การประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ครั้งที่ 1/2562

วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุม 521 สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
วันที่ 19 ธันวาคม 2562
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ระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 : เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2561
ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1 การดาเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
3.2 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 4 คณะ
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่องเพื่อทราบ
4.1 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
4.2 รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานตามที่ กพย. มอบหมาย
4.2.1 สรุปผลการดาเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในเวทีนานาชาติ
4.2.2 สรุปผลการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ที่สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนรอบ 3 ปี
4.2.3 รายงานความคืบหน้าการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
และการดาเนินงานในระยะต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5 : เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
วันที่ 19 ธันวาคม 2562
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วาระที่

1

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
วันที่ 19 ธันวาคม 2562
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วาระที่

2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ครั้งที่ 1/2561
วันที่ 19 ธันวาคม 2562
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วาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2561

คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้มีการประชุมฯ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทาเนียบรัฐบาล

สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสานักงานเลขานุการของคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้จัดทารายงานการประชุม
คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 1/2561 เมื่อในวันพุธที่ 19 กันยายน 2561 เสร็จเรียบร้อย และได้แจ้งเวียนขอมติเพื่อรับรองรายงานการประชุมฯ
แล้วเมื่อวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งมีกรรมการฯ ที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
2.1 ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ ขอแก้ไขในหน้า 4 ลาดับที่ 11 และ 12 จาก นางนุชพันธ์ กฤษณะ เป็น “นางนุชพันธ์ กฤษณามระ ผู้อานวยการกองนโยบายการสร้างความ
เข้มแข็งทางการค้า” และขอแก้ไข จาก นางสาววนิดา ศักดิ์สงวนมนูญ ตาแหน่ง “นักวิชาการพาณิชย์ชานาญการ” เป็น “นักวิชาการพาณิชย์ชานาญการพิเศษ”
2.2 ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ขอแก้ไขเนื้อหาในหน้า 30 หัวข้อที่ 3.3 จาก “และมีการประชุม ครั้งล่าสุดในวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2561” เป็น “และมีการประชุมครั้ง
ล่าสุดในวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2561” และจาก “ปัจจุบันกระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างทาการรวบรวม ข้อมูลรายจังหวัดส่งให้ สศช. เพื่อดาเนินการจัดกลุ่มจังหวัด
ต่อไป” เป็น “กระทรวงมหาดไทย เห็นว่า ควรให้ สศช. ประสานกระทรวง/กรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย เนื่องจาก กระทรวงมหาดไทย (และจังหวัด) ไม่ได้จัดทาข้อมูล
ตัวชี้วัดรายจังหวัดทุกตัว ทั้งนี้ การจัดทาข้อมูลในระยะแรกควรดาเนินการในส่วนที่มีข้อมูลตัวชี้วัดที่ชัดเจนแล้ว และพัฒนาในระยะต่อไป” และจาก
“กระทรวงมหาดไทยได้ดาเนินการปรับแผนปฏิบัติการระดับจังหวัดรองรับ ไว้แล้ว” เป็น “กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้จังหวัดเชื่อมโยง SDGs เข้ากับการพัฒนาใน
ระดับพื้นที่แล้ว โดยกระทรวงมหาดไทยมีแนวทางที่จะปรับแผนงาน/โครงการในระดับจังหวัด เพื่อรองรับ SDGs ในอนาคต เพื่อเสนอต่อ ก.น.จ. และ ก.บ.ภ. ต่อไป”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2561
วันที่ 19 ธันวาคม 2562
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วาระที่

เรื่องเพื่อพิจารณา

3.1

การดาเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน
วันที่ 19 ธันวาคม 2562
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วาระที่

3.1.1

รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานขับเคลื่อน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในปี พ.ศ. 2562 และ
การดาเนินงานในระยะต่อไป
วันที่ 19 ธันวาคม 2562
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วาระที่ 3.1.1

รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในปี พ.ศ. 2562
และการดาเนินงานในระยะต่อไป

1.1 รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในปี พ.ศ. 2562
ไทยถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 40 จาก 162 ประเทศทั่วโลก
ปรับตัวดีขึ้นจากปี 2561 19 อันดับ (เดิมอันดับที่ 59
จาก 156ประเทศ) และไทยเป็นอันดับที่หนึ่งในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน ทั้งนี้ จากข้อมูลในส่วน SDG Index
ของประ เทศไทย พบว่ า ในภาพรวมมี คะแนน
ทีด่ ีขึ้น (12 เป้าหมาย) คะแนนลดลง 3 เป้าหมาย และ
คะแนนคงที่ 2 เป้าหมาย ซึ่งเป้าหมายที่คะแนนคงที่คือ
เป้าหมายที่ 1 การขจัดความยากจน ซึ่งประเทศไทย
สามารถบรรลุเป้าหมายได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน

วันที่ 19 ธันวาคม 2562

SDGs Global Rank อยู่อันดับที่ 40 จาก 162 ประเทศ

nesdc.go.th
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วาระที่ 3.1.1

รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในปี พ.ศ. 2562
และการดาเนินงานในระยะต่อไป

SDG3 ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคน
ประเด็นที่มีความท้าทายสูง

SDG10 ลดความเหลื่อมล้าทั้งภายในและระหว่างประเทศ
ค่า

อัตราการเกิดของโรควัณโรคต่อประชากร 1,000 คน

156.0

จานวนผู้ได้รับเชื้อ HIV รายใหม่ต่อประชากรที่ไม่มีการติดเชื้อ 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

อัตราความทั่วถึงของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (0-100)

76.4

ระดับ

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

SDG13 ดาเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหาโลกร้อน

*

ความท้าทายสาคัญ
วันที่ 19 ธันวาคม 2562

ประเด็นที่มีความท้าทายสูง

ค่า

ระดับ

42.1

SDG14 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลอย่างพอเพียง
ระดับ

ประเด็นที่มีความท้าทายสูง

ค่า

ประเด็นที่มีความท้าทายสูง

ค่า

การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในกิจกรรมอันเนื่องมาจากการ
ใช้พลังงานต่อคน

4.5

ดัชนีเป้าหมายสุขภาพมหาสมุทร – น้าสะอาด (0-100)

53.4
55.6

จานวนประชากรที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติอันเนื่องมาจาาก
ปัญหาสภาพภูมิอากาศต่อประชากรแสนคน

929.3

ร้อยละการจับและทาลายปลาเกินความเหมาะสมในเขต
เศรษฐกิจจาเพาะ (EEZ)
ร้อยละการจับปลาโดยอวน

17.7

ระดับ

ยังคงมีความท้าทาย

nesdc.go.th
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วาระที่ 3.1.1

รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในปี พ.ศ. 2562
และการดาเนินงานในระยะต่อไป

ข้อท้าท้ายด้านตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ในการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
ที่ตอบสนองต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
(SDGs Roadmap)

ตัวอย่างการดาเนินการที่ผ่านมา
จากการรายงานความก้าวหน้าฯ
• หน่วยงานรับผิดชอบหลักและหน่วยงานสนับสนุนได้ดาเนินโครงการ
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
• การจัดตั้งกลไกเพื่อขับเคลื่อนทั้งในระดับชาติและระดับพื้นที่

ข้อมูล Sustainable Development Report Dashboard 2019
พบว่ากรณีของประเทศไทย มีความท้าทายสาคัญใน 4 เป้าหมาย
SDG 3 - การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
SDG 10 - การลดความเหลื่อมล้า
SDG 13 - การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
SDG 14 - การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล

SDG 3

SDG 10

SDG 13

การดาเนินการในประเด็นที่ประเทศไทยยังมีความท้าทายสาคัญ

วันที่ 19 ธันวาคม 2562

SDG 14

เป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริม
สวัสดิภาพสาหรับทุกคนในทุกวัย
• นโยบายขับเคลื่อนการดาเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน
ระดับอาเภอ (District Road Traffic Injury: D-RTI)
เป้าหมายที่ 10 ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ
• ลดความเหลื่อมล้าทางด้านรายได้ - “เศรษฐกิจฐานราก”
ระบบเศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่น
• ลดความไม่เสมอภาคด้านการศึกษา – “กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา”
• ลดความไม่เสมอภาคด้านการคุ้มครองทางสังคม
- การบริหารจัดการให้ผู้ที่อยูใ่ นระบบประกันสังคม/ผู้มีสิทธิ ได้รับสิทธิประโยชน์
ทางกฎหมายประกันสังคมและกฎหมายเงินทดแทนอย่างทั่วถึง
• ลดความไม่เสมอภาคในการเข้าถึงระบบยุติธรรม - กองทุนยุติธรรม
จากการตรวจสอบเป้าหมายย่อย ตัวชี้วัด และสถานะของข้อมูล/ตัวชี้วัด
ตามกรอบตัวชี้วัดระดับสากลขององค์การสหประชาชาติและข้อมูลอื่น ๆ
ที่สามารถนามาใช้ในการติดตาม และประเมินผลการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ พบว่า
ประเทศไทยมีตัวชี้วัดที่มีข้อมูลทั้งหมด 107 ตัวชี้วัด จาก 244 ตัวชี้วัด
(ร้อยละ 43.7) และอีก 137 ตัวชี้วัดยังไม่มีข้อมูล

nesdc.go.th

ตัวชี้วัด
รายงาน Sustainable Development Report
มีการปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดที่ใช้ในการประเมินแต่ละปี
ทาให้ไม่สามารถเปรียบเทียบความก้าวหน้ารายปีของ
แต่ละตัวชี้วัดได้

ตัวชี้วัด
ในบางตัวชี้วัดไม่ตรงกับตัวชี้วัด
ที่คณะกรรมาธิการสถิติแห่งสหประชาชาติ
(United Nations Statistics Division) กาหนดไว้

ตัวชี้วัด
การรายงานความก้าวหน้าของการดาเนินการราย
เป้าหมาย ยังขาดความชัดเจน ในการเชื่อมโยงตัวชี้วัด
ของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนกับตัวชี้วัดของ
โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงาน ทาให้มีความ
ท้าทายในการประเมินความสาเร็จของ
การดาเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ค่าเป้าหมาย
ยังไม่มีการกาหนดค่าเป้าหมายในหลายเป้าหมายย่อย
ทาให้เป็นอุปสรรคในการติดตามและประเมินผล
การดาเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

10

รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในปี พ.ศ. 2562
และการดาเนินงานในระยะต่อไป
วิสัยทัศน์ประเทศไทย3.1.1
2580 “ประเทศไทยมี
ความมัว่นยงานรั
คง มั่งคับ
่ง ผิยั่งดยืชอบขั
น เป็นประเทศพั
ฒนาแล้ว ด้บวทภายใต้
ยการพัฒนาตามหลั
กปรัชชาติ
ญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
การมอบหมายหน่
บเคลื่อนแผนแม่
ยุทธศาสตร์

วาระที่ 3.1.1

โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

*

*

หมายเหตุ : ข้อมูลปี 2558 เนื่องจากเป็นปีที่มีข้อมูลรายได้ประชากรล่าสุด
ในช่วงกระบวนการยกร่างยุทธศาสตร์ชาติ
16
วันทีธัน่ วาคม
19 ธัน2562
วาคม 2562

nesdc.go.th
nscr.nesdc.go.th
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11

วาระที่ 3.1.1

วันที่ 19 ธันวาคม 2562

รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในปี พ.ศ. 2562
และการดาเนินงานในระยะต่อไป
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วาระที่ 3.1.1

รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในปี พ.ศ. 2562
และการดาเนินงานในระยะต่อไป

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมาย (Targets) ของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) กับ เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ

“ทั้ง 169 เป้าหมาย
ของ 17 เป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
มีความสัมพันธ์
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ และ
แผนแม่บทฯ ”

วันที่ 19 ธันวาคม 2562

nesdc.go.th
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วาระที่ 3.1.1

รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในปี พ.ศ. 2562
และการดาเนินงานในระยะต่อไป

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมาย (Targets) ของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) กับ เป้าหมายของแผนแม่บทฯ

วันที่ 19 ธันวาคม 2562

nesdc.go.th

แผนแม่บทฯ
1. ความมั่นคง
2. การต่างประเทศ
3. การเกษตร
4. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
5. การท่องเที่ยว
6. พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
7. โครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล
8. ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมยุคใหม่
9. เขตเศรษฐกิจพิเศษ
10. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
11. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตการเรียนรู้
12. การพัฒนาการเรียนรู้
13. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
14. ศักยภาพการกีฬา
15. พลังทางสังคม
16. เศรษฐกิจฐานราก
17. ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม
18. การเติบโตอย่างยั่งยืนการจัดการน้า
19. การบริหารจัดการน้าทั้งระบบ
ประสิทธิภาพภาครัฐ
20. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
21. การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมชิ อบ
22. กฎหมายและกระบวนการยุตธิ รรม
23. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
14

