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การประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ครั้งที่ 1/2562 
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ณ ห้องประชุม 521 ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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ระเบียบวาระการประชุม 

ระเบียบวาระที่  1 : เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
ระเบียบวาระที่  2 : เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2561 
ระเบียบวาระที่  3 : เรื่องเพื่อพิจารณา 
 3.1 การด าเนินงานขับเคลื่อนเปูาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 3.2 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 4 คณะ 
  ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562 
ระเบียบวาระที่  4 : เรื่องเพื่อทราบ 
 4.1 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562 
 4.2  รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามท่ี กพย. มอบหมาย  

  4.2.1 สรุปผลการด าเนินงานขับเคลื่อนเปูาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนในเวทีนานาชาติ     
 4.2.2 สรุปผลการขับเคล่ือนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ท่ีสนับสนุนการบรรลุเปูาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนรอบ 3 ปี 
 4.2.3 รายงานความคืบหน้าการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
  และการด าเนินงานในระยะต่อไป 

ระเบียบวาระที่  5 : เรื่องอื่น ๆ (ถ้าม)ี  
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วาระที ่ 1 
เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
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วาระที ่ 2 
เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ครั้งที่ 1/2561 



nesdc.go.th 5 วันท่ี  19  ธันวาคม  2562  

วาระที่ 2 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2561 

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2561 

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน ได้จัดท ารายงานการประชุม
คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 1/2561 เมื่อในวันพุธที่ 19 กันยายน 2561 เสร็จเรียบร้อย และได้แจ้งเวียนขอมติเพื่อรับรองรายงานการประชุมฯ  
แล้วเมื่อวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งมีกรรมการฯ ที่ขอแก้ไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 

 
2.1  ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ ขอแก้ไขในหน้า 4 ล าดับท่ี 11 และ 12 จาก นางนุชพันธ์ กฤษณะ เป็น “นางนุชพันธ์ กฤษณามระ ผู้อ านวยการกองนโยบายการสร้างความ

เข้มแข็งทางการค้า” และขอแก้ไข จาก นางสาววนิดา ศักดิ์สงวนมนูญ  ต าแหน่ง “นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการ” เป็น “นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการพิเศษ” 
2.2  ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ขอแก้ไขเน้ือหาในหน้า 30 หัวข้อท่ี 3.3 จาก “และมีการประชุม ครั้งล่าสุดในวันท่ี 6 กันยายน พ.ศ. 2561” เป็น “และมีการประชุมครั้ง

ล่าสุดในวันท่ี 10 กันยายน พ.ศ. 2561” และจาก “ปัจจุบันกระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างท าการรวบรวม ข้อมูลรายจังหวัดส่งให้ สศช. เพื่อด าเนินการจัดกลุ่มจังหวัด
ต่อไป” เป็น “กระทรวงมหาดไทย เห็นว่า ควรให้ สศช. ประสานกระทรวง/กรมอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องด้วย เน่ืองจาก กระทรวงมหาดไทย (และจังหวัด) ไม่ได้จัดท าข้อมูล
ตัวชี้วัดรายจังหวัดทุกตัว ท้ังนี้ การจัดท าข้อมูลในระยะแรกควรด าเนินการในส่วนท่ีมีข้อมูลตัวชี้วัดท่ีชัดเจนแล้ว และพัฒนาในระยะต่อไป” และจาก 
“กระทรวงมหาดไทยได้ด าเนินการปรับแผนปฏิบัติการระดับจังหวัดรองรับ ไว้แล้ว” เป็น “กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้จังหวัดเชื่อมโยง SDGs เข้ากับการพัฒนาใน
ระดับพื้นที่แล้ว โดยกระทรวงมหาดไทยมีแนวทางที่จะปรับแผนงาน/โครงการในระดับจังหวัด เพื่อรองรับ SDGs ในอนาคต เพื่อเสนอต่อ ก.น.จ. และ ก.บ.ภ. ต่อไป”  

คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้มีการประชุมฯ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันพุธที่ 19 กันยายน  พ.ศ. 2561 ณ ตึกภักดีบดินทร์ ท าเนียบรัฐบาล  
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3.1 วาระที ่
เรื่องเพื่อพิจารณา 
การด าเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืน 
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3.1.1 วาระที ่
รายงานความก้าวหน้าการด าเนนิงานขับเคลื่อน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในปี พ.ศ. 2562 และ 
การด าเนินงานในระยะต่อไป 
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วาระที่ 3.1.1 

1.1 รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน ในปี พ.ศ. 2562 

SDGs Global Rank อยู่อันดับที่ 40 จาก 162 ประเทศ ไทยถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 40 จาก 162 ประเทศทั่วโลก 
ปรับตัวดีขึ้นจากปี 2561 19 อันดับ (เดิมอันดับท่ี 59 
จาก 156ประเทศ)  และไทยเป็นอันดับที่หนึ่งในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน ทั้งนี้ จากข้อมูลในส่วน SDG Index 
ของประ เทศ ไทย  พบว่ า ในภาพรวมมี คะแนน 
ทีด่ีขึ้น (12 เปูาหมาย) คะแนนลดลง 3 เปูาหมาย และ
คะแนนคงที่ 2 เปูาหมาย ซึ่งเปูาหมายที่คะแนนคงที่คือ 
เปูาหมายที่ 1 การขจัดความยากจน ซึ่งประเทศไทย
สามารถบรรลุเปูาหมายได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

   รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในปี พ.ศ. 2562  
   และการด าเนินงานในระยะต่อไป 
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วาระที่ 3.1.1 

ประเด็นท่ีมีความท้าทายสูง ค่า ระดับ 

อัตราการเกิดของโรควัณโรคต่อประชากร 1,000 คน    156.0 

จ านวนผู้ได้รับเช้ือ HIV รายใหม่ต่อประชากรท่ีไม่มีการติดเช้ือ 1,000 
คน 

0.3 

อัตราการตายจากมลพิษในครัวเรือนและมลพิษทางอากาศต่อประชากร
แสนคน 

61 

อัตราการตายจากอุบัติเหตุบนท้องถนนต่อประชากรแสนคน 31.7 

อายุขัยเฉลี่ยเด็กแรกเกิด (ปี) 75.5 

อัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (ต่อผู้หญิง 1,000 คน ในช่วงอายุ 15-19 ปี) 51.8 

อัตราความท่ัวถึงของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (0-100) 76.4 

SDG3 ส่งเสริมความเป็นอยู่ท่ีดีของทุกคน SDG10 ลดความเหลื่อมล้ าทั้งภายในและระหว่างประเทศ 

ประเด็นท่ีมีความท้าทายสูง ค่า ระดับ 

การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในกิจกรรมอันเนื่องมาจากการ
ใช้พลังงานต่อคน 

  4.5 

จ านวนประชากรท่ีได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติอันเนื่องมาจาาก
ปัญหาสภาพภูมิอากาศต่อประชากรแสนคน 

929.3 

SDG13 ด าเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหาโลกร้อน SDG14 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลอย่างพอเพียง 

ประเด็นท่ีมีความท้าทายสูง ค่า ระดับ 

ดัชนีเป้าหมายสุขภาพมหาสมุทร – น้ าสะอาด (0-100) 53.4 

ร้อยละการจับและท าลายปลาเกินความเหมาะสมในเขต
เศรษฐกิจจ าเพาะ (EEZ) 

55.6 

ร้อยละการจับปลาโดยอวน 17.7 

ประเด็นท่ีมีความท้าทายสูง ค่า ระดับ 

ค่าสัมประสิทธิ์ Gini ท่ีใช้วัดการกระจายรายได้ 
Gini Coefficient adjusted for top income  
(1-100) 

42.1 

* ความท้าทายส าคัญ ยังคงมีความท้าทาย 

   รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในปี พ.ศ. 2562  
   และการด าเนินงานในระยะต่อไป 
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วาระที่ 3.1.1 

จากการตรวจสอบเปูาหมายย่อย ตัวชี้วัด และสถานะของข้อมูล/ตัวชี้วัด 
ตามกรอบตัวชี้วัดระดับสากลขององค์การสหประชาชาติและข้อมูลอื่น ๆ  

ที่สามารถน ามาใช้ในการติดตาม และประเมินผลการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ พบว่า  
ประเทศไทยมีตัวช้ีวัดท่ีมีข้อมูลท้ังหมด 107 ตัวช้ีวัด จาก 244 ตัวช้ีวัด  

(ร้อยละ 43.7) และอีก 137 ตัวช้ีวัดยังไม่มีข้อมูล 

ตัวอย่างการด าเนินการที่ผ่านมา 
จากการรายงานความก้าวหน้าฯ 

ข้อท้าท้ายด้านตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
ในการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ

ที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
(SDGs Roadmap) 

ข้อมูล Sustainable Development Report Dashboard 2019  
พบว่ากรณีของประเทศไทย มีความท้าทายส าคัญใน 4 เปูาหมาย 

SDG 3 - การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี   

SDG 10 - การลดความเหลื่อมล้ า 

SDG 13 - การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

SDG 14 - การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล 

SDG 3 SDG 10 SDG 13 SDG 14 

การด าเนินการในประเด็นที่ประเทศไทยยังมีความท้าทายส าคัญ 

ตัวชี้วัด 
รายงาน Sustainable Development Report 
มีการปรับเปลี่ยนตัวช้ีวัดที่ใช้ในการประเมินแต่ละปี 
ท าให้ไมส่ามารถเปรียบเทียบความก้าวหน้ารายปีของ
แต่ละตัวช้ีวัดได้  

ตัวชี้วัด 
ในบางตัวชี้วัดไม่ตรงกับตัวชี้วัด 
ที่คณะกรรมาธิการสถิติแห่งสหประชาชาติ 
(United Nations Statistics Division) ก าหนดไว้  

ตัวชี้วัด 
การรายงานความก้าวหน้าของการด าเนินการราย
เปูาหมาย ยังขาดความชัดเจน ในการเชื่อมโยงตัวชี้วัด
ของเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนกับตัวชี้วัดของ 
โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงาน  ท าให้มีความ
ท้าทายในการประเมินความส าเร็จของ 
การด าเนินงานเพื่อบรรลุเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ค่าเป้าหมาย 
ยังไม่มีการก าหนดค่าเปูาหมายในหลายเปูาหมายย่อย 
ท าให้เป็นอุปสรรคในการติดตามและประเมินผล 
การด าเนินงานเพื่อบรรลุเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  
 

• หน่วยงานรับผิดชอบหลักและหน่วยงานสนับสนุนได้ด าเนินโครงการ 
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

• การจัดต้ังกลไกเพื่อขับเคลื่อนทั้งในระดับชาติและระดับพ้ืนที่  

เป้าหมายท่ี 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตท่ีมีสุขภาพดีและส่งเสริม 
                 สวัสดิภาพส าหรับทุกคนในทุกวัย  
• นโยบายขับเคลื่อนการด าเนินงานปูองกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน 

ระดับอ าเภอ (District Road Traffic Injury: D-RTI)  

เป้าหมายท่ี 10 ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ 
• ลดความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้  - “เศรษฐกิจฐานราก” 
                                                    ระบบเศรษฐกิจของชุมชนท้องถ่ิน  
• ลดความไม่เสมอภาคด้านการศึกษา – “กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา” 
• ลดความไม่เสมอภาคด้านการคุ้มครองทางสังคม 
       - การบริหารจัดการให้ผู้ที่อยูใ่นระบบประกันสังคม/ผู้มีสิทธิ ได้รับสิทธิประโยชน์ 
         ทางกฎหมายประกันสังคมและกฎหมายเงินทดแทนอย่างทั่วถึง 
• ลดความไม่เสมอภาคในการเข้าถึงระบบยุติธรรม  - กองทุนยุติธรรม 

   รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในปี พ.ศ. 2562  
   และการด าเนินงานในระยะต่อไป 



nesdc.go.th 11 วันท่ี  19  ธันวาคม  2562  nscr.nesdc.go.th 11 16 ธันวาคม 2562 

3.1.1 การมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ 

2561 - 2565 

วิสัยทัศน์ประเทศไทย 2580 “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง  

GDP การท่องเท่ียวเพ่ิมขึ้น 
GDP การท่องเที่ยวต่อ GDP รวม เป็นร้อยละ 22 

ผู้ประกอบการยุคใหม่มีบทบาทต่อเศรษฐกิจมากขึ้น 
GDP ของ SME ต่อ GDP รวม เป็นร้อยละ 45 

คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น 
ดัชนีการพัฒนาคน 0.79 คะแนน 

2566 - 2570 GDP การท่องเท่ียวเพ่ิมขึ้น 
GDP การท่องเที่ยวต่อ GDP รวม เป็นร้อยละ 25 

ผู้ประกอบการยุคใหม่มีบทบาทต่อเศรษฐกิจมากขึ้น 
GDP ของ SME ต่อ GDP รวม เป็นร้อยละ 50 

คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น 
ดัชนีการพัฒนาคน 0.82 คะแนน 

2571 - 2575 

GDP การท่องเท่ียวเพ่ิมขึ้น 
GDP การท่องเที่ยวต่อ GDP รวม เป็นร้อยละ 28 

ผู้ประกอบการยุคใหม่มีบทบาทต่อเศรษฐกิจมากขึ้น 
GDP ของ SME ต่อ GDP รวม เป็นร้อยละ 55 

คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น 
ดัชนีการพัฒนาคน 0.85 คะแนน 

GDP การท่องเท่ียวเพ่ิมขึ้น 
GDP การท่องเที่ยวต่อ GDP รวม เป็นร้อยละ 30 

ผู้ประกอบการยุคใหม่มีบทบาทต่อเศรษฐกิจมากขึ้น 
GDP ของ SME ต่อ GDP รวม เป็นร้อยละ 60 

คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น 
ดัชนีการพัฒนาคนมากกว่า 0.85 คะแนน 

2576 - 2580 

   รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในปี พ.ศ. 2562  
   และการด าเนินงานในระยะต่อไป 

วาระที่ 3.1.1 

หมายเหตุ : ข้อมูลปี 2558 เนื่องจากเป็นปีที่มีข้อมูลรายได้ประชากรล่าสุด
ในช่วงกระบวนการยกร่างยุทธศาสตร์ชาติ   

* * 
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   รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในปี พ.ศ. 2562  
   และการด าเนินงานในระยะต่อไป 

วาระที่ 3.1.1 
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   รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในปี พ.ศ. 2562  
   และการด าเนินงานในระยะต่อไป 

วาระที่ 3.1.1 

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมาย (Targets) ของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) กับ เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 

“ทั้ง 169 เป้าหมาย
ของ 17 เป้าหมายการ

พัฒนาที่ยั่งยืน 
มีความสัมพันธ์
สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ชาติ และ 
แผนแม่บทฯ ”  
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   รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในปี พ.ศ. 2562  
   และการด าเนินงานในระยะต่อไป 

วาระที่ 3.1.1 
แผนแม่บทฯ  

1. ความมั่นคง 
2. การต่างประเทศ 
3. การเกษตร 
4. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
5. การท่องเที่ยว 
6. พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉรยิะ 
7. โครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจสิติกส์ และดิจิทัล 
8. ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดย่อมยุคใหม่ 
9. เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
10. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
11. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชวีิตการเรยีนรู้ 
12. การพัฒนาการเรยีนรู ้
13. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ด ี
14. ศักยภาพการกีฬา 
15. พลังทางสังคม 
16. เศรษฐกิจฐานราก 
17. ความเสมอภาคและหลักประกนัทางสังคม 
18. การเติบโตอย่างย่ังยืนการจดัการน้ า 
19. การบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ 
ประสิทธิภาพภาครัฐ 
20. การบริการประชาชนและประสิทธภิาพภาครัฐ 
21. การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมชิอบ 
22. กฎหมายและกระบวนการยุตธิรรม 
23. การวิจัยและพฒันานวตักรรม 

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมาย (Targets) ของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) กับ เป้าหมายของแผนแม่บทฯ  
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   รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในปี พ.ศ. 2562  
   และการด าเนินงานในระยะต่อไป 

วาระที่ 3.1.1 
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   รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในปี พ.ศ. 2562  
   และการด าเนินงานในระยะต่อไป 

วาระที่ 3.1.1 
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   รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในปี พ.ศ. 2562  
   และการด าเนินงานในระยะต่อไป 

วาระที่ 3.1.1 
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   รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน ในปี พ.ศ. 2562 และการด าเนินงานในระยะต่อไป วาระที่ 3.1.1 
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ตัวอย่างเบื้องต้นเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนและเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ค่าเป้าหมายของแผนแม่บทฯ 

SDGs แผนแม่บทฯ 2561-2565 2566-2570 2571-2575 2576-2580 

  

1. ยุติความยากจนทุกรูปแบบ  (17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 ร้อยละ 
100 

เป้าหมาย : 1.4 สร้างหลักประกันว่า ทุกคนมีสิทธิที่เท่าเทยีมในการเขา้ถึง
ทรัพยากรทางเศรษฐกจิ 
ตัวช้ีวัด : 1.4.2 สัดส่วนประชากรทีส่ามารถเขา้ถึงบริการพื้นฐานได้ 

เป้าหมาย : คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมหีลักประกันทางสังคม
เพิ่มขึ้น 
ตัวช้ีวัด : สัดส่วนประชากรไทยทั้งหมดทีไ่ด้รบัความคุ้มครองตามมาตรการ
คุ้มครองทางสังคมอย่างน้อย 9 กรณี 

  

2. ยุติความหิวโหย (17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 เป้าหมาย : 2.1 ยุติความหิวโหยสร้างหลักประกันให้ทุกคน 
ตัวช้ีวัด : 2.1.1 สัดส่วนของผู้ขาดสารอาหาร 

เป้าหมาย : คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบาง
ได้รับการคุ้มครองและมหีลักประกนัทางสังคมเพิ่มขึน้ 
ตัวช้ีวัด : สัดส่วนประชากรกลุ่มดอ้ยโอกาสและกลุ่มเปราะบางที่ไดร้ับความ
คุ้มครองตามมาตรการคุ้มครองทางสังคมอย่างน้อย 9 กรณี 

  

3. การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ท่ีด ี (7) โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 12 คนต่อ 
ประชากร  
1 แสนคน 

12 คนต่อ
ประชากร 
1 แสนคน 

8 คนต่อ
ประชากร 
1 แสนคน 

5 คนต่อ
ประชากร  
1 แสนคน 

เป้าหมาย : 3.6 ลดจ านวนการเสียชีวติและบาดเจบ็จากอบัุติเหตุจราจรบนท้อง
ถนนในระดับโลกลงครึ่งหนึ่ง 
ตัวช้ีวัด : 3.6.1 อัตราผู้เสียชีวิตจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน 

เป้าหมาย : ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลดลง 
ตัวช้ีวัด : อัตราผู้เสียชีวิตจากอบัุติเหตุทางถนน (คนต่อประชากร 1 แสนคน) 

4. การศึกษาที่เท่าเทียม (12) การพัฒนาการเรียนรู้  

เฉลี่ย  
470 คะแนน 

เฉลี่ย  
480 คะแนน 

เฉลี่ย  
490 คะแนน 

เฉลี่ย  
510 คะแนน 

เป้าหมาย  : 4.1 สร้างหลักประกันว่าเดก็ชายและเดก็หญิงทุกคนจะส าเรจ็
การศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพเท่าเทยีม 
ตัวช้ีวัด : 4.1.1 ร้อยละของเดก็/เยาวชนความสามารถด้านการอา่น ด้านการ
คิดค านวณ ในระดับ ป.2 ป.6 และ ม.3 จ าแนกตามเพศ 

เป้าหมาย : คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิม่ขึน้ฯ 
ตัวช้ีวัด : คะแนน PISA ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 

5. ความเท่าเทียมทางเพศ (22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  
คะแนนของ  

4 ปัจจัย  
ไม่ต่ ากว่า 0.65 

คะแนนใน 
ทุกปัจจัย 

ไม่ต่ ากว่า 0.65 

คะแนนใน 
ทุกปัจจัย 

ไม่ต่ ากว่า 0.75 

คะแนน 
ทุกปัจจัยไม่ต่ า

กว่า 0.87 

เป้าหมาย  : 5.1 ยุติการเลือกปฏิบัติทุกรปูแบบต่อผู้หญิงและเด็กหญิงในทุก
พื้นที่ 
ตัวช้ีวัด : 5.1.1 มีกรอบกฎหมายที่จะใช้เพื่อสนับสนุน บังคับ ติดตามตรวจสอบ
ความเท่าเทียม และการไม่แบ่งแยกบนพื้นฐานทางด้านเพศ 

เป้าหมาย : กฎหมายเป็นเครื่องมือให้ทุกภาคส่วนไดป้ระโยชนจ์ากการ
พัฒนาประเทศอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมเพิม่ขึน้ 
ตัวช้ีวัด : ดัชนีนิติธรรม 

   รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในปี พ.ศ. 2562 และการด าเนินงานในระยะต่อไป วาระที่ 3.1.1 
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ตัวอย่างเบื้องต้นเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนและเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ค่าเป้าหมายของแผนแม่บทฯ 

SDGs แผนแม่บทฯ 2561-2565 2566-2570 2571-2575 2576-2580 

การจัดการน้ าและสุขาภิบาล (19) การบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ  
ระดับ 2  

(60 คะแนน) 
ระดับ 3  

(70 คะแนน) 
ระดับ 3  

(75 คะแนน) 
ระดับ 4  

(80 คะแนน) 
เป้าหมาย : 6.6 ปกปูองและฟื้นฟูระบบนิเวศที่เกีย่วขอ้งกับน้ า 
ตัวช้ีวัด : 6.6.1 การเปลี่ยนแปลงในบริบทของระบบนิเวศที่เกีย่วขอ้ง
กับน้ าตลอดทุกช่วงเวลา 

เป้าหมาย : ความมั่นคงด้านน้ าของประเทศเพิ่มขึน้ 
ตัวช้ีวัด : ดัชนีความมั่นคงด้านน้ าของประเทศ* 
 

  

พลังงานสะอาดท่ีทุกคนเข้าถึงได้ (7) โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 

ร้อยละ  
15-18 

ร้อยละ  
19-22 

ร้อยละ  
23-25 

ร้อยละ  
26-30 

เป้าหมาย : 7.2 เพิ่มสัดส่วนของพลังงานทดแทนในการผสมผสาน
การใช้พลังงานของโลก 
ตัวชี้วัด : 7.2.1 สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนตอ่การใช้พลังงานขั้น
สุดท้าย 

เป้าหมาย : การใช้พลังงานทดแทนที่ผลิตภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น 
ตัวชี้วัด : สัดส่วนการใชพ้ลังงานทดแทนที่ผลิตไดภ้ายในประเทศ ในการผลิตไฟฟาู ความ
ร้อน และเชื้อเพลิงชวีภาพ  (เฉลี่ยร้อยละของพลังงานขัน้สุดท้าย)  

  

การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ (5) การท่องเท่ียว  

เพิ่มขึ้น  
ร้อยละ 22 

เพิ่มขึ้น  
ร้อยละ 25 

เพิ่มขึ้น  
ร้อยละ 28 

เพิ่มขึ้น  
ร้อยละ 30 

เป้าหมาย : 8.9 ออกแบบและใช้นโยบายที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่
ย่ังยืนที่จะสร้างงาน และส่งเสริมวัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์ท้องถิน่ 
ตัวช้ีวัด : 8.9.1 ผลผลิตมวลรวมภายในประเทศทางตรงจากการ
ท่องเที่ยว และจ านวนงานในอตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่ว 

เป้าหมาย : ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศเพิ่มขึน้ 
ตัวช้ีวัด : สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศ 

  

อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพ้ืนฐาน (23) การวิจัยและพัฒนานวตักรรม 

ร้อยละ 1.5 ร้อยละ 1.7 ร้อยละ 1.9 ร้อยละ 2.0 เป้าหมาย : 9.5 เพิ่มพูนการวจิยัทางวทิยาศาสตร์ ยกระดับขีด
ความสามารถทางเทคโนโลยีของภาคอุตสาหกรรมในทุกประเทศ  
ตัวช้ีวัด : 9.5.1 ร้อยละของค่าใช้จา่ยการวจิยัและพฒันา ต่อ GDP 

เป้าหมาย : มูลค่าการลงทุนวิจัยและพฒันา นวัตกรรมต่อ GDP เพิ่มขึ้น 
ตัวช้ีวัด : สัดส่วนมูลค่าการลงทุนวิจยั พัฒนาและนวัตกรรมตอ่ GDP 

ลดความเหลื่อมล้ า (16) เศรษฐกิจฐานราก 

ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 15 ต่อปี 

ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 20 ต่อปี 

ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 20 ต่อปี 

ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 20 ต่อปี 

เป้าหมาย : 10.1 บรรลุการเติบโตอย่างก้าวหน้าและย่ังยืนของ
รายได้ของประชากรที่อยู่ในกลุ่มรายได้ต่ ากวา่ 40% ให้มีอัตราสูงกว่า
ค่าเฉลี่ยของประเทศ 
ตัวช้ีวัด : 10.1.1 อัตราการเติบโตของการใช้จ่ายในครัวเรือน หรือรายได้
ต่อหัวในกลุ่มประชากรที่มีรายได้ต่ ากว่าร้อยละ 40 ต่อประชากรทั้งหมด* 

เป้าหมาย : ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากเพิม่ขึน้ 
ตัวช้ีวัด : อัตราการเติบโตของรายไดข้องกลุ่มประชากรรอ้ยละ 40 ที่มีรายได้ต่ าสุด 
(เฉลี่ยร้อยละ)  

วาระที่ 3.1.1    รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในปี พ.ศ. 2562 และการด าเนินงานในระยะต่อไป 
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ตัวอย่างเบื้องต้นเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนและเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ค่าเป้าหมายของแผนแม่บทฯ 

SDGs แผนแม่บทฯ 2561-2565 2566-2570 2571-2575 2576-2580 

เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน (6) พ้ืนท่ีและเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
5 เมือง  

(กรุงเทพและ
ปริมณฑล เชียงใหม่ 
ขอนแก่น สงขลา 

ภูเก็ต) 

12 เมือง 
 (เมืองระยะที่  

1 และ 2) 

19 เมือง 
 (เมืองระยะที่  

1 – 3) 

25 เมือง  
(เมืองระยะที่  

1 – 4) 

เป้าหมาย : 11.6 ลดผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมต่อหัวประชากรใน
เขตเมือง รวมถึงการให้ความสนใจเป็นพเิศษต่อคุณภาพอากาศ และการ
จัดการของเสียของเทศบาล และการจัดการของเสียอื่นๆ 
ตัวช้ีวัด : 11.6.1 ร้อยละของขยะในเขตเมืองที่มกีารจดัเก็บเป็นประจ า 
ประจ า และเพียงพอที่จะปล่อยของเสียขั้นสุดท้ายซ่ึงเกิดจากของเสีย
ทั้งหมดที่เกิดจากเมอืงนัน้  

เป้าหมาย : เมืองมีระบบจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษที่มีประสิทธภิาพ 
ครอบคลุมและได้มาตรฐาน 
ตัวช้ีวัด : จ านวนเมืองคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในเมอืงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

แผนการบริโภคและการผลิตท่ียั่งยืน (18) การเติบโตอย่างยั่งยืน  

50 คะแนน 55 คะแนน 60 คะแนน 65 คะแนน 
เป้าหมาย : 12.1 ด าเนินโครงการโดยให้เป็นผลตามกรอบการด าเนินงาน
ระยะ 10 ปี ว่าด้วยแบบแผนการผลิตและการบริโภคที่ย่ังยืน 
ตัวช้ีวัด : 12.1.1 จ านวนประเทศที่มีแผนปฏิบัติการระดับชาตดิ้านการ
ผลิตและการบริโภคที่ย่ังยืน (SCP)  

เป้าหมาย : การบริโภคและการผลิตของประเทศมีความย่ังยืนสูงขึ้น 
ตัวช้ีวัด : ดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อม 

  

การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (18) การเติบโตอย่างยั่งยืน 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 

เป้าหมาย : 13.1 เสริมภูมิต้านทานและขีดความสามารถในการปรับตัว
ต่ออันตรายและภัยพิบัติทางธรรมชาตทิี่เกีย่วขอ้งกับภูมิอากาศในทกุ
ประเทศ 
ตัวช้ีวัด : 13.3.2 จ านวนประเทศที่มีการสื่อสารการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งในการสรา้งขีดความสามารถระดบัสถาบัน ระบบ และบุคคล ใน
การปรับตัวการบรรเทา การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการพัฒนาการ
ปฏิบัติการ 

เป้าหมาย : คนไทยมีคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พงึประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม
และคุณภาพชีวิตทีด่ี 
ตัวช้ีวัด : ดัชนีการตระหนักรูด้้านสิ่งแวดล้อม 
 

  

การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล (18) การเติบโตอย่างยั่งยืน  

70 คะแนน 72 คะแนน 75 คะแนน 77 คะแนน เป้าหมาย : 14.1 ปูองกันและลดมลพิษทางทะเลทุกประเภทอย่างมี
นัยส าคัญ  
ตัวช้ีวัด : 14.1.1 ดัชนีของปรากฏการณ์ยูโทรฟเิคชั่น 

เป้าหมาย : ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลเพิม่ขึน้ 
ตัวช้ีวัด : ดัชนีคุณภาพมหาสมุทร 

วาระที่ 3.1.1    รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในปี พ.ศ. 2562 และการด าเนินงานในระยะต่อไป 
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ตัวอย่างเบื้องต้นเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนและเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ค่าเป้าหมายของแผนแม่บทฯ 

SDGs แผนแม่บทฯ 2561-2565 2566-2570 2571-2575 2576-2580 

  

การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก (18) การเติบโตอย่างยั่งยืน  สัดส่วนพื้นที่สีเขียวพืน้ที่
เป็น 

ปุาธรรมชาติ 
ร้อยละ 32 

- พื้นที่ปุาเศรษฐกิจ 
ร้อยละ 10  

- พื้นที่สีเขียวในเขต
เมืองและชนบท  

ร้อยละ 2 

สัดส่วนพื้นที่สีเขียว
พื้นที่เป็น 

ปุาธรรมชาติ  
ร้อยละ 33 

- พื้นที่ปุาเศรษฐกิจ 
ร้อยละ 12  

- พื้นที่สีเขียวในเขต
เมืองและชนบท  

ร้อยละ 3 

สัดส่วนพื้นที่สีเขียว
พื้นที่เป็น 

ปุาธรรมชาติ  
ร้อยละ 34 

- พื้นที่ปุาเศรษฐกิจ 
ร้อยละ 15  

- พื้นที่สีเขียวในเขต
เมืองและชนบท  

ร้อยละ 4 

สัดส่วนพื้นที่สีเขียว
พื้นที่เป็น 

ปุาธรรมชาติ  
ร้อยละ 35 

- พื้นที่ปุาเศรษฐกิจ 
ร้อยละ 15  

- พื้นที่สีเขียวในเขต
เมืองและชนบท  

ร้อยละ 5 

เป้าหมาย : 15.1 สร้างหลักประกันว่าจะมีการอนุรกัษ์ การฟื้นฟู 
และการใช้ระบบนิเวศบนบกและในน้ าจดืในแผ่นดนิรวมทั้งบริการ
ทางระบบนิเวศอย่างย่ังยืน เฉพาะอย่างย่ิง ปุาไม้  
ตัวช้ีวัด : 15.1.1 ร้อยละของพื้นทีปุ่าไม้ต่อพื้นที่ทัง้หมด 

เป้าหมาย : พื้นที่สีเขียวทุกประเภทเพิ่มขึ้น 
ตัวช้ีวัด : สัดส่วนพื้นที่สีเขียวทุกประเภท ได้แก่ พื้นที่เป็นปุา
ธรรมชาติ 
พื้นที่ปุาเศรษฐกิจ พื้นที่สีเขียวในเมืองและชนบท รวมทั้งปุาในเมือง
และชุมชนเพือ่การเรยีนรูพ้ักผ่อนหย่อนใจ 

สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก (20) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ไม่ต่ ากว่า  
50 คะแนน 

ไม่ต่ ากว่า  
57 คะแนน 

ไม่ต่ ากว่า  
62 คะแนน 

ไม่ต่ ากว่า  
73 คะแนน 

เป้าหมาย : 16.5 ลดการทุจริตในต าแหน่งหน้าที่และการรบัสินบน
ทุกรูปแบบ 
ตัวช้ีวัด : 16.5.1 ร้อยละของบุคคลที่เคยติดต่อกับเจา้หน้าที่ของรฐั
อย่างน้อย 1 ครั้ง ที่มีการให้สินบนหรือถูกเรยีกสินบนโดยเจ้าหน้าที่
ของรัฐ 

เป้าหมาย : ประเทศไทยปลอดการทุจรติและประพฤตมิิชอบ 
ตัวช้ีวัด : ดัชนีการรบัรู้การทุจรติของประเทศไทย 

ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (7) โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 

เป้าหมาย : 17.8 ให้ธนาคารเทคโนโลยีและกลไกการเสรมิสร้างขดี
ความสามารถด้านวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมส าหรับ
ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด ท างานได้อย่างเต็มที่ภายในปี 2560 และ
เพิ่มพูนการใชเ้ทคโนโลยีสนับสนุนที่ส าคัญ 
ตัวช้ีวัด : 17.8.1 สัดส่วนของประชากรทีใ่ช้อนิเทอร์เน็ต 

เป้าหมาย : ประชาชนมีความสามารถในการเขา้ถึงอนิเทอร์เน็ตมาก
ขึ้น 
ตัวช้ีวัด : อัตราส่วนของครวัเรือนที่ใชอ้ินเตอรเ์นต็ 

วาระที่ 3.1.1    รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในปี พ.ศ. 2562 และการด าเนินงานในระยะต่อไป 
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เพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนส าหรับประเทศไทยมีกรอบแนวทางการ
ด าเนินการที่ชัดเจน น าไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม และ 

สอดคล้องกับการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างบูรณาการ โดยมีหลักการ ดังนี้ 

หลักการ 

บูรณาการระบบขอ้มลูและการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินผลเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระบบติดตามและ
ประเมินผลแห่งชาต ิ(eMENSCR)  

บูรณาการเชื่อมโยงเปาูหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนกบั ยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับที ่2 และแผนระดับที่ 3 
1 

3 

2 บูรณาการการขบัเคลื่อนการพัฒนาทีย่ั่งยืนกบั การจัดท าโครงการ/การด าเนนิงานดว้ยหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล  
(Causal Relationships: XYZ)  

   รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในปี พ.ศ. 2562  
   และการด าเนินงานในระยะต่อไป 

วาระที่ 3.1.1 

ประเทศไทยจึงควรมีการจัดท าร่างแผนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนส าหรับประเทศ 

1 
บรูณาการเชื่อมโยงเป้าหมาย

การพฒันาท่ียัง่ยืนกบั 
ยทุธศาสตร์ชาติ แผนระดบัท่ี 2 

และแผนระดบัท่ี 3 

2 
บรูณาการการขบัเคล่ือนการ
พฒันาท่ียัง่ยืนกบั การจดัท า
โครงการ/การด าเนินงานด้วย

หลกัการความสมัพนัธ์เชิงเหตแุละ
ผล (XYZ)  

3 
บรูณาการระบบข้อมลูและการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
เป้าหมายการพฒันาท่ียัง่ยืนใน
ระบบติดตามและประเมินผล
แห่งชาติ (eMENSCR)  
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   รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในปี พ.ศ. 2562  
   และการด าเนินงานในระยะต่อไป 

วาระที่ 3.1.1 

ภาคีการพัฒนา 
ทุกภาคส่วนท้ังในประเทศและระหว่างประเทศมสี่วนร่วมใน
การขับเคลื่อนเปูาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนของประเทศไทย  

การสร้างการตระหนักรู้ 
ทุกภาคส่วนเข้าใจหลักการเปูาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนโดยการ
สร้างการตระหนักรูจ้ะด าเนินการทั้งในระดับประเทศและระดับ

ท้องถิ่น เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศสู่
เปูาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนต่อไป 

การจัดท าโครงการ/การด าเนินงาน/การพัฒนาเพื่อบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงาน/การพัฒนา ให้
เหมาะสมกับในแต่ละพื้นท่ีเพื่อบรรลุการพัฒนาอย่างยั่งยืนและ 
ยุทธศาสตร์ชาติ  

กลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ย่ังยืน 
ทั้งในระดับนโยบายและปฏิบัติ  
หน่วยงานของรัฐบูรณาการการขับเคลือ่น 
เปูาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน โดยมี
ผู้รับผิดชอบชัดเจน 

การเชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
กับแผน 3 ระดับของประเทศ 
การขับเคลื่อนการพัฒนาตามยทุธศาสตร์ชาติและ
แผนแม่บทฯ สามารถสะท้อนการขับเคลื่อน
เปูาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนได้ในคราวเดียวกัน 

การติดตามประเมินผลการขับเคลื่อน 
เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน 

การติดตามและประเมินผลเปูาหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนด้วยระบบฐานข้อมูลกลางที่มีการ

รายงานความก้าวหน้าจากทุกหน่วยงานของรัฐ 

XYZ 

1 

2 

3 

4 
5 

6 

ร่างแผนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนส าหรับประเทศไทย (Thailand’s SDGs Roadmap) 
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วาระที่ 3.1.1 

ร่างแผนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนส าหรับประเทศไทย 

การสร้างการตระหนักรู้ การจัดการความรู้เพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน โดยการถอดบทเรียนความส าเร็จและความล้มเหลว 
เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ค้นหาแนวทางการลดช่องว่างของการด าเนินงาน รวมทั้งพัฒนาองค์ความรู้ที่สนับสนุนการบรรลเุปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  
ใน 5 มิติ (People – Planet – Prosperity – Peace - Partnership) ซึ่งมีตัวอย่างพื้นที่การถอดบทเรียน  

การส่งเสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจจากการปฏิบัติจริง 
ระดมความคิดสร้างสรรค์และความร่วมมือกนัในการหาแนวทางการแก้ไขปัญหาหรอืน าเสนอนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืน อาทิ  
การจัดกิจกรรม Mini hackathon / Pitching 
  

การสื่อสารสาธารณะ โดยจัดท าสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ท่ีเข้าถึงทุกกลุ่มเปูาหมาย ดังน้ี    
สื่อรูปแบบมาตรฐานเดิม (Traditional Media) : สื่อสิ่งพิมพ์เผยแพร่องค์ความรู้เรื่องการพัฒนาท่ียัง่ยืน และบทเรียนการประยกุต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่ความยั่งยืน อาทิ 9 ย่างสู่ความยั่งยืน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
สื่อรูปแบบสมัยใหม่ (Modern Media) : สื่อสารสนเทศในรูปแบบท่ีเข้าใจง่ายและสรา้งสรรค์ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สู่สาธารณะในวงกว้าง อาทิ 
e-Document บทเรียนตัวอย่างความส าเร็จการพัฒนาท่ียั่งยืน ชุดความรู้ SDGs/SEP for SDGs (Knowledge Kits)  ชุดความรู้ “D-พอ สู่ความยั่งยืน” 
รูปแบบ e-Article คลิปวิดีโอสั้น ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของ สศช. Social Media : Facebook “สภาพัฒน์” และ “D-พอ Design” รวมทั้งผนวกเข้าไป
ในหลักสูตรการเรียนการสอนในทุกระดับช้ัน 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและกระตุ้นให้เกิดความตระหนักรู้ถงึความส าคัญของการพัฒนาที่ยัง่ยืนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
การจัดแสดงผลงานการขับเคลือ่นการพัฒนาท่ียั่งยืน อาทิ การจัดงานก้าวพอดี (A Bright Leap Forward) 
  

   รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในปี พ.ศ. 2562  
   และการด าเนินงานในระยะต่อไป 
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วาระที่ 3.1.1 
การบูรณาการเชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน กับยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับที่ 2 และแผนระดับที่ 3  

ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนปฏิบัติราชการ 
(หน่วยงาน) 

Flagship 
Projects 

นโยบายและแผนระดับชาติ 
ว่าด้วยความมัน่คงแห่งชาติ 

แผนการปฏิรูปประเทศ 

• กฎหมายก าหนดไว้เพื่อประโยชน์ในการท างาน 
เชิงบูรณาการข้ามหน่วยงาน 

• มีความจ าเป็นเพื่อขยายความแผนแมบ่ท 
ให้มีขอบเขตและรายละเอียดที่ชัดเจนขึ้น 

แผนปฏิบัติการด้าน... 

การติดตาม/ประเมินผล 

eMENSCR 

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ/แหล่งเงิน 

ด าเนินการตามแผนฯ 

การขับเคลื่อนเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

การด าเนินการพัฒนา 
ตามยุทธศาสตร์ชาติและ 

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

การติดตาม เร่งรัด 
ประเมินผล และจัดท า

รายงานการพัฒนา 
ตามเปูาหมายการ

พัฒนา 
ที่ยั่งยืนที่เช่ือมโยงกับ

ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

เปูาหมายการพัฒนาเข้ากับ 
กรอบในการจัดท าเปูาการพัฒนาประเทศ 

   รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในปี พ.ศ. 2562  
   และการด าเนินงานในระยะต่อไป 
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วาระที่ 3.1.1 

กลไกการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 
การขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อบรรลุเปูาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนของประเทศไทยมีคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืนเป็น
กลไกหลักในการขับเคล่ือนระดับชาติเชิงนโยบาย โดยได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 4  คณะ 

คณะอนุกรรมการการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  

คณะอนุกรรมการส่งเสริมการ
พัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 

คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาที่

ยั่งยืน   

คณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน SDGs หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคีพัฒนา 

   รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในปี พ.ศ. 2562  
   และการด าเนินงานในระยะต่อไป 
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วาระที่ 3.1.1 

 
การบรรลุเป้าหมาย SDGs 
เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 

และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 

หลักการจัดท าโครงการ/การด าเนินงาน 

SDGs 17 เป้าหมาย 169 เป้าประสงค์  

เป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

โครงการ/ 
การด าเนินงาน 

การจัดท าโครงการ/การด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน ผ่านการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ ด้วยหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล  
(Causal Relationships: XYZ)  

การจัดกลุ่มความส าคัญเร่งด่วน 

1 

2 

3 

4 

(Q3) กลุ่มท่ี 3 มีความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินการปานกลาง 
(มีความเสี่ยงต่ าและมีผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์ในระดับต่ า) 

(Q4) กลุ่มท่ี 4 มีความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินการสูง (Quick Win) 
(มีความเสี่ยงต่ าแต่มีผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์สูง) 

(Q2) กลุ่มท่ี 2 มีความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินการปานกลาง  
(มีความเสี่ยงสูงแต่มีผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์ในระดับต่ า) 

(Q1) กลุ่มท่ี 1 มีความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินการสูงสุด 
(มีความเสี่ยงสูงและมีผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์ในระดับสูง) 

   รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในปี พ.ศ. 2562  
   และการด าเนินงานในระยะต่อไป 
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วาระที่ 3.1.1 
การจัดท าโครงการ/การด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน ผ่านการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ ด้วยหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล  

(Causal Relationships: XYZ)  

การเชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนกับเป้าหมายของแผนแม่บทฯ  

ดังนั้น การจัดท าโครงการที่ขับเคลื่อนการพัฒนาตามเป้าหมายแผนแม่บทฯ ความเหลื่อมล้ าระหว่างพื้นที่ลดลง 
จะสามารถช่วยขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่ 10 ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่าง
ประเทศที่อยู่ในระดับ Major Challenge ได้ในโครงการเดียวกัน 

ตัวอย่างการวิเคราะห์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกับเป้าหมายของแผนแม่บทฯ Major Challenges ระดับความท้าทายสงูสุด 
รายงาน Sustainable Development Report 2019 ของ SDSN 

กลุ่ม Q1 เป้าหมายที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน 
ในการด าเนินการสูงสุดของยุทธศาสตร์ชาติ 

และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 10 
ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ 

เป้าหมายแผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาต ิ(6)  
ประเด็นพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
ช่องว่างความเหลื่อมล้ าระหวา่งพื้นที่ลดลง 

1 ใช้ข้อมูลของประเทศไทยมาจัดล าดับความส าคัญในการขับเคลื่อน
เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 

2 การจัดล าดับความส าคัญจะแบ่งเป็นช่วงการด าเนินงาน 

2561 - 2565 

2566 - 2570 

2571 - 2575 

2576 - 2580 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
และแผนแม่บทฯ  

SDGs 2030 

2563 - 2565 

2566 - 2570 

2571 - 2573 

   รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในปี พ.ศ. 2562  
   และการด าเนินงานในระยะต่อไป 
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วาระที่ 3.1.1 
ภาคีการพัฒนา  

1. การส่งเสริมภาคธุรกิจเอกชนในกาด าเนินงาน 
เพื่อความยั่งยืน 

2. การสนับสนุนองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่เป็นแนวโน้ม 
การเปลี่ยนแปลงท่ีส าคัญของโลก (Global Trend) 

3. การเช่ือมประสานแนวทางการพัฒนา 
ด้านความยั่งยืนร่วมกันระหว่างองค์กรธุรกิจ 
ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก 

1. การส่งเสริมการเรยีนรูจ้ากการปฏิบัติ  
(Action Learning) 

2. การสนับสนุนการบรกิารวิชาการเชิงปฏิบัติการ 
(Action Academic Service) 

3. การวิจัยเพื่อการเปลี่ยนแปลง 
(Action Research) 
 

1. การสร้างเครือข่ายและพื้นท่ีการท างานร่วม (Platform) 
2. การบูรณาการเพื่อสานพลังการขับเคลือ่นเปูาหมายการพัฒนา

ท่ียั่งยืนและผ่านพื้นท่ีรูปธรรมในทุกระดับ (เขต-จังหวัด-
อ าเภอ-ต าบล) 

3. การร่วมก าหนดประเด็นเพื่อการพัฒนา  
4. การส่งเสริมการสรา้งพื้นที่ปฏิบัติการแห่งการเรียนรูเ้พื่อความ

ยั่งยืน (SDGs Lab)  
 

1. ความร่วมมือกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ 
(United Nations Development Programme) 

2. ความร่วมมือกับองค์การเพื่อความร่วมมือและการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจ 
(The Organization for Economic 
Co-operation and Development: OECD) 

ภาคธุรกิจเอกชน 

ภาคประชาสังคม/ประชาชน 

ภาควิชาการ 

การด าเนินงานร่วมกับภาคี 
เพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ 

กพย. และหน่วยงานของรัฐ 
ร่วมก าหนดเป้าหมาย 

และด าเนินการกับภาคีการ
พัฒนาในการบรรลุ

เป้าหมาย SDGs 

   รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในปี พ.ศ. 2562  
   และการด าเนินงานในระยะต่อไป 
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   รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในปี พ.ศ. 2562  
   และการด าเนินงานในระยะต่อไป 

วาระที่ 3.1.1 
การติดตามการขับเคลื่อนเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)  

เป้าหมาย 
ของแผนแม่บท 

(Y) 

งานวิจัย 
องค์ความรู้ 

แผน 3 ระดับ 

โครงการ 
การด าเนินงาน 

(X) 

งบประมาณ 

การมีส่วนร่วม 
จากภาคประชาชน 
และภาคีพัฒนา ระบบ 

ข้อมูลสถิติ 
ต่าง ๆ 

หน่วยงานของรัฐ 

(สกสว.) (สงป.) 

อื่นๆ 
SDGs / WEF /IMD  

เป้าหมาย  

ตัวชี้วัด  
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วาระที่ 3.1.1 

ข้อมูลประกอบ 
การเช่ือมโยงเป้าหมาย SDGs ยุทธศาสตร์ชาติ 

และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 ในระบบ eMENSCR 

โครงการท่ีต้องมี 
การจัดล าดับความส าคัญ 

ผลการวิเคราะห์ 
ความสัมพันธ์เชิงลึก 

ผลลัพธ์ 
ขั้นสุดท้าย 

ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 

การขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
ให้บรรลุเป้าหมาย SDGs  

เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ และ
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้

ยุทธศาสตร์ชาติ 

การติดตามการขับเคลื่อนเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)  

169 เป้าประสงค์ของ 17 เป้าหมาย SDGs  

เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 

ข้อมูล 
สถิติต่าง ๆ 

องค์ความรู้ 
งานวิจัย 
(สกสว.) 

ระบบงบ 
ประมาณ 
(สงป.) 

การมีส่วนร่วม 
จากภาคประชาชน 
และภาคีการพัฒนา 

ติดตามและประเมินผล 
การขับเคลื่อนเป้าหมาย 
การพัฒนาท่ียั่งยืนของ

หน่วยงานที่เก่ียวข้องในระดับ
โครงการ/การด าเนินงาน 

   รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในปี พ.ศ. 2562  
   และการด าเนินงานในระยะต่อไป 
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   รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในปี พ.ศ. 2562  
   และการด าเนินงานในระยะต่อไป 

วาระที่ 3.1.1 

ตัวอย่างแผนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนส าหรับประเทศไทย ในส่วนของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 1 ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกท่ี 

ภาคีการพัฒนา 
ทุกภาคส่วนท้ังในประเทศและระหว่างประเทศมสี่วนร่วมใน 

แก้ไขปัญหาความยากจน/เหลื่อมล้ าของไทยตามภารกจิหน้าที่
ที่เกี่ยวข้อง 

การสร้างการตระหนักรู้ 
ภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนเขา้ใจหลักการ/แนวทางการแก้ไข

ปัญหาความยากจน/เหลื่อมล้ าที่สอดคล้องกับพ้ืนท่ีตนเอง 
โดยมีการประยุกต์ใช้องค์ความรู้จากกรณีที่ประสบความส าเรจ็ 

และข้อพึงระวังจากกรณีที่ไม่ประสบความส าเร็จ 

การจัดท าโครงการ/การด าเนินงาน/การพัฒนาเพื่อบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
หน่วยงานเจ้าภาพแผนแม่บทฯ และจังหวัดร่วมจัดท าโครงการ/ 
การด าเนินงานท่ีเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ เพื่อบรรลุการพัฒนาอยา่ง
ยั่งยืนและยุทธศาสตร์ชาติในคราวเดียวกัน  

กลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ย่ังยืน 
หน่วยงานเจ้าภาพแผนแม่บทฯ ร่วมกับ
จังหวัดบูรณาการการแก้ไขปัญหาความ
ยากจน/เหลื่อมล้ าอย่างเป็นระบบบน
ฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ 

การเชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
กับแผน 3 ระดับของประเทศ 
พิจารณาเปูาหมายของ ยช. ด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม รวมทั้ง แผนแม่บทฯ 
ประเด็น เศรษฐกิจฐานราก และประเด็น การสร้าง
หลักประกันทางสังคม 

การติดตามประเมินผลการขับเคลื่อน 
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานด้วย
ระบบ eMENSCR ที่มขี้อมูลการด าเนินงานต่าง ๆ 

จากทุกหน่วยงานของรัฐทีเ่กี่ยวข้อง 
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จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 

1. เห็นชอบหลักการร่างแผนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนส าหรับประเทศไทย ตามที่ส านักงานฯ เสนอ และ
มอบหมายให้ส านักงานฯ ด าเนินการจัดท าแผนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนส าหรับประเทศไทยใน
รายละเอียดร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ต่อไป  
 

2. เห็นชอบการยกเลิกการด าเนินงานต่าง ๆ ตามที่คณะอนุกรรมการต่าง ๆ ภายใต้คณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืนได้
เคยมีข้อสั่งการหรือมีมติ และปรับการด าเนินงานให้สอดรับกับข้อ 1 
 

วาระที่ 3.1.1    รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในปี พ.ศ. 2562  
   และการด าเนินงานในระยะต่อไป 
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3.1.2 วาระที ่
การขับเคล่ือนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ในระดับพื้นที่ 
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   การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนในระดับพื้นที ่วาระที่ 3.1.2 

ความเป็นมา 

2560 2561 

ส.ค. 2560 – ส.ค. 2561  สศช. ร่วมกับ ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.) ด าเนินการ ดังนี้   

19 ก.ย. 2561  กพย. มีมติในคราวการประชมุ ครั้งที่ 1/2561 ดังนี้ 
  

3 กลุ่ม 

7 ก.ค. 2560 
กพย. มีมติในคราวการประชุม ครั้งที่ 1/2560 มอบหมายให้ สศช.  
ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ ด าเนินการก าหนดพื้นที่เพือ่ขบัเคลื่อน 
การพัฒนาที่ย่ังยืนให้ชัดเจน ดังนี้ 

พื้นที่/จังหวัดที่มีความเข้มแข็งแล้ว 
พร้อมจะขยายศักยภาพไปสู่ภายนอก 

พื้นที่/จังหวัดที่มศีักยภาพของตนเอง 
มีความพร้อมที่จะพัฒนาต่อยอดศักยภาพนั้น  

พื้นที่/จังหวัดที่มีความเหลื่อมล้ าสูง 
ยังขาดความพร้อมและศักยภาพ 

  1 

  2 

  3 

ศึกษาข้อมูลตัวช้ีวัดในระดับพื้นที่ 
(จังหวัดและต าบล) 

• รวบรวมตัวชี้วัดตาม SDGs 17 เปูาหมายและคัดเลือกตัวชี้วัด 
ที่จะใช้เป็น “Proxy” กรณีที่ยังไม่มีการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด 

• โดยใช้ข้อมูลจาก 2 แหล่ง ได้แก่  
(1)  กรมพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช. 2 ค.) 
(2)  สศช. (รายงานการศึกษา “ตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัด 
     และกลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2559” และรายงานการศึกษา 
    “ดัชนีความก้าวหน้าของคน (Human Achievement Index: 
     HAI) พ.ศ. 2560)  

พัฒนาวิธีการจัดท าดัชนีรวม  (Composite Index) 
ของการพัฒนาที่ยั่งยืน 

• จัดกลุ่มตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับ SDGs 17 เปูาหมาย ในระดับ
จังหวัดเป็น 5 กลุ่มตามกรอบ 5P ของ UN 

(1) มิติด้านการพัฒนาคน (People)  
(2) มิติด้าน เศรษฐกิจและความม่ังคั่ง (Prosperity)  
(3) มิติด้านสิ่งแวดล้อม (Planet) 
(4) มิติด้านสันติภาพ และยุติธรรม (Peace) และ  
(5) มิติด้านความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา (Partnership)  

จัดประชุมหารือร่วมกับ มท.  
และหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ 
การจัดท าข้อมูลตัวช้ีวัดระดับจังหวัด  

• เพื่อด าเนินการต่อเนื่องตามมติ กพย. เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 2560 
(1) พิจารณาความเหมาะสมของตัวชี้วัดระดับจังหวัดที่มี 
    การจัดเก็บอยู่แล้วและสอดคล้องกับตัวชี้วัด SDGs  
(2) ใช้ตัวชี้วัดระดับจังหวัดที่เหมาะสมในการจัดกลุ่มจังหวัด 
    เป็น 3 กลุ่ม 

22 ส.ค. 2561 
กพย. มีมติในคราวการประชุม ครั้งที่ 1/2561 
เห็นชอบกับการจัดกลุ่มจังหวัดออกเป็น 4 กลุ่ม 
ตามระดับค่าคะแนนของดัชนีรวมส าหรับจังหวัด 
โดยเปรียบเทียบกับค่าเกณฑ์กลางของประเทศ 
(ค่าเฉลี่ยมัธยฐานของทุกจังหวัด) ดังนี้ 

1 

2 

3 

4 

จังหวัดที่มีตัวชี้วัดที่มีค่าต่ ากว่าเกณฑ์กลางของประเทศ ร้อยละ 20  

จังหวัดที่มีตัวชี้วัดที่มีค่าต่ ากว่าเกณฑ์กลางของประเทศ › ร้อยละ 10 แต่ ‹ 20 

จังหวัดที่มีตัวชี้วัดที่มีค่าต่ ากว่าเกณฑ์กลางของประเทศ ≤ ร้อยละ 10 

จังหวัดที่มีตัวชี้วัดที่มีค่าสูงกว่าเกณฑ์กลางของประเทศ 

เห็นชอบในหลักการแนวทางการจัดกลุ่มพื้นท่ีจังหวัดตามตัวช้ีวัด SDGs 
เพื่อก าหนดพื้นที่เปูาหมายในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับพื้นที่ 
โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ตามที่ สศช. เสนอและ (ดู 7 ก.ค. 2560) และมอบหมาย
ให้ฝ่ายเลขานุการฯ หารือร่วมกับ มท. เพื่อก าหนดตัวช้ีวัดท่ีเหมาะสม
เพิ่มเติมท้ังตัวช้ีวัดระดับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค ต่อไป  

มอบหมายให้ มท. รับไปด าเนินการเพื่อใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อน
เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยให้จังหวัดจัดท าแผนงาน/โครงการ SDGs 
บรรจุในแผนจังหวัดเสนอ คกก.นโยบายการบริหารงานจังหวัด กลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ (ก.น.จ.) และคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค 
(ก.บ.ภ) ต่อไป  
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   การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนในระดับพื้นที่ วาระที่ 3.1.2 

   *ตัวชี้วัดดู Back Up  

2.1 สศช. ร่วมกับ สทอภ. ได้ประชุมหารือ  
     เพ่ือเลือกตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับ SDGs ระดับจังหวัด  

มิติด้านความเป็นหุ้นส่วนพัฒนา 3 ตัวชี้วัด  

2.2 การจัดกลุ่มจังหวัดตามตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับ SDGs 

มิติด้านการพฒันาคน 14 ตัวชี้วัด  

มิติด้านเศรษฐกิจและความมั่งคั่ง 10 ตัวชี้วัด  

มิติด้านสิ่งแวดล้อม 3 ตัวชี้วัด  

มิติด้านสันติภาพและยุติธรรม 1 ตัวชี้วัด  

2.3 การด าเนินงานตาม มติ กพย. ในคราวการประชุมคร้ังท่ี 1/2561 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561  

การด าเนินงานของ สศช.  1) จัดประชุมระดมความคิดเห็นเร่ืองตัวชี้วัดเกีย่วกับ SDGs ระดับจังหวัด จ านวน 69 ตัวช้ีวัด เพื่อร่วมกันพิจารณาถึงความพร้อมของข้อมูลในระดับจงัหวัด และ 
ความเหมาะสมของตัวช้ีวัด 

การด าเนินงานของมหาดไทย 

2) ผลการประชุมระดมความคิดเห็นทั้ง 2 คร้ังพบว่า ตัวช้ีวัดเกี่ยวกับ SDGs จ านวน 69 ตัวช้ีวัดที่กระทรวงมหาดไทยเสนอนั้น มีข้อมูลในระดับจังหวัด
เพียง 35 ตัวช้ีวัด ส่วนท่ีเหลืออีก 34 ตัวช้ีวัดนั้นยังไม่มีข้อมูลสมบูรณ์ และยังต้องพัฒนาวิธีการจัดเก็บข้อมูลต่อไป    

1) การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนในระดับพ้ืนที่ 
2) การสร้างการรับรู้เร่ืองเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน  

กลุ่มท่ี 2  กลุ่มท่ี 1  กลุ่มที่ 3  กลุ่มที่ 4  

จังหวัดที่ตัวช้ีวัดทุกตัว ค่าสูงกว่าเกณฑ์
กลางของประเทศ 10 จังหวัด 

จังหวัดที่มีตัวช้ีวัด ค่าต่ ากว่าเกณฑ์กลาง
ของประเทศ มากกว่า 10% แต่ไม่เกิน 

20% 25 จังหวัด 

จังหวัดที่มีตัวช้ีวัด ค่าต่ ากว่า
เกณฑ์กลางของประเทศ มากกว่า 

20% 10 จังหวัด 

จังหวัดท่ีมีตัวช้ีวัด ค่าต่ ากว่าเกณฑ์กลางของ
ประเทศ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10%  

31 จังหวัด 

การด าเนินการ 

กลุ่มที่ 4 SDGs > เกณฑ์กลางประเทศ ล าปาง อุตรดิตถ ์พิจิตร ขอนแก่น นครราชสีมา นนทบุรี สระบุรี ตราด สมุทรสงคราม ตรัง   
(10 จังหวัด) 

กลุ่มที่ 3 0% < SDGs ≤ 10% 

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 สตูล (31 จังหวัด) 

กลุ่มที่ 2 10% < SDGs ≤ 20% 
พะเยา น่าน สุโขทัย อุทัยธานี เลย หนองบัวล าภู บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ 
สุรินทร์ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร ชัยนาท สิงห์บุรี สระแก้ว จันทบุรี นครปฐม กาญจนบุรี 
ราชบุรี สุพรรณบุรี พังงา สงขลา (25 จังหวัด) 

กลุ่มที่ 1 SDGs < 20% แม่ฮ่องสอน ก าแพงเพชร สกลนคร บุรีรัมย์ อ านาจเจริญ พัทลุง กระบี่ นราธิวาส ปัตตานี และยะลา 
(10 จังหวัด) 

เกณฑ์กลางประเทศ 
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   การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนในระดับพื้นที่ วาระที่ 3.1.2 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 

ขอความเห็นชอบในหลักการให้มีการจัดกลุ่มจังหวัด โดยเพิ่มเติมตัวชี้วัดที่กระทรวงมหาดไทยเสนอและมี
ข้อมูลพร้อมในระดับจังหวัดจ านวน 35 ตัว และมอบหมายให้ สศช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ ร่วมกับ
กระทรวงมหาดไทยในการคัดเลือกจังหวัดน าร่องในพื้นที่ 6 ภาค และกระจายตัวตามกลุ่มจังหวัด 4 ระดับ 
เพื่อทดลองจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยใช้ข้อมูลตัวชี้วัดในทุก
มิติเป็นเครื่องบ่งชี้สถานการณ์การพัฒนา และจัดเตรียมแผนงาน/โครงการ รองรับประเด็นเร่งด่วนส าคัญที่
ได้จากการใช้ตัวชี้วัดเกี่ยวกับ SDGs ของพื้นที่ไว้ในแผนพัฒนาจังหวัดต่อไป 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน (กลุ่มที่ 1) 

จังหวัดนครพนม (กลุ่มที่ 2) 
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3.2 วาระที ่
เรื่องเพื่อพิจารณา 
การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 4 คณะ 
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการเพื่อ 
การพัฒนาที่ยั่งยืน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
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วาระที ่
เรื่องเพื่อพิจารณา 
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน 
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

3.2.1 
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คณะอนุกรรมการการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  

คณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาท่ี
ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ

พอเพียง 

คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาท่ียั่งยืน   

คณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
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คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน วาระที่ 3.2.1 
จากระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 2556 อาศัยอ านาจตามความในข้อ 9 (8) ให้ยกเลิกค าสั่งคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  
ที่ 1/2560 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2560 และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี  
(ประธานอนุกรรมการ) 

อนุกรรมการ 

• ผู้แทนส่วนราชการ 
• ผู้แทนภาคประชาสังคม 
• ผู้แทนภาคเอกชน  
                                    

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ อนุกรรมการและเลขานุการ 

รศช. หรือ 
ผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย  

                                    

• ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และ
ประสานระหว่างประเทศ สศช. 

• เจ้าหน้าที่ สศช. 
 

1 

2 

3 

4 

5 

ของหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งให้เป็นไปตามเปูาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน รวมทั้งจัดท าแผนทีน่ าทางเพือ่
ขับเคล่ือนการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุเปูาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน 

วางแนวทางการด าเนินงาน ประสาน และบูรณาการด าเนินงาน 

มาตรการดา้นเศรษฐศาสตร์ สังคม และกฎหมาย เพื่อบรรลุเปูาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน 
วิเคราะหส์ถานการณ์ ปัญหา อุปสรรค และจัดท าข้อเสนอแนะ 

และภาคีการพัฒนาต่าง ๆ  ในการขับเคลื่อนเปูาหมายการพัฒนาทีย่ั่งยืน  
ประสานและบูรณาการการด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อให้ความเห็นและแนวทางปฏิบัติในประเดน็เฉพาะทางตอ่คณะอนกุรรมการฯ และแต่งตั้งคณะท างาน  
เพื่อช่วยเหลือในการปฏิบัติงานไดต้ามความเหมาะสม 

เชิญบุคคลและองค์กรที่เกี่ยวขอ้ง 

ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการเพื่อการพฒันาที่ย่ังยืน 
ปฏิบัติงานตามภารกิจอื่น 

อ านาจหน้าที่ 
องค์ประกอบ รวมทั้งสิ้น 38 คน 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 



nesdc.go.th 43 วันท่ี  19  ธันวาคม  2562  

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน วาระที่ 3.2.1 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

(ร่าง) 
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วาระที ่
เรื่องเพื่อพิจารณา 

คณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาทีย่ั่งยืน 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3.2.2 
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คณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาท่ียั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วาระที่ 3.2.2 

จากระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 2556 อาศัยอ านาจตามความในข้อ 9 (8) ให้ยกเลิกค าสั่งคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่
ยั่งยืน ที่ 2/2558 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีองค์ประกอบและ
อ านาจหน้าที่  

องค์ประกอบ 

นางจุรี วิจิตรวาทการ (ประธานอนุกรรมการ) 

อนุกรรมการ 

• ผู้แทนส่วนราชการ 
• ผู้แทนภาคประชาสังคม 
• ผู้แทนภาคเอกชน  

 

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ อนุกรรมการและเลขานุการ 

รศช. หรือ 
ผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย                                    

• ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาความเสมอภาคและความ
เท่าเทียมทางสังคม สศช. 

• เจ้าหน้าที่ สศช. 

ให้มีการจัดการองค์ความรู้การพัฒนาที่ย่ังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ส่งเสริมและสนับสนุน 

ต่อการพัฒนาทีย่ั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงแกทุ่กกลุ่มเปูาหมายและทุก
ระดับ ทั้งภายในประเทศและประชาคมโลก  

เสริมสร้างและเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ และการตระหนักรู้ 

การประยุกต์ใชห้ลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงในการบรรลุเปูาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน 
ส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้และการพัฒนาเครือข่าย 

อ านาจหน้าที่ 

รวมทั้งสิ้น 28 คน 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

เพื่อให้ความเห็นและแนวทางปฏิบัติในประเดน็เฉพาะทางตอ่คณะอนกุรรมการฯ และแต่งตั้งคณะท างาน  
เพื่อช่วยเหลือในการปฏิบัติงานไดต้ามความเหมาะสม 

เชิญบุคคลและองค์กรที่เกี่ยวขอ้ง 

ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการเพื่อการพฒันาที่ย่ังยืน 
ปฏิบัติงานตามภารกิจอื่น 
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คณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาท่ียั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  วาระที่ 3.2.2 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

(ร่าง) 
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วาระที ่
เรื่องเพื่อพิจารณา 

คณะอนุกรรมการติดตามและประเมิน 
ผลการพัฒนาที่ยั่งยืน 

3.2.3 
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 คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนาที่ยั่งยืน วาระที่ 3.2.3 
จากระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 2556 อาศัยอ านาจตามความในข้อ 9 (8) ให้ยกเลิกค าสั่งคณะกรรมการเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน ที่ 3/2558 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ดังนี้ 

องค์ประกอบ 

นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล (ประธานอนุกรรมการ) 
 

อนุกรรมการ 

• ผู้แทนส่วนราชการ 
• ผู้แทนภาคประชาสังคม 
• ผู้แทนภาคเอกชน  

 

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ อนุกรรมการและเลขานุการ 

รศช. หรือ 
ผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย                                    

• ผู้แทนศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชาติ 

• ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ สศช. 

• เจ้าหน้าที่ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
• เจ้าหน้าที่ สศช.  

รวมทั้งให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะในการพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการข้อมูล ส าหรับการ
ขับเคลื่อนเพื่อบรรลุเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และการรายงานสถานการณ์เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
บนหลักฐานข้อมูลเชิงประจักษ ์

ก ากับการพัฒนาข้อมูลตามเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนให้มีความทันสมัย  

เพื่อสนับสนุนการขับเคลือ่นการด าเนินงานให้บรรลุเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  
ก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วดัการพัฒนาที่ยั่งยนืที่สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย  

และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ก าหนดแนวทางในการติดตามประเมินผลตามเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน  

อ านาจหน้าที ่

รวมทั้งสิ้น 31 คน 1 

2 

3 

4 

5 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

เพื่อให้ความเห็นและแนวทางปฏิบัติในประเดน็เฉพาะทางตอ่คณะอนกุรรมการฯ และแต่งตั้งคณะท างาน  
เพื่อช่วยเหลือในการปฏิบัติงานไดต้ามความเหมาะสม 

เชิญบุคคลและองค์กรที่เกี่ยวขอ้ง 

ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการเพื่อการพฒันาที่ย่ังยืน 
ปฏิบัติงานตามภารกิจอื่น 
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 คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนาที่ยั่งยืน  วาระที่ 3.2.3 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

(ร่าง) 
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วาระที ่
เรื่องเพื่อพิจารณา 

คณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  

3.2.4 
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คณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  วาระที่ 3.2.4 

องค์ประกอบ 

ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 2560 อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๙ (๘) แห่ง ให้ยกเลิกค าสั่งคณะกรรมการเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ที่ 2/2560 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560 และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ โดยมีองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการร่วม 

นายปีติพงศ์ พ่ึงบุญ ณ อยุธยา (ประธานอนุกรรมการ) 
 

อนุกรรมการ 

   
• ผู้แทนส่วนราชการ 
• ผู้แทนภาคประชาสังคม 
• ผู้แทนภาคเอกชน  

 
 

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 (รองประธานอนกุรรมการร่วม) 

ลศช. 
 (รองประธานอนกุรรมการร่วม) 

อนุกรรมการและเลขานุการร่วม 

• ผู้อ านวยการกองพัฒนาระบบ
การวิเคราะห์ผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อม ส านักงานนโยบาย 
และแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

• ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  สศช. 

• เจ้าหน้าที่ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

• เจ้าหน้าที่ สศช. 

อ านาจหน้าที่ 

ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการเพื่อการพฒันาที่ย่ังยืน 

ปฏิบัติงานตามภารกิจอื่นใด 

เพื่อให้ข้อมูล ความเห็น และแนวทางปฏิบัติในประเดน็เฉพาะทางตอ่
คณะอนุกรรมการฯ และแต่งตั้งคณะท างาน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
ตามความเหมาะสม 

เชิญบุคคลและองค์กรที่เกี่ยวขอ้ง 

ในการพิจารณาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร ์รวมทั้งระเบียบ 
ที่เกี่ยวข้อง 

เสนอแนะองค์กรและกลไก 

และพื้นที่ที่ควรท าการประเมนิสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
ก าหนดประเภทของยุทธศาสตร์/แผน/แผนงาน 

ในการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตรใ์ห้ชัดเจน เพื่อผลักดันให้มี
การขับเคลื่อนและน าการประเมนิสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์มาใช้กบัการวางแผน
พัฒนาประเทศ 

เสนอแนะกลไก กระบวนการ ขั้นตอน หลักเกณฑ์ และวิธีการ 

รวมทั้งสิ้น 31 คน 

1 

2 

3 

4 

5 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
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วาระที่ 3.2.4 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

คณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  

(ร่าง) 
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4.1 วาระที ่
เรื่องเพื่อทราบ 
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการ 
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562  
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วาระที่ 4.1 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562  

สศช. ได้ด าเนินการส่งเรื่อง ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน (ฉบับท่ี ...) พ.ศ. ...  
ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรา่งกฎหมายและร่างอนุบัญญตัิที่เสนอคณะรฐัมนตรีคณะที่ 5 เพื่อพิจารณาร่างระเบียบดังกล่าว  
ซึ่งระเบียบส านักนายกรฐัมนตรฯี ได้รับการปรับแกแ้ละยนืยันการปรบัแก้เรยีบรอ้ยแล้วเมื่อเดือนตุลาคม 2562 

สถานะปัจจุบัน 

นายกรัฐมนตรีได้ลงนามใน ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562  
ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2562 

1 

การปรับแก้ใน
รายละเอียด 

(1) 
2 

องค์ประกอบของ
คณะกรรมการ 

เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

รายนามหน่วยงาน 

เพ่ิมองค์ประกอบ 
คณะกรรมการฯ 2 ท่าน 

(1) ปลัดกระทรวงยุติธรรม (หน่วยหลักด้านกฎหมาย) 

(2) เลขาธิการส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ  
(หน่วยหลักด้านนโยบายในการประสานงานการบริหารจัดการน้ า 
กับองค์การนานาชาติ  องค์กรระหว่างประเทศ  
ความร่วมมือทวิภาคีและพหุภาคี) 

ปรับเปลี่ยนชื่อกระทรวง 
ใหเ้ป็นปัจจุบัน 2 กระทรวง 

(1) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 

(2) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

2.1 

2.2 

รวมทั้งสิ้น  35 คน 
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วาระที่ 4.1 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

การปรับแก้ใน
รายละเอียด 

(2) 
ภารกิจและอ านาจหน้าที่ 

ส านักงานเลขานุการฯ 

เพื่อให้ กพย. มีอ านาจหน้าท่ี 
ในการเสนอแนะให้มีการก าหนดหรือ
แก้ไขเพิ่มเติมหรือปรับปรงุมาตรการ 

ด้านสิ่งแวดล้อม 

เพิ่มเติมอ านาจหน้าท่ีของ กพย. ในข้อ 9(4) เป็น  
“เสนอแนะให้มีการก าหนด หรือ แก้ไขเพิ่มเติม หรือ ปรับปรุง
มาตรการด้านเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม สังคม และกฎหมาย 

เพื่อส่งเสริมด้านการพัฒนาท่ียั่งยืน ต่อ ครม. ”  

2.3 

2.4 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติมอบหมาย 

รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติที่เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติมอบหมาย 

เปลี่ยนจาก 
“คณะกรรมการ” 

เป็น 
“สภา” 

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562  
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4.2 วาระที ่
เรื่องเพื่อทราบ 
รายงานผลการจัดอันดับความก้าวหน้า 
ตามที่ กพย. มอบหมาย 
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วาระที ่
เรื่องเพื่อทราบ 
สรุปผลการด าเนินงานขับเคลือ่นเป้าหมายการพฒันาทีย่ั่งยืน 
ในเวทีนานาชาติ  

4.2.1 
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   สรุปผลการด าเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในเวทีนานาชาติ  วาระที่ 4.2.1 

การประชุม High-level Political Forum (HLPF) on Sustainable Development 2019 
9 – 19 กรกฎาคม 2562 

คณะผู้แทนไทย 
(30 คน) 

หัวข้อการประชุม 

ข้อท้าทายของ 
ประเทศสมาชิก 

ถ้อยแถลง 
คณะผู้แทนไทย 

ในนามอาเซียน 

ในนาม 
ประเทศไทย 

ความเป็นมา • การประชุมประจ าปีเพื่อตดิตามผลและทบทวนการด าเนนิการ 
ตามวาระการพฒันาทีย่ั่งยืน ค.ศ. 2030 (SDGs 2030) 

• โดยการอุปถัมภ์ของคณะมนตรเีศรษฐกิจและสังคมแห่ง
สหประชาชาติ (ECOSOC) 

• หัวหน้าคณะ : นายธานี ทองภักดี รองปลัด กต. (ในขณะนั้น)  
• ผู้แทนจาก  กต. / สศช. / มท. / กษ. / ยธ. / ศธ. / พม. /  

กสศ. / สทนช. 

“Empowering people  
and ensuring inclusiveness and equality” 

• ทบทวนความคืบหน้าในเชิงลึก SDG เปูาหมายที่ 4  8 10 13  16 17  
• ตัวอย่างประเด็นหารือ : การพัฒนาทรัพยากรมนษุย์ การเชื่อมโยง

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมกบัการก าหนดนโยบายเพื่อ
การพัฒนาที่ย่ังยืน และการระดมทุนเพือ่การพฒันา 

การน าเสนอรายงานผลการทบทวนการด าเนินการ 
ตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030  

(Voluntary National Review) 
• นายดอน ปรมัตถ์วินัย รมว. กต. เป็นผู้น าเสนอหลัก ร่วมกับผู้แทน

ภาคเอกชน และผู้แทนเยาวชนไทย เมื่อปี 2560 

• ความก้าวหน้าในการบรรลุเปูาหมายในปี 2030 โดยเฉพาะประเดน็ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เศรษฐกิจที่ถดถอย ความไม่เท่าเทียม
ทั้งภายในและระหวา่งประเทศซ่ึงครอบคลุมทุกภาคส่วน 
ปัญหาการจัดท าตัวขีว้ัด/สถิต/ิแหล่งงบประมาณขับเคล่ือน SDGs  

• โดยเฉพาะการเป็นข้อท้าทายต่อประเทศก าลังพัฒนาและประเทศที่
พัฒนาน้อยที่สุด (LDCs) 

• เน้นการสร้างความย่ังยืนในทุกมิติ 
• เน้นการเสริมสร้างศักยภาพและการมสี่วนรว่มของคนในสังคม 
• เน้นการสอดประสานกนัระหว่าง SDGs กับ ASEAN 

Community Vision 2025  
• เน้นประเด็นการขจดัความยากจน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

และความเชื่อมโยง การส่งเสริมการผลิต การบริโภค และ 
การจัดการทรพัยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน 

• เน้นการสร้างความเข้มแขง็ให้คนทุกกลุ่มผ่านยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิแผนการศึกษาชาติ 
และมาตรการดา้นการพัฒนาต่างๆ อาทิ สวัสดิการ การจ้างงาน  

• สนับสนุนการจัดตั้ง Joint SDG Fund ของ UN 

• กต. เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมคู่ขนานในหัวขอ้ 1) การจัดการภัย
พิบัติ 2) สิทธิมนุษย์ชนกับ SDGs 2030 3) นโยบายที่เกี่ยวกับ
ครอบครัวและเด็กในทีท่ างาน 
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การประชุม SDG Summit 
24 – 25 กันยายน 2562 

ถ้อยแถลง 
ในนามอาเซียน 
ของ นรม. ไทย 

เน้นย้ าการด าเนินตามวิสัยทัศน์ “Advancing Partnership for Sustainability”  
และส่งเสริม วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน 2025 กับ SDGs 2030 

มุ่งมั่นในการด าเนินการสร้างความเชื่อมโยง ลดความเหลื่อมล้ า  
โดยใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อ... 

1) ยกระดับคุณภาพชีวิตตามเปูาหมายดิจิทัลอาเซียนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
2) ส่งเสริมความครอบคลุมทางการเงิน โดยการเปิดโอกาสให้เข้าถึงเทคโนโลยีทางการเงิน ให้

ผู้ประกอบการรายใหม่และรายย่อย ผู้ประกอบการที่เป็นสตรีและเยาวชน และผู้ที่อยู่ในพื้นที่
ห่างไกล สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน 

3) การอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน  
และการขจัดปัญหาขยะทะเล 

แสดงเจตนารมณ์ที่จะน า SDGs ไปขับเคลื่อนในระดับท้องถ่ิน 
เพื่อสร้างประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และส่งเสริมแนวทางการพัฒนาที่เป็นของตนเอง 

เสริมสร้างความร่วมมือผ่านการเปิดเสรีทางการค้าและระบบการค้าพหุภาคี การสร้างเครือข่ายเมืองอัจฉริยะ 
ตลอดจนการท างานร่วมกับสหประชาชาติและประเทศต่าง ๆ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ พัฒนาศักยภาพ 

แลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดี 

1 

2 

3 

4 

ความเป็นมา 

องค์ประชุม 

ประเด็นที่ 
เห็นพ้องกัน 
ในการหารือ 
เต็มคณะ 

และการหารือ 
ระดับผู้น า 
(Leaders’ 
Dialogue) 

• ประมุขของรัฐและหัวหน้ารัฐบาล (107 คน) 
• รองประธานาธิบดีและรองนายกรัฐมนตรี (2 คน) 
• รัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วย (12 คน และ 4 คน ตามล าดับ) 
• ผู้แทนจากองค์การระหว่างประเทศ ภาคประชาสังคม และผู้แทนเยาวชน 

1. การสร้างเจตนารมณ์ 
ทางการเมือง 

2. ความร่วมมือแบบเป็นหุ้นส่วน 
3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
4. การเร่งแก้ปัญหา โดยเฉพาะ 

การเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ 

5. ความเท่าเทียมทางเพศ 
6. ความยากจน 
7. การศึกษา 
8. สาธารณสุข 

9. การสนับสนุนบทบาทของ
ภาคเอกชนและรัฐบาล/
หน่วยงานระดับท้องถ่ิน 

10. การส่งเสริมนวัตกรรม 
11. การจัดหาเงินทุนเพื่อ 

การพัฒนา 
12. การวางแผนการพัฒนากับการ

วางแผนด้านงบประมาณมี
ความสอดคล้องกัน 

 

ปี 2562 ครบรอบ 4 ปีแรกหลังการรับรอง SDGs 2030   
ดังนั้น UN จึงก าหนดให้จัดประชุม HLPF ข้ึนอีกครั้ง 

ภายใต้การอุปถัมภ์ของสมัชชาสหประชาชาติ (UNGA)  
โดยเรียกว่า “การประชุมระดับผู้น าว่าด้วยเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”  

(SDG Summit) ระหว่างวันที่ 24 – 25 กันยายน 2562 
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เจตนารมณ์ทางการเมืองเพื่อบรรลุ SDGs  
ที่ประชุมรับรองปฏิญญาทางการเมืองของการ
ประชุมระดับผู้น าว่าด้วยเป้าหมายการพัฒนา 

ที่ยั่งยืน 
 

 
ให้ เลขาธิการสหประชาชาติ  

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
ในการหาทางออกของปัญหาและเร่งการด าเนินการ 

เพื่อติดตามผลการประชุม SDG Summit  
และเพื่อน าไปสู่การประชุมระดับผู้น า 

ในโอกาสครบรอบ 75 ปี ของสหประชาชาติ 

 
ให้ เลขาธิการสหประชาชาติ  

จัดช่วงเวลาในแต่ละปี (Annual moment)  
เพื่อเน้นย้ าถึงการด าเนินการเพื่อบรรลุ SDGs  

ในบริบทการอภิปรายทั่วไป (General Debate)  
ของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (UNGA) 

การประชุม SDG Summit 
24 – 25 กันยายน 2562 

(ต่อ) 

ผลลัพธ์ของการประชุม 

ครม. ได้มมีติ เมื่อวันท่ี 17 กันยายน 2562 เห็นชอบให้ไทยเข้าร่วมรับรองปฏิญญาดังกล่าว 

เปิดตัว “รายงาน Global Sustainable Development Report 
(GSDR) 2019” จัดท าโดยคณะนักวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการจัดต้ังขึ้น
พิเศษจากผลลัพธ์การประชุม UN Conference on Sustainable 

Development (Rio+20) เมื่อปี 2555 โดยเบื้องต้นพบว่า 
• ประชาคมระหว่างประเทศยังอยู่ห่างจากการบรรลุ SDGs  
• การออกนโยบาย/มาตรการเร่งด่วนและการเปลี่ยนแปลง 

คร้ังส าคัญ (Transformation) ที่อยู่บนพ้ืนฐานของข้อมูล 
ทางวิทยาศาสตร์และสถิติเป็นสิ่งจ าเป็น  

•  “Levers of change” ที่ต้องค านึงถึงในการเปลี่ยนแปลง ได้แก่  
การมีสถาบันที่เข้มแข็ง สถานการณ์การเงินและเศรษฐกิจ 
การด าเนินการร่วมกันและการปรับพฤติกรรม 
และการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

เป็นสังคมที่... 

ยั่งยืนและ 
ครอบคลุม เสมอภาค 

ต้านทานต่อ 
Climate 
Change 

1 2 

ข้อเสนอแนะของฝ่ายไทย 

ไทยอาจพิจารณาประโยชน์ของการจัดต้ัง “SDGs Knowledge Platform”  
(ตามที่ผู้เชี่ยวชาญ/นักวิทยาศาสตร์มีข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลประเทศต่าง ๆ   
ในช่วงการอภิปรายรายงาน GSDR) โดยแพลตฟอร์มดังกล่าวจะเป็นกระบวนการที่เป็นระบบ 
ในการแลกเปลี่ยน คิดค้น และทดสอบนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เหมาะสมกับแต่ละประเทศ 
ทั้งนี้ ไทยอาจพิจารณาจัดต้ังควบคู่ไปกับแนวคิดการมี “National Multi-Stakeholder 
Forum for Sustainable Development (NMSF-SDG)” ที่จะเป็นเวทีแลกเปลี่ยน
ข้อมูล/องค์ความรู้ของภาคส่วนต่าง ๆ ซึ่งเสนอโดยที่ประชุมคณะท างาน VNR ครั้งที่ 3/2562 
เมื่อ 14 สิงหาคม 2562 
 
สถานะปัจจุบัน :  หากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(สกสว.) เดินหน้าจัดต้ังเครือข่ายทางวิชาการเพื่อการแก้ปัญหาการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Solution Network: SDSN) ในประเทศไทย (SDSN 
Thailand Chapter) เป็นผลส าเร็จ “SDSN Thailand” ก็จะท าหน้าที่เป็นทั้งเวทีหารือของ
ทุกภาคส่วน (Multi-stakeholder Forum) และเป็นผู้บริหาร SDGs Knowledge Platform 
ไปพร้อม ๆ กันได้ 

ไทยอาจพิจารณาความเหมาะสมในการมอบรางวัลให้กับบุคคล/กลุ่มบุคคล/องค์กรต่าง ๆ  
ที่มีผลงานโดดเด่นด้านการส่งเสริมการบรรลุ SDGs ตามแบบอย่างการจัดต้ัง Japan SDGs Award  
ต้ังแต่ปี 2560 ของ นรม. ญี่ปุุน ซึ่งการมอบรางวัลจะเป็นการเน้นย้ าว่ารัฐบาลให้ความส าคัญ 
ในการส่งเสริมให้เกิดการด าเนินการของทุกภาคส่วนในระดับท้องถ่ินเพื่อบรรลุ SDGs  
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• 4 พฤศจิกายน 2562 นรม. เป็นเจ้าภาพจัด 
Special Luncheon on sustainable 
Development หารือเรื่องแนวทางฯ โดยมี
ผู้น าประเทศสมาชิกอาเซียน ประเทศคู่เจรจา
และกรรมการ IMF เข้าร่วม พร้อมทั้งเชิญชวน
ภาคีภายนอกร่วมมือกับอาเซียนผ่านศูนย์
อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (ACSDSD) รวมทั้งมีการเปิดตัว
ศูนย์ฝึกอบรมอาเซียนด้านสังคมสงเคราะห์และ
สวัสดิการสังคม (ATCSW) และศูนย์อาเซียน
เพื่อผู้สูงอายุที่มีศักยภาพเเละนวัตกรรม (ACAI) 

 
• ภาคีภายนอกแสดงความพร้อมที่จะร่วมมือกับ

อาเซียนเสริมสร้างความย่ังยืนผ่าน
Complementarities Roadmap โดยการ
ประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (EAS) ครั้งที่ 
14 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ได้รับรอง
ถ้อยแถลงผู้น าการประชุมสุดยอดเอเชีย
ตะวันออกว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนเพื่อความ
ยั่งยืน เพื่อยืนยันความเป็นหุ้นส่วนดังกล่าวด้วย 
 

 
 
 

• ในการประชุมสุดยอด ASEAN – UN ครั้งที่ 10 
มี Chairman’s Statement เป็นเอกสารผล
การประชุม แสดงเจตนารมณ์ที่จะกระชับความ
เป็นหุ้นส่วนระหว่างอาเซียน กับ UN 
(Complementaries Roadmap) ซึ่งได้รับการ
รับรองในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ
อาเซียน ครั้งที่ 52 การประชุมรัฐมนตรี
ต่างประเทศอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาและ
การประชุมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เมื่อเดือนสิงหาคม 
2562  ที่กรุงเทพฯ 
 
 

 
 

• ผู้น าประเทศต่าง ๆ ร่วมกันรับรองเอกสารวิสัยทัศน์
ผู้น าอาเซียนฯ (ASEAN Leaders' Vision 
Statement on Partnership for 
Sustainability)  ในการประชุม ASEAN Summit 
ครั้งท่ี 34  เมื่อวันท่ี 23 มิถุนายน 2562 กรุงเทพฯ 
 
 
 
 
 
 

   สรุปผลการด าเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในเวทีนานาชาติ (ต่อ) วาระที่ 4.2.1 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

การประชุมสุดยอดผู้น าอาเซียน คร้ังท่ี 34 – 35 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ กรุงเทพฯ 
2 – 4 พฤศจิกายน 2562 

การขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ในฐานะประธานอาเซียน ปี 2562 

“Sustainability of Things” 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ส่งเสริมความเชื่อมโยง 
(complementarities) 

การขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนภายใต ้
วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน 2025 

วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน 2030 
(SDGs 2030) 

Green and Inclusive Growth 

การท าประมงอย่างยั่งยืน 

ความร่วมมือด้านการพัฒนาในระดับภูมิภาค 

1 2 
3 
4 
5 

การรับรองเอกสาร 
วิสัยทัศน์ผู้น าอาเซยีนว่าดว้ย

ความเป็นหุ้นส่วนเพ่ือความยัง่ยนื 

การกระชับความเป็นหุ้นส่วนของ
อาเซียน กับ UN 

ภาคีภายนอกพร้อมเปน็หุน้ส่วน
ของอาเซียนกับ UN 

แนวทางขยายความร่วมมือ SDGs
ระหว่างอาเซียนกับภาคีภายนอก 

“ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” 

“ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” 
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วาระที ่
เรื่องเพื่อทราบ 
สรุปผลการขับเคลือ่นการพัฒนาตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
ที่สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพฒันาที่ยั่งยืนรอบ 3 ป ี

4.2.2 
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   สรุปผลการขบัเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทีส่นับสนุนการบรรล ุ
   เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนรอบ 3 ปี 

วาระที่ 4.2.2 

http://social.nesdb.go.th/social/openhousesdgs2019 

การพัฒนาที่ย่ังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

การสร้างความเข้าใจและการจัดการความรู้ ถอดบทเรียนตัวอย่างการน าใช้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงที่มีผลต่อการบรรลุเปูาหมายการพัฒนาทีย่ั่งยืน 

การขับเคลื่อนขยายผลและพัฒนาภาคีเครือข่าย  

การสื่อสารสาธารณะเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ การติดตามและประเมินผล 

ยุทธศาสตร์ชาติ “เปูาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนเป็นผลลัพธ์ของการขับเคลื่อนการน าใช้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” เน้นการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่ายการพัฒนาใน
การสะท้อนผลลัพธ์ทั้งในระดับบุคคล ชุมชนท้องถิ่น ระดับองค์กร และการ
พัฒนาในระดับพ้ืนที่ที่มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกันระหว่างระบบคุณค่าและ
ในระบบความคิด สามารถน าไปสู่คุณค่าของการพัฒนาที่ย่ังยืนได้ • ถอดบทเรียน 5 มิติ (People Planet Prosperity Peace Partnership) 

17 เปูาหมาย จ านวน 35 พื้นที่ 23 จังหวัด 

• Traditional Media จัดท าหนังสือ เอกสารความรู้ และน าเสนอผ่าน
บทความในวารสารและจุลสารธนาคารสมอง  

พัฒนาเครื่องชี้วัด (Checklist/Guideline) การน าใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพยีงในระดบัต่าง ๆ จัดท าเป็นแนวทาง/แนวปฏิบัติในการส ารวจ
ตนเอง และการด าเนินกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ เพื่อน าสู่ความมั่นคง ย่ังยืน
อย่างสมดุล 

• ถอดบทเรียนระดับพ้ืนที ่4 แห่ง  
1. หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้านหัวอ่าว อ.สามพราน จ.นครปฐม  
2. เทศบาลต าบลอุโมงค์ อ.เมือง จ.ล าพูน  
3. องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสาริกา อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี  
4. องค์การบริหารส่วนต าบลบางคนที อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 

• จัดท า “๙ ย่าง สู่ความย่ังยืนของภาคธุรกิจเอกชน วิสาหกิจชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และ ๙ ย่าง คนดีพอ” 

• ขับเคลื่อนพื้นที่ปฏิบัติการแห่งการเรียนรู้ (SDGs Lab) พื้นที่น าร่อง 
“ฉะเชิงเทราเมืองย่ังยืน” 

• จัดท ารายงานผลการขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้ปรัชญาฯ ของ 7 องค์กร
ธุรกิจขนาดใหญ่ (SCG ปตท. โตชิบา เบทาโกร บางจาก CPAll มิตรผล) ไป
ยังองค์กรธุรกิจและภาคีเครือข่ายอื่น 

• สนับสนุนการสร้างเครือข่ายการท างานพัฒนาที่ย่ังยืนตามปรัชญาฯ  
– กลุ่ม SDG 11 Nexsus ขับเคลื่อนประเด็นเมืองย่ังยืนและการพัฒนา

ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน 
– เครือข่ายพันธมิตรธรุกิจพอเพียง (พธพ.) โดย ISMED หนุนเสริมวิสาหกิจ

ชุมชนและภาคธุรกิจเอกชนขนาดย่อม 

• Modern Media 
– 1. e-Documant บทเรียนตัวอย่างความส าเร็จ SEP for SDGs 17 เปูาหมาย  
– 2. ชุดความรู้ “D-พอ สู่ความย่ังยืน” รูปแบบ e-Article 
– 3. คลิปวิดีโอสรุปสาระส าคัญ SDGs 17 เปูาหมาย จุลสารธนาคารสมอง Facebook D-พอ เว็บไซต์ สศช. 

งานก้าวพอดี A Bright Leap Forward (9-11 ก.ค. 62) 

Social Media  

ในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา  คณะอนุกรรมการส่งเสริมความเข้าใจและประเมินผลการพัฒนาที่ย่ังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวางแนวทางการขับเคลื่อนการ
ส่งเสริมความเข้าใจและประเมินผลการพัฒนาที่ย่ังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครอบคลุมงาน 4 ด้านหลัก พร้อม ผลการขับเคลื่อนภายในประเทศ ดังนี้ 
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วาระที่ 4.2.2    สรุปผลการขบัเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทีส่นับสนุนการบรรล ุ
   เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนรอบ 3 ปี (ต่อ) 

การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SEP for SDGs) ในต่างประเทศ 

25 ต.ค. 59 

ครม. 

ให้ทุกส่วนราชการน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงไป
ใช้เป็นแนวทางขบัเคลื่อนการ
บรรลุเปูาหมายการพัฒนาที่

ย่ังยืน (SEP for SDGs) โดยให้
สอดคล้องกับแผนงานตาม

ภารกิจหลักของหน่วยงานใน
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 -2579) 

มติ 

กระทรวงการตา่งประเทศ 

7 พ.ย. 60 

คณะกรรมการระดับกระทรวง
เพื่อขับเคลื่อนหลักยุทธศาสตร์ 

SEP for SDGs 

ให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดด าเนนิการ
ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 25 

ตุลาคม 2559 รวมทั้งเผยแพร่
การรับรู้เกี่ยวกับ SDGs ให้แก่
บุคลากรในหน่วยงานของตน 

และบุคคลภายนอกทุกภาคส่วน 

มติ 

จัดตั้ง 

2562 จัดประชุม 6 คร้ัง 

ครม. 

สาระส าคัญ 

ท าหน้าที่เพิ่มเติมเป็น Focus Group on Sustainable Development เพื่อขับเคลื่อน
ประเด็นความย่ังยืนซ่ึงเป็นหัวข้อหลักในการท าหน้าที่ประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 

1. ผลักดัน SEP ในฐานะแนวทางหนึ่งของการพัฒนาที่ย่ังยืนในเวทกีารประชุมสมัชชาสหประชาชาต ิการประชุม ESCAP การประชุม APFSD การประชุม HLPF  
2. รัฐมนตรกีลุ่ม 77 ได้ยอมรับว่า SEP เป็นแนวทางหนึ่งในการอนุวตัิเปูาหมายการพัฒนาทีย่ั่งยืน ซ่ึงใช้ได้จริงและมีความเป็นสากล เห็นได้ชัดจากการน าไปประยุกตใ์ชแ้ละ

ประสบความส าเร็จ 
3. เข้าร่วมการประชมุระดับสูงของสหประชาชาตเิรือ่งความรว่มมอืใต้-ใต ้ครั้งที่ 2 ณ กรุงบัวโนสไอเรส สาธารณรัฐอาร์เจนตินา และร่วมจัดนทิรรศการสนับสนุนการพัฒนาที่

ย่ังยืนผ่านการเผยแพร่หนังสือ/เอกสารเกีย่วกับการประยุกตใ์ช ้SEP และโครงการ SEP for SDGs ของไทยในประเทศต่างๆ เช่น ติมอร์ เลสเต เลโซโท ลาว ชิลี ตองกา และ
มองโกเลีย 

4. ขับเคล่ือนนโยบาย SEP for SDGs Partnership ภายใต้กรอบความร่วมมือทวภิาคี ไตรภาคี และพหุภาคี พิจารณาน า SEP ไปประยุกต์ใช้ในต่างประเทศ 
• จัดหลักสูตรการอบรมระยะสั้นหัวข้อเกีย่วกบัหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงแกเ่จา้หน้าที่ประเทศก าลังพัฒนา 53 ประเทศ 121 คน 
• จัดหลักสูตรการศึกษาระดบัปริญญาโทนานาชาติในสาขาที่เกีย่วกบัหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง โดยให้ทุนการศึกษาระดบัปริญญาโทแก่เจา้หน้าที่รฐัจากประเทศ

ก าลังพัฒนา 11 ประเทศ 
• ร่วมกับ KOICA และส านักงานเลขาธิการแผนโคลัมโบ จัดฝึกอบรมภายใต้กรอบความร่วมมือไตรภาคี เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงแกเ่จ้าหน้าที่จากประเทศ

ก าลังพัฒนา 
• ปี 2562 ด าเนินโครงการความรว่มมือเพื่อการพฒันาที่น าหลักปรัชญาฯ ไปประยุกต์ใช้ในประเทศก าลังพัฒนา ริเริ่มโครงการกับไทยแล้ว 26 ประเทศ 
• ปี 2562 จัดบรรยายสรุป จัดนิทรรศการ เผยแพร่ผลการน าปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงไปประยุกตใ์ชใ้นตา่งประเทศผ่านทางส่ือตา่งๆ 4 ครั้ง รวมถึงงานก้าวพอดี A 

Bright Leap Forward ที่กรุงเทพฯ 
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วาระที่ 4.2.2 
การด าเนินงานต่อไป 

1. ส่งเสริมและขยายผลต่อยอดการขับเคลื่อนการน าใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

2. การสื่อสารสาธารณะ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

ขยายผลการขับเคลือ่น SEP for SDGs 
in Action ในระดับพื้นท่ี 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ

เครือข่าย SDG 11 Nexus 

กลุ่มธุรกิจเพื่อสังคม 

ผลักดันประเด็นการพัฒนาท่ียั่งยืนบนฐานปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดผลสัมฤทธ์ิได้เป็นรปูธรรม 
เกิดความยั่งยืนและยังประโยชน์สู่สาธารณชน 

เช่ือมโยงความ
ร่วมมือและกลไกใน
ระดับพ้ืนที่ 

ส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายการพัฒนาที่
ประสบผลส าเร็จในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่
ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจ 
ในการน าใช้ปรัชญาฯ  
สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

ประกวดการขับเคลื่อนเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนผ่าน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อบรรลุเปูาหมายยุทธศาสตร์
ชาติ (SEP for SDGs Award) 

พัฒนาระบบการเรียนรู้ SEP for SDGs ออนไลน์ (E-Learning) 

จัดท าชุดความรู้ SEP for SDGs (Knowledge Kits) 

เผยแพร่ประชาสัมพันธส์ู่สาธารณะในวงกวา้ง รวมทั้งพัฒนาแนว
ทางการส่ือสารสาธารณะทีเ่ข้าถงึทุกกลุ่มเปูาหมาย 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

   สรุปผลการขบัเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทีส่นับสนุนการบรรล ุ
   เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนรอบ 3 ปี  
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1 3 2 เห็นชอบในหลักการของ 
(ร่าง) ข้อเสนอการจัดท า SEA 
(ร่าง) แนวทาง SEA (SEA Guideline) 

ให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องเร่งสร้างความรู้ 
ความเข้าใจให้กับประชาชน/หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ถึงความส าคัญของ SEA  

 
เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการระดับชาติ 
โดยมี นรม. เป็นประธาน 
ภายใตร้ะเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
เพื่อขับเคลื่อนงาน SEA 
  

วาระที่ 4.2.3 
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มติคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

เมื่อวันที่  19  กันยายน  2561 

การด าเนินการที่ผ่านมา 
ของฝ่ายเลขานุการฯ 

โครงการน าร่องการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
กับการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ (จังหวัดระยอง) 

ภายใต้ความร่วมมือกับธนาคารเพ่ือการพัฒนาแห่งเอเชยี (ADB) 

• (กันยายน 2561) เป็นการทดลองน าแนวทาง SEA มาศึกษา 
เพื่อจัดท า SEA ในการพัฒนาพ้ืนที่จังหวัดระยอง และถือเป็น 
การน าเข้าสู่กระบวนการทบทวนแผนแม่บทการพัฒนาของจังหวัด 
โดยภายหลังจากการทบทวนบทเรียน จะน าประสบการณ์ดังกล่าว 
มาปรับปรุงแนวทาง SEA ให้มีความถูกต้องและเหมาะสมต่อไป 

วัตถุประสงค์ 

1 

 
การสร้างความรู้ความเข้าใจด้าน SEA ภายใต้โครงการขับเคลื่อน 
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยทุธศาสตร์ งบประมาณปี 2562 

 

2 การน า SEA มาใช้กับการวางแผนพัฒนา 
รายสาขาและเชิงพ้ืนที่ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 3 

2.1 

2.2 

2.3 

คร้ังท่ี 1 
2 ส.ค. 62 

คร้ังท่ี 2 
3 ก.ย. 62 

คร้ังท่ี 1 
27 พ.ค. 62 

คร้ังท่ี 2 
7 พ.ย. 62 

การฝึกอบรมทางวิชาการด้าน SEA  
ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (อาทิ 
รัฐ/เอกชน/ประชาสังคม/บริษัทที่ปรึกษา)  
900 คน  6 ครั้ง ทั่วประเทศ  

การประชุมระดมความคิดเห็น 
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแนวทาง SEA  
ให้มีความเหมาะสม/ชัดเจนสู่การปฏิบัติ 
2 ครั้ง ครั้งละ 80 คน  

การประชาสัมพันธ์ 
สร้างความรู้ความเข้าใจ SEA  
และเผยแพร่ความส าคัญของ SEA  
ให้กับประชาชนทั่วไป/ภาคีการพัฒนา 
2 ครั้ง ครั้งละ 200 คน  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการผลักดัน SEA มาใช้กับการวางแผนพัฒนา 
เชิงสาขาและเชิงพื้นที่ จ านวน 7 โครงการ ได้แก่ 

จัดท าโครงการศึกษา SEA  
ส าหรับพื้นที่จัดต้ังโรงไฟฟูาถ่านหินในภาคใต้ 

จัดท าโครงการศึกษา SEA ในพื้นที่ลุ่มน้ า 5 แห่ง 
ลุ่มน้ าชี               ลุ่มน้ าปราจีนบุรี              
ลุ่มน้ ามูล              ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
ลุ่มน้ าสะแกกรัง  

จัดท าโครงการ SEA ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
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การหารือร่วมกับคณะอนุกรรมการ 
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

สศช. จัดประชุมหารือร่วมกับคณะอนุกรรมการฯ 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม และ 28 พฤศจิกายน 2562  ณ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  โดยมีนายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา เป็นประธาน เพื่อพิจารณาแนวทางในการขับเคลื่อน SEA มาใช้ในการวางแผนพัฒนาประเทศ

อย่างมีประสิทธิภาพ  และ (ร่าง) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ พ.ศ. ....  

ประเด็นท้าทาย
ในการขับเคลื่อน  

SEA 

1 

2 

3 

4 

ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้/เข้าใจด้าน SEA ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

การตระหนักถึงความส าคัญ/จ าเปน็ของ SEA ในการจัดท าแผน/แผนงาน กลไกเชิงสถาบันที่จะมารองรับการขับเคลื่อน SEA ที่มีประสิทธิภาพ 

องค์ความรู้และฐานข้อมูลเพื่อการจัดท า SEA ที่เป็นระบบ 

แนวทาง 
การขับเคลื่อน 

การสร้าง 
ความชัดเจนและ 
มีประสิทธิภาพ 

ใน 4 ด้าน 

 
 
ควรประกอบด้วย 1) ครม.  2) คกก. พัฒนา SEA 3) สศช. 4) คกก. ระดับ
นโยบายในรายสาขาหรือเชิงพื้นที่ และ 5) หน่วยงานเจ้าของแผนหรือแผนงาน 

 
 
โดยระยะแรก (พ.ศ. 2561-2564) ควรออกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การจัดท า SEA เพื่อเป็นกลไกบังคับใช้กฎหมายส าหรับการขับเคลื่อนการ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติและในระยะต่อไปอาจ
พิจารณาความเหมาะสมที่จะก าหนดเป็นกฎหมายเฉพาะ 

 
 
เพื่อให้ผู้มสี่วนเกี่ยวข้องทุกฝุายเข้าใจและสามารถมีส่วนร่วมได้อย่างเหมาะสม 
ควรประกอบด้วย การกลั่นกรอง การก าหนดขอบเขต การพัฒนาและประเมิน
ทางเลือก การก าหนดมาตรการเพื่อความยั่งยืน การจัดท ารายงาน การติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผล และการมีส่วนร่วม 

การพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบ SEA 

การพัฒนากระบวนการ SEA การพัฒนากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ทีจ่ าเป็น 

การพัฒนาองค์กรและกลไกการบริหารจัดการ 

 1 

 2 

 3 

 4 

• การฝึกอบรมเฉพาะกลุ่มให้กับหน่วยงานและภาคีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
• การพัฒนาแนวทางการจัดท า SEA โดยเฉพาะการประเมินผลจากการสรุปและ 

สังเคราะห์บทเรียนและความส าเร็จ 
• การผลักดันให้มีการจัดท า SEA น าร่องในรายสาขาให้มากข้ึน 
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(ร่าง) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ พ.ศ. .... (ฉบับปรับปรุง)  

สศช. ได้มีการหารือร่วมกับส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและประธานอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (นายปีติพงศ์ พ่ึงบุญ ณ อยุธยา)  
เม่ือวันท่ี 22 ตุลาคม 2561 ในการพิจารณาความเหมาะสมในการตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบและขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ภายใต้ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พ.ศ. .... 

เหตุผลและความจ าเป็น 
สาระส าคัญ 

คณะกรรมการพัฒนาการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (กสย.) 

อ านาจหน้าที่  
1) ก าหนดนโยบาย แนวทางการพัฒนา และกลไก 
ขับเคลื่อน SEA เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
แล้วเสนอต่อ ครม. เพื่อใหค้วามเห็นชอบ 
2) เสนอแนะประเภทของแผนหรือแผนงานท่ีต้องท า SEA  
3) ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางการประเมิน 
4) เสนอแนะการสร้างขีดความสามารถและส่งเสริมความรู้ 
ความเข้าใจในการประเมินฯ ของหน่วยงานของรัฐและเอกชน 
5) ติดตามและประเมินผล SEA ตลอดจนให้ค าแนะน า 
หรือข้อเสนอแนะ เพื่อแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคของ SEA 

Strategic Environment Assessment: SEA 

ส านักงานเลขานุการ กสย.  
สศช. (สนับสนุนการด าเนินงานของ กสย.) 

องค์ประกอบ 
นรม. / รอง นรม. ท่ี นรม. มอบหมายและกรรมการอื่นอีก 15 คน 

ประเภทแผน/แผนงาน SEA 

รายสาขา 
1) แผนด้านคมนาคม  
2) แผนพัฒนาพลังงานและ 
แผนส ารวจและพฒันาปิโตรเลียม 
3) แผนการบริหารจัดการแร่ 

เชิงพื้นที่ 
1) ผังเมือง  
ตามท่ี คกก.นโยบายการผังเมืองแห่งชาติก าหนด 
2) แผนบริหารจัดการลุ่มน้ าหรือแผนพัฒนาชายฝั่งทะเล 
3) แผนพัฒนาพื้นท่ีเฉพาะหรือพื้นท่ีพิเศษ 
4) แผนพัฒนานิคมอุตสาหกรรม เขตประกอบอุตสาหกรรม
หรือการพัฒนาพื้นท่ีท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกัน 

การจัดท า SEA 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

1) ในการจัดท า SEA ให้หน่วยงานของรัฐใช้
หลักเกณฑ์/วิธีการ/แนวทางในการประเมินท่ี 
กสย. ก าหนดเป็นกรอบในการจัดท า/ทบทวน/
ปรับปรุงแผนหรือแผนงาน 

2) ใหห้น่วยงานของรัฐท่ีมีอ านาจหน้าท่ีในการจัดท า
แผนหรือแผนงานต้องจัดเตรียมงบประมาณและ
บุคลากรรองรับ เพื่อท า SEA และต้องจัดให้มีการ
รับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ประชาชนท่ีเกี่ยวข้องตามแนวทางการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ท่ี กสย. ก าหนด 

3) เมื่อหน่วยงานของรัฐได้จัดท าแผนหรือแผนงาน 
พร้อมท้ังท า SEA แล้วเสร็จ ให้น าเสนอ คกก. 
ระดับนโยบายท่ีก ากับดูแลการด าเนินงานของ
หน่วยงานของรัฐน้ัน หรือ คกก. ท่ี ครม. ก าหนด 
แล้วแต่กรณี ก่อนน าเสนอ ครม.เพื่อทราบหรือ
พิจารณาต่อไป 

4) ใหห้น่วยงานของรัฐติดตามการด าเนินงานตาม
แผนหรือแผนงาน โดยค านึงถึงความสอดคล้องกับ 
SEA ท่ีได้จัดท าไว้ และรายงานให้ กสย. ทราบ 
เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับการพัฒนาระบบ SEA ของ
ประเทศต่อไป 

การจัดท าแผน/แผนงานของหน่วยงานรัฐ จ าเป็นต้องน าเครื่องมือ 
และกระบวนการประเมิน SEA ไปใช้เพื่อประกอบการวิเคราะห์ 

ถึงขีดความสามารถรองรับของสภาพแวดล้อมท่ีสะท้อนถึงความส าคัญ 
ของการพัฒนาท่ียั่งยืน ซึ่งจะต้องอยู่บนพื้นฐานของการพัฒนา 

ท่ีก่อให้เกิดความสมดุลท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
ท้ังน้ี  จ าเป็นต้องมีกลไกสนับสนุนการพัฒนาระบบการประเมินและ
ขับเคลื่อน SEA ใหเ้กิดข้ึนในกระบวนการจัดท าแผนและแผนงาน  

โดยมีการก าหนดประเภท หลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางของการประเมิน 
รวมท้ังการพัฒนาความรู้ความเข้าใจ และขีดความสามารถในการจัดท า 

การประเมิน SEA ตลอดจนการติดตามและประเมินผล 
จึงจ าเป็นต้องออกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีน้ี 

   รายงานความคืบหน้าการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดลอ้มระดับยุทธศาสตร์และการด าเนินงานในระยะต่อไป 
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