรับรู้ เรื่องเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒  
มท. ได้จัด “โครงการเสริมสมรรถนะในการขับเคลื่อนงานของหัวหน้าส านักงานจังหวัด”  
และเมื่อช่วงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒  มท. ได้จัด “โครงการอบรมหลักสูตรการเสริมสร้าง
สมรรถนะในการขับเคลื่อนงานส าหรับข้าราชการระดับช านาญการพิเศษ” โดยมีอธิบดีกรม



๓.๑.๒-๘ 

 

องค์การระหว่างประเทศ และรองอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ ให้ความอนุเคราะห์เป็น
วิทยากรบรรยายเรื่องเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน (SDGs) ให้แก่บุคลากรของ มท. 
ตามล าดับ โดยโครงการดังกล่าวเป็นตัวอย่างการสร้างการรับรู้เรื่อง SDGs ให้บุคลากรของ 
มท. มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงบทบาทของตนในการเชื่อมโยง SDGs กับภารกิจ
ของหน่วยงานหรือการพัฒนาในระดับพ้ืนที่ (เช่น การจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด เป็นต้น) 
ตลอดจนมีความพร้อมในการสร้างกลไกความร่วมมือกับหน่วยงานและภาคส่วนต่าง ๆ  
ซึ่งเป็นการด าเนินงานตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ 

๓. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 

๓.๑ มอบหมายให้ สศช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ ด าเนินการร่วมกับ ๖ จังหวัดน าร่องใน ๖ ภาคและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ๑ แห่ง ประกอบด้วย  

ภาคเหนือ จังหวัดล าพูน (กลุ่มที่ ๓) จังหวัดแม่ฮ่องสอน (กลุ่มที่ ๑) 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น (กลุ่มที่ ๔) จังหวัดนครพนม (กลุ่มที่ ๒) 
ภาคกลาง จังหวัดสุพรรณบุรี (กลุ่มที่ ๒)  
ภาคตะวันออก จังหวัดปราจีนบุรี (กลุ่มที่ ๓) 
ภาคใต ้ จังหวัดตรัง (กลุ่มที่ ๔)  
ภาคใต้ชายแดน จังหวัดปัตตานี (กลุ่มที่ ๑)  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลต าบลเกาะคา อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง 

เพ่ือน าร่องการบูรณาการการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเข้ากับแผนพัฒนาจังหวัดและ
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้ข้อมูลตัวชี้วัดในทุกมิติเป็นเครื่องบ่งชี้สถานการณ์พัฒนา และจัดเตรียมแผนงาน/
โครงการ รองรับประเด็นเร่งด่วนส าคัญที่ได้จากการใช้ตัวชี้วัดเกี่ยวกับ SDGs ของพ้ืนที่ไว้ในแผนพัฒนา
จังหวัดและแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  

๓.๒ มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยประสานและสั่งการให้ ๘ จังหวัดน าร่องใน ๖ ภาค และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ๑ แห่ง (ตามข้อ ๓.๑) ร่วมด าเนินการกับส านักงานฯ และสนับสนุนการด าเนินงานในพ้ืนที่ 
เพ่ือใช้เป็นต้นแบบในการด าเนินการขับเคลื่อน SDGs ระดับพ้ืนทีต่่อไป 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

๔. มติที่ประชุม 

              

              

              

              

              



 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 

๓.๒ การแต่งต้ังคณะอนุกรรมการ ๔ คณะ ตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่

ยั่งยืน (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... 



๓.๒-๑ 

ระเบียบวาระที่ ๓   เร่ืองเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระที่ ๓.๒ การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ๔ คณะ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า

ด้วยคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑. ความเป็นมา 

ตามท่ี การประชุมคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ในคราวการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ และ
ครั้ งที่  ๑/๒๕๖๑ ได้มีมติให้ เ พ่ิมเติมองค์ประกอบของ กพย. พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน 
ให้เป็นปัจจุบัน รวมถึงเพ่ิมเติมอ านาจหน้าที่ของ กพย. ในข้อ ๙(๔) นั้น สศช. ได้ด าเนินการเสนอเรื่อง 
ขอแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (ฉบับที่ ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๙ และนายกรัฐมนตรีได้ลงนามในระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการ 
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (ฉบับที ่๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษา ต่อไป  

๒. สาระส าคัญ 

เพ่ือให้การด าเนินการของคณะอนุกรรมการ ๔ คณะ ภายใต้คณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและต่อเนื่อง และสอดคล้องกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ๔ คณะ ได้แก่ ๑) คณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ๒) คณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ๓) คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนาที่ยั่งยืน และ ๔)คณะอนุกรรมการ 
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบวาระที่ ๓.๒.๑ – ๓.๒.๔  

 



 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 

๓.๒.๑ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน 



๓.๒.๑-๑ 

ระเบียบวาระที่ ๓   เร่ืองเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระที่ ๓.๒.๑  คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  

 

๑. ความเป็นมา 

ตามที่ ได้มีค าสั่งคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่ ๑/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ เพ่ือวางแนวทางการด าเนินงาน ประสาน ติดตาม 
และบูรณาการด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในแต่ละด้าน 
รวมทั้งก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืนที่สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทยและแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง นั้น เนื่องจากมีประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ 
๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้มีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงองค์ประกอบ
ของคณะอนุ กรรมการขับเคลื่ อนเป้ าหมายการพัฒนาที่ ยั่ งยืน  ทั้ งนี้  เ พ่ือ ให้ การด า เนิ นการ 
ของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง 

๒. สาระส าคัญ  

เพ่ือให้การด าเนินการของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และต่อเนื่อง อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๙ (๘) แห่งระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการ 
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงให้ยกเลิกค าสั่งคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่ ๑/๒๕๖๐  
ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมี
องค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบวาระที ่๓.๒.๑ 

๓. ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

เห็นชอบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

๔. มติที่ประชุม 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 



 

 

 

ค าสั่งคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ที่      /๒๕๖๒ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน 

 
ตามที ่ได้มีค าสั่งคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่ ๑/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ

ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ลงวันที่  ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ เพ่ือวางแนวทางการด าเนินงาน 
ประสาน ติดตาม และบูรณาการด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ในแต่ละด้าน รวมทั้งก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืนที่สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย
และแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นั้น เนื่องจากมีประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
รัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้มีมติเห็นชอบให้
ปรับปรุงคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน ทั้งนี้  เพ่ือให้การด าเนินการของ
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๙ (๘) แห่งระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการ 
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกอบกับมติของคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่ งยืน 
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ จึงให้ยกเลิกค าสั่งคณะกรรมการเพ่ือ 
การพัฒนาที่ยั่งยืน ที่ ๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

๑. องค์ประกอบ 
๑.๑ รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี ประธานอนุกรรมการ 
๑.๒ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ 

และสังคมแห่งชาติ หรือผู้แทน 
อนุกรรมการ 

๑.๓ ปลัดกระทรวงกลาโหม หรือผู้แทน อนุกรรมการ 
๑.๔ ปลัดกระทรวงการคลัง หรือผู้แทน อนุกรรมการ 
๑.๕ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ หรือผู้แทน อนุกรรมการ 
๑.๖ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หรือผู้แทน อนุกรรมการ 
๑.๗ ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ อนุกรรมการ 

 วิจัยและนวัตกรรม หรือผู้แทน อนุกรรมการ 
๑.๘ ปลัดกระทรวงคมนาคม หรือผู้แทน อนุกรรมการ 
๑.๙ ปลัดกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  

หรือผู้แทน 
อนุกรรมการ 

๑.๑๐ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม หรือผู้แทน 

 

๑.๑๑ ปลัดกระทรวงพลังงาน หรือผู้แทน อนุกรรมการ 
๑.๑๒ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ หรือผู้แทน อนุกรรมการ 

/๑.๑๓ ปลัดกระทรวง... 



- ๒ - 
๑.๑๓ ปลัดกระทรวงมหาดไทย หรือผู้แทน อนุกรรมการ 
๑.๑๔ ปลัดกระทรวงยุติธรรม หรือผู้แทน อนุกรรมการ 
๑.๑๕ ปลัดกระทรวงแรงงาน หรือผู้แทน อนุกรรมการ 
๑.๑๖ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือผู้แทน อนุกรรมการ 
๑.๑๗ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือผู้แทน อนุกรรมการ 
๑.๑๘ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม หรือผู้แทน อนุกรรมการ 
๑.๑๙ เลขาธิการส านักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือผู้แทน 
อนุกรรมการ 

๑.๒๐ ผู้อ านวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรม 
แห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) หรือผู้แทน 

อนุกรรมการ 

๑.๒๑ ผู้อ านวยการมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย  
หรือผู้แทน 

อนุกรรมการ 

๑.๒๒ ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือผู้แทน 

อนุกรรมการ 

๑.๒๓ ผู้อ านวยการสถาบันธรรมรัฐเพ่ือการพัฒนา 
สังคมและสิ่งแวดล้อม หรือผู้แทน  

อนุกรรมการ 

๑.๒๔ ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้า
แห่งประเทศไทย หรือผู้แทน 

อนุกรรมการ 

๑.๒๕ ประธานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
หรือผู้แทน 

อนุกรรมการ 

๑.๒๖ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
หรือผู้แทน 

อนุกรรมการ 

๑.๒๗ ประธานสมาคมธนาคารไทย หรือผู้แทน อนุกรรมการ 
๑.๒๘ นายกสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็ก 

แห่งประเทศไทย หรือผู้แทน 
อนุกรรมการ 

๑.๒๙ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย 

อนุกรรมการและเลขานุการ 

๑.๓๐ ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และประสาน 
ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

อนุกรรมการและ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
๑.๓๑ เจ้าหน้าที่ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ 

และสังคมแห่งชาติ 
อนุกรรมการและ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๑.๓๒ เจ้าหน้าที่ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ 

อนุกรรมการและ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๑.๓๓ เจ้าหน้าที่ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ 

อนุกรรมการและ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๑.๓๔ เจ้าหน้าที่ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ 

อนุกรรมการและ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
/๒. อ านาจหน้าที่... 



- ๒ - 
๒. อ านาจหน้าที่ 

 ๒.๑ วางแนวทางการด าเนินงาน ประสาน และบูรณาการด าเนินงานของหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งจัดท าแผนที่น าทางเพ่ือขับเคลื่อน 
การด าเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 ๒.๒ วิเคราะห์สถานการณ์ ปัญหา อุปสรรค และจัดท าข้อเสนอแนะมาตรการด้าน
เศรษฐศาสตร์ สังคม และกฎหมาย เพ่ือบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 ๒.๓ ประสานและบูรณาการการด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคีการพัฒนา
ต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  

 ๒.๔ เชิญบุคคลและองค์กรที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ความเห็นและแนวทางปฏิบัติในประเด็นเฉพาะทาง
ต่อคณะอนุกรรมการฯ และแต่งตั้งคณะท างาน เพ่ือช่วยเหลือในการปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม 

 ๒.๕ ปฏิบัติงานตามภารกิจอ่ืนใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ทั้งนี้ ตั้งแตบ่ัดนี้เป็นต้นไป 
     
                      สั่ง  ณ  วันที่                   พ.ศ.  

    
  พลเอก 

(ประยุทธ์ จันทร์โอชา) 
นายกรัฐมนตรี 

ประธานคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 



 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 

๓.๒.๒ คณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 



๓.๒.๒-๑ 

ระเบียบวาระที่ ๓   เร่ืองเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระที่ ๓.๒.๒  คณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของ         
 เศรษฐกิจพอเพียง 

 

๑. ความเป็นมา 

ตามท่ีได้มีค าสั่งคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่ ๒/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริม
ความเข้าใจและประเมินผลการพัฒนาที่ยั่ งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ลงวันที่  
๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เพ่ือศึกษา สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ “การพัฒนาที่ยั่งยืน” กับ “ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” และเผยแพร่องค์ความรู้ ให้เกิดการสื่อสารท าความเข้าใจอย่างกว้างขวางแก่สาธารณชนและ
กลุ่มเป้าหมายทุกระดับ รวมทั้งในเวทีประชาคมโลก รวมทั้งเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายการขับเคลื่อน
และประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน และเผยแพร่ตัวอย่างที่เป็นต้นแบบ
ความส าเร็จเพื่อน าไปสู่การเรียนรู้ขยายผลต่อไป นั้น เนื่องจากมีการปรับปรุงโครงสร้างและอ านาจหน้าที่
ของหน่วยงาน และคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้มีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงองค์ประกอบ 
ของคณะอนุกรรมการส่งเสริมความเข้าใจและประเมินผลการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้ เพ่ือให้การด าเนินการของคณะอนุกรรมการส่งเสริมความเข้าใจและประเมินผล
การพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง 

๒. สาระส าคัญ  

เพ่ือให้การด าเนินการของคณะอนุกรรมการส่งเสริมความเข้าใจและประเมินผลการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๙ (๘) 
แห่งระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงให้ยกเลิกค าสั่ง
คณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่ ๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีองค์ประกอบและ
อ านาจหน้าที ่รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบวาระที ่๓.๒.๒ 

๓. ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

เห็นชอบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

๔. มติที่ประชุม 

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

ค าสั่งคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ที่      /๒๕๖๒ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ตามที ่ได้มีค าสั่งคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่ ๒/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ

ส่งเสริมความเข้าใจและประเมินผลการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ลงวันที่  
๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เพ่ือศึกษา สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ “การพัฒนาที่ยั่งยืน” กับ “ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” และเผยแพร่องค์ความรู้  ให้ เกิดการสื่อสารท าความเข้าใจอย่างกว้างขวาง 
แก่สาธารณชนและกลุ่มเป้าหมายทุกระดับในประเทศ และในเวทีนานาชาติ รวมทั้งเสริมสร้างและพัฒนา
เครือข่ายการขับเคลื่อนและประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจน
เผยแพร่ตัวอย่างที่เป็นต้นแบบความส าเร็จเพ่ือน าไปสู่การเรียนรู้ขยายผลต่อไป นั้น เนื่องจากมีการปรับปรุง
โครงสร้างและอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน และคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้มีมติเห็นชอบให้
ปรับปรุงคณะอนุกรรมการส่งเสริมความเข้าใจและประเมินผลการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้ เพ่ือให้การด าเนินการของคณะอนุกรรมการส่งเสริมความเข้าใจและประเมินผล 
การพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๙ (๘) แห่งระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการ 
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกอบกับมติของคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่ งยืน 
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ จึงให้ยกเลิกค าสั่งคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนา
ที่ยั่งยืน ที่ ๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนา 
ที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

๑. องค์ประกอบ 
๑.๑ นางจุรี วิจิตรวาทการ ประธานอนุกรรมการ 
๑.๒ เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการประสานงาน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ หรือผู้แทน 
อนุกรรมการ 

๑.๓ ปลัดกระทรวงมหาดไทย หรือผู้แทน อนุกรรมการ 
๑.๔ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือผู้แทน อนุกรรมการ 
๑.๕ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน หรือผู้แทน อนุกรรมการ 
๑.๖ อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ หรือผู้แทน อนุกรรมการ 
๑.๗ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือผู้แทน อนุกรรมการ 
๑.๘ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือผู้แทน อนุกรรมการ 
๑.๙ เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 

หรือผู้แทน 
อนุกรรมการ 

๑.๑๐ เลขาธิการส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
หรือผู้แทน 

อนุกรรมการ 

/๑.๑๑ ผู้อ านวยการ... 



- ๒ - 
๑.๑๑ ผู้อ านวยการศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือความยั่งยืนของซีมีโอ หรือผู้แทน 
อนุกรรมการ 

๑.๑๒ ผู้อ านวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริและความมั่นคง หรือผู้แทน 

อนุกรรมการ 

๑.๑๓ ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการ 
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือผู้แทน 

อนุกรรมการ 

๑.๑๔ ผู้อ านวยการสถาบันคลังสมองของชาติ หรือผู้แทน อนุกรรมการ 
๑.๑๕ ผู้อ านวยการสถาบันธรรมรัฐเพ่ือการพัฒนา 

สังคมและสิ่งแวดล้อม หรือผู้แทน 
อนุกรรมการ 

๑.๑๖ ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้า
แห่งประเทศไทย หรือผู้แทน 

อนุกรรมการ 

๑.๑๗ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือผู้แทน อนุกรรมการ 
๑.๑๘ ประธานสมาคมธนาคารไทย หรือผู้แทน อนุกรรมการ 
๑.๑๙ ประธานสถาบันไทยพัฒน์ หรือผู้แทน อนุกรรมการ 
๑.๒๐ ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

หรือผู้แทน 
อนุกรรมการ 

๑.๒๑ นายวัชรมงคล เบญจธนะฉัตร์ อนุกรรมการ 
๑.๒๒ นางสุวรรณี ค าม่ัน อนุกรรมการ 
๑.๒๓ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ 

และสังคมแห่งชาติ หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย 
อนุกรรมการและ
เลขานุการ 

๑.๒๔ ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์การพัฒนาความเสมอภาค
และความเท่าเทียมทางสังคม 

อนุกรรมการและ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
๑.๒๕ เจ้าหน้าที่ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ 

และสังคมแห่งชาติ 
อนุกรรมการและ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๑.๒๖ เจ้าหน้าที่ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ 

อนุกรรมการและ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๑.๒๗ เจ้าหน้าที่ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ 

อนุกรรมการและ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๑.๒๘ เจ้าหน้าที่ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ 

อนุกรรมการและ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๒. อ านาจหน้าที่ 
 ๒.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดการองค์ความรู้การพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง 

๒.๒ เสริมสร้างและเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ และการตระหนักรู้ต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่ทุกกลุ่มเป้าหมายและทุกระดับ ทั้งภายในประเทศและนานาชาต ิ 

 ๒.๓ ส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้และการพัฒนาเครือข่ายการประยุกต์ใช้หลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

/๒.๔ เชิญบุคคล... 



- ๒ - 
 ๒.๔ เชิญบุคคลและองค์กรที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ความเห็นและแนวทางปฏิบัติในประเด็นเฉพาะทาง

ต่อคณะอนุกรรมการฯ และแต่งตั้งคณะท างาน เพ่ือช่วยเหลือในการปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม 
 ๒.๕ ปฏิบัติงานตามภารกิจอ่ืนใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ทั้งนี้ ตั้งแตบ่ัดนี้เป็นต้นไป 
     
                      สั่ง  ณ  วันที่                   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

    
  พลเอก 

(ประยุทธ์ จันทร์โอชา) 
นายกรัฐมนตรี 

ประธานคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 



 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 

๓.๒.๓ คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน 



๓.๒.๓-๑ 
ระเบียบวาระที่ ๓   เร่ืองเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระที่ ๓.๒.๓  คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

๑. ความเป็นมา 

ตามที่ได้มีค าสั่งคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่ ๓/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนา
ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เพ่ือติดตามข้อมูล
และสถานการณ์การพัฒนาตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืนของคณะกรรมาธิการด้านสถิติของสหประชาชาติ และ
วางแนวทางการจัดท าฐานข้อมูลกลางของประเทศ และการจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน รวมทั้งพัฒนาฐานข้อมูล
และสถิติของประเทศให้มีความทันสมัย เพ่ือรองรับการจัดท าเป้าหมายและตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืน  
ของสหประชาชาติ ทั้งในระดับประเทศ และระดับท้องถิ่น นั้น  เนื่องจากมีการปรับปรุงโครงสร้างและ
อ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน และคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้มีมติเห็นชอบให้ปรับปรุง
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน เพ่ือให้การด าเนินการของ
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และต่อเนื่อง 

๒.  สาระส าคัญ 

เพ่ือให้การด าเนินการของคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง อาศัยอ านาจตามความในข้อ  ๙ (๘) แห่งระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงให้ยกเลิกค าสั่งคณะกรรมการ
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ที ่๓/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม
และประเมินผลการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
แนบวาระท่ี ๓.๒.๓ 

๓.   ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  เห็นชอบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนาที่ยั่งยืน 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

๔.  มติที่ประชุม 

             
             
             
             
             

 
 

 



 

 

 

ค าสั่งคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ที่      /๒๕๖๒ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 
ตามที่  ได้มีค าสั่ งคณะกรรมการเ พ่ือการพัฒนาที่ยั่ งยืน  ที่  ๓/๒๕๕๘ เรื่อง  แต่ งตั้ ง

คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเ พ่ือสนับสนุนการพัฒนาที่ ยั่ งยืน  ลงวันที่  
๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เพ่ือติดตามข้อมูลและสถานการณ์การพัฒนาตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
คณะกรรมาธิการด้านสถิติของสหประชาชาติ และวางแนวทางการจัดท าฐานข้อมูลกลางของประเทศ 
และการจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน รวมทั้ งพัฒนาฐานข้อมูลและสถิติของประเทศให้มีความทันสมัย  
เพ่ือรองรับการจัดท าเป้าหมายและตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ ทั้งในระดับประเทศ 
และระดับท้องถิ่น นั้น เนื่องจากมีการปรับปรุงโครงสร้างและอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน และ
คณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้มีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน เพ่ือให้การด าเนินการของคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๙ (๘) แห่งระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการ 
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกอบกับมติของคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่ งยืน 
ในการประชุมครั้งที่  ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่  ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ จึงให้ยกเลิกค าสั่งคณะกรรมการ 
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่ ๓/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ติดตามและประเมินผลการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

๑. องค์ประกอบ 
๑.๑ นายทวีศักดิ ์กออนันตกูล ประธานอนุกรรมการ 
๑.๒ ปลัดกระทรวงการคลัง หรือผู้แทน อนุกรรมการ 
๑.๓ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง 

ของมนุษย์ หรือผู้แทน 
อนุกรรมการ 

๑.๔ ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรม หรือผู้แทน 

อนุกรรมการ 

๑.๕ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือผู้แทน อนุกรรมการ 
๑.๖ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

หรือผู้แทน 
อนุกรรมการ 

๑.๗ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
หรือผู้แทน 

อนุกรรมการ 

๑.๘ ปลัดกระทรวงพลังงาน หรือผู้แทน อนุกรรมการ 
๑.๙ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ หรือผู้แทน อนุกรรมการ 

๑.๑๐ ปลัดกระทรวงมหาดไทย หรือผู้แทน อนุกรรมการ 

/๑.๑๑ ปลัดกระทรวง... 



- ๒ - 
๑.๑๑ ปลัดกระทรวงแรงงาน หรือผู้แทน อนุกรรมการ 
๑.๑๒ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม หรือผู้แทน อนุกรรมการ 
๑.๑๓ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือผู้แทน อนุกรรมการ 
๑.๑๔ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือผู้แทน อนุกรรมการ 
๑.๑๕ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม หรือผู้แทน อนุกรรมการ 
๑.๑๖ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย หรือผู้แทน อนุกรรมการ 
๑.๑๗ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน หรือผู้แทน อนุกรรมการ 
๑.๑๘ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือผู้แทน อนุกรรมการ 
๑.๑๙ เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการพัฒนา 

ระบบราชการ หรือผู้แทน 
อนุกรรมการ 

๑.๒๐ ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการ 
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือผู้แทน 

อนุกรรมการ 

๑.๒๑ ผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติ หรือผู้แทน อนุกรรมการ 
๑.๒๒ ผู้อ านวยการสถาบันธรรมรัฐเพ่ือการพัฒนา 

สังคมและสิ่งแวดล้อม หรือผู้แทน 
อนุกรรมการ 

๑.๒๓ ผู้อ านวยการส านักงานกิจการยุติธรรม หรือผู้แทน อนุกรรมการ 
๑.๒๔ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ 

และสังคมแห่งชาติ หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย 
อนุกรรมการและ 
เลขานุการ 

๑.๒๕ ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  หรือผู้แทน 

อนุกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๑.๒๖ ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์ชาติ 
และการปฏิรูปประเทศ 

อนุกรรมการและ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
๑.๒๗ เจ้าหน้าที่ส านักงานสถิติแห่งชาติ อนุกรรมการและ 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
๑.๒๘ เจ้าหน้าที่ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ 

และสังคมแห่งชาติ 
อนุกรรมการและ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๑.๒๙ เจ้าหน้าที่ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ 

อนุกรรมการและ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๑.๓๐ เจ้าหน้าที่ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ 

อนุกรรมการและ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๒. อ านาจหน้าที่ 
 ๒.๑ ก ากับการพัฒนาข้อมูลตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนให้มีความทันสมัย รวมทั้งให้

ค าแนะน าและข้อเสนอแนะในการพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการข้อมูล ส าหรับการ
ขับเคลื่อนเพ่ือบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และการรายงานสถานการณ์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
บนหลักฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ 

 ๒.๒ ก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืนที่สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย 
เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  

/๒.๓ ก าหนดแนวทาง... 



- ๒ - 
 ๒.๓ ก าหนดแนวทางในการติดตามประเมินผลตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และจัดท า

รายงานผลการด าเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 ๒.๔ เชิญบุคคลและองค์กรที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ความเห็นและแนวทางปฏิบัติในประเด็นเฉพาะทาง

ต่อคณะอนุกรรมการฯ และแต่งตั้งคณะท างาน เพ่ือช่วยเหลือในการปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม 
 ๒.๕ ปฏิบัติงานตามภารกิจอ่ืนใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ทั้งนี้ ตั้งแตบ่ัดนี้เป็นต้นไป 
     
                      สั่ง  ณ  วันที่                   พ.ศ.  

    
  พลเอก 

(ประยุทธ์ จันทร์โอชา) 
นายกรัฐมนตรี 

ประธานคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 



 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 

๓.๒.๔ คณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อม 
ระดับยุทธศาสตร์ 



๓.๒.๔-๑ 

ระเบียบวาระที่ ๓   เร่ืองเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระที่ ๓.๒.๔  คณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

 
๑. ความเป็นมา 

ตามท่ีได้มีค าสั่งคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้มีค าสั่งที่ ๒/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  เพ่ือเสนอแนะกลไก กระบวนการ 
ขั้นตอน หลักเกณฑ ์และวิธีการในการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ให้ชัดเจน เพ่ือผลักดันให้มี
การขับเคลื่อนและน าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์มาใช้กับการวางแผนพัฒนาประเทศนั้น 
เนื่องจากมีการปรับปรุงโครงสร้างและอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน และคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ได้มีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
เพ่ือให้การด าเนินการของคณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ เป็นไปด้วย 
ความเรียบร้อยและต่อเนื่อง 

๒.  สาระส าคัญ 

เพ่ือให้การด าเนินการของคณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  เป็นไปด้วย 
ความเรียบร้อยและต่อเนื่อง อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๙ (๘) แห่งระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
คณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงให้ยกเลิกค าสั่งคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน ที ่๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ โดยมีองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบวาระที่ ๓.๒.๔ 

๓.   ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  เห็นชอบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

๔.  มติที่ประชุม 

  

  

  

  

  

  

  

 



/๑.๑๑ ปลัดกระทรวง... 

 

 
 

 

 

ค าสั่งคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ที่       /๒๕๖๒ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
----------------------------- 

ตามที่ ได้มีค าสั่งคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่ ๒/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เพ่ือเสนอแนะกลไก กระบวนการ ขั้นตอน 
หลักเกณฑ์ และวิธีการในการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ให้ชัดเจน เพ่ือผลักดันให้มี 
การขับเคลื่อนและน าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์มาใช้กับการวางแผนพัฒนาประเทศ นั้น เนื่องจาก 
มีการปรับปรุงโครงสร้างและอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน และคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้มีมติ
เห็นชอบให้ปรับปรุงคณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ เพ่ือให้การด าเนินการของ
คณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๙ (๘) แห่งระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการ 
เ พ่ือการพัฒนาที่ ยั่ งยืน  พ.ศ.  ๒๕๕๖ ประกอบกับมติของคณะกรรมการเ พ่ือการพัฒนาที่ ยั่ งยืน 
ในการประชุมครั้ งที่  ๑/๒๕๖๒ เมื่ อวันที่  ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ จึ ง ให้ยกเลิกค าสั่ งคณะกรรมการ 
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่ ๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ โดยมีองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

๑. องค์ประกอบ 

๑.๑ นายปีติพงศ์ พ่ึงบุญ ณ อยุธยา ประธานอนุกรรมการ 
๑.๒ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รองประธานอนุกรรมการร่วม 
๑.๓ เลขาธิการสภาพัฒนาการ รองประธานอนุกรรมการร่วม 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๑.๔ เลขาธิการส านักงานนโยบายและ อนุกรรมการ 

แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือผู้แทน 
๑.๕ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ อนุกรรมการ 

และสังคมแห่งชาติ หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย 
๑.๖ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม อนุกรรมการ 

และความมั่นคงของมนุษย์ หรือผู้แทน 
๑.๗ ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ อนุกรรมการ 

วิจัยและนวัตกรรม หรือผู้แทน 
๑.๘ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือผู้แทน อนุกรรมการ 
๑.๙ ปลัดกระทรวงคมนาคม หรือผู้แทน อนุกรรมการ 
๑.๑๐ ปลัดกระทรวงพลังงาน หรือผู้แทน อนุกรรมการ 
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/๒.๔ เชิญบุคคล... 

๑.๑๑ ปลัดกระทรวงมหาดไทย หรือผู้แทน อนุกรรมการ  
๑.๑๒ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือผู้แทน อนุกรรมการ 
๑.๑๓ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม หรือผู้แทน อนุกรรมการ 
๑.๑๔ ผู้อ านวยการมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย หรือผู้แทน อนุกรรมการ 
๑.๑๕ ประธานหอการค้าไทยและ อนุกรรมการ 

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หรือผู้แทน 
๑.๑๖ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือผู้แทน อนุกรรมการ 
๑.๑๗ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย อนุกรรมการ 

หรือผู้แทน 
๑.๑๘ ศาสตราจารย์ สนิท อักษรแก้ว อนุกรรมการ 
๑.๑๙ ศาสตราจารย์ อ านาจ วงศ์บัณฑิต อนุกรรมการ 
๑.๒๐ รองศาสตราจารย์ จุรี วิจิตรวาทการ อนุกรรมการ 
๑.๒๑ รองศาสตราจารย์ บรรณโศภิษฐ์ เมฆวิชัย อนุกรรมการ 
๑.๒๒ รองศาสตราจารย์ สุทิน อยู่สุข อนุกรรมการ 
๑.๒๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรวดี โรจนกนันท์ อนุกรรมการ 
๑.๒๔ นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ อนุกรรมการ 
๑.๒๕ นายวิเทศ ศรีเนตร อนุกรรมการ 
๑.๒๖ นางสาวลดาวัลย์ ค าภา อนุกรรมการ 
๑.๒๗ นายสันติ บุญประคับ อนุกรรมการ 
๑.๒๘ ผู้อ านวยการกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ อนุกรรมการ 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส านักงานนโยบาย และเลขานุการร่วม 
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๑.๒๙ ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์การพัฒนา อนุกรรมการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และเลขานุการร่วม 
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

๑.๓๐ เจ้าหน้าที่ส านักงานนโยบายและแผน อนุกรรมการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้ช่วยเลขานุการร่วม 

๑.๓๑ เจ้าหน้าที่ส านักงานสภาพัฒนาการ อนุกรรมการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และผู้ช่วยเลขานุการร่วม 

๒. อ ำนำจหน้ำที่ 

๒.๑ เสนอแนะกลไก กระบวนการ ขั้นตอน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการจัดท าการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ให้ชัดเจน เพ่ือผลักดันให้มีการขับเคลื่อนและน าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์มาใช้กับการวางแผนพัฒนาประเทศ 

๒.๒ ก าหนดประเภทของยุทธศาสตร์/แผน/แผนงานและพ้ืนที่ที่ควรท าการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

๒.๓ เสนอแนะองค์กรและกลไกในการพิจารณาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
รวมทั้งระเบียบที่เก่ียวข้อง 
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๒.๔ เชิญบุคคลและองค์กรที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ข้อมูล ความเห็น และแนวทางปฏิบัติในประเด็น
เฉพาะทางต่อคณะอนุกรรมการฯ และแต่งตั้งคณะท างาน เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตามความเหมาะสม 

๒.๕ ปฏิบัติงานตามภารกิจอ่ืนใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 

สั่ง  ณ  วันที่                   พ.ศ.   

 

  พลเอก 

(ประยุทธ์ จันทร์โอชา) 
นายกรัฐมนตรี 

ประธานคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 



 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องเพ่ือทราบ 
 

๔.๑ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการ 
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (ฉบับที่...) พ.ศ. ... 



๔.๑-๑ 

ระเบียบวาระที่ ๔   เร่ืองเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๔.๑ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
๑. ความเป็นมา 

นายกรัฐมนตรีได้ลงนามในระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ และส านักงานฯ อยู่ระหว่างด าเนินการเพ่ือประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา ต่อไป  

๒. สาระส าคัญ 

การแก้ไขระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนี้ 

๒.๑ เพ่ิมองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ ได้แก่ ปลัดกระทรวงยุติธรรม และเลขาธิการส านักงาน
ทรัพยากรน้ าแห่งชาติ เนื่องจาก กระทรวงยุติธรรม เป็นหน่วยงานหลักในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
กฎหมาย ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักด้านนโยบายในการประสานงานการ
บริหารจัดการน้ ากับองค์การนานาชาติ องค์กรระหว่างประเทศ ความร่วมมือทวิภาคี พหุภาคี  

๒.๒ การปรับเปลี่ยนชื่อกระทรวงให้เป็นปัจจุบัน ได้แก่ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เป็นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  

๒.๓ เพ่ิมเติมอ านาจหน้าที่ของ กพย. ใน ข้อ ๙ (๔) เป็น “เสนอแนะให้มีการก าหนดหรือแก้ไขเพ่ิมเติม
หรือปรับปรุงมาตรการด้านเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม สังคมและกฎหมายเพ่ือส่งเสริมด้านการพัฒนา
ที่ยั่งยืน ต่อคณะรัฐมนตรี” เพ่ือให้ กพย. มีอ านาจหน้าที่ในการเสนอแนะให้มีการก าหนดหรือแก้ไข
เพ่ิมเติมหรือปรับปรุงมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมด้วย  

๒.๔ เปลี่ยนชื่อส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  เป็นส านักงาน 
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และปรับเปลี่ยนชื่อต าแหน่งของ  เลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และรองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
มอบหมาย เป็น “เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ” และ “รองเลขาธิการสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
มอบหมาย”  

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี  คณะที่ ๕ ได้จัดท า
หนังสือถึง สศช. และ สศช. ได้น าระเบียบฯ เสนอต่อ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เพ่ือให้ นายกรัฐมนตรี 
ลงนาม ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

 
๓. มติที่ประชุม 

  



๔.๑-๒ 

  
  
  
  
  
  

 









 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องเพ่ือทราบ 
 

๔.๒.๑ สรุปผลการด าเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืนในเวทีนานาชาติ 



๔.๒.๑-๑ 

 

  

ระเบียบวาระที่ ๔   เร่ืองเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๔.๒.๑ สรุปผลการด าเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในเวที

นานาชาติ 
๑. การประชุม High-level Political Forum (HLPF) on Sustainable Development  

๑.๑ ความเป็นมา 

การประชุม High-level Political Forum (HLPF) on Sustainable Development 2019 เป็นการประชุม
ประจ าปีเพ่ือติดตามผลและทบทวนการด าเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ (2030 Agenda 
for Sustainable Development) จัดขึ้นระหว่างวันที่  ๙-๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ภายใต้การอุปถัมภ์
ของคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่ งสหประชาชาติ  (United Nations Economic and Social 
Council: ECOSOC) และโดยปีนี้เป็นปีที่ครบรอบ ๔ ปีแรกภายหลังการรับรองวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน  
ค.ศ. ๒๐๓๐ สหประชาชาติจึงได้ก าหนดให้จัดการประชุม HLPF ขึ้นอีกครั้งภายใต้การอุปถัมภ์ของสมัชชา
สหประชาชาติ (United Nations General Assembly: UNGA) หรือเรียกว่า “การประชุมระดับผู้น า 
ว่าด้วยเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” (SDG Summit) ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ กันยายน ๒๕๖๒  

๑.๒ สาระส าคัญและผลการประชุม  

๑.๒.๑ การประชุม High-level Political Forum (HLPF) on Sustainable Development 2019 

คณะผู้แทนไทย ประกอบด้วยผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศ ส านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง
ยุติธรรมกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ส านักงาน
กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ รวมทั้งสิ้น ๓๐ คน 
โดยมีนายธานี ทองภักดี รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ (ในขณะนั้น) เป็นหัวหน้าคณะ 

หัวข้อหลักของการประชุมคือ “Empowering people and ensuring inclusiveness and 
equality” เน้นการทบทวนความคืบหน้าในเชิงลึกของ SDGs เปูาหมายที่ ๔ ๘ ๑๐ ๑๓ ๑๖ 
และ ๑๗ และการหารือในประเด็นต่าง ๆ อาทิ การปฏิบัติการส าหรับรัฐก าลังพัฒนาที่เป็น  
หมู่เกาะขนาดเล็ก การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การเชื่อมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมกับการก าหนดนโยบายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และการระดมทุนเพ่ือการพัฒนา 
เป็นต้น ตลอดจนการน าเสนอรายงานผลการทบทวนการด าเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ค.ศ. ๒๐๓๐ (Voluntary National Review: VNR) ซึ่งไทยได้รายงานแล้วเมื่อปี ๒๕๖๐  
โดยนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นผู้น าเสนอหลัก 
ร่วมกับผู้แทนภาคเอกชน (กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบเวอเรจ จ ากัด (มหาชน) 
และผู้แทนเยาวชนไทย 

ที่ประชุมเห็นว่า การอนุวัติ SDGs แม้มีความคืบหน้าในหลายด้าน โดยประเทศสมาชิก 
มีความตื่นตัวในการขับเคลื่อน SDGs และผู้น าประเทศต่าง ๆ ให้ความส าคัญและก าหนดให้
เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายประเทศ อย่างไรก็ดี ยังไม่มีความก้าวหน้าเพียงพอที่จะบรรลุ
เปู าหมายในปี  ค .ศ .  ๒๐๓๐ โดยเฉพาะยั งมีประเด็นความท้าทายส าคัญ ได้ แก่  
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เศรษฐกิจที่ถดถอย ความไม่เท่าเทียมท้ังภายในและระหว่าง



๔.๒.๑-๒ 

ประเทศ ของทุกภาคส่วนอย่างครอบคลุม รวมทั้งปัญหาของการจัดท าตัวชี้วัด/สถิติ และ
แหล่งงบประมาณเพ่ือขับเคลื่อน SDGs โดยเฉพาะในประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุดและประเทศ
ก าลังพัฒนา  

นายธานี ทองภักดี รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ (ในขณะนั้น) ในฐานะหัวหน้าคณะ  
ผู้แทนไทย ได้กล่าวถ้อยแถลง ๒ ครั้ง  

(๑) ถ้อยแถลงในนามอาเซียน เน้นการเสริมสร้างศักยภาพและการมีส่วนร่วมของคนในสังคม  
การสอดประสานกันระหว่าง SDGs กับ ASEAN Community Vision 2025 โดยเฉพาะ
ในประเด็นการขจัดความยากจน การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและความเชื่อมโยง  
การส่งเสริมการผลิต การบริโภค และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ 
ภายใตก้ารเป็นประธานอาเซียนของไทย อาเซียนมุ่งหมายที่จะสร้างความยั่งยืนในทุกมิติ 

(๒) ถ้อยแถลงในนามประเทศ เน้นย้ าความส าคัญของการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้คน 
ทุกกลุ่ม ผ่านแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนการศึกษาชาติ และมาตรการต่าง ๆ อาทิ การให้การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กองทุน 
เสมอภาคเพ่ือการศึกษา บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ การจ้างงานผู้พิการ การให้สัญชาติ 
แก่บุคคลไร้รัฐ โครงการอาชีวอนามัย และการจัดตั้ง Smart Job Centres ไทยยังให้
ความส าคัญกับความร่วมมือกับภาคเอกชนและประชาชน การใช้เทคโนโลยีเพ่ือช่วยลด
ความไม่เท่าเทียม สนับสนุนการตั้ง Joint SDG Fund ของสหประชาชาติ และในฐานะ
ประเทศสมาชิก ECOSOC วาระปี ค.ศ. ๒๐๒๐-๒๐๒๒ ไทยพร้อมจะเสริมสร้างความเป็น
หุ้นส่วนกับประชาคมระหว่างประเทศในทุกระดับ  

นอกจากนี้ ผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้ร่วมกล่าว interventions ในการทบทวนเชิงลึก SDGs 
ทั้ง ๖ เปูาหมาย และเข้าร่วมกิจกรรมคู่ขนานต่าง ๆ  อนึ่ง กระทรวงการต่างประเทศได้เป็น
เจ้าภาพจัดกิจกรรมคู่ขนาน หัวข้อ “Regional contributions to empower people and 
promote equality: experiences, lessons learnt and way forward” และได้ร่วมเป็น
เจ้าภาพจัดกิจกรรมคู่ขนานในหัวข้อต่าง ๆ อีก ๓ รายการ ได้แก่ การจัดการภัยพิบัติ สิทธิ
มนุษยชนกับ 2030 Agenda for Sustainable Development และนโยบายที่ เกี่ยวกับ
ครอบครัวและเด็กในที่ท างาน 

๑.๒.๒ การประชุม SDG Summit 

นายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมร่วมกับประมุขของรัฐและ
หัวหน้ารัฐบาล ๑๐๗ คน และเป็นระดับรองประธานาธิบดีและรองนายกรัฐมนตรี ๒ คน 
ระดับรัฐมนตรี ๑๒ คน และระดับรัฐมนตรีช่วย ๔ คน และมีผู้แทนจากองค์การระหว่าง
ประเทศ ภาคประชาสังคม และผู้แทนเยาวชน เข้าร่วมด้วย 

ในช่วงการหารือเต็มคณะและการหารือระดับผู้น า (Leaders Dialogue) ผู้น าส่วนใหญ่เน้น 
การสร้างเจตนารมณ์ทางการเมือง ความร่วมมือแบบเป็นหุ้นส่วน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
การเร่งแก้ปัญหาโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความเท่าเทียมทางเพศ  
ความยากจน การศึกษา สาธารณสุข สนับสนุนบทบาทของภาคเอกชนและรัฐบาล/หน่วยงาน
ในระดับท้องถิ่น ส่งเสริมนวัตกรรมการจัดหาเงินทุนเพ่ือการพัฒนา และให้การวางแผนด้าน 
การพัฒนากับการวางแผนด้านงบประมาณมีความสอดคล้องกัน 



๔.๒.๑-๓ 

นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวถ้อยแถลงในนามอาเซียน เมื่อวันที่  ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒  
โดย (๑) ย้ าการด าเนินการที่ตั้งอยู่บนวิสัยทัศน์ของผู้น าอาเซียนว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วน 
เพ่ือความยั่งยืนตามแนวคิดหลัก “Advancing Partnership for Sustainability” และ
ส่งเสริมความเกื้อกูลระหว่างวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ. ๒๐๒๕ กับวาระการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ (๒) มุ่งมั่นที่จะเร่งรัดการด าเนินการ ผ่านการสร้างความเชื่อมโยง  
ลดความเหลื่อมล้ า ใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตตามเปูาหมายดิจิทัลอาเซียนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเพ่ือส่งเสริม 
ความครอบคลุมทางการเงินโดยเปิดโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีทางการเงินเพ่ือให้
ผู้ประกอบการรายใหม่และรายย่อย ผู้ประกอบการที่เป็นสตรีและเยาวชน และผู้ที่อยู่ในพ้ืนที่
ห่างไกล สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากร  
ทางทะเลอย่างยั่งยืน รวมทั้งการขจัดปัญหาขยะทะเล (๓) แสดงเจตนารมณ์ที่จะน า SDGs  
ไปขับเคลื่อนในระดับท้องถิ่น เพ่ือสร้างประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และ
ส่งเสริมแนวทางการพัฒนาที่เป็นของตนเอง และ (๔) เสริมสร้างความร่วมมือผ่านการเปิดเสรี
ทางการค้าและระบบการค้าพหุภาคี การสร้างเครือข่ายเมืองอัจฉริยะ ตลอดจนการท างาน
ร่วมกับสหประชาชาติและประเทศต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ พัฒนาศักยภาพ แลกเปลี่ยน
แนวปฏิบัติที่ดีต่อไป   

ที่ประชุมได้รับรองปฏิญญาทางการเมืองของการประชุมระดับผู้น าว่าด้วยเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน มีสาระส าคัญแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองในการด าเนินงานเพ่ือบรรลุ SDGs 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

การส่งเสริมให้เกิดสังคมที่ยั่งยืนและครอบคลุม มีความเสมอภาค และมีความต้านทานต่อ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และได้เรียกร้องให้เลขาธิการสหประชาชาติส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการหาทางออกของปัญหาและเร่งการด าเนินการเพ่ือติดตามผล
การประชุม SDG Summit และเพ่ือน าไปสู่การประชุมระดับผู้น าในโอกาสครบรอบ ๗๕ ปี 
ของสหประชาชาติ และให้เลขาธิการสหประชาชาติจัดช่วงเวลาในแต่ละปี (annual 
moment) เพ่ือเน้นย้ าถึงการด าเนินการเพ่ือบรรลุ SDGs ในบริบทการอภิปรายทั่วไป 
(General Debate) ของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติอีกด้วย ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือ
วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ เห็นชอบให้ไทยเข้าร่วมรับรองปฏิญญาดังกล่าว   

นอกจากนี้ ยังมีการเปิดตัวรายงาน 2019 Global Sustainable Development Report 
(GSDR) ซึ่งจัดท าโดยคณะนักวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นพิเศษจากผลลัพธ์การประชุม 
UN Conference on Sustainable Development (Rio+20) เมื่อปี ๒๕๕๕ โดยข้อค้นพบ
เบื้องต้นพบว่า ประชาคมระหว่างประเทศยังอยู่ห่างจากการบรรลุ SDGs (off track) การออกนโยบาย
และมาตรการเร่งด่วน และการเปลี่ยนแปลงครั้งส าคัญ (transformation) ที่อยู่บนพ้ืนฐาน
ของข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และสถิติเป็นสิ่งจ าเป็น โดยเฉพาะในเรื่องการกินดีอยู่ดีและ 
การส่งเสริมศักยภาพของคน เศรษฐกิจที่ยั่งยืน การลดการท าให้เกิดคาร์บอน การเข้าถึง
พลังงาน โภชนาการและความมั่นคงทางอาหาร การพัฒนาเมือง และยังมีการระบุ “Levers 
of change” ที่ต้องค านึงถึงในการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ การมีสถาบันที่เข้มแข็ง สถานการณ์
การเงินและเศรษฐกิจ การด าเนินการร่วมกันและการปรับพฤติกรรม และการใช้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 



๔.๒.๑-๔ 

 

๑.๒.๓ ข้อเสนอแนะ 

(๑) ในช่วงการอภิปรายเกี่ยวกับรายงาน Global Sustainable Development Report 
(GSDR) ผู้เชี่ยวชาญ/นักวิทยาศาสตร์ มีข้อเสนอแนะให้รัฐบาลประเทศต่าง ๆ ส่งเสริมการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือน าไปสู่การบรรลุ SDGs ผ่านกระบวนการที่เป็นระบบ และเสนอแนะให้
ทุกประเทศจัดตั้ง “SDG Knowledge Platform” เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยน คิดค้น 
และทดสอบนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เหมาะสมกับแต่ละประเทศ ซึ่งประเทศไทยอาจพิจารณา
ประโยชน์ของการจัดตั้ ง  SDG Knowledge Platform ควบคู่ ไปกับแนวคิดการมี 
National Multi-Stakeholder Forum for Sustainable Development (NMSF-SDG) ที่จะ
เป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูล/องค์ความรู้ของภาคส่วนต่าง ๆ ซึ่งเสนอโดยที่ประชุมคณะท างาน 
VNR ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยหากส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เดินหน้าจัดตั้งเครือข่ายทางวิชาการ 
เพ่ือการแก้ปัญหาการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Solutions Network: 
SDSN) ในประเทศไทย (SDSN Thailand Chapter) เป็นผลส าเร็จ SDSN Thailand ก็จะ
ท าหน้าที่เป็นทั้งเวทีหารือของทุกภาคส่วน (Multi-stakeholder Forum) และเป็น
ผู้บริหาร SDGs Knowledge Platform ไปพร้อม ๆ กันได้ 

(๒) นายกรัฐมนตรีญี่ปุุนได้กล่าวเกี่ยวกับการจัดตั้ง Japan SDGs Award ตั้งแต่ปี ๒๕๖๐  
เพ่ือมอบรางวัลให้กับบุคคล/กลุ่มบุคคล องค์กรต่าง ๆ จากทุกภาคส่วน ที่มีผลงานโดดเด่น
ด้านการส่งเสริมการบรรลุ SDGs ซึ่งไทยอาจพิจารณาความเหมาะสมในการมอบรางวัล 
ในลักษณะเดียวกันให้กับบุคคล กลุ่มคน และองค์กรต่าง ๆ ที่ส่งเสริมการบรรลุ SDGs 
เพ่ือแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลให้ความส าคัญกับการด าเนินงานเรื่องนี้ และเพ่ือเป็นการสร้าง
ความตระหนักรู้ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การด าเนินการที่ดีในด้านต่าง ๆ โดยบุคคลหรือ
กลุ่มคนในชุมชน และสนับสนุนให้เกิดการด าเนินการของภาคส่วนต่าง ๆ ในระดับท้องถิ่น
เพ่ิมมากข้ึน 

๒. การขับเคลื่อนการพัฒนาที่ย่ังยืนในฐานะประธานอาเซียนปี ๒๕๖๒  

๒.๑ ความเป็นมา 

ในฐานะประธานอาเซียน ไทยขับเคลื่อนประเด็นความยั่งยืนในทุกมิติ (Sustainability of Things) ใน  
๕ ประเด็นหลัก ได้แก่ (๑) ส่งเสริมความเชื่อมโยง (complementarities) ระหว่างการขับเคลื่อน
ประชาคมอาเซียนภายใต้วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ. ๒๐๒๕ กับวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ 
(๒) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (๓) Green and Inclusive Growth (๔) การท าประมงอย่างยั่งยืน 
และ (๕) ความร่วมมือด้านการพัฒนาในระดับภูมิภาค โดยไทยได้ขับเคลื่อนประเด็นความยั่งยืนผ่าน
การประชุมสุดยอดผู้น าอาเซียน ครั้งที่ ๓๔ และ ๓๕ และการประชุมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่กรุงเทพฯ 
ระหว่างวันที่ ๒-๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  

๒.๒ สาระส าคัญและผลการประชุม 

๒.๒.๑ ผู้น าประเทศต่าง ๆ ได้ร่วมกันรับรองเอกสารวิสัยทัศน์ผู้น าอาเซียนว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วน
เ พ่ื อ ค ว า ม ยั่ ง ยื น  ( ASEAN Leaders' Vision Statement on Partnership for 
Sustainability) ในการประชุมสุดยอดผู้น าอาเซียน ครั้งที่ ๓๔ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๒  
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ที่กรุงเทพฯ และแสดงเจตนารมณ์ร่วมของผู้น าอาเซียนที่จะขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน  
ที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังและเตรียมความพร้อมส าหรับอนาคต รวมทั้ง
สะท้อนให้เห็นถึงประเด็นส าคัญที่ไทยผลักดันภายใต้แนวคิดหลัก “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล 
ยั่งยืน” โดยเฉพาะการส่งเสริมความยั่งยืนของอาเซียนในทุกมิติ  

๒.๒.๒  นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมสุดยอด ASEAN-UN ครั้งที่ ๑๐ โดยผู้น าประเทศ
สมาชิกอาเซียน เลขาธิการสหประชาชาติ และเลขาธิการอาเซียนเข้าร่วม มี Chairman’s 
Statement เป็นเอกสารผลการประชุม ซึ่งที่ประชุมรับทราบถึงเจตนารมณ์ที่จะกระชับ 
ความเป็นหุ้นส่วนระหว่างอาเซียนกับสหประชาติอย่างครอบคลุมยิ่งขึ้น รับทราบถึงแผนงาน
การส่งเสริมข้อริเริ่มความเกื้อกูล (Complementarities Roadmap) ระหว่างวิสัยทัศน์
ประชาคมอาเซียน ค.ศ. ๒๐๒๕ (ASEAN Community Vision 2025) และวาระการพัฒนา 
ที่ ยั่ ง ยื น  ค . ศ .  ๒๐๓๐  ของสหประชาชาติ  (UN 2030 Agenda for Sustainable 
Development) ซึ่งได้รับการรับรองในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ ๕๒ 
การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับประเทศคู่ เจรจาและการประชุมอ่ืน ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง เมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ ที่กรุงเทพฯ และได้พิจารณาความคืบหน้าของ
แผนปฏิบัติการเพ่ือด าเนินการตามปฏิญญาร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์
ระหว่างอาเซียนกับสหประชาชาติ ปี ค.ศ. ๒๐๑๖-๒๐๒๐ 

๒.๒.๓ ภาคีภายนอกแสดงความพร้อมที่จะร่วมมือกับอาเซียนเสริมสร้างความยั่ งยืนผ่าน 
Complementarities Roadmap โดยการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก ครั้งที่  ๑๔  
(East Asia Summit: EAS) เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ได้รับรองถ้อยแถลงผู้น า 
การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนเพ่ือความยั่งยืน  เพ่ือยืนยัน 
ความเป็นหุ้นส่วนดังกล่าวด้วย 

๒.๒.๔ เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายกรัฐมนตรีเป็นเจ้าภาพจัด Special Luncheon on 
Sustainable Development ซึ่งเป็นงานเลี้ยงอาหารกลางวันเพ่ือหารือเรื่องการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน แนวทางขยายความร่วมมือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนระหว่างอาเซียนกับภาคีภายนอก  
มีผู้น าประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจาและกรรมการผู้จัดการกองทุนการเงิน
ระหว่างประเทศ (International Monetary Fund: IMF) ในฐานะแขกของประธานเข้าร่วม 
โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวย้ าว่า การพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นองค์ประกอบหลักในการขับเคลื่อนสู่ 
การเป็นประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางและสร้างเสริมสังคมให้มีความพร้อม  
ในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ รวมทั้งเชิญชวนภาคีภายนอกร่วมมือกับอาเซียน
ผ่านศูนย์อาเซียนเพ่ือการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (ASEAN Centre for 
Sustainable Development Studies and Dialogue: ACSDSD) ที่ เปิดตัวในช่วงการ
ประชุมสุดยอดผู้น าอาเซียน ครั้งที่ ๓๕ และเป็น ๑ ใน ๗ ศูนย์อาเซียนในประเทศไทย โดยใน
การประชุมครั้งนี้มีการเปิดตัวอีก ๒ ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์ฝึกอบรมอาเซียนด้านสังคมสงเคราะห์
และสวัสดิการสังคม (ASEAN Training Centre for Social Work and Social Welfare: 
ATCSW) และศูนย์อาเซียนเพ่ือผู้สูงอายุที่มีศักยภาพเเละนวัตกรรม (ASEAN Centre for 
Active Ageing and Innovation: ACAI)  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
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ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องเพ่ือทราบ 
 

๔.๒.๒ สรุปผลการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงที่สนับสนุนการบรรลุเป้าหมาย 

การพัฒนาที่ยั่งยืนรอบ ๓ ป ี
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ระเบียบวาระที่ ๔   เร่ืองเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๔.๒.๒ สรุปผลการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ที่สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนรอบ ๓ ปี 

๑. ข้อเท็จจริง 

๑.๑ ในช่วงระยะเวลา ๓ ปีที่ผ่านมา คณะอนุกรรมการส่งเสริมความเข้าใจและประเมินผลการพัฒนาที่ยั่งยืน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้วางแนวทางการขับเคลื่อนการส่งเสริมความเข้าใจและ
ประเมินผลการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครอบคลุมงาน ๔ ด้านหลัก 
ได้แก่ (๑) การสร้างความเข้าใจและการจัดการความรู้เกี่ยวกับ “การพัฒนาที่ยั่งยืน” กับ “ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” (๒) การขับเคลื่อนขยายผลและพัฒนาภาคีเครือข่ายการประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน (๓) การสื่อสารสาธารณะเพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ และ  
(๔) การติดตามและประเมินผล โดยยึดหลักการ “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นผลลัพธ์ของ 
การขับเคลื่อนการน าใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และเน้นการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่าย 
การพัฒนาในการสะท้อนผลลัพธ์ทั้งในระดับบุคคล ชุมชนท้องถิ่น ระดับองค์กร และการพัฒนา 
ในระดับพ้ืนที่ที่มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกันระหว่างระบบคุณค่าและในระบบความคิด สามารถ
น าไปสู่คุณค่าของการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ 

๑.๒ นอกจากนี้ การด าเนินการขับเคลื่อนการส่งเสริมความเข้าใจและประเมินผลการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐  
เป็นเข็มทิศช่วยชี้น าการพัฒนาต่าง ๆ สู่ความยั่งยืน สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

๒. ผลการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สนับสนุนการบรรลุเป้าหมาย 
การพัฒนาที่ย่ังยืน 

๒.๑ การจัดการความรู้การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สนับสนุนการบรรลุเป้าหมาย 
การพัฒนาที่ย่ังยืน  

๒.๑.๑ ถอดบทเรียนตัวอย่างการน าใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีผลต่อการบรรลุเป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืน ใน ๕ มิติ ประกอบด้วย มิติการพัฒนาคน (People) มิติการพัฒนา
สิ่งแวดล้อม (Planet) มิติการพัฒนาความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ (Prosperity) มิติการสร้าง
สังคมสันติสุขและยุติธรรม (Peace) มิติหุ้นส่วนการพัฒนา (Partnership) ที่สะท้อนผล 
รายเป้าหมาย ๑๗ เป้าหมาย จ านวน ๓๕ พ้ืนที่ ๒๓ จังหวัด อาทิ ชุมชนตัวอย่างการใช้ข้อมูล
สมุดบัญชีครัวเรือนแก้ไขปัญหาความยากจน อ.พิมาย จ.นครราชสีมา โครงการเกษตรเพื่อ
อาหารกลางวันโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน จ.เชียงราย การส่งเสริมศักยภาพ การสร้าง
โอกาส และสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผู้ต้องขังของเรือนจ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศูนย์เรียนรู้
พลังงานชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลท่ามะนาว อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี  หมู่บ้านเกษตร
อินทรีย์บ้านหัวอ่าว อ.สามพราน จ.นครปฐม หมู่บ้านสันติสุข ๙ ดี จ.บุรีรัมย์ การจัดตั้งศูนย์
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เรียนรู้ เ พ่ือการพัฒนาเกษตรแบบยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ณ โรงเรียนเทคนิคกสิกรรมดงค าช้าง นครหลวงเวียงจันทน์ สปป. ลาว   

๒.๑.๒ ถอดบทเรียนตัวอย่างการน าใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีผลต่อการบรรลุเป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืนในภาพรวมระดับพ้ืนที่ รวม ๔ พ้ืนที่ ได้แก่ (๑) หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบบ้านหัวอ่าว อ.สามพราน จ.นครปฐม (๒) เทศบาลต าบลอุโมงค์ อ.เมือง จ.ล าพูน  
(๓) องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสาริกา อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี (๔) องค์การบริหารส่วน
ต าบลบางคนที อ.บางคนท ีจ.สมุทรสงคราม 

๒.๑.๓ จัดท าข้อสรุปมโนทัศน์ “๙ ย่าง สู่ความยั่งยืน” ที่ผ่านการสังเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ 
กลั่นกรอง และจัดท าแนวทาง/แนวปฏิบัติสู่ความยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงให้ภาคส่วนต่าง ๆ ในทุกระดับสามารถน าไปปรับใช้ตามบริบทของตนเอง อาทิ  
๙ ย่าง สู่ความยั่งยืน ของภาคธุรกิจเอกชน วิสาหกิจชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ 
๙ ย่าง คนดีพอ 

๒.๒ การขับเคลื่อนขยายผลและพัฒนาภาคีเครือข่าย กระตุ้น ส่งเสริม และสนับสนุนการน าใช้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในการปรับกระบวนการความคิด (Mindset) และแนวทางปฏิบัติที่ส่งผล 
ต่อ “ความสมดุล ยั่งยืนอย่างมีความสุข” ดังนี้  

๒.๒.๑ ขับเคลื่อนพ้ืนที่ปฏิบัติการแห่งการเรียนรู้  (SDGs Lab) เป็นพ้ืนที่การเรียนรู้ที่ เชื่อมโยง 
การท างานร่วมกันระหว่างเครือข่ายและภาคีภาคส่วนต่าง ๆ ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและ
จังหวัดให้เกิดความยั่งยืน โดยคัดเลือกจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นพ้ืนที่น าร่อง ขับเคลื่อน
ปฏิบัติการภาคีเครือข่าย “ฉะเชิงเทราเมืองยั่งยืน” ซึ่งมีวุฒิอาสาธนาคารสมองและภาคี
เครือข่ายเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม น านโยบายการพัฒนา ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๒ แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาจังหวัดและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(SDGs) มาขับเคลื่อนด าเนินการร่วมกับประชาชนในพ้ืนที่  เพ่ือส่งเสริมการน าใช้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เช่น การอนุรักษ์ลุ่มน้ าบางปะกง โรงเรียน
ธนาคารต้นไม้ การพัฒนาทักษะภาษาไทย ด้วยหลักการสอนของพระยาศรีสุนทรโวหาร 
(น้อย อาจารยางกูร) เป็นต้น ขยายผลและต่อยอดการด าเนินงานของวุฒิอาสาธนาคาร
สมองและภาคีเครือข่าย ให้สามารถยกระดับจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
เกิดภาคีความร่วมมือเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่เข้มแข็ง  ชุมชนสามารถแก้ไขปัญหา 
และจัดการตนเองได้ 

๒.๒.๒ ขยายเป้าหมายการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจเอกชนเชื่อมโยง
กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ส่งเสริมการขับเคลื่อน SEP for SDGs ในภาคธุรกิจเอกชน
อย่างต่อเนื่อง  โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
ในการขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจเอกชน เมื่อวันที่  
๑ กันยายน ๒๕๖๐ และจัดท ารายงานผลการขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้  และต่อยอดขยายผล  
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การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ ๗ องค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ (เอสซีจี  
บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) บริษัท โตชิบา ประเทศไทย จ ากัด เครือเบทาโกร บริษัท บางจาก
คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) และกลุ่มมิตรผล) ไปยัง
องค์กรธุรกิจและภาคีเครือข่ายอ่ืนให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น 

๒.๒.๓ สนับสนุนการสร้างเครือข่ายการท างานพัฒนาที่ยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
อาท ิกลุ่ม SDG ๑๑ Nexus โดยมีสถาบันคลังสมองของชาติและเครือข่ายส่งเสริมการผลิต
และการบริโภคที่ยั่งยืนแห่งประเทศไทย (Thai SCP Network) เป็นผู้ประสานหลัก
ขับเคลื่อนประเด็นเมืองยั่งยืนและการพัฒนาระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน  (Circular 
Economy) เครือข่ายพันธมิตรธุรกิจพอเพียง (พธพ.) โดยมูลนิธิเพ่ือสถาบันพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) เป็นผู้เชื่อมประสานและหนุนเสริมวิสาหกิจชุมชนและ 
ภาคธุรกิจเอกชนขนาดย่อมให้เข้มแข็งตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

๒.๓ การสื่อสารสาธารณะ เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ 

๒.๓.๑ Traditional Media จัดท าหนังสือ เอกสารความรู้ และน าเสนอผ่านบทความในวารสารและ
จุลสารธนาคารสมอง ประกอบด้วย (๑) ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้  
(๒) รายงานการถอดบทเรียนการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภาคธุรกิจเอกชน 
ของ ๗ องค์กรธุรกิจขนาดใหญ่และเครือข่าย Supply Chain (๓) การพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 
สู่ความยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กรณีความส าเร็จของศูนย์ศึกษาการพัฒนา 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ (๔) “๙ ย่าง สู่ความยั่งยืน” ภาคธุรกิจเอกชน วิสาหกิจชุมชน 
และ ๙ ย่าง คนดีพอ 

๒.๓.๒ Modern Media จัดท าสื่อสารสนเทศแนวคิดและการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงที่สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและ
สร้างสรรค์  ได้แก่  (๑) e-Document บทเรียนตัวอย่างความส าเร็จ  SEP for SDGs  
๑๗ เป้าหมาย (๒) ชุดความรู้ “D-พอ สู่ความยั่งยืน” รูปแบบ e-Article และ (๓) คลิปวิดีโอ
สรุปสาระส าคัญ SDGs ๑๗ เป้าหมาย ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของ สศช. Social Media: 
Facebook “สภาพัฒน์” และ “D-พอ Design” เพ่ือเผยแพร่สู่ สาธารณะในวงกว้าง 
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  

๒.๔  จัดท าเครื่องมือติดตามและประเมินผล โดยน า “๙ ย่าง สู่ความยั่งยืน” พัฒนาเครื่องชี้วัด 
(Checklist/Guideline) การน าใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับต่าง ๆ และจัดท าเป็น
แนวทาง/แนวปฏิบัติสู่ความยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ภาคส่วนต่าง ๆ  
ในทุกระดับสามารถน าไปปรับใช้ตามบริบทของตนเอง รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการส ารวจตนเอง และ
การด าเนินกิจกรรม/โครงการต่าง เพ่ือน าสู่ความมั่นคง ยั่งยืนอย่างสมดุล  
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๓. งานก้าวพอดี (A Bright Leap Forward) Open House การน าใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ที่สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ร่วมกับ มูลนิธิพัฒนาไท (มพท.) จัดงาน 
ก้าวพอดี (A Bright Leap Forward) Open House การขับเคลื่อนการน าใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ที่สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เมื่อวันที่ ๙ – ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ หอศิลปวัฒนธรรม
แห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ เพ่ือน าเสนอผลการขับเคลื่อนการน าใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงที่สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในช่วงระยะเวลา ๓ ปีที่ผ่านมา โดยมีผู้เข้าร่วมงาน
ตลอดทั้ง ๓ วัน ประมาณ ๑,๕๐๐ คน ภายในงานมีการจัดนิทรรศการและกิจกรรมส่งเสริมความรู้ 
การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SEP for SDGs) 
ร่วมกับภาคีเครือข่ายการพัฒนาทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม และภาควิชาการ  
การจัดงานฯ ประกอบด้วย 

๓.๑ จัดแสดงนิทรรศการ SEP for SDGs โดยมีนิทรรศการยุทธศาสตร์ชาติที่เชื่อมโยงกับเป้าหมาย 
การพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้ง ๑๗ เป้าหมาย และนิทรรศการ SEP for SDGs เพ่ือน าเสนอผลงาน 
การขับเคลื่อนการน าใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนา 
ที่ยั่งยืนตลอดระยะเวลา ๓ ปี และนิทรรศการของหน่วยงานภาคีเครือข่าย จ านวน ๓๓ หน่วยงาน  
ซึ่งสะท้อนผลลัพธ์ของการพัฒนาตามมิติของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ๕ มิติ People-Planet-
Prosperity-Peace-Partnership 

๓.๒ จัดเสวนา SEP for SDGs Talk-Sharing รวม ๗ เวที เพ่ือเผยแพร่แนวคิดและแนวทางการขับเคลื่อน
การพัฒนาที่ยั่งยืนบนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ มีดังนี้  

๓.๒.๑ จากปรัชญาฯ สู่ความยั่งยืน น าเสนอประเด็นการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
จากนโยบายสู่การปฏิบัติ การขยายผลและส่งเสริมสู่เวทีการพัฒนาระดับโลก  

๓.๒.๒ Call  for Collaboration & Action : SDG ๑๑ Nexus น าเสนอ ๑๑ แนวคิดการพัฒนา
ชุมชนและเมือง และมาตรการเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน จากภาคีสถาบันการศึกษา 
ภาครัฐ และภาคเอกชน ที่ท างานร่วมกับชุมชน โดยน าเสนอในรูปแบบ TED Talk  

๓.๒.๓ นวัตกรรมฐานราก สกัดความยากจน น าเสนอนวัตกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนและ 
ลดความเหลื่อมล้ าบนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากพ้ืนที่จริง ๕ พ้ืนที่ ได้แก่  
การบริหารจัดการขยะชุมชนอ่อนนุช ๑๔ ไร่กองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดอุดรธานี สหกรณ์
การเกษตรพิมาย จ ากัด จังหวัดนครราชสีมา ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านชากไทย  
จังหวัดจันทบุรี และชุมชนจัดการตนเองบ้านทุ่งโต๊ะหย๊ะ จังหวัดพัทลุง  

๓.๒.๔ ปฏิบัติการพัฒนาเชิงพ้ืนที่อย่างยั่งยืน น าเสนอตัวอย่างความส าเร็จของการบูรณาการ 
การท างานในพ้ืนที่ผ่านบทเรียนของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ทั้ง ๖ แห่ง และแนวทางการขับเคลื่อนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  



๔.๒.๒-๕ 

 

๓.๒.๕ The Right Pace Forward ธุรกิจกับการสร้างความยั่งยืน น าเสนอประสบการณ์ขับเคลื่อน
การพัฒนาด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินธุรกิจ  

๓.๒.๖ เรียนรู้  เรียนคิด .. . ก้าวที่ยั่ งยืนของการศึกษาไทย  น าเสนอแนวทางการส่งเสริม 
การเรียนรู้และการพัฒนาทักษะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในแต่ละช่วงวัยและ 
แต่ละกลุ่ม   

๓.๒.๗ ปลุกพลังความ D-พอ  น าเสนอแนวคิดและประสบการณ์การประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงส าหรับคนรุ่นใหม่  

ผลสัมฤทธิ์จากการจัดงานดังกล่าว ท าให้เกิดความตื่นตัวและตระหนักรู้ในเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนและปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เกิดการเชื่อมประสานระหว่างเครือข่ ายการพัฒนา และขยายผลความร่วมมือ 
การขับเคลื่อนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

๔.  การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SEP for SDGs)  
ในต่างประเทศ 

๔.๑ ความเป็นมา 

๔.๑.๑ คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเมื่อ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ ให้ทุกส่วนราชการน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เป็นแนวทางขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SEP for 
SDGs) โดยให้สอดคล้องกับแผนงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานในระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ 
- ๒๕๗๙) และมีมติ ครม. เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดด าเนินการ
ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ รวมทั้งเผยแพร่การรับรู้เกี่ยวกับ SDGs ให้แก่
บุคลากรในหน่วยงานของตน และบุคคลภายนอกทุกภาคส่วน 

๔.๑.๒  กระทรวงการต่างประเทศ ได้จัดตั้ งคณะกรรมการระดับกระทรวงเพ่ือขับเคลื่อน 
หลักยุทธศาสตร์ SEP for SDGs มีรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานกรรมการ 
ในปี ๒๕๖๒ คณะกรรมการฯ ได้จัดการประชุมแล้ว ๖ ครั้ง (๙ มกราคม/๑๕ กุมภาพันธ์/ 
๒๐ กุมภาพันธ์/๒๕ กุมภาพันธ์/ ๑ มีนาคม/๒๔ ตุลาคม) นอกจากนี้ กระทรวงการ
ต่างประเทศยังได้มอบหมายให้คณะกรรมการระดับกระทรวงดังกล่าว ท าหน้าที่เพ่ิมเติม
เป็น Focus Group on Sustainable Development เพ่ือขับเคลื่อนประเด็นความยั่งยืน
ซึ่งเป็นหัวข้อหลักในการท าหน้าที่ประธานอาเซียนของไทยในปีนี้ 

๔.๒ สาระส าคัญและผลการประชุม 

๔.๒.๑  กระทรวงการต่างประเทศผลักดัน SEP ในฐานะแนวทางหนึ่งของการพัฒนาที่ยั่งยืนในเวที
การประชุมต่าง ๆ ของสหประชาชาติอย่างต่อเนื่อง อาทิ ผ่านถ้อยแถลงของประเทศไทย 
การบรรจุเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารผลลัพธ์การประชุมระหว่างประเทศ จัดนิทรรศการและ
กิจกรรมการเสวนาเกี่ยวกับ SEP คู่ขนานไปกับการประชุมที่ส าคัญ อาทิ การประชุมสมัชชา
สหประชาชาติ การประชุมประจ าปีคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมส าหรับเอเชียและ



๔.๒.๒-๖ 

 

แปซิ ฟิก (ESCAP) การประชุม Asia Pacific Forum on Sustainable Development 
(APFSD) การประชุม HLPF และการประชุมอ่ืน ๆ ภายใต้การประชุมของกลุ่ม ๗๗  
ที่สหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก นอกจากนี้ ไทยยังให้ความส าคัญกับการปรับปรุงกลไก
ระดับภูมิภาค คือ Regional Commission เ พ่ือให้  Regional Commission ท างาน
ร่วมกับองค์กรระดับภูมิภาคและอนุภูมิภาคอย่างสอดคล้องกันเพ่ือร่วมกันเสาะแสวงหา
แนวทางในการบรรลุ SDGs ผ่าน home-grown approach แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศและ
รูปแบบธุรกิจ (business model) ที่ประสบความส าเร็จและเป็นที่ยอมรับในภูมิภาค 

๔.๒.๒  ในโอกาสที่ไทยด ารงต าแหน่งประธานกลุ่ม ๗๗ ที่สหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก เมื่อปี ๒๕๕๙ 
ไทยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพ่ือบรรลุวาระ
การพัฒนา ค.ศ. ๒๐๓๐ ภายใต้หัวข้อหลัก (theme) “จากวิสัยทัศน์สู่การปฏิบัติ : ความเป็น
หุ้นส่วนที่ครอบคลุมทุกฝ่ายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน” (From Vision to Action: Inclusive 
Partnership for Sustainable Development) ซึ่งเน้นการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักในการด าเนินการ ในช่วงที่ไทยเป็นประธานกลุ่ม ๗๗ ไทยได้จัดการ
ประชุมที่ส าคัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตาม SEP ได้แก่ การประชุม G-77 Bangkok 
Roundtable on Sufficiency Economy: An Approach to Implementing the 
Sustainable Development Goals การประชุม G-77 Meeting of Experts on ICT and 
Sustainable Development for South-South Cooperation การประชุ ม  High-level 
Panel of Eminent Personality of the South ก า ร ป ร ะ ชุ ม  G7 7  Meeting on 
Investment for Sustainable Development การประชุม SEP in Business: A G-77 
Forum on the Implementation of the Sustainable Development Goals แ ล ะ 
การหารือเชิงลึกในหัวข้อ “SEP for SDGs” ในการประชุมกลุ่ม ๗๗ ระดับรัฐมนตรี  
โดยรัฐมนตรีกลุ่ม ๗๗ ได้ยอมรับ โดยปรากฏในปฏิญญาระดับรัฐมนตรีของกลุ่ม ๗๗ ตั้งแต่ 
ปี ๒๕๕๙ ว่า SEP เป็นแนวทางหนึ่งในการอนุวัติเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งใช้ได้จริงและ
มีความเป็นสากล เห็นได้ชัดจากการน าไปประยุกต์ใช้และประสบความส าเร็จ 

๔.๒.๓  ไทยเข้าร่วมการประชุมระดับสูงของสหประชาชาติเรื่องความร่วมมือใต้ -ใต้ ครั้งที่ ๒ 
(Second High-level United Nations Conference on South-South Cooperation 
หรือ BAPA+40) เมื่อวันที่ ๑๗-๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ กรุงบัวโนสไอเรส สาธารณรัฐ
อาร์เจนตินา โดยไทยได้จัดกิจกรรมคู่ขนานหัวข้อ “Shaping the Future of Regional 
South – South Cooperation: Sharing the ASEAN Experiences and Nurturing 
Synergies across Regions” (ร่วมกับเวียดนาม ส านักเลขาธิการอาเซียน UNOSSC 
ESCAP และ Asia Foundation) เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ และได้ร่วมจัดนิทรรศการ
น าเสนอตัวอย่างความร่วมมือใต้ – ใต้ที่สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านการเผยแพร่
หนังสือ/เอกสารเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ SEP และโครงการ SEP for SDGs ของไทย 
ในประเทศต่าง ๆ เช่น ติมอร์ - เลสเต เลโซโท สปป.ลาว ชิลี ตองกา และมองโกเลีย  
เป็นต้น รวมถึงน าเสนอบทบาท การเป็นประธานอาเซียนของไทย นอกจากนี้ มีการฉาย  



๔.๒.๒-๗ 

 

วีดิทัศน์โครงการ SEP ของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศในต่างประเทศด้วย และยังได้
ร่วมเจรจาเอกสารผลลัพธ์ของการประชุม โดยสามารถผลักดันให้เอกสารผลลัพธ์บรรจุ 
การยอมรั บ ว่ า  “homegrown development approach” เป็ นแนวทางส าหรั บ 
ความร่วมมือใต้  - ใต้ เ พ่ือการพัฒนาที่ยั่ งยืน ซึ่ งมีนัยถึงการสนับสนุนการน า SEP  
มาประยุกต์ใช้เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

๔.๒.๔  ในปี ๒๕๖๒ กระทรวงการต่างประเทศ (โดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ) ได้ร่วม
ขับเคลื่อนนโยบาย SEP for SDGs Partnership สร้างหุ้นส่วนความร่วมมือเพ่ือส่งเสริม 
การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนา  
ที่ยั่งยืน โดยได้ร่วมมือกับนานาประเทศภายใต้กรอบความร่วมมือทวิภาคี ไตรภาคี และ 
พหุภาคี เพ่ือเผยแพร่ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และพิจารณาน า SEP ไปประยุกต์ใช้ 
ในต่างประเทศ โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานและสถาบันการศึกษา อาทิ 
กระทรวงมหาดไทย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยศิลปากร ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ 
ได้แก่ (๑) การจัดหลักสูตรการอบรมระยะสั้นหัวข้อเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงแก่เจ้าหน้าที่ประเทศก าลังพัฒนา ๕๓ ประเทศ ๑๒๑ คน (ช่วงเดือนมกราคม-
มิถุนายน ๒๕๖๒) (๒) การจัดหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาโทนานาชาติ (Thai 
International Postgraduate Programme: TIPP) ในสาขาที่เกี่ยวกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทแก่เจ้าหน้าที่รัฐจากประเทศ
ก าลังพัฒนา ๑๑ ประเทศ อาทิ สปป.ลาว เนปาล แทนซาเนีย เวียดนาม เฮติ และยูกันดา 
รวม ๑๕ คน มาศึกษาในสถาบันการศึกษาของประเทศไทย และ (๓) การจัดฝึกอบรม
ภายใต้กรอบความร่วมมือไตรภาคี เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แก่เจ้าหน้าที่จากประเทศก าลังพัฒนา โดยได้รับความร่วมมือจากหุ้นส่วนเพ่ือการพัฒนา 
อาทิ  Korea International Cooperation Agency (KOICA) ส านั ก งาน เลขาธิ กา ร 
แผนโคลัมโบ และสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการของกระทรวงการต่างประเทศ 
(๔) การด าเนินโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ในประเทศก าลังพัฒนา  ในปี ๒๕๖๒ มีประเทศที่ร่วมด าเนิน
โครงการพัฒนาที่น าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้และริเริ่มโครงการกับไทย
แล้ว ๒๖ ประเทศ และอีก ๖ ประเทศแสดงความประสงค์ร่วมมือกับไทย (๕) การขยาย
เครือข่ายการเรียนรู้เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ การจัดบรรยายสรุป 
จัดนิทรรศการ เผยแพร่ผลการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ ใช้ 
ในต่างประเทศผ่านทางสื่อต่าง ๆ การจัดประกวดเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ อาทิ แผ่นพับ คลิปวิดีโอ เพ่ือเผยแพร่เกี่ยวกับ SEP for 
SDGs Partnership และร่วมกับองค์การสหประชาชาติเผยแพร่เกี่ยวกับ SEP for SDGs 
Partnership ทั้งนี้ ในปี ๒๕๖๒ ได้จัดนิทรรศการไปแล้ว ๔ ครั้ง ได้แก ่
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๑) การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับ SEP for SDGs Partnership ในการประชุม Asia-Pacific 
Forum on Sustainable Development (APFSD) 2019 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ 
(ESCAP) ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ 

 ๒) การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับ SEP for SDGs Partnership ในการประชุมประจ าปีของ
คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติส าหรับเอเชียและแปซิฟิก  
สมัยที่ ๗๕ ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ (ESCAP) ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

 ๓) การจัดนิทรรศการงาน European Development Days 2019 (EDD 2019)  
ณ กรุงบรัสเซลล์ ประเทศเบลเยี่ยม ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

 ๔) การจัดนิทรรศการเก่ียวกับ SEP for SDGs ในงานก้าวพอดี (A Bright Leap Forward) 
ณ หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๙-๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

๕. การด าเนินงานระยะต่อไป 

๕.๑ ส่งเสริมและขยายผลต่อยอดการขับเคลื่อนการน าใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สนับสนุน
การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  

๕.๑.๑ ขยายผลการขับเคลื่อน SEP for SDGs in Action ในระดับพื้นที่ โดยประสานความร่วมมือ
กับภาคีเครือข่ายที่เป็นหุ้นส่วนการพัฒนา อาทิ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ เครือข่าย SDG 11 Nexus กลุ่มธุรกิจเพ่ือสังคม เชื่อมโยงความร่วมมือและ
กลไกในระดับพ้ืนที่เพ่ือผลักดันประเด็นการพัฒนาที่ยั่งยืนบนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้เป็นรูปธรรม เกิดความยั่งยืนและยังประโยชน์สู่สาธารณชน
อย่างแท้จริง  

๔.๑.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายการพัฒนาที่ประสบผลส าเร็จในการขับเคลื่อนการพัฒนา  
ที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยจัดให้มีการประกวดการขับเคลื่อน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือบรรลุเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ (SEP for SDGs Award) เพ่ือกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจในการน าใช้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน   

๕.๒ การสื่อสารสาธารณะ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยจัดการ 
องค์ความรู้และเผยแพร่ตัวอย่างที่เป็นต้นแบบความส าเร็จเพื่อน าไปสู่การเรียนรู้ ขยายผลการพัฒนา
ทั้งในประเทศ และในเวทีประชาคมโลก โดยพัฒนาระบบการเรียนรู้ SEP for SDGs ออนไลน์  
(E-Learning) และส่งเสริมการจัดท าชุดความรู้ SEP for SDGs (Knowledge Kits) เพ่ือเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์สู่สาธารณะในวงกว้าง รวมทั้งพัฒนาแนวทางการสื่อสารสาธารณะที่เข้าถึง  
ทุกกลุ่มเป้าหมาย  

จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
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๖. มติที่ประชุม 

 

 
 

 

  
 



 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องเพ่ือทราบ 
 

๔.๒.๓ รายงานความคืบหน้าการขับเคลื่อน 
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  

และการด าเนินงานในระยะต่อไป 



๔.๒.๓-๑ 

ระเบียบวาระที่ ๔   เร่ืองเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๔.๒.๓ รายงานความคืบหน้าการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

และการด าเนินงานในระยะต่อไป  
๑. ความเป็นมา 

๑.๑ นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ร่วมกับ
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม (สผ.) เป็นหน่วยงานหลัก  
ในการพัฒนาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ให้เป็นที่ยอมรับและถูกน ามาใช้เป็น
กรอบในการวางแผนพัฒนาประเทศอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจาก SEA เป็นกระบวนการศึกษาวิเคราะห์ 
ประเมินศักยภาพ และขีดความสามารถในการรองรับของสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การพัฒนานโยบาย แผน
และแผนงาน โดยบูรณาการทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเปรียบเทียบทางเลือก  
ในการตัดสินใจ ซึ่งท าให้การตัดสินใจนั้นมีคุณภาพ รอบคอบ โปร่งใส และมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  

๑.๒ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายกรัฐมนตรีได้ลงนามในค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ภายใต้คณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) เพ่ือเป็นกลไก 
ในการขับเคลื่อนและน าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์มาใช้กับการวางแผนพัฒนาประเทศ 
โดยมีนายปีติพงศ์ พ่ึงบุญ ณ อยุธยา เป็นประธาน และมี สศช. และ ส านักงานนโยบายและ 
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เป็นฝ่ายเลขานุการร่วม  เพ่ือจัดท า (ร่าง) ข้อเสนอ 
การจดัท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ และ (ร่าง) แนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ (SEA Guideline) 

๑.๓ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ ในการประชุม กพย. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ได้มีมติสรุปได้ดังนี้ 

๑.๓.๑ เห็นชอบในหลักการของ (ร่าง) ข้อเสนอการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
และ (ร่าง) แนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA Guideline)  

๑.๓.๒ เห็นชอบให้มีการแต่งตั้ งคณะกรรมการระดับชาติ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน  
เพ่ือขับเคลื่อนภารกิจที่เกี่ยวข้องกับ SEA โดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการหารือร่วมกับ
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ในการพิจารณาความเหมาะสมในการตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาระบบและขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ภายใต้ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี  

๑.๓.๓ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ถึงความส าคัญของ SEA และแนวทางการด าเนินงานที่ชัดเจน 

๒. การด าเนินงานที่ผ่านมา 

ส านักงานฯ ได้ด าเนินการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

๒.๑ โครงการน าร่องการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์กับการพัฒนาเชิงพื้นที่: จังหวัดระยอง 
ภายใต้ความร่วมมือกับธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB) 

๒.๑.๑ วัตถุประสงค์โครงการ เพ่ือทดลองน าแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
(กันยายน ๒๕๖๑) ไปด าเนินการประยุกต์ใช้ในการศึกษาจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาพ้ืนที่ และน าประสบการณ์และบทเรียนที่ได้รับจากโครงการน าร่อง 
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SEA ของแผนแม่บทการพัฒนาจังหวัดระยอง มาทบทวนและปรับปรุงแนวทางการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของประเทศ ให้มีความถูกต้องและเหมาะสม ตลอดจนเพ่ือน า 
SEA เข้าสู่กระบวนการทบทวนแผนแม่บทการพัฒนาจังหวัดระยอง เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
จังหวัด 

๒.๑.๒ กิจกรรมที่ส าคัญของโครงการ มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและระดมความคิดเห็นกับ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จ านวน ๔ ครั้ง ได้แก่ 

๑) ครั้งที่ ๑ การก าหนดขอบเขตและประเมินข้อมูลพื้นฐาน  

๒) ครั้งที่ ๒ การประเมินผลกระทบของแผนพัฒนาจังหวัดระยอง ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕  

๓) ครั้งที่ ๓ การก าหนดแนวทางการพัฒนาจังหวัดระยองอย่างยั่งยืน  

๔) ครั้งที่ ๔ บทเรียนที่ได้รับจากการด าเนินงานโครงการน าร่องการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์กับการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ และการปรับปรุงแนวทางการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (กันยายน ๒๕๖๑)  

๒.๒ การสร้างความรู้ความเข้าใจด้าน SEA ให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ภายใต้โครงการขับเคลื่อน 
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ งบประมาณปี ๒๕๖๒  

โดยผ่านการจัดฝึกอบรมทางวิชาการด้าน SEA ให้กับผู้ท าการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ 
การประชุมสัมมนาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รวมทั้งการปรับปรุงและพัฒนาข้อเสนอการจัดท า  
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA 
Guideline) ของประเทศให้มีความเหมาะสม ซึ่งมีกิจกรรมที่ส าคัญ ประกอบด้วย 

๒.๒.๑ การฝึกอบรมทางวิชาการด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ จ านวน ๖ ครั้ง  
ทั่วประเทศ (ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม สถาบันการศึกษา/
บริษัทที่ปรึกษา จ านวน ๙๐๐ คน)  

๒.๒.๒ การประชุมระดมความคิดเห็น เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาข้อเสนอการจัดท าการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ และแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA 
Guideline) (กันยายน ๒๕๖๑) ให้มีความเหมาะสมและชัดเจนในการน าไปสู่การปฏิบัติ  

๒.๒.๓ การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ SEA และเผยแพร่ความส าคัญของ 
SEA ให้กับประชาชนทั่วไปและภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องรับทราบ และรับฟังความคิดเห็น
เกี่ยวกับการขับเคลื่อนและจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของประเทศไทย  

๒.๓ การน า SEA มาใช้ในการวางแผนพัฒนารายสาขาและเชิงพื้นที่ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการผลักดันการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์มาใช้กับการวางแผน
พัฒนาเชิงสาขาและเชิงพ้ืนที่ จ านวน ๗ โครงการ ได้แก่ 

๒.๓.๑ กระทรวงพลังงาน จัดท าโครงการศึกษา SEA ส าหรับพื้นที่จัดตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้ 

๒.๓.๒ ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ จัดท าโครงการศึกษา SEA ในพ้ืนที่ลุ่มน้ า ๕ แห่ง คือ พ้ืนที่
ลุ่มน้ าชี ลุ่มน้ ามูล ลุ่มน้ าสะแกกรัง ลุ่มน้ าปราจีนบุรี และลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

๒.๓.๓ ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จัดท าโครงการ SEA  
ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
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๓. การหารือร่วมกับคณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  

สศช. ได้จัดประชุมหารือร่วมกับคณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ๒ ครั้ง ได้แก่ 
เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม และ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
โดยมีนายปีติพงศ์ พ่ึงบุญ ณ อยุธยา เป็นประธาน เพ่ือพิจารณาแนวทางในการขับเคลื่อน SEA มาใช้ใน 
การวางแผนพัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ และ (ร่าง) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย 
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ พ.ศ. .... ที่ สศช. ได้ปรับปรุงรายละเอียดหลังจากได้มีการหารือ
ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และประธานอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ (นายปีติพงศ์ พ่ึงบุญ ณ อยุธยา) ในการพิจารณาความเหมาะสมในการตั้งคณะกรรมการพัฒนา
ระบบและขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ภายใต้ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ พ.ศ. .... โดยมีรายละเอียด สรุปได้ดังนี้ 

๓.๑ ประเด็นท้าทายในการขับเคลื่อน SEA จากการผลักดัน SEA มาใช้ในการวางแผนพัฒนาประเทศ
อย่างเป็นรูปธรรมในช่วงที่ผ่านมา พบว่า ประเทศไทยยังขาดปัจจัยส าคัญและจ าเป็นที่จะขับเคลื่อน 
SEA ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ ใน ๔ ประเด็น ได้แก่ 

๓.๑.๑ ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความเข้าใจ SEA ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ซึ่งจะเป็น 
ผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการจัดท า SEA ผ่านการฝึกอบรม และ/หรือ เป็นที่ปรึกษา 
ในโครงการการจัดท า SEA ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ 

๓.๑.๒ การตระหนักถึงความส าคัญและจ าเป็นของ SEA ในกระบวนการวางแผนที่จะน าไปสู่
ความยั่งยืน ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดท าแผน/แผนงานในระดับต่างๆ ตั้งแต่ผู้บริหาร
ระดับสูง ไปจนถึงเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ รวมไปถึงความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
การจัดท า SEA 

๓.๑.๓ องค์ความรู้และฐานข้อมูลเพื่อการจัดท า SEA ที่เป็นระบบ เช่น ผลงาน SEA ที่ผ่านมาทั้ง
ในและต่างประเทศ ผู้เชี่ยวชาญด้าน SEA ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องในรายสาขา/พ้ืนที่ เครื่องมือ
ต่างๆ พร้อมตัวอย่างในกระบวนการ SEA เป็นต้น 

๓.๑.๔ กลไกเชิงสถาบันที่จะรองรับการขับเคลื่อน SEA ที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือสร้างแรงจูงใจ 
ในการน า SEA มาใช้ในกระบวนการวางแผน/แผนงาน เช่น การบังคับใช้ทางกฎหมาย  
การสร้างแรงจูงใจผ่านระบบงบประมาณของประเทศ เป็นต้น  

๓.๒ แนวทางในการขับเคลื่อนระบบ SEA มาใช้ในการวางแผนพัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยให้ความส าคัญกับการสร้างความชัดเจนใน ๔ ประเด็น ดังนี้ 

๓.๒.๑ ด้านการพัฒนากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่จ าเป็นให้มีความชัดเจน  โดย
ระยะแรก (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ควรออกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดท า 
SEA เพ่ือเป็นกลไกบังคับใช้กฎหมายส าหรับการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และในระยะต่อไปอาจพิจารณาความเหมาะสมที่จะก าหนดเป็น
กฎหมายเฉพาะ  

๓.๒.๒ ด้านการพัฒนาองค์กรและกลไกการบริหารจัดการ ควรประกอบด้วย ๑) คณะรัฐมนตรี  
๒) คณะกรรมการพัฒนาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  ๓) ส านักงานสภา



๔.๒.๓-๔ 

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ๔) คณะกรรมการระดับนโยบาย ในรายสาขาหรือ
เชิงพ้ืนที่ และ ๕) หน่วยงานเจ้าของแผนหรือแผนงาน  

๓.๒.๓ ด้านการพัฒนากระบวนการ SEA ให้มีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เข้าใจ และสามารถมีส่วนร่วมได้อย่างเหมาะสม ควรประกอบด้วย การ
กลั่นกรอง การก าหนดขอบเขต การพัฒนาและประเมินทางเลือก การก าหนดมาตรการเพ่ือ
ความยั่งยืน การจัดท ารายงาน การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล และการมีส่วนร่วม 

๓.๒.๔ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบ SEA 
ควรด าเนินการพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพบุคลากรของหน่วยงานต่างๆ ดังนี้  

๑) การฝึกอบรมเฉพาะกลุ่มให้กับหน่วยงานและภาคีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น  

(๑) ผู้บริหารระดับสูงและระดับกลาง เพ่ือสร้างความตระหนักถึงความส าคัญและความ
จ าเป็นของ SEA เพ่ือให้เกิดการสนับสนุนเชิงนโยบายให้มีการน า SEA มาใช้อย่าง
จริงจัง  โดยแทรกความรู้ SEA ในหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง/กลางต่างๆ 

(๒) เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานด้านการวางแผน/แผนงานที่เกี่ยวข้องในการจัดท า SEA 
เพ่ือให้จัดท า TOR และน า SEA ไปใช้ในกระบวนการวางแผน/แผนงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้ง คณะกรรมการก ากับด้านวิชาการในการจัดท า SEA เพ่ือให้
ก ากับงานได้อย่างเหมาะสม 

(๓) นักวิชาการและบริษัทที่ปรึกษา เพ่ือให้มีสรรถนะเชิงเทคนิค โดยจัดหลักสูตร
เข้มข้น เน้นรายละเอียดแต่ละขั้นตอน วิธีการและเครื่องมือต่างๆ เพ่ือให้สามารถ
เลือกใช้วิธีการศึกษาที่หลากหลาย ถูกต้อง และเหมาะสม  

(๔) กลุ่มนักศึกษา โดยควรสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย เพ่ือจัดหลักสูตรพัฒนา
บุคลากรในระยะยาว 

๒) การพัฒนาแนวทางการจัดท า SEA โดยเฉพาะการประเมินผล จากการสรุปและ
สังเคราะห์บทเรียน และความส าเร็จ จากการผลักดันการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์มาใช้กับการวางแผนพัฒนาเชิงสาขาและเชิงพ้ืนที่ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
ได้แก่ แผนแม่บทลุ่มน้ าต่างๆ แผนพัฒนาจังหวัด เป็นต้น ทั้งจากมุมมองของเจ้าของ
แผน/แผนงาน บริษัทที่ปรึกษา และคณะกรรมการก ากับฯ เพ่ือน าไปปรับปรุง 
แนวทางการจัดท า SEA ของไทยให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

๓) การผลักดันให้มีการจัดท า SEA น าร่อง ในรายสาขาให้มากขึ้น และพัฒนาศูนย์/ระบบ
ข้อมูล SEA ที่รวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการจัดท า SEA และผลการศึกษา SEA  
ของทั้งในและต่างประเทศ ให้เป็นระบบและง่ายต่อการเข้าถึงและสืบค้น 

๔. (ร่าง) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ พ.ศ. ....  

สศช. ได้มีการหารือร่วมกับส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และประธานอนุกรรมการการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (นายปีติพงศ์ พ่ึงบุญ ณ อยุธยา) เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ในการพิจารณา
ความเหมาะสมในการตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบและขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ ภายใต้ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ พ.ศ. .... 
ประกอบกับ จัดประชุมหารือร่วมกับคณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์แล ะ



๔.๒.๓-๕ 

ผู้เชี่ยวชาญด้าน SEA เพ่ือพิจารณาแนวทางการปรับปรุง (ร่าง) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯ ซึ่งสรุป
สาระส าคัญของ (ร่าง) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
พ.ศ. ....  ได้ดังนี้ 

๔.๑ เหตุผลความจ าเป็น 

การจัดท าแผนหรือแผนงานของหน่วยงานรัฐ จ าเป็นต้องน าเครื่องมือและกระบวนการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ไปใช้ เพ่ือประกอบการวิเคราะห์ถึงขีดความสามารถในการรองรับ 
ของสภาพแวดล้อมที่สะท้อนถึงความส าคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งจะต้องอยู่บนพ้ืนฐานของ  
การพัฒนาที่ก่อให้เกิดความสมดุลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ภารกิจการ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์จะเกิดผลเป็นรูปธรรมได้อย่างเหมาะสมกับบริบทประเด็น  
การพัฒนาได้ จ าเป็นต้องมีกลไกสนับสนุนการพัฒนาระบบการประเมินและการขับเคลื่อน 
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ให้เกิดขึ้นในกระบวนการจัดท าแผนและแผนงาน โดยมี
การก าหนดประเภท หลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางของการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
รวมทั้งการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และขีดความสามารถในการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ ตลอดจนการติดตามและประเมินผลการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ จึงจ าเป็นต้องออกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีนี้ 

๔.๒ สาระส าคัญ ประกอบด้วย ๓ หมวด สรุปสาระส าคัญ ได้ดังนี้ 

หมวด ๑ คณะกรรมการพัฒนาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

๑) คณะกรรมการพัฒนาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (กสย.)  

(๑) องค์ประกอบของ กสย. ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรี  หรือ รองนายกรัฐมนตรี 
ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธาน มีกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจ านวน ๑๕ คน 
ได้แก่ ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลัดกระทรวง
พลังงาน ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ 
ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และประธานสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รวมทั้ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในด้าน SEA ด้านเศรษฐกิจ 
ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง จ านวนไม่เกิน ๙ คน 
โดยมีเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นกรรมการและเลขานุการ 

(๒) อ านาจหน้าที่ของ กสย. ที่ส าคัญ ได้แก่ ๑) ก าหนดนโยบาย แนวทางการพัฒนา และ
กลไกในการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาประเทศ
อย่างยั่งยืน แล้วเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้ความเห็นชอบ ๒) เสนอแนะประเภทของ
แผนหรือแผนงานที่ต้องท า SEA ๓) ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ๔) เสนอแนะการสร้างขีดความสามารถและส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจในการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของหน่วยงานของรัฐและเอกชน 
และ ๕) ติดตามและประเมินผล SEA ตลอดจนให้ค าแนะน าหรือข้อเสนอแนะ เพ่ือแก้ไข
ปัญหาหรืออุปสรรคของ SEA  



๔.๒.๓-๖ 

๒) ส านักงานเลขานุการของ กสย. ได้แก่ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
โดยมีอ านาจหน้าที่สนับสนุนการด าเนินงานของ กสย.  

หมวด ๒ ประเภทแผนหรือแผนงานในการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ซึ่งต้องท า SEA  

๑) รายสาขา ได้แก่ (๑) แผนด้านคมนาคม (๒) แผนพัฒนาพลังงานและแผนส ารวจและพัฒนา
ปิโตรเลียม และ (๓) แผนการบริหารจัดการแร่ 

๒) เชิงพื้นที่ ได้แก่ (๑) ผังเมือง ตามที่คณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติก าหนด (๒) แผน
บริหารจัดการลุ่มน้ าหรือแผนพัฒนาชายฝั่งทะเล (๓) แผนพัฒนาพ้ืนที่เฉพาะหรือพ้ืนที่พิเศษ และ  
(๔) แผนพัฒนานิคมอุตสาหกรรม เขตประกอบการอุตสาหกรรม หรือการพัฒนาพ้ืนที่ที่มีลักษณะ
คล้ายคลึงกัน 

ทั้งนี้ รายละเอียดของระดับของประเภทแผนหรือแผนงานซึ่งต้องมีการจัดท าการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ใน ๑) และ ๒) ตามที่ กสย. ก าหนด รวมทั้ง แผนหรือแผนงานใน
รายสาขาหรือเชิงพ้ืนที่ นอกเหนือจาก ๑) และ ๒) ตามที่ กสย. ก าหนด โดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี 

หมวด ๓ การจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  

๑) ในการจัดท า SEA ให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางในการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ที่ กสย. ก าหนดเป็นกรอบในการจัดท า  ทบทวน หรือปรับปรุง 
แผนหรือแผนงาน 

๒) ให้หน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าแผนหรือแผนงาน ต้องจัดเตรียมงบประมาณ
และบุคลากรรองรับ เพื่อท า SEA และต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และประชาชนที่เกี่ยวข้องตามแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ที่ กสย. 
ก าหนด 

๓) เมื่อหน่วยงานของรัฐได้จัดท าแผนหรือแผนงาน พร้อมทั้งท า SEA แล้วเสร็จ ให้น าเสนอ
คณะกรรมการระดับนโยบายที่ก ากับดูแลการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐนั้น หรือ
คณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรีก าหนด แล้วแต่กรณี ก่อนน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบหรือ
พิจารณาต่อไป 

๔) ให้หน่วยงานของรัฐติดตามการด าเนินงานตามแผนหรือแผนงาน โดยค านึงถึงความสอดคล้อง
กับ SEA ที่ได้จัดท าไว้ และรายงานให้ กสย. ทราบ เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการพัฒนาระบบ SEA 
ของประเทศต่อไป 

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระที่ ๔.๒.๓-๑) 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  

๕. มติที่ประชุม 

             
             
             
             



เอกสารประกอบวาระท่ี ๔.๒.๓-๑ 

บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ พ.ศ. .... 

 

 

หลักการ 

ให้การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าแผน
หรือแผนงานของหน่วยงานภาครัฐให้มีการค านึงถึงปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม ร่วมกับปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และปัจจัยอ่ืนๆ และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม เพ่ือให้การพัฒนาประเทศ
เป็นไปตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ 
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม  

 

เหตุผล 

โดยที่การจัดท าแผนหรือแผนงานของหน่วยงานรัฐ จ าเป็นต้องน าเครื่องมือและกระบวนการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ไปใช้ เพ่ือประกอบการวิเคราะห์ถึงขีดความสามารถรองรับของสภาพแวดล้อม  
ที่สะท้อนถึงความส าคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งจะต้องอยู่บนพ้ืนฐานของการพัฒนาที่ก่อให้เกิดความสมดุล
ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ภารกิจการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์จะเกิดผล
เป็นรูปธรรมได้อย่างเหมาะสมกับบริบทประเด็นการพัฒนาได้ จ าเป็นต้องมีกลไกสนับสนุนการพัฒนาระบบ  
การประเมินและการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ให้เกิดขึ้นในกระบวนการจัดท าแผน
และแผนงาน โดยมีการก าหนดประเภท หลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางของการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ รวมทั้งการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และขีดความสามารถในการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ ตลอดจนการติดตามและประเมินผลการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  
จึงจ าเป็นต้องออกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีนี้ 

  



 
 

 

 

 

 

ร่าง 
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 

ว่าด้วยการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ พ.ศ. .... 
-------------------------------------------------------------- 

โดยที่เป็นการสมควรให้น าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์มาเป็นเครื่องมือในการส่งเสริม
และสนับสนุนการจัดท าแผนหรือแผนงานของหน่วยงานภาครัฐให้มีการค านึงถึงความสมดุลของปัจจัยทางด้าน
สิ่งแวดล้อม ร่วมกับปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และปัจจัยอ่ืนๆ อย่างรอบด้าน และเปิดโอกาสให้ทุกภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม เพ่ือให้แผนหรือแผนงานเพ่ือการพัฒนาของภาครัฐน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม 

การขับเคลื่อนให้การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์เกิดผลเป็นรูปธรรมและมีความชัดเจนและ
สนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐน าไปปฏิบัติให้สอดคล้องกัน จ าเป็นต้องมีการก าหนดนโยบาย แนวทางการพัฒนา
และกลไก ประเภทของแผนหรือแผนงานที่ต้องจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ หลักเกณฑ์
วิธีการและแนวทางปฏิบัติ รวมทั้งการใช้กฎหมาย การสร้างขีดความสามารถและความรู้ความเข้าใจ ตลอดจน
การติดตามและประเมินผลการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ จึงจ าเป็นต้องออกระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีนี้ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 
นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมตรี จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้  

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ พ.ศ. ....” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับแก่หน่วยงานของรัฐ เมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 

“การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์” (Strategic Environmental Assessment: SEA) 
หมายความว่า กระบวนการที่ใช้ในการวิเคราะห์ระดับยุทธศาสตร์ ซึ่งบูรณาการมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ให้ได้สมดุลและเหมาะสมกับการพัฒนา และน าผลการประเมินไปใช้ประกอบการด าเนินงานของ
แผนหรือแผนงานการพัฒนาไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 



 
 

“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอ่ืนของรัฐ ที่มีหน้าที่และอ านาจตามกฎหมายในการจัดท าแผนหรือแผนงาน 
ที่ก าหนดตามระเบียบนี้ 

“คณะกรรมการระดับนโยบาย” หมายความว่า คณะกรรมการที่มีอ านาจตามกฎหมายในการอนุมัติ
หรือให้ความเห็นชอบต่อแผนหรือแผนงาน ที่ก าหนดตามระเบียบนี้ 

หมวด ๑ 
คณะกรรมการพัฒนาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ข้อ ๔  ให้มี “คณะกรรมการพัฒนาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ” เรียกโดยย่อว่า 
“กสย.” ประกอบด้วย  

(๑) นายกรัฐมนตรี หรือ รองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย ประธานกรรมการ 
(๒)  ปลัดกระทรวงการคลัง กรรมการ 
(๓) ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ กรรมการ 
(๔) ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรรมการ 
(๕) ปลัดกระทรวงคมนาคม กรรมการ 
(๖) ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กรรมการ 
(๗) ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรรมการ 
(๘) ปลัดกระทรวงพลังงาน กรรมการ 
(๙) ปลัดกระทรวงมหาดไทย กรรมการ 
(๑๐) ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กรรมการ 
(๑๑) ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี กรรมการ 
(๑๒) เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา กรรมการ 
(๑๓) เลขาธิการส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ กรรมการ 
(๑๔) ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ กรรมการ 
(๑๕) ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยหรือผู้แทน กรรมการ 
(๑๖) ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือผู้แทน กรรมการ 
(๑๗) ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ประจักษ์ กรรมการ 

ในด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับแผนหรือแผนงานที่ต้องท า 
การประเมนิสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ตามระเบียบนี้ 
ซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง จ านวนไม่เกิน ๙ คน 

(๑๘) เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการและเลขานุการ 



 
 

(๑๙) เลขาธิการส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ  กรรมการ 
และสิ่งแวดล้อม และผู้ช่วยเลขานุการ 

(๒๐) รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการ 
ที่เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมอบหมาย และผู้ช่วยเลขานุการ 

ข้อ ๕ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ ากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์และไม่มีลักษณะ
ต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๒) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๓) เป็นผู้ซึ่งศาลมีค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือ

ความผิดลหุโทษ 
(๔) เป็นผู้ถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกเพราะกระท าความผิด 
(๕) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
(๖) เป็นสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการหรือ

ผู้ด ารงต าแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของพรรค
การเมือง 

ข้อ ๖ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสามปีนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง และอาจ
ได้รับแต่งตัง้อีกได้แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 

ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งตามวาระ หากยังมิได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
ขึ้นใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ และมีการแต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งตนแทนนั้น เว้นแต่จะมีระยะเวลาเหลือไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่แต่งตั้งกรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิขึ้น
แทนต าแหน่งที่ว่างก็ได ้

ในกรณีที่ยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคสาม ให้ กสย. ประกอบด้วย  กรรมการ 
ที่เหลืออยู่ 

ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มข้ึนในระหว่างที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งไว้แล้ว
ยังมีวาระอยู่ในต าแหน่ง ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งเพ่ิมขึ้นนั้นอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้แต่งตั้งไว้แล้ว 

ข้อ ๗ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามข้อ ๖ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 



 
 

(๓) นายกรัฐมนตรีให้ออก เพราะบกพร่องหรือทุจริตต่อหน้าที่ หรือมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือ
หย่อนความสามารถ 

(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๕ 

ข้อ ๘ การประชุม กสย. ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด  
จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่
อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม 

มติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียง
เท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

ข้อ ๙ ให้ กสย. มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ก าหนดนโยบาย แนวทางการพัฒนาและกลไกในการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน แล้วเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ 

(๒) เสนอแนะประเภทของแผนหรือแผนงานที่ต้องท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  
ในหมวด ๒ ประเภทของการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  

(๓) ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ที่ส่งเสริมให้
เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

(๔) เสนอแนะการสร้างขีดความสามารถและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ของหน่วยงานของรัฐและเอกชน 

(๕) ติดตามและประเมินผลการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ตลอดจนให้ค าแนะน าหรือ
ข้อเสนอแนะ เพื่อแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคของการน าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ไปใช้ให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ 

(๖) เสนอแนะให้มีกฎหมาย ปรับปรุงหรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ เพ่ือสนับสนุนหรือส่งเสริมให้เกิด
การพัฒนาระบบการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

(๗) ออกประกาศ และค าสั่ง เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
(๘) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะท างาน หรือที่ปรึกษา เพ่ือด าเนินการใดๆ ตามท่ี กสย. มอบหมาย 
(๙) เชิญบุคคล ผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือมาชี้แจงหรือให้ข้อมูลต่อ กสย. 
(๑๐) รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะรัฐมนตรีอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
(๑๑) ปฏิบัติการอ่ืนใดเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบนี้  

ข้อ ๑๐ ให้น าความในข้อ ๘ มาใช้บังคับกับการประชุมคณะอนุกรรมการ หรือคณะท างาน ซึ่ง กสย. 
แต่งตั้ง ตามข้อ ๙ (๗) โดยอนุโลม 

ข้อ ๑๑ ให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ท าหน้าที่ส านักงานเลขานุการของ 
กสย. และให้มีหน้าที่ในการสนับสนุนการด าเนินงานของ กสย. ดังนี้ 



 
 

(๑) ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่ต้องจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ เพ่ือให้
การประเมินในด้านต่างๆ มีความสอดคล้องและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนศึกษา วิเคราะห์ รวมทั้งรวบรวม
ข้อมูลและข้อคิดเห็น หรือด าเนินการใดๆ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของ กสย. 

(๒) ติดตามและประเมินผลการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของหน่วยงานต่างๆ รวมทั้ง
วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข เสนอ กสย. เพื่อพิจารณา 

(๓) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ กสย. มอบหมาย 

ข้อ ๑๒ เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงานของ กสย. ให้หน่วยงานของรัฐให้ความร่วมมือและสนับสนุน
การด าเนินงานของ กสย. ตามระเบียบนี้ 

ข้อ ๑๓ ค่าใช้จ่ายส าหรับเบี้ยประชุม ค่าตอบแทน รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของ 
กสย. คณะอนุกรรมการ คณะท างาน และท่ีปรึกษา ที่ กสย. แต่งตั้ง ให้เบิกจ่ายได้ตามระเบียบของทางราชการ 
โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

หมวด ๒ 
ประเภทแผนหรือแผนงานในการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ข้อ ๑๔ ให้ประเภทของแผนหรือแผนงาน ซึ่งต้องท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  
มีดังต่อไปนี้ 

(๑) รายสาขา 
(๑.๑) แผนด้านคมนาคม  
(๑.๒) แผนพัฒนาพลังงานและแผนส ารวจและพัฒนาปิโตรเลียม 
(๑.๓) แผนการบริหารจัดการแร่ 

(๒) เชิงพ้ืนที่  
(๒.๑) ผังเมือง ตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติก าหนด  
(๒.๒) แผนบริหารจัดการลุ่มน้ าหรือแผนพัฒนาชายฝั่งทะเล  
(๒.๓) แผนพัฒนาพื้นที่เฉพาะหรือพ้ืนที่พิเศษ  
(๒.๔) แผนพัฒนานิคมอุตสาหกรรม เขตประกอบการอุตสาหกรรม หรือการพัฒนาพ้ืนที่ที่มี
ลักษณะคล้ายคลึงกัน 

(๓) รายละเอียดของระดับของแผนหรือแผนงาน ซึ่งต้องจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ใน (๑) และ (๒) ตามที่ กสย. ก าหนด 

(๔) แผนหรือแผนงานในรายสาขาหรือเชิงพ้ืนที ่นอกเหนือจาก (๑) และ (๒) ทั้งนี้ ตามที่ กสย. ก าหนด 
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

 



 
 

หมวด ๓ 
การจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ข้อ ๑๕ ในการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และแนวทางในการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ที่ กสย. ก าหนดเป็นกรอบในการจัดท า 
ทบทวน หรือปรับปรุง แผนหรือแผนงาน ทั้งนี้ ให้หน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าแผนหรือ
แผนงาน ต้องจัดเตรียมงบประมาณและบุคลากรรองรับ เพ่ือท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ และ
ต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนที่เกี่ ยวข้องตามแนวทางการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ที่ กสย. ก าหนด 

ข้อ ๑๖ ในกรณีที่มีความจ าเป็น ให้หน่วยงานของรัฐจัดท าหรือปรับปรุงแนวทางการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์รายสาขาหรือเชิงพ้ืนที่เพ่ิมเติม เพ่ือให้การน าแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ไปปรับใช้และบูรณาการให้เหมาะสมกับบริบทของการจัดท าแผนหรือแผนงาน ทั้งนี้  
ให้สอดคล้องกับแนวทางท่ี กสย. ก าหนด  

ข้อ ๑๗ ให้หน่วยงานของรัฐจัดท าและด าเนินการตามแผนการสร้างขีดความสามารถการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของหน่วยงานอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย แผนการพัฒนาบุคลากรและ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ แผนการสร้างความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมแก่
ประชาชน และแผนการพัฒนาความพร้อมของหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของประเทศ 

ข้อ ๑๘ เมื่อหน่วยงานของรัฐได้จัดท าแผนหรือแผนงาน พร้อมทั้งท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์แล้วเสร็จ ให้น าเสนอคณะกรรมการระดับนโยบายที่ก ากับดูแลการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐนั้น 
หรือคณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรีก าหนด แล้วแต่กรณี ก่อนน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบหรือพิจารณา
ต่อไป  

ข้อ ๑๙ ให้หน่วยงานของรัฐติดตามการด าเนินงานตามแผนหรือแผนงาน โดยค านึงถึงความสอดคล้อง
กับการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ที่ได้จัดท าไว้ เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการพัฒนาระบบการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของประเทศต่อไป 

ข้อ ๒๐ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบฉบับนี้ 

 

     ประกาศ ณ วันที่      เดือน        พ.ศ.  

 

 

 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 นายกรัฐมนตรี 

 



เอกสารประกอบวาระการประชุม ๔.๒.๓-๒ 

 
 

แนวทาง การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
(SEA Guideline) 



 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕ : เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 
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ระเบียบวาระที่ ๕ : เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
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