
รายงานการประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน (กพย.) 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 

วันจันทร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุม ๕๒๑ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

กรรมการผู้เข้าประชุม 

๑. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ     ประธานกรรมการ 
รองนายกรัฐมนตรี 

๒. นายอนุชา นาคาศัย      รองประธานกรรมการคนที่ ๒ 
รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 

๓. นางสาวอรนุช ศรีนนท์      กรรมการ 
รองปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
แทน ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

๔. นายฤทธิ์ ศยามานนท์      กรรมการ 
ผู้อ านวยการส านักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ  
ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
แทน ปลัดกระทรวงการคลัง 

๕. นางสาววนาลี โล่หเ์พชร      กรรมการ 
รองอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ 
แทน ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 

๖. นางสาวดารณี ลิขิตวรศักดิ์      กรรมการ 
รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
แทน ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

๗. นางสาววิจิตา รชตะนันทิกุล      กรรมการ 
รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
แทน ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

๘. นายพีรพันธ์ คอทอง      กรรมการ 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
แทน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

๙. นายอธิภู จิตรานุเคราะห์      กรรมการ 
ผู้อ านวยการส านักแผนความปลอดภัย 
ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งจราจร 
แทน ปลัดกระทรวงคมนาคม 

๑๐. นางรวีวรรณ ภูริเดช      กรรมการ 
เลขาธิการส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แทน ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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๑๑. นางอังคณา วงษ์ประเสริฐ      กรรมการ 
ที่ปรึกษาด้านการสื่อสาร กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
แทน ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

๑๒. นายสมบูรณ์ หน่อแก้ว      กรรมการ 
รองปลัดกระทรวงพลังงาน  
แทน ปลัดกระทรวงพลังงาน 

๑๓. นางนุชพันธ์ กฤษณามระ      กรรมการ 
ผู้อ านวยการกองนโยบายการสร้างความเข้มแข็งทางการค้า 
ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 
แทน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ 

๑๔. นายเอกพงษ์ ศิริพันธ์      กรรมการ 
ผู้อ านวยการกลุ่มงานนโยบายและแผนรวม 
ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
แทน ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

๑๕. นายสุทธิ สุโกศล       กรรมการ 
ปลัดกระทรวงแรงงาน  

๑๖. นางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม     กรรมการ 
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
แทน ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

๑๗. นางสาวนิติยา หลานไทย      กรรมการ 
ผู้อ านวยการส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
แทน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

๑๘. นายดนัย ธีวันดา       กรรมการ 
รองอธิบดีกรมอนามัย  
แทน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

๑๙. นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ      กรรมการ 
ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  
แทน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

๒๐. พันต ารวจโท พงษ์ธร ธัญญสิริ     กรรมการ 
ผู้อ านวยการส านักงานกิจการยุติธรรม  
แทน ปลัดกระทรวงยุติธรรม 

๒๑. นางชื่นสมุน นิวาทวงษ์      กรรมการ 
กรรมการร่างกฎหมายประจ า (นักกฎหมายกฤษฎีกาทรงคุณวุฒิ) 
แทน เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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๒๒. นายอัตถพงษ์ ฉันทานุมัติ      กรรมการ 
ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผนแม่บท ส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาติ 
แทน เลขาธิการส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาติ 

๒๓. นางสาวศิลักษณ์ ปั้นน่วม      กรรมการ 
รองผู้อ านวยการส านักงบประมาณ 
แทน ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ 

๒๔. นางสาวอณูวรรณ วงศ์พิเชษฐ์     กรรมการ 
รองผู้อ านวยการสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย 
แทน ผู้อ านวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย 

๒๕. นายมนตรี ช านาญโรจน์      กรรมการ 
ผู้อ านวยการฝ่ายอ านวยการและการเงิน มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 
ผู้แทน ประธานมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 

๒๖. นางสาวจุฑามาศ สัตยวิวัฒน์     กรรมการ 
รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายธุรการวิทยาศาสตร์ 

๒๗. นางกรรณิการ์ ธรรมพาณิชวงค์     กรรมการ 
นักวิชาการอาวุโส สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
ผู้แทน ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

๒๘. นายสนั่น อังอุบลกุล      กรรมการ 
รองประธานกรรมการหอการค้าไทย 
ผู้แทน ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 

๒๙. นางจุรี วิจิตรวาทการ      กรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

๓๐. นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล      กรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

๓๑. นายณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์      กรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

๓๒. นายทศพร ศิริสัมพันธ์      กรรมการและเลขานุการ 
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

๓๓. นางสาวนารีรัตน์ พันธุ์มณี      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
แทน เลขาธิการส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

๓๔. นายดนุชา พิชยนันท์      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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กรรมการผู้ลาประชุม 

๑. รองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย    ติดราชการ 
ให้ก ากับส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

๒. อัยการสูงสุด       ติดราชการ 
๓. ผู้อ านวยการสถาบันธรรมรัฐเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ติดราชการ 
๔. ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย    ติดภารกิจ 
๕. นายสนิท อักษรแก้ว      ติดภารกิจ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

กระทรวงการต่างประเทศ 

๑. นางสาวธีรางกูร อุชิโนะ   นักการทูตช านาญการ 
๒. นางสาวกุลแก้ว กอวัฒนาวรานนท์  นักการทูตปฏิบัติการ 

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  

๓. นางสาววรรษวรรณ โภวาที   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  

๔. นางสาวกรรณิกา เจริญลักษณ์ ผู้อ านวยการกองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ 
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

๕. นางสาวธิดา พงษ์เจริญชัย  นักพัฒนาสังคมช านาญการ 
กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ 
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

๖. นางสาววรนุช อ้อนอุบล  นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

๗. นางสาววิภาดา ปิ่นเกษร    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  

กระทรวงแรงงาน 

๘. นางสาวอัญชุลีกร กรวยสวัสดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

๙. นางสาวมนตร์ธิดา ฟอลเล็ต   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

กระทรวงสาธารณสุข 

๑๐. นางสาวณัชฐรัตน์ ธนธีรวงษ ์ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ 
๑๑. นางสาวอุบลวรรณ นิยมจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
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ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ 

๑๒. นางสาวอนันตญา ลาล าโกน  วิศวกรโยธาปฏบิัติการ 

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๑๓. นางสาววลัยภรณ์ อรัญญิก        นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ 

๑๔. นางสาววชิราวรรณ นนทกนก    นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ 

๑๕. นางสาวศิริยาพัฒน์ หวังขึ นกลาง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

๑๖. นางสาวหทัยยุทธ เนตรสอดกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

ส านักงบประมาณ 

๑๗. นางสาวกุลกันยา เลขยานนท์   นักวิเคราะห์งบประมาณช านาญการ 

๑๘. นางสาวนภัสรวี มากหวาน    นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ 

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

๑๙. นายวันฉัตร สุวรรณกิตติ  ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน  

๒๐. นางสาววรรณภา คล้ายสวน  ร.ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๒๑. นางสาวสุภัทรา เชิดชูไชย  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 

๒๒. นายธัชไท กีรติพงค์ไพบูลย์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 

๒๓. นางสาวเมตตา ราศีจันทร์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 

๒๔.-๖๗. เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น. 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

๑. ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการพัฒนาอย่างยั่ งยืนเป็นประเด็นที่ รั ฐบาลให้ความส าคัญ 
มาอย่างต่อเนื่องและสอดรับกับการพัฒนาประเทศตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติ และขอให้กรรมการให้
ความส าคัญกับการรับมือความท้าทายหลากหลายที่ประเทศไทยก าลังเผชิญอยู่ และร่วมมือกันขับเคลื่อน
ประเทศไทยสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  

๒. มติที่ประชุม 

รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 

๑. สาระส าคัญ 

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการ 
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั งที่ ๑/๒๕๖๒ 
ที่ได้ประชุมไปเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อย และได้แจ้งเวียนกรรมการเพ่ือ 
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ขอมติรับรองรายงานการประชุมเมื่อวันพุธที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ โดยมีกรรมการที่ขอแก้ไขเพ่ิมเติม และ
ส านักงานฯ ได้ปรับแก้ไขรายงานการประชุมฯ ตามข้อคิดเห็นของกรรมการแล้ว ดังนี  

๑.๑ ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ขอแก้ไขเนื อหาในหน้า ๑๒ หัวข้อที่ ๓ ความเห็นและประเด็นอภิปราย
จาก “และพร้อมที่จะเริ่มด าเนินการจาก ๓๕ ตัวชี วัด ที่มีข้อมูลในระดับจังหวัด ทั งนี  จะเร่งรัด 
การด าเนินงานในส่วนของ ๓๔ ตัวชี วัดที่ยังไม่มีข้อมูลต่อไป” เป็น “พร้อมที่จะร่วมกับส านักงานฯ ใน
การพิจารณาตัวชี วัดที่มีข้อมูลในระดับจังหวัด” และขอเพ่ิมเติมเนื อหาในหน้าที่ ๑๒ หัวข้อที ่๔ มติที่
ประชุม จาก “...และกระจายตัวตามกลุ่มจังหวัด ๔ ระดับ เพ่ือทดลองจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด...” 
เป็น “...และกระจายตัวตามกลุ่มจังหวัด ๔ ระดับ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือทดลองจัดท า
แผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาท้องถิ่น...” 

๑.๒ ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม และส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ขอแก้ไขรายชื่อและต าแหน่งผู้เข้าร่วมประชุมฯ ในหน้า ๒ และ ๕ ตามล าดับ 

๒. มติที่ประชุม 

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั งที่ ๑/๒๕๖๓ ที่ประชุมไปเมื่อ 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒  

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๑ ค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรีที่ ๖๓/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการ
ในคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

๑. สาระส าคัญ 

นายกรัฐมนตรีได้มีค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ ๖๓/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการ 
ในคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
จ านวน ๔ คน ประกอบด้วย   

๑.๑ นายณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ 

๑.๒ นางจุรี วิจิตรวาทการ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคม 

๑.๓ นายสนิท อักษรแก้ว  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๑.๔ นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๒. มติทีป่ระชุม 

รับทราบค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรีที่ ๖๓/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการในคณะกรรมการ
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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ระเบียบวาระท่ี ๓.๒ ค าสั่งคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่ ๑/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการ 

๑. สาระส าคัญ 

รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ประธานกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้มีค าสั่ง
คณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ที ่๑/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั งคณะอนุกรรมการ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
โดยได้แต่งตั งคณะอนุกรรมการ ๔ คณะ ดังนี   

๑.๑ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน มีจ านวน ๓๘ คน โดยมีรัฐมนตรีประจ า
ส านักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน อนุกรรมการประกอบด้วย ผู้แทนกระทรวงและหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม และมีรองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติที่ได้รับมอบหมาย เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ มีอ านาจหน้าที่ในการวาง  
แนวทางการด าเนินงาน ประสาน และบูรณาการด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตาม
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั งจัดท าแผนที่น าทางเพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  

๑.๒  คณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มีจ านวน 
๒๘ คน โดยมีนางจุรี วิจิตรวาทการ เป็นประธาน อนุกรรมการประกอบด้วย ผู้แทนกระทรวงและ
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และผู้ทรงคุณวุฒิ  และมีรองเลขาธิการ 
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ได้รับมอบหมาย เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ  
มีอ านาจหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดการองค์ความรู้การพัฒนาที่ยั่งยืนตาม  
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั ง เสริมสร้างและเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ และ 
การตระหนักรู้ต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่ทุกกลุ่มเป้าหมายและ
ทุกระดับ ทั งภายในประเทศและต่างประเทศ  

๑.๓ คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนาที่ยั่งยืน มีจ านวน ๓๒ คน โดยมีนายทวีศักดิ์ 
กออนันตกูล เป็นประธาน อนุกรรมการประกอบด้วย ผู้แทนกระทรวงและหน่วยงานภาครัฐ และ
ภาคประชาสังคม และมีรองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ได้รับมอบหมาย 
เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ มีอ านาจหน้าที่ในการก ากับการพัฒนาข้อมูลตามเป้า หมาย 
การพัฒนาที่ยั่ งยืนให้มีความทันสมัย รวมทั งให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะในการพัฒนา  
ขีดความสามารถในการบริหารจัดการข้อมูล ส าหรับการขับเคลื่อนเพ่ือบรรลุเป้าหมายการพัฒนา  
ที่ยั่งยืน และการรายงานสถานการณ์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน บนหลักฐานข้อมูลเชิงประจักษ์  

๑.๔ คณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ มีจ านวน ๓๐ คน โดยมีนายปีติพงศ์ 
พ่ึงบุญ ณ อยุธยา เป็นประธาน ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเลขาธิการ
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นรองประธาน อนุกรรมการประกอบด้วย ผู้แทน
กระทรวงและหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และผู้ทรงคุณวุฒิ และมีผู้อ านวยการ
กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นอนุกรรมการและเลขานุการร่วม มีอ านาจ
หน้าที่ในการเสนอแนะกระบวนการ ขั นตอน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการจัดท าการประเมิน



- ๘ - 
 

สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ให้ชัดเจน เพ่ือผลักดันให้มีการขับเคลื่อนและน าการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์มาใช้กับการวางแผนพัฒนาประเทศ  

๒. มติที่ประชุม 

รับทราบค าสั่งคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่ ๑/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั งคณะอนุกรรมการ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๓ การด าเนินการตามแผนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนส าหรับ
ประเทศไทย 

๑. สาระส าคัญ 

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการ 
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้ด าเนินการร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนตามแผนการขับเคลื่อน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนส าหรับประเทศไทย (Thailand’s SDG Roadmap) สรุปความคืบหน้าได้ดังนี   

๑.๑ การสร้างความตระหนักรู้ โดยจัดท าชุดวีดิทัศน์ เพ่ือสร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของ 
ทุกภาคส่วนในสังคมในการขับเคลื่อน SDGs และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมิน
สิ่งแวดล้อมในระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ทั งในระดับ
ประชาชนทั่วไปและระดับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนปรับปรุงเว็บไซต์ “ประเทศไทยกับ
การพัฒนาที่ยั่งยืน” http://sdgs.nesdc.go.th/ เพ่ือให้เป็นเว็บไซต์กลางในการเผยแพร่ผลงาน 
เอกสารวิชาการ ข่าวสาร และสื่อประชาสัมพันธ์ รวมทั งเป็นช่องทางให้ประชาชนทั่วไปและทุกภาค
ส่วนในสังคมสามารถร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาประเทศไปสู่ 
ความยั่งยืน นอกจากนี  ได้มีการถอดบทเรียนพื นที่ที่ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ เพ่ือขยายผลไปสู่การปรับตัวส าหรับ New Normal 
และสามารถเสนอแนะวิธีคิดใหม่ให้กับประชาคมโลก รวมทั งจัดท าสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
ให้ประชาชนและกลุ่มเป้าหมายเกิดการ “รู้จัก รู้จ า รู้จริง รู้แจ้ง” ในการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง น าไปสู่การปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมจนเป็นวิถีชีวิต 

๑.๒ การเชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนกับแผน ๓ ระดับของประเทศ 

 ส านักงานฯ ได้วิ เคราะห์เปรียบเทียบความเชื่อมโยงระหว่าง เป้าหมายย่อย (Target) ของ 
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน กับเป้าหมายระดับแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
(แผนระดับที่ ๒) เพ่ือประมวลความสอดคล้องการก าหนดทิศทางการพัฒนาระดับประเทศกับ 
ระดับนานาชาติ และน าไปสู่การด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยให้สามารถบรรลุ
ทั งเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ ได้ในคราวเดียวกัน 
เพ่ิมประสิทธิภาพการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ  
โดยได้วิ เคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง ๑๖๙ เป้าหมายของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน  
๑๗ เป้าหมายหลัก (Goals) กับ ๓๗ เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ จ านวน ๒๓ ฉบับ และ 
๑๔๐ เป้าหมายระดับแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ซึ่งจากการวิเคราะห์เบื องต้น พบว่า เป้าหมาย  
การพัฒนาที่ยั่งยืนทั ง ๑๗ เป้าหมายหลัก และ ๑๖๙ เป้าหมายย่อย (Targets) มีความสัมพันธ์
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติทั ง ๖ ด้าน และมีความสอดคล้องกับเป้าหมายระดับแผนย่อยของ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติจ านวน ๒๒ ประเด็น (แผนภาพที่ ๑.๒) โดยส านักงานฯ  
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จะพิจารณาน าผลการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายย่อยของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
กับเป้าหมายระดับแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติไปเป็นข้อมูลประกอบ  
การเชื่อมโยงในระบบ eMENSCR ที่มีข้อมูลแผนระดับ ๓ และข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานต่าง ๆ 
ตามความเหมาะสมต่อไป 

 ความเชื่อมโยงระหว่าง SDGs และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

๑.๓ กลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ย่ังยืน 

การขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทยมีคณะกรรมการ  
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนระดับชาติเชิงนโยบาย และคณะอนุกรรมการ 
๔ คณะ ประกอบด้วย (๑) คณะอนุกรรมการขับ เคลื่ อนเป้ าหมายการพัฒนาที่ ยั่ งยืน  
(๒) คณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่ งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(๓) คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนาที่ยั่งยืน และ (๔) คณะอนุกรรมการ 
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ เป็นกลไกหลักในการแปลงนโยบายและยุทธศาสตร์ 
ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทยไปสู่การปฏิบัติอย่างบูรณาการ  

นอกจากนี  ได้มีการปรับปรุงกลไกการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในส่วนของหน่วยงาน
รับผิดชอบและประสานงานหลักการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยก าหนดให้มี
หน่วยงานรับผิดชอบฯ ทั งในรายเป้าหมายหลัก (Goal) และเป้าหมายย่อย (Target) เพ่ือความเป็น
เอกภาพในการด าเนินงาน และให้เกิดประสิทธิภาพในการติดตามและประเมินผล โดยรายละเอียด
ของการก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบฯ รายเป้าหมายหลักและเป้าหมายย่อย ปรากฏใน เอกสาร
ประกอบวาระการประชุมที่ ๔.๑ 

๑.๔ การจัดท าโครงการ การด าเนินงาน และการพัฒนาเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

  ๑.๔.๑ การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับพื นที่  

 ส านักงานฯ ได้ด าเนินตามมติคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ในคราวประชุมครั งที่ ๑/
๒๕๖๒ โดยร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาศักยภาพและ
ความพร้อมของพื นที่ในการด าเนินการที่ครอบคลุมมิติการพัฒนาที่ยั่งยืนทั ง ๕ ด้าน รวมทั ง
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จุดแข็งและความหลากหลายในการพัฒนาที่ยั่งยืนของพื นที่  และได้คัดเลือกจังหวัดน าร่อง 
จ านวน ๙ จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน ๕ แห่ง ครอบคลุมทั ง ๖ ภาค
ของประเทศ และกระจายตัวใน ๔ กลุ่มระดับการพัฒนา ดังนี  

จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าร่องในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนเชิงพื้นที่ 

กลุ่มจังหวัด จังหวัด/พื้นที่น าร่อง ภาค 
๑.  กลุ่มท่ีมีค่าดัชนีรวมต่ ากว่า 

เกณฑ์กลางของประเทศ 
มากกว่าร้อยละ ๒๐ 

- จ.กาฬสินธุ์ - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
- จ.นราธิวาส - ภาคใต้ชายแดน 
- เทศบาลเมืองศรีสะเกษ - (อปท.) 

๒.  กลุ่มท่ีมีค่าดัชนีรวมต่ ากว่า 
เกณฑ์กลางของประเทศ 
มากกว่าร้อยละ ๑๐ แต่ไม่เกิน
ร้อยละ ๒๐ 

- จ.น่าน - ภาคเหนือ 
- จ.ยโสธร - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
- จ.เลย - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
- อบต.บ้านไร่ (จ.อุทัยธานี) - (อปท.) 

๓.  กลุ่มท่ีมีค่าดัชนีรวมต่ ากว่า 
เกณฑ์กลางของประเทศ  
น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๑๐ 

- จ.ลพบุรี - ภาคกลาง 
- จ.เพชรบุรี - ภาคกลาง 
- อบจ.กระบี่ - (อปท.) 

๔.  กลุ่มท่ีมีค่าดัชนีรวมสูงกว่า 
เกณฑ์กลางของประเทศ 

- จ.สุราษฎร์ธาน ี - ภาคใต้ 
- จ.ฉะเชิงเทรา - ภาคตะวันออก 
- เทศบาลต าบลวังไผ่  
(จ.ชุมพร) 

- (อปท.) 

- เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี - (อปท.) 

 โดยส านักงานฯ ด าเนินการจัดการประชุมในจังหวัดและพื นที่น าร่อง เพ่ือสร้างความเข้าใจ
และหารือถึงสถานการณ์ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนกลไกความร่วมมือในพื นที่  
เพ่ือร่วมก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืนในระดับพื นที่   
ซึ่งในระยะต่อไป ส านักงานฯ จะด าเนินการร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ส านักงานสถิติ
แห่งชาติ ภาคีเครือข่ายการพัฒนา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั งในส่วนกลางและในจังหวัด/
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าร่อง เพ่ือบูรณาการเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่การจัดท า
แผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป    

  ๑.๔.๒ การปรับปรุงแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA Guideline)  

 ส านักงานฯ ได้พัฒนาและปรับปรุงแนวทาง SEA จากแนวทาง (Guideline) การประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (กพย., ๒๕๖๑) เพ่ือให้มีความถูกต้องเหมาะสมกับ 
การน าไปใช้งานและทันสมัยสอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย โดยแนวทางการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓) ได้มีการปรับปรุงขั นตอนและ
กระบวนการด าเนินงานของการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ และ
ขั นตอนการติดตามและตรวจสอบ ดังปรากฏในแผนภาพด้านล่าง 
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ขั้นตอบการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

 

 นอกจากนี  ส านักงานฯ ได้น าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ไปประกอบ 
การหารือเพ่ือจัดท าแผนหรือแผนงาน ร่วมกับหน่วยงานเจ้าของแผนหรือแผนงาน ดังนี   
(๑) แผนการบริหารจัดการแร่ ร่วมกับ กรมอุตสาหกรรมพื นฐานและการเหมืองแร่และ  
กรมทรัพยากรธรณี และ (๒) แผนการบริหารจัดการทรัพยากรน  า ร่วมกับ ส านักงาน
ทรัพยากรน  าแห่งชาติ รวมทั งได้ด าเนินโครงการน าร่องการติดตามและประเมินผล 
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนสระแก้วเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยใช้กระบวนการ 
SEA ในการจัดท าแผนพัฒนาเชิงพื นที่ และน าบทเรียนที่ได้รับมาทบทวนและปรับปรุง
แนวทาง SEA ให้มีความถูกต้องเหมาะสม  

๑.๕ ภาคีการพัฒนา  

  ส านักงานฯ ได้ประสานความร่วมมือกับภาคีการพัฒนาจากภาคส่วนต่าง ๆ ในการขับเคลื่อน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน สรุปความก้าวหน้าการด าเนินงานได้ดังนี  

  ๑.๕.๑ ภาคธุรกิจเอกชน ส่งเสริมภาคเอกชนให้มีการด าเนินธุรกิจเพ่ือความยั่งยืนที่สร้างคุณค่า
ให้แก่ลูกค้า พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างสมดุล รวมทั งขยายผลงาน 
ด้านความยั่งยืนให้สอดรับกับแนวโน้มการลงทุนทางธุรกิจและการบรรลุเป้าหมาย  
การพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนกระตุ้นให้เกิดการขยายผลการบริหารธุรกิจอย่างยั่งยืนสู่ธุรกิจ
เครือข่าย และธุรกิจคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) โดยเมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม 
๒๕๖๓ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน GCNT Forum 
๒๐๒๐: Thailand Business Leadership for SDGs ซึ่งจัดโดยเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็ก
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แห่งประเทศไทย ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ โดยมีผู้น าด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนจาก
ภาครัฐ ภาคธุรกิจ สหประชาชาติ และภาคประชาสังคม เข้าร่วมสัมมนาเพ่ือผนึกก าลัง 
ในการลงทุนและด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้เน้นย  าความส าคัญของ 
การพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งทุกภาคส่วนต้องรวมพลังกันเพ่ือให้ทุกคนมีภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือกับ
ความเปลี่ยนแปลงทั งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และขับเคลื่อนประเทศไทย 
สู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในปี ๒๕๗๓ นอกจากนี  สมาชิกเครือข่าย 
โกลบอลคอมแพ็กฯ ได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์ว่าจะน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หลักสากล ๑๐ ประการของโกลบอลคอมแพ็กแห่งสหประชาชาติ และเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน มาเป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจเพ่ือขับเคลื่อนสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน และการฟ้ืนตัวทาง
เศรษฐกิจของประเทศไทยให้มีความยั่งยืนยิ่งขึ น  

  ๑.๕.๒ ภาควิชาการ  

  (๑) การส่งเสริมการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action Learning) โดยพัฒนาหลักสูตร 
การเรียน เพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้สามารถด ารงชีวิตให้สอดรับ 
กับบริบทของการพัฒนาที่ยั่ งยืน อาทิ การพัฒนารายวิชาเศรษฐกิจหมุนเวียน 
(Circular Economy) ในหลักสูตรการศึกษาท่ัวไปในระดับอุดมศึกษา เพ่ือสร้างความรู้
ความเข้าใจ รวมทั งปรับทัศนคติและพฤติกรรมของเยาวชนคนรุ่นใหม่ในฐานะผู้บริโภค
ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในห่วงโซ่คุณค่าของการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและ 
มีประสิทธิภาพ  

  (๒) การสนับสนุนการบริการวิชาการเชิงปฏิบัติการ (Action Academic Service) พัฒนา
ระบบการเรียนรู้  SDGs และ SEP for SDGs ออนไลน์ (E-Learning) โดยจัดการ 
องค์ความรู้และเผยแพร่ตัวอย่างที่เป็นต้นแบบความส าเร็จเพ่ือน าไปสู่การเรียนรู้ และ
ขยายผลการพัฒนา ทั งในประเทศและในเวทีนานาชาติ 

  (๓) การวิจัยเพ่ือการเปลี่ยนแปลง (Action Research) น างานวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของ 
การพัฒนาเมืองน่าอยู่ พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน/เศรษฐกิจฐานรากให้เกิดความเข้มแข็ง
และยั่งยืน โดยมีสถาบันการศึกษาและภาคีการพัฒนาในพื นที่ร่วมกันพัฒนาพื นที่กลาง 
(Platform) ในการท างานพัฒนาบนฐานข้อมูลและความรู้สมัยใหม่ โดยใช้พื นที่จริง
เป็นห้องปฏิบัติการที่มีชีวิต (Living Lab) เพ่ือพัฒนานวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาและ
ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนให้เกิดขึ นในพื นท่ี  

  ๑.๕.๓ ภาคประชาสังคม ขยายผลการขับเคลื่อน SEP for SDGs in Action ในระดับพื นที่   
โดยประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในระดับพื นที่  เพ่ือผลักดันประเด็นการพัฒนา 
ที่ยั่งยืนบนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อาทิ SDG Lab หรือ SEP Lab รวมทั งสร้าง
และพัฒนานวัตกรรมเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยมีคลังสมองของพื นที่ (Local Think Tank) เป็นกลไกในการขับเคลื่อน  
เพ่ือปรับตัวรองรับยุคหลังโควิด-๑๙ ที่วิถีการด าเนินชีวิตและวิถีการด าเนินธุรกิจ  
ต้องปรับตัวสู่สภาวะปกติใหม่ที่ยั่งยืน (Sustainable New Normal) 
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  ๑.๕.๔ ภาคีเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙  
ส านักงานฯ ได้ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานสหประชาชาติในประเทศไทย โดย UNDP และ 
UNICEF ในการศึกษาโครงการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-๑๙ เพ่ือคงความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ของประเทศไทย (Socio-Economic Impact Assessment COVID-๑๙  in Thailand: 
Actions to Safeguard the Country’s Progress towards the SDGs) ซึ่ ง ร ว ม ถึ ง
การศึกษาผลกระทบที่มตี่อการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศไทย  

๑.๖ การติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  

  ๑.๖.๑ การจัดท ารายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยื นของประเทศไทย  
พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ (Thailand’s SDGs Report ๒๐๑๖ – ๒๐๒๐) ประกอบด้วย  
๕ ส่วน ได้แก่ (๑) บทสรุปผู้บริหาร (๒) บทน า (๓) บทวิเคราะห์ภาพรวม (๔) การรายงาน
ความก้าวหน้ารายเป้าหมายหลักและเป้าหมายย่อย และ (๕) บทสรุป โดยการรายงาน
ความก้าวหน้ารายเป้าหมายหลัก (Goal) และเป้าหมายย่อย (Target) จะครอบคลุม 
การประเมินสถานการณ์ของประเทศในการบรรลุเป้าหมายหลักและเป้าหมายย่อย  
พร้อมทั งก าหนดค่าสีแสดงสถานะ โดยยึดหลักฐานเชิงสถิติและเชิงคุณภาพ รวมทั งรายงาน
ความก้าวหน้าการด าเนินการผ่านโครงการส าคัญและกรณีตัวอย่างจากหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ของประเทศไทย นอกจากนี  รายงานฯ ยังรวมบทวิเคราะห์ความท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อ
การบรรลุเป้าหมายหลักและเป้าหมายย่อย และข้อเสนอแนะในการด าเนินงานเพ่ือบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป 

  ๑.๖.๒ การจัดกลุ่มตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตามความสอดคล้องกับบริบทการพัฒนา
ของประเทศไทย รวมทั งยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  เพ่ือให้ 
การติดตามและประเมินผลการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้กรอบ
ระยะเวลา และบรบิทการพัฒนาของประเทศไทย ซึ่งแบ่งตัวชี วัดออกเป็น ๓ กลุ่ม ดังนี  

  (๑) กลุ่มตัวชี วัดพื นฐาน จ านวน ๑๑๑ ตัวชี วัด ซึ่งคัดเลือกตัวชี วัดที่วัดในระดับผลผลิตของ
โครงการหรือกิจกรรม และเป็นตัวชี วัดที่ ไม่ได้ก าหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ โดยตัวชี วัดกลุ่มพื นฐานส่วนใหญ่จะเป็นตัวชี วัดที่ประเทศไทยได้มี 
การด าเนินการและติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องแล้ว หรือประเทศไทยมีระดับ 
การพัฒนาที่บรรลุเป้าหมายหรือสูงกว่าการชี วัดในประเด็นดังกล่าวแล้ว  

  (๒) กลุ่มตัวชี วัดที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
จ านวน ๖๒ ตัวชี วัด ซึ่งคัดเลือกตัวชี วัดที่สอดคล้องกับตัวชี วัดที่ก าหนดไว้ในแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั งพิจารณาเทียบเคียงจากทิศทางการพัฒนาและบริบท
การพัฒนาของประเทศไทย โดยตัวชี วัดในกลุ่มดังกล่าวจะเป็นตัวชี วัดส าคัญที่ส่งผลต่อ
การพัฒนาประเทศทั งในระยะสั นและระยะยาว  

  (๓) กลุ่มตัวชี วัดที่นอกเหนือจากยุทธศาสตร์ชาติ จ านวน ๗๔ ตัวชี วัด ซึ่งคัดเลือกตัวชี วัด 
ที่นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ  หรือมีความก้าวหน้ากว่าบริบท 
การพัฒนาของประเทศไทยโดยพิจารณาเทียบเคียงจากทิศทางการพัฒนา  และ
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ประเด็นที่ประเทศพัฒนาแล้วให้ความส าคัญ ซึ่งเป็นประเด็นที่ประเทศไทยอาจยังไม่มี
ความจ าเป็นต้องติดตามและประเมินผลในปัจจุบัน โดยตัวชี วัดในกลุ่มดังกล่าว  
เป็นการวัดระดับการพัฒนาประเทศในระดับที่ก้าวหน้าหรือสูงขึ นกว่าบริบทการพัฒนา
ของประเทศไทย  

ส านักงานฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะด าเนินการติดตามและประเมินผลตัวชี วัด 
ในแต่ละกลุ่ม ซึ่งในระยะต่อไปจะมีการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ 
(eMENSCR) ให้การรายงานผลการด าเนินงานของหน่วยงานสามารถเชื่อมโยงกับเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่ งยืน เ พ่ือให้สามารถติดตามและประเมินผลการพัฒนาที่ยั่ งยื นได ้
อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ นต่อไป 

  ๑.๖.๓ รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนประจ าปี ค.ศ. ๒๐๒๐ และ SDG Index and Dashboards
เครือข่ายการแก้ปัญหาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Solutions 
Network: SDSN) และมูลนิธิแบร์เทลส์มันน์ ได้จัดท ารายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนประจ าปี  
ค.ศ. ๒๐๒๐ เพ่ือรายงานผลความก้าวหน้าการด าเนินงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายการพัฒนา 
ที่ยั่งยืนของแต่ละประเทศ โดยใช้ข้อมูลตัวชี วัดที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  
ทั งข้อมูลที่เป็นทางการจากองค์กรระหว่างประเทศ อาทิ ธนาคารโลก OECD UNICEF 
WHO และข้อมูลไม่เป็นทางการที่ได้จากการส ารวจเองของหน่วยงานวิจัยต่าง ๆ อาทิ 
World Data Lab Gallup และ  National Science Foundation โ ด ย ใน ร าย ง า น ปี   
ค.ศ. ๒๐๒๐ ประเทศไทยได้รับการจัดอยู่ในอันดับที่ ๔๑ จาก ๑๖๖ ประเทศ ลดลงมา  
๑ อันดับจากปีก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม มีคะแนนดัชนีรวมเพ่ิมขึ นจาก ๗๓.๐ ในปี  
ค.ศ. ๒๐๑๙ เป็น ๗๔.๕ ในปี ๒๐๒๐ และเมื่อพิจารณาอันดับของกลุ่มประเทศอาเซียน 
ประเทศไทยยังคงได้รับการจัดอยู่ในอันดับที่ ๑ ตามด้วยเวียดนาม (อันดับที่ ๔๙) และ
มาเลเซีย (อันดับที่ ๖๐) 

 

 

 

 

 

ที่มา: Sustainable Development Report ๒๐๒๐ 

เมื่อพิจารณาข้อมูลในส่วน SDG Dashboard ซึ่งเป็นการประเมินตัวชี วัดที่มีความก้าวหน้า
ในการด าเนินการต่ าที่สุด เพ่ือแสดงให้เห็นถึงประเด็นที่ควรให้ความส าคัญและด าเนินการ
เร่งด่วน ในกรณีของประเทศไทย พบว่ามีความท้าทายสูงในเป้าหมายหลักท่ี ๓ (สุขภาพและ
ความเป็นอยู่ที่ดี) และเป้าหมายหลักที่ ๑๐ (การลดความเหลื่อมล  า) อย่างไรก็ตาม รายงาน
ดังกล่าวมีการปรับเปลี่ยนตัวชี วัดที่ ใช้ ในการประเมินแต่ละปี ส่งผลให้ไม่สามารถ
เปรียบเทียบความก้าวหน้ารายปีของแต่ละเป้าหมายและตัวชี วัดได้ ประกอบกับในบาง
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ตัวชี วัดไม่ตรงกับตัวชี วัดที่คณะกรรมาธิการสถิติแห่งสหประชาชาติ (United Nations 
Statistics Division) ก าหนดไว้ 

 

 

 

ที่มา: Sustainable Development Report ๒๐๒๐ 

ในระยะต่อไป ฝ่ายเลขานุการฯ จะด าเนินการตามแผนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนา  
ที่ยั่งยืนส าหรับประเทศไทย ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั งประสานงานกับ
อนุกรรมการ ๔ คณะ ภายใต้ กพย. รวมทั งภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคีเครือข่าย 
การพัฒนาอื่น ๆ ต่อไป  

๒. ความเห็นที่ประชุม 

ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการด าเนินการตามแผนการขับเคลื่อนเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนส าหรับประเทศไทย ด้านความร่วมมือกับภาคีการพัฒนา ดังนี  

๒.๑ กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมองค์การระหว่างประเทศ จัดกิจกรรมเสวนา หัวข้อ “สตรีกับ 
การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน” เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ ที่ศูนย์สรรพสินค้า 
ไอคอนสยาม เพ่ือส่งเสริมความตระหนักรู้ต่อบทบาทและความส าคัญของผู้หญิงในการสร้าง 
ความเปลี่ยนแปลงในสังคมอันน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ รวมถึงเป็นการเปิดเวทีเพ่ือ  
ถกแถลงถึงอุปสรรคและแนวทางในการปลดล็อกเงื่อนไขที่กีดกันไม่ให้ผู้หญิงสามารถแสดงศักยภาพ
ได้อย่างเต็มที่ มีผู้เข้าร่วม ประกอบด้วย ประชาชนทั่วไป ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาคประชาสังคม และหน่วยงานสหประชาชาติที่เกี่ยวข้อง และมีผู้รับฟังการเสวนาผ่านช่องทาง
ออนไลน์ทาง facebook live อีกกว่า ๖,๐๐๐ คน และมีผู้เสวนาประกอบด้วยสตรีจากหลากหลาย
วงการ อาทิ  นางสาวธณิกานต์  พรพงษาโรจน์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และประธาน
คณะกรรมการนโยบายสตรี พรรคพลังประชารัฐ และ นาวาโทหญิง ญาดา เทียมทิพย์ เจ้าหน้าที่
ทหารหญิงที่เคยร่วมปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพขององค์การสหประชาชาติ กิจกรรมดังกล่าว  
ตอกย  าถึงความส าคัญของการส่งเสริมความก้าวหน้าของสตรีและความเท่าเทียมระหว่างเพศ  
เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากบริษัท 
สยามพิวรรธน์ จ ากัด และศูนย์สรรพสินค้าไอคอนสยาม และเป็นการจัดกิจกรรมในรูปแบบวิถีใหม่  
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยไม่ทิ งใครไว้ข้างหลัง 

๒.๒ กระทรวงการต่างประเทศ ได้บูรณาการประเด็นเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในการจัดหลักสูตร
อบรมส าคัญ อาทิ “หลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.)” ที่เน้นประเด็นศึกษารายกลุ่มภายใต้ 
หัวข้อหลัก“ความเป็นหุ้นส่วนเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยแบ่งประเด็นการศึกษารายกลุ่ม ออกเป็น 
๕ กลุ่ม และเชื่อมโยงกับ SDGs เป้าหมายต่าง ๆ ได้แก่  

กลุ่มท่ี ๑ วิถีเกษตร (เชื่อมโยงกับเป้าหมายที่ ๑ ๒ ๗ ๑๒ ๑๕)  
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กลุ่มท่ี ๒ ยกระดับคุณภาพชีวิต (เชื่อมโยงกับเป้าหมายที่ ๑ ๓ ๔ ๑๐ ๑๑ ๑๖) 
กลุ่มท่ี ๓ พัฒนาศักยภาพมนุษย์ (เชื่อมโยงกับเป้าหมายที่ ๔ ๕ ๘ ๙ ๑๒)  
กลุ่มที่ ๔ อนุรักษ์ทรัพยากรและระบบนิเวศ (เชื่อมโยงกับเป้าหมายที่ ๖ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕) 
กลุ่มท่ี ๕ ความร่วมมือทุกภาคส่วน (เชื่อมโยงกับเป้าหมายที่ ๘ ๙ ๑๐ ๑๒ ๑๗)  

โดยการฝึกอบรมใช้กระบวนการแบ่งกลุ่มศึกษาตามประเด็น การตั งประเด็นค าถามเพ่ือหาค าตอบ 
การลงพื นที่ (จังหวัดระนอง) การจัดท าข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และน าเสนอผลการศึกษาและ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  

๓. มติทีป่ระชุม 

รับทราบการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ส าหรับประเทศไทย  

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ การก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบและประสานงานหลักการขับเคลื่อนเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนในรายเป้าหมายหลัก (Goal) และเป้าหมายย่อย (Target) 

๑. สาระส าคัญ 

การก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบและประสานงานหลักการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน  
ในรายเป้าหมายหลัก (Goal) ๑๗ เป้าหมาย และเป้าหมายย่อย (Target) ๑๖๙ เป้าหมาย จะพิจารณา 
จากภารกิจของหน่วยงานเป็นส าคัญ เพ่ือให้การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจน 
การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานมีความชัดเจนและเป็นรูปธรรม  และสอดคล้องกับ 
การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยภารกิจของหน่วยงานรับผิดชอบและประสานงานหลักการ
ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน มีรายละเอียดดังนี   

๑.๑ ภารกิจของหน่วยงานรับผิดชอบฯ รายเป้าหมายหลัก (Goal) 

  ๑.๑.๑ ประสาน และบูรณาการท างานภาพรวมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
หลักท่ีรับผิดชอบ 

  ๑.๑.๒ รายงานผลการด าเนินงานขับเคลื่อนต่อฝ่ายเลขานุการฯ  

  ๑.๑.๓ ในกรณีที่ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลตัวชี วัดตามท่ีสหประชาชาติก าหนด ให้หน่วยงานรับผิดชอบฯ 
รายเป้าหมายหลัก รวบรวมความเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานรับผิดชอบฯ  
รายเป้าหมายย่อย พร้อมแจ้งข้อเสนอตัวชี วัดที่เห็นว่าเหมาะสมในการขับเคลื่อนให้บรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ต่อฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืน เพ่ือพิจารณาด าเนินการตามความเหมาะสมต่อไป  

๑.๒ ภารกิจของหน่วยงานรับผิดชอบฯ รายเป้าหมายย่อย (Target) 

  ๑.๒.๑ ขับเคลื่อนการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายย่อย 

  ๑.๒.๒ ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จของแต่ละเป้าหมาย ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
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  ๑.๒.๓ ประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดเก็บข้อมูลตัวชี วัดที่เกี่ยวข้องในรายเป้าหมายย่อย 
เพ่ือรวบรวมและวิเคราะห์สถานการณ์ 

  ๑.๒.๔ รายงานผลการขับเคลื่ อนราย เป้ าหมายย่อย (Target) ต่อหน่วยงานรับผิดชอบ 
เป้าหมายหลัก (Goal)  

๑.๓ ส านักงานฯ ได้ประมวลข้อมูลรายชื่อหน่วยงานรับผิดชอบและประสานงานหลักการขับเคลื่อน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในรายเป้าหมายหลักและเป้าหมายย่อย ดังมีรายละเอียดปรากฏ 
ตามเอกสารแนบระเบียบวาระท่ี ๔.๑ 

๑.๔ ส านักงานฯ น าเสนอเพ่ือที่ประชุมพิจารณาก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบฯ ในเป้าหมายย่อยที่มี 
ความคาบเกี่ยวระหว่างหน่วยงาน จ านวน ๖ เป้าหมายย่อย ได้แก่ เป้าหมายย่อยที่ ๑.๕ ๒.๑ ๒.๒ 
๓.๙ ๑๒.๓ และ ๑๖.๗  

๒. ความเห็นที่ประชุม 

๒.๑ กรรมการและเลขานุการ ให้ความเห็นว่า การก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบในเป้าหมายย่อยที่มีความ
เกี่ยวกันระหว่างหน่วยงาน ควรยึดจากภารกิจของหน่วยงานเป็นหลัก โดยเสนอให้กระทรวง 
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และส านักงาน ก.พ.ร. 
รับผิดชอบเป้าหมายย่อยที่ ๑.๕ ๒.๑ ๒.๒ ๓.๙ ๑๒.๓ และ ๑๖.๗ ตามล าดับ 

๒.๒ ผู้แทนกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ให้ความเห็นเพ่ิมเติมว่า เนื่องจาก
เป้าหมายย่อยท่ี ๑.๕ เกี่ยวข้องกับประชากรกลุ่มเปราะบางซึ่งอยู่ในภารกิจของ พม. โดยตรง จึงยินดี
รับเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักฯ อย่างไรก็ตาม การขับเคลื่อนเป้าหมายย่อยดังกล่ าว 
มีความเก่ียวข้องกับหน่วยงานอื่น ๆ ด้วย จึงขอรับการสนับสนุนข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ 
กระทรวงมหาดไทย ด้านข้อมูลความจ าเป็นพื นฐาน และด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ และ
กระทรวงการคลัง ด้านข้อมูลที่เก่ียวข้องกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 

๒.๓ รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี  ให้ความเห็นว่าเป้าหมายด้านการขจัดความยากจน  
(เป้าหมายที ่๑) และการขจัดความหิวโหย (เป้าหมายที ่๒) เป็นรากฐานน าไปสู่การบรรลุความส าเร็จ
ของเป้าหมายอ่ืน ๆ  จึงควรเน้นการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล  าจากฐานรากของปัญหา โดยเฉพาะ
การขจัดความยากจน และลดความเหลื่อมล  าในการเข้าถึงทรัพยากร โดยให้ความส าคัญกับ 
ภาคการเกษตร ควบคู่ไปกับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม  

๒.๔ ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ มีความเห็นเพ่ิมเติมว่า เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั ง ๑๗ เป้าหมายหลกั 
และ ๑๖๙ เป้าหมายย่อย มีความเชื่อมโยงและเกื อหนุนกัน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายต่าง ๆ จ าเป็นต้อง
ด าเนินการขับเคลื่อนทุกเป้าหมายไปพร้อม ๆ กัน 

๓. มติที่ประชุม 

๓.๑ เห็นชอบการก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบและประสานงานหลักการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนา  
ที่ยั่งยนื ๑๗ เป้าหมายหลัก (Goal) และ ๑๖๙ เป้าหมายย่อย (Target) ตามท่ีฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ 
ดังนี  
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หน่วยงานรับผิดชอบและประสานงานหลักการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน รายเป้าหมายหลัก (Goal) 

เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน 
หน่วยงานรับผิดชอบและ

ประสานงานหลกัฯ 
๑ ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที ่ มท. 

๒ ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร และยกระดบัโภชนาการ  
และส่งเสรมิเกษตรกรรมที่ยั่งยืน 

กษ. 

๓ สร้างหลักประกันการมสีุขภาวะทีด่ี และส่งเสริมความเป็นอยู่ท่ีดสี าหรับ 
ทุกคนในทุกช่วงวัย 

สธ. 

๔ สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศกึษาท่ีมีคุณภาพอยา่งครอบคลมุ 
และเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรูต้ลอดชีวิต 

ศธ. 

๕ บรรลคุวามเสมอภาคระหว่างเพศ และเพิ่มบทบาทของสตรีและเด็กหญิง 
ทุกคน  

พม. 

๖ สร้างหลักประกันเรื่องน  าและการสุขาภิบาล ให้มีการจัดการอย่างยั่งยืน 
และมสีภาพพร้อมใช้ส าหรับทุกคน 

สทนช. 

๗ สร้างหลักประกันว่าทุกคนเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ในราคาที่สามารถซื อหาได้ เช่ือถือได้ 
และยั่งยืน 

พน. 

๘ ส่งเสริมการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกิจท่ีต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน  
การจ้างงานเต็มที่และมผีลิตภาพ และการมีงานท่ีมีคณุค่าส าหรับทุกคน  

สศช. 

๙ สร้างโครงสรา้งพื นฐานท่ีมีความยดืหยุ่นต่อการเปลีย่นแปลง ส่งเสรมิ 
การพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสรมินวัตกรรม 

อก. 

๑๐ ลดความไมเ่สมอภาคภายในและระหว่างประเทศ  สศช. 
๑๑ ท าให้เมืองและการตั งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภยั  

ยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง และยั่งยืน 
มท. 

๑๒ สร้างหลักประกันใหม้ีแบบแผนการผลิตและบรโิภคที่ยั่งยืน ทส. 
๑๓ ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กบัการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ 

และผลกระทบท่ีเกิดขึ น 
ทส. 

๑๔ อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเล 
อย่างยั่งยืน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ทส. 

๑๕ ปกป้อง ฟ้ืนฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน  
จัดการป่าไม้ที่ยั่งยืน ต่อสู้การกลายเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรม 
ของที่ดินและฟื้นสภาพกลับมาใหม่ และหยดุการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 

ทส. 

๑๖ ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึง 
ความยุติธรรมและสร้างสถาบันที่มปีระสิทธิผล รบัผิดชอบ และครอบคลุม 
ในทุกระดับ  

ยธ. 

๑๗ เสรมิความแข็งแกร่งให้แก่กลไกการด าเนินงานและฟื้นฟูหุ้นส่วน 
ความร่วมมือระดับโลกเพื่อการพฒันาที่ยั่งยืน 

กต. 
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หน่วยงานรับผิดชอบและประสานงานหลักการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน รายเป้าหมายย่อย (Target) 
หน่วยงาน จ านวน เป้าหมายย่อย (SDG Target) 

ก.พ.ร. ๒ ๑๖.๖ / ๑๖.๗ 
กก. ๒ ๘.๙ / ๑๒.B 
กค. ๑๐ ๘.๑๐ / ๙.๓ / ๑๐.๑ / ๑๐.๕ / ๑๐.๖ / ๑๐.C / ๑๒.๗ / ๑๗.๑ / ๑๗.๔ / ๑๗.๑๗ 
กต. ๑๑ ๑.A / ๔.B / ๙.A / ๑๐.B / ๑๖.๘ / ๑๗.๒ / ๑๗.๓ / ๑๗.๖ / ๑๗.๙ / ๑๗.๑๕ / ๑๗.๑๖ 
กษ. ๙ ๒.๑ / ๒.๓ / ๒.๔ / ๒.A / ๑๔.๔ / ๑๔.๖ / ๑๔.๗ / ๑๔.B / ๑๕.๓ 
คค. ๒ ๙.๑ / ๑๑.๒ 
ดศ. ๔ ๙.C / ๑๗.๘ / ๑๗.๑๘ / ๑๗.๑๙ 
ทส. ๓๐ ๖.๓ / ๖.๖ / ๘.๔ / ๑๑.๖ / ๑๒.๑ / ๑๒.๒ / ๑๒.๓ / ๑๒.๔ / ๑๒.๕ / ๑๒.๘ / ๑๓.๒ / ๑๓.๓ 

/ ๑๓.A / ๑๓.B / ๑๔.๑ / ๑๔.๒ / ๑๔.๓ / ๑๔.๕ / ๑๔.A / ๑๔.C / ๑๕.๑ / ๑๕.๒ / ๑๕.๔ / 
๑๕.๕ / ๑๕.๖ / ๑๕.๗ / ๑๕.๘ / ๑๕.A / ๑๕.B / ๑๕.C 

ป.ป.ช. ๑ ๑๖.๕ 
พณ. ๖ ๒.B / ๘.A / ๑๐.A / ๑๗.๑๐ / ๑๗.๑๑ / ๑๗.๑๒ 
พน. ๖ ๗.๑ / ๗.๒ / ๗.๓ / ๗.A / ๗.B / ๑๒.C 
พม. ๑๖ ๑.๓ / ๑.๔ / ๑.๕ / ๕.๑ / ๕.๒ / ๕.๓ / ๕.๔ / ๕.๕ / ๕.A / ๕.C / ๘.๗ / ๑๐.๒ / ๑๐.๓ / 

๑๐.๔ / ๑๑.๑ / ๑๖.๒ 
มท. ๑๕ ๑.๑ / ๑.๒ / ๓.๖ / ๕.B / ๖.๑ / ๖.B / ๑๐.๗ / ๑๑.๓ / ๑๑.๕ / ๑๑.๗ / ๑๑.A / ๑๑.B / 

๑๑.C / ๑๓.๑ / ๑๖.๙ 
ยธ. ๓ ๑๖.๑ / ๑๖.๓ / ๑๖.B 
รง. ๔ ๘.๕ / ๘.๖ / ๘.๘ / ๘.B 
วธ. ๑ ๑๑.๔ 
ศธ. ๘ ๔.๑ / ๔.๒ / ๔.๔ / ๔.๕ / ๔.๖ / ๔.๗ / ๔.A / ๔.C 

สกท. (BOI) ๑ ๑๗.๕ 
สตช. ๑ ๑๖.๔ 

สทนช. ๓ ๖.๔ / ๖.๕ / ๖.A 
สธ. ๑๔ ๒.๒ / ๓.๑ / ๓.๒ / ๓.๓ / ๓.๔ / ๓.๕ / ๓.๗ / ๓.๘ / ๓.A / ๓.B / ๓.C / ๓.D / ๕.๖ / ๖.๒ 

สปน. ๑ ๑๖.๑๐ 
สมช. ๑ ๑๖.A 
สศช. ๗ ๑.B / ๒.C / ๘.๑ / ๘.๒ / ๑๕.๙ / ๑๗.๑๓ / ๑๗.๑๔ 
สสว. ๑ ๘.๓ 
อก. ๓ ๓.๙ / ๙.๒ / ๙.๔ 
อว. ๖ ๒.๕ / ๔.๓ / ๙.๕ / ๙.B / ๑๒.A / ๑๗.๗ 

ก.ล.ต. ๑ ๑๒.๖ 
รวม ๑๖๙ เป้าหมายย่อย 

ทั งนี  ในเป้าหมายย่อยซึ่งเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานขอให้มีการบูรณาการการท างานและติดตาม
ผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

๓.๒ มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ประสานหน่วยงานรับผิดชอบฯ รายเป้าหมายหลัก และเป้าหมายย่อย
ด าเนินการขับเคลื่อนตามภารกิจ และรายงานความคืบหน้าการด าเนินงานให้คณะกรรมการฯ ทราบ
เป็นระยะ  

 



- ๒๐ - 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ การปรับปรุงองค์ประกอบของอนุคณะกรรมการ 

๑. สาระส าคัญ 

การด าเนินการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย ภายใต้บริบทของทศวรรษแห่ง 
การด าเนินการอย่างจริงจัง (Decade of Action) ให้สามารถตอบสนองและรับมือกับความท้าทายใหม่ 
รวมทั งประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของสังคมเพ่ือร่วมกันผลักดันประเทศไทยไปสู่เป้าหมาย  
การพัฒนาที่ยั่ งยืน  ได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพยิ่ งขึ น  จึ งควรเ พ่ิมอนุกรรมการใน
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังนี   

๑.๑ เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
๑.๒ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

๒. มติที่ประชุม 

เห็นชอบกับการปรับปรุงองค์ประกอบของอนุคณะกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ตามท่ีฝ่ายเลขานุการเสนอ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ  

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ แนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจนผ่านโครงการ “เงินจากดิน”  

๑. สาระส าคัญ 

รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี น าเสนอแนวทางการให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาความยากจน 
ผ่านโครงการ “เงินจากดิน” ซึ่งจะสร้างโอกาสให้กลุ่มเกษตรกรสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพ่ือเสริม 
สภาพคล่องในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมซึ่งเป็นอาชีพหลักของประชาชนไทยกว่า ๒๕ ล้านคน  
โดยแนวคิดหลักของโครงการเงินจากดินมุ่งเพ่ิมรายได้ และก าลังซื อของเกษตรกรเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ 
ทั งระบบ ผ่านการพยุงราคา การประกันราคาผลผลิตทางการเกษตร และการสนับสนุนปัจจัยการผลิต  
ต่าง ๆ ให้แก่เกษตรกร 

๒. ความเห็นที่ประชุม 

๒.๑ ผู้แทนส านักงบประมาณ ให้ความเห็นเพ่ิมเติมว่าที่ผ่านมาภาครัฐให้ความส าคัญกับการช่วยเหลือ
เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง และรัฐบาลได้ด าเนินการมาตรการต่าง ๆ ไปในหลายส่วน อย่างไรก็ตาม
ภาครัฐควรให้ความส าคัญกับการติดตามประเมินผลนโยบายที่ ได้ด าเนินการไปแล้ว และ 
ควรถอดบทเรียนเพ่ือเรียนรู้และต่อยอดจากนโยบายที่ประสบความส าเร็จให้เกิดผลในวงกว้าง 
นอกจากนี  การให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรในด้านราคาผลผลิตทางการเกษตรนั น ถึงแม้จะ 
มีความส าคัญ แต่ควรมีการปรับมาตรการให้สอดรับกันทั งระบบ และขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ท างานร่วมกันอย่างบูรณาการ และถอดบทเรียนจากนโยบายและมาตรการต่าง ๆ ที่ได้ด าเนินการ 
ไปแล้วร่วมกัน  

๒.๒ ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ให้ความเห็นว่า สิ่งส าคัญที่สุดในการบรรลุ เป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืน คือการแก้ไขความยากจนของชาติให้ส าเร็จ ดังนั นภาครัฐควรศึกษาโมเดล
ความส าเร็จของต่างประเทศที่ด าเนินการส าเร็จแล้ว เช่นประเทศจีน ซึ่งการแก้ไขความยากจน 
ของจีนซึ่งจะประสบความส าเร็จในอีกสองปีข้างหน้า นั น มีการตั งเป้าหมายและก าหนดแผน 
การด าเนินการทีช่ัดเจน 