วาระที่ 3.1.1

วันที่ 19 ธันวาคม 2562

รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในปี พ.ศ. 2562
และการดาเนินงานในระยะต่อไป

nesdc.go.th

15

วาระที่ 3.1.1

วันที่ 19 ธันวาคม 2562

รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในปี พ.ศ. 2562
และการดาเนินงานในระยะต่อไป

nesdc.go.th

16

วาระที่ 3.1.1

วันที่ 19 ธันวาคม 2562

รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในปี พ.ศ. 2562
และการดาเนินงานในระยะต่อไป
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วาระที่ 3.1.1

วันที่ 19 ธันวาคม 2562

รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในปี พ.ศ. 2562 และการดาเนินงานในระยะต่อไป

nesdc.go.th

18

วาระที่ 3.1.1

รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในปี พ.ศ. 2562 และการดาเนินงานในระยะต่อไป

ตัวอย่างเบื้องต้นเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
SDGs

แผนแม่บทฯ

1. ยุติความยากจนทุกรูปแบบ

(17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม

เป้าหมาย : 1.4 สร้างหลักประกันว่า ทุกคนมีสิทธิที่เท่าเทียมในการเข้าถึง
ทรัพยากรทางเศรษฐกิจ
ตัวชี้วัด : 1.4.2 สัดส่วนประชากรทีส่ ามารถเข้าถึงบริการพื้นฐานได้

เป้าหมาย : คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคม
เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด : สัดส่วนประชากรไทยทั้งหมดทีไ่ ด้รบั ความคุ้มครองตามมาตรการ
คุ้มครองทางสังคมอย่างน้อย 9 กรณี
(17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม
เป้าหมาย : คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบาง
ได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึน้
ตัวชี้วัด : สัดส่วนประชากรกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางที่ได้รับความ
คุ้มครองตามมาตรการคุ้มครองทางสังคมอย่างน้อย 9 กรณี
(7) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล
เป้าหมาย : ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลดลง
ตัวชี้วัด : อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน (คนต่อประชากร 1 แสนคน)

2. ยุติความหิวโหย
เป้าหมาย : 2.1 ยุติความหิวโหยสร้างหลักประกันให้ทุกคน
ตัวชี้วัด : 2.1.1 สัดส่วนของผู้ขาดสารอาหาร
3. การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
เป้าหมาย : 3.6 ลดจานวนการเสียชีวติ และบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรบนท้อง
ถนนในระดับโลกลงครึ่งหนึ่ง
ตัวชี้วัด : 3.6.1 อัตราผู้เสียชีวิตจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน
4. การศึกษาที่เท่าเทียม
เป้าหมาย : 4.1 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนจะสาเร็จ
การศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพเท่าเทียม
ตัวชี้วัด : 4.1.1 ร้อยละของเด็ก/เยาวชนความสามารถด้านการอ่าน ด้านการ
คิดคานวณ ในระดับ ป.2 ป.6 และ ม.3 จาแนกตามเพศ
5. ความเท่าเทียมทางเพศ
เป้าหมาย : 5.1 ยุติการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบต่อผู้หญิงและเด็กหญิงในทุก
พื้นที่
ตัวชี้วัด : 5.1.1 มีกรอบกฎหมายที่จะใช้เพื่อสนับสนุน บังคับ ติดตามตรวจสอบ
ความเท่าเทียม และการไม่แบ่งแยกบนพื้นฐานทางด้านเพศ
วันที่ 19 ธันวาคม 2562

ค่าเป้าหมายของแผนแม่บทฯ
2561-2565

2566-2570

2571-2575

2576-2580

ร้อยละ 70

ร้อยละ 80

ร้อยละ 90

ร้อยละ
100

ร้อยละ 80

ร้อยละ 90

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

12 คนต่อ
ประชากร
1 แสนคน

12 คนต่อ
ประชากร
1 แสนคน

8 คนต่อ
ประชากร
1 แสนคน

5 คนต่อ
ประชากร
1 แสนคน

(12) การพัฒนาการเรียนรู้
เป้าหมาย : คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิม่ ขึน้ ฯ
ตัวชี้วัด : คะแนน PISA ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

เฉลี่ย
เฉลี่ย
เฉลี่ย
เฉลี่ย
470 คะแนน 480 คะแนน 490 คะแนน 510 คะแนน

(22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
เป้าหมาย : กฎหมายเป็นเครื่องมือให้ทุกภาคส่วนได้ประโยชน์จากการ
พัฒนาประเทศอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมเพิม่ ขึน้
ตัวชี้วัด : ดัชนีนิติธรรม

คะแนนของ คะแนนใน
คะแนนใน
คะแนน
4 ปัจจัย
ทุกปัจจัย
ทุกปัจจัย ทุกปัจจัยไม่ต่า
ไม่ต่ากว่า 0.65 ไม่ต่ากว่า 0.65 ไม่ต่ากว่า 0.75 กว่า 0.87

nesdc.go.th
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วาระที่ 3.1.1

รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในปี พ.ศ. 2562 และการดาเนินงานในระยะต่อไป

ตัวอย่างเบื้องต้นเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
SDGs

การจัดการน้าและสุขาภิบาล
เป้าหมาย : 6.6 ปกป้องและฟื้นฟูระบบนิเวศที่เกีย่ วข้องกับน้า
ตัวชี้วัด : 6.6.1 การเปลี่ยนแปลงในบริบทของระบบนิเวศที่เกีย่ วข้อง
กับน้าตลอดทุกช่วงเวลา
พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้
เป้าหมาย : 7.2 เพิ่มสัดส่วนของพลังงานทดแทนในการผสมผสาน
การใช้พลังงานของโลก
ตัวชี้วัด : 7.2.1 สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อการใช้พลังงานขั้น
สุดท้าย
การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ
เป้าหมาย : 8.9 ออกแบบและใช้นโยบายที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่
ยั่งยืนที่จะสร้างงาน และส่งเสริมวัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์ท้องถิน่
ตัวชี้วัด : 8.9.1 ผลผลิตมวลรวมภายในประเทศทางตรงจากการ
ท่องเที่ยว และจานวนงานในอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว
อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน
เป้าหมาย : 9.5 เพิ่มพูนการวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ ยกระดับขีด
ความสามารถทางเทคโนโลยีของภาคอุตสาหกรรมในทุกประเทศ
ตัวชี้วัด : 9.5.1 ร้อยละของค่าใช้จา่ ยการวิจยั และพัฒนา ต่อ GDP
ลดความเหลื่อมล้า
เป้าหมาย : 10.1 บรรลุการเติบโตอย่างก้าวหน้าและยั่งยืนของ
รายได้ของประชากรที่อยู่ในกลุ่มรายได้ต่ากว่า 40% ให้มีอัตราสูงกว่า
ค่าเฉลี่ยของประเทศ
ตัวชี้วัด : 10.1.1 อัตราการเติบโตของการใช้จ่ายในครัวเรือน หรือรายได้
ต่อหัวในกลุ่มประชากรที่มีรายได้ต่ากว่าร้อยละ 40 ต่อประชากรทั้งหมด*
วันที่ 19 ธันวาคม 2562

แผนแม่บทฯ

(19) การบริหารจัดการน้าทั้งระบบ
เป้าหมาย : ความมั่นคงด้านน้าของประเทศเพิ่มขึน้
ตัวชี้วัด : ดัชนีความมั่นคงด้านน้าของประเทศ*

ค่าเป้าหมายของแผนแม่บทฯ
2561-2565

2566-2570

2571-2575

2576-2580

ระดับ 2
(60 คะแนน)

ระดับ 3
(70 คะแนน)

ร้อยละ
15-18

ร้อยละ
19-22

ร้อยละ
23-25

ร้อยละ
26-30

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 22

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 25

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 28

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 30

ร้อยละ 1.5

ร้อยละ 1.7

ร้อยละ 1.9

ร้อยละ 2.0

ระดับ 3
ระดับ 4
(75 คะแนน) (80 คะแนน)

(7) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล
เป้าหมาย : การใช้พลังงานทดแทนที่ผลิตภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น
ตัวชี้วัด : สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนที่ผลิตได้ภายในประเทศ ในการผลิตไฟฟ้า ความ
ร้อน และเชื้อเพลิงชีวภาพ (เฉลี่ยร้อยละของพลังงานขัน้ สุดท้าย)
(5) การท่องเที่ยว
เป้าหมาย : ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศเพิ่มขึน้
ตัวชี้วัด : สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศ
(23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
เป้าหมาย : มูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมต่อ GDP เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด : สัดส่วนมูลค่าการลงทุนวิจยั พัฒนาและนวัตกรรมต่อ GDP
(16) เศรษฐกิจฐานราก
เป้าหมาย : ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากเพิม่ ขึน้
ตัวชี้วัด : อัตราการเติบโตของรายได้ของกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่าสุด
(เฉลี่ยร้อยละ)
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ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 15 ต่อปี ร้อยละ 20 ต่อปี ร้อยละ 20 ต่อปี ร้อยละ 20 ต่อปี
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รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในปี พ.ศ. 2562 และการดาเนินงานในระยะต่อไป

ตัวอย่างเบื้องต้นเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
SDGs

เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน
เป้าหมาย : 11.6 ลดผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมต่อหัวประชากรใน
เขตเมือง รวมถึงการให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อคุณภาพอากาศ และการ
จัดการของเสียของเทศบาล และการจัดการของเสียอื่นๆ
ตัวชี้วัด : 11.6.1 ร้อยละของขยะในเขตเมืองที่มกี ารจัดเก็บเป็นประจา
ประจา และเพียงพอที่จะปล่อยของเสียขั้นสุดท้ายซึ่งเกิดจากของเสีย
ทั้งหมดที่เกิดจากเมืองนัน้
แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน
เป้าหมาย : 12.1 ดาเนินโครงการโดยให้เป็นผลตามกรอบการดาเนินงาน
ระยะ 10 ปี ว่าด้วยแบบแผนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน
ตัวชี้วัด : 12.1.1 จานวนประเทศที่มีแผนปฏิบัติการระดับชาติด้านการ
ผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน (SCP)
การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เป้าหมาย : 13.1 เสริมภูมิต้านทานและขีดความสามารถในการปรับตัว
ต่ออันตรายและภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกีย่ วข้องกับภูมิอากาศในทุก
ประเทศ
ตัวชี้วัด : 13.3.2 จานวนประเทศที่มีการสื่อสารการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งในการสร้างขีดความสามารถระดับสถาบัน ระบบ และบุคคล ใน
การปรับตัวการบรรเทา การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการพัฒนาการ
ปฏิบัติการ
การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล
เป้าหมาย : 14.1 ป้องกันและลดมลพิษทางทะเลทุกประเภทอย่างมี
นัยสาคัญ
ตัวชี้วัด : 14.1.1 ดัชนีของปรากฏการณ์ยูโทรฟิเคชั่น
วันที่ 19 ธันวาคม 2562

แผนแม่บทฯ

(6) พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
เป้าหมาย : เมืองมีระบบจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษที่มีประสิทธิภาพ
ครอบคลุมและได้มาตรฐาน
ตัวชี้วัด : จานวนเมืองคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในเมืองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

(18) การเติบโตอย่างยั่งยืน
เป้าหมาย : การบริโภคและการผลิตของประเทศมีความยั่งยืนสูงขึ้น
ตัวชี้วัด : ดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อม

ค่าเป้าหมายของแผนแม่บทฯ
2561-2565

2566-2570

2571-2575

2576-2580

5 เมือง
(กรุงเทพและ
12 เมือง
19 เมือง
25 เมือง
ปริมณฑล เชียงใหม่ (เมืองระยะที่ (เมืองระยะที่ (เมืองระยะที่
1 – 3)
1 – 4)
ขอนแก่น สงขลา 1 และ 2)
ภูเก็ต)

50 คะแนน

55 คะแนน

60 คะแนน

65 คะแนน

ร้อยละ 20

ร้อยละ 20

ร้อยละ 20

ร้อยละ 20

70 คะแนน

72 คะแนน

75 คะแนน

77 คะแนน

(18) การเติบโตอย่างยั่งยืน
เป้าหมาย : คนไทยมีคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พงึ ประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม
และคุณภาพชีวิตทีด่ ี
ตัวชี้วัด : ดัชนีการตระหนักรูด้ ้านสิ่งแวดล้อม

(18) การเติบโตอย่างยั่งยืน
เป้าหมาย : ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลเพิม่ ขึน้
ตัวชี้วัด : ดัชนีคุณภาพมหาสมุทร

nesdc.go.th
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ค่าเป้าหมายของแผนแม่บทฯ

ตัวอย่างเบื้องต้นเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
SDGs

แผนแม่บทฯ

การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก

(18) การเติบโตอย่างยั่งยืน

เป้าหมาย : 15.1 สร้างหลักประกันว่าจะมีการอนุรกั ษ์ การฟื้นฟู
และการใช้ระบบนิเวศบนบกและในน้าจืดในแผ่นดินรวมทั้งบริการ
ทางระบบนิเวศอย่างยั่งยืน เฉพาะอย่างยิ่ง ป่าไม้
ตัวชี้วัด : 15.1.1 ร้อยละของพื้นทีป่ ่าไม้ต่อพื้นที่ทงั้ หมด

เป้าหมาย : พื้นที่สีเขียวทุกประเภทเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด : สัดส่วนพื้นที่สีเขียวทุกประเภท ได้แก่ พื้นที่เป็นป่า
ธรรมชาติ
พื้นที่ป่าเศรษฐกิจ พื้นที่สีเขียวในเมืองและชนบท รวมทั้งป่าในเมือง
และชุมชนเพือ่ การเรียนรูพ้ ักผ่อนหย่อนใจ

สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก
เป้าหมาย : 16.5 ลดการทุจริตในตาแหน่งหน้าที่และการรับสินบน
ทุกรูปแบบ
ตัวชี้วัด : 16.5.1 ร้อยละของบุคคลที่เคยติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
อย่างน้อย 1 ครั้ง ที่มีการให้สินบนหรือถูกเรียกสินบนโดยเจ้าหน้าที่
ของรัฐ
ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
เป้าหมาย : 17.8 ให้ธนาคารเทคโนโลยีและกลไกการเสริมสร้างขีด
ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสาหรับ
ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด ทางานได้อย่างเต็มที่ภายในปี 2560 และ
เพิ่มพูนการใช้เทคโนโลยีสนับสนุนที่สาคัญ
ตัวชี้วัด : 17.8.1 สัดส่วนของประชากรทีใ่ ช้อนิ เทอร์เน็ต
วันที่ 19 ธันวาคม 2562

2561-2565

2566-2570

สัดส่วนพื้นที่สีเขียวพืน้ ที่ สัดส่วนพื้นที่สีเขียว
เป็น
พื้นที่เป็น
ป่าธรรมชาติ
ป่าธรรมชาติ
ร้อยละ 32
ร้อยละ 33
- พื้นที่ป่าเศรษฐกิจ - พื้นที่ป่าเศรษฐกิจ
ร้อยละ 10
ร้อยละ 12
- พื้นที่สีเขียวในเขต - พื้นที่สีเขียวในเขต
เมืองและชนบท
เมืองและชนบท
ร้อยละ 2
ร้อยละ 3

2571-2575

2576-2580

สัดส่วนพื้นที่สีเขียว สัดส่วนพื้นที่สีเขียว
พื้นที่เป็น
พื้นที่เป็น
ป่าธรรมชาติ
ป่าธรรมชาติ
ร้อยละ 34
ร้อยละ 35
- พื้นที่ป่าเศรษฐกิจ - พื้นที่ป่าเศรษฐกิจ
ร้อยละ 15
ร้อยละ 15
- พื้นที่สีเขียวในเขต - พื้นที่สีเขียวในเขต
เมืองและชนบท
เมืองและชนบท
ร้อยละ 4
ร้อยละ 5

(20) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เป้าหมาย : ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ตัวชี้วัด : ดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย

ไม่ต่ากว่า
50 คะแนน

ไม่ต่ากว่า
57 คะแนน

ไม่ต่ากว่า
62 คะแนน

ไม่ต่ากว่า
73 คะแนน

ร้อยละ 70

ร้อยละ 80

ร้อยละ 90

ร้อยละ 95

(7) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล
เป้าหมาย : ประชาชนมีความสามารถในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมาก
ขึ้น
ตัวชี้วัด : อัตราส่วนของครัวเรือนที่ใช้อินเตอร์เน็ต
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รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในปี พ.ศ. 2562
และการดาเนินงานในระยะต่อไป

ประเทศไทยจึงควรมีการจัดทาร่างแผนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสาหรับประเทศ
เพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสาหรับประเทศไทยมีกรอบแนวทางการ
ดาเนินการที่ชัดเจน นาไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม และ
สอดคล้องกับการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างบูรณาการ โดยมีหลักการ ดังนี้

1

บูรณาการเชื่อมโยงเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยงั่ ยืนกับ
ยุทธศาสตร์ ชาติ แผนระดับที่ 2
และแผนระดับที่ 3

วันที่ 19 ธันวาคม 2562

2

บูรณาการการขับเคลื่อนการ
พัฒนาที่ยงั่ ยืนกับ การจัดทา
โครงการ/การดาเนินงานด้ วย
หลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและ
ผล (XYZ)

nesdc.go.th

3

บูรณาการระบบข้ อมูลและการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
เป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืนใน
ระบบติดตามและประเมินผล
แห่งชาติ (eMENSCR)

23

วาระที่ 3.1.1

รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในปี พ.ศ. 2562
และการดาเนินงานในระยะต่อไป

ร่างแผนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสาหรับประเทศไทย (Thailand’s SDGs Roadmap)
การเชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
กับแผน 3 ระดับของประเทศ

การสร้างการตระหนักรู้
ทุกภาคส่วนเข้าใจหลักการเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยการ
สร้างการตระหนักรูจ้ ะดาเนินการทั้งในระดับประเทศและระดับ
ท้องถิ่น เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศสู่
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

การติดตามประเมินผลการขับเคลื่อน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
การติดตามและประเมินผลเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนด้วยระบบฐานข้อมูลกลางที่มีการ
รายงานความก้าวหน้าจากทุกหน่วยงานของรัฐ

ภาคีการพัฒนา

2

1
3
6
4

5

XYZ

ทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและระหว่างประเทศมีส่วนร่วมใน
การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย
วันที่ 19 ธันวาคม 2562

การขับเคลื่อนการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนแม่บทฯ สามารถสะท้อนการขับเคลื่อน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ในคราวเดียวกัน
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กลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน
ทั้งในระดับนโยบายและปฏิบัติ
หน่วยงานของรัฐบูรณาการการขับเคลือ่ น
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมี
ผู้รับผิดชอบชัดเจน

การจัดทาโครงการ/การดาเนินงาน/การพัฒนาเพื่อบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
จัดลาดับความสาคัญของโครงการ/การดาเนินงาน/การพัฒนา ให้
เหมาะสมกับในแต่ละพื้นที่เพื่อบรรลุการพัฒนาอย่างยั่งยืนและ
ยุทธศาสตร์ชาติ

24

วาระที่ 3.1.1

รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในปี พ.ศ. 2562
และการดาเนินงานในระยะต่อไป

ร่างแผนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสาหรับประเทศไทย
การสร้างการตระหนักรู้

การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการถอดบทเรียนความสาเร็จและความล้มเหลว
เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ค้นหาแนวทางการลดช่องว่างของการดาเนินงาน รวมทั้งพัฒนาองค์ความรู้ที่สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ใน 5 มิติ (People – Planet – Prosperity – Peace - Partnership) ซึ่งมีตัวอย่างพื้นที่การถอดบทเรียน

การส่งเสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจจากการปฏิบัติจริง
ระดมความคิดสร้างสรรค์และความร่วมมือกันในการหาแนวทางการแก้ไขปัญหาหรือนาเสนอนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืน อาทิ
การจัดกิจกรรม Mini hackathon / Pitching
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและกระตุ้นให้เกิดความตระหนักรู้ถงึ ความสาคัญของการพัฒนาที่ยงั่ ยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การจัดแสดงผลงานการขับเคลือ่ นการพัฒนาที่ยั่งยืน อาทิ การจัดงานก้าวพอดี (A Bright Leap Forward)

วันที่ 19 ธันวาคม 2562

การสื่อสารสาธารณะ โดยจัดทาสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่เข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้
สื่อรูปแบบมาตรฐานเดิม (Traditional Media) : สื่อสิ่งพิมพ์เผยแพร่องค์ความรู้เรื่องการพัฒนาที่ยงั่ ยืน และบทเรียนการประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่ความยั่งยืน อาทิ 9 ย่างสู่ความยั่งยืน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สื่อรูปแบบสมัยใหม่ (Modern Media) : สื่อสารสนเทศในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและสร้างสรรค์ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สู่สาธารณะในวงกว้าง อาทิ
e-Document บทเรียนตัวอย่างความสาเร็จการพัฒนาที่ยั่งยืน 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
ในหลักสูตรการเรียนการสอนในทุกระดับชั้น
nesdc.go.th
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รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในปี พ.ศ. 2562
และการดาเนินงานในระยะต่อไป
การบูรณาการเชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน กับยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับที่ 2 และแผนระดับที่ 3

วาระที่ 3.1.1

เป้าหมายการพัฒนาเข้ากับ
กรอบในการจัดทาเป้าการพัฒนาประเทศ

การติดตาม เร่งรัด
ประเมินผล และจัดทา
รายงานการพัฒนา
ตามเป้าหมายการ
พัฒนา
ที่ยั่งยืนที่เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ

แผนปฏิบัติการด้าน...
• กฎหมายกาหนดไว้เพื่อประโยชน์ในการทางาน
เชิงบูรณาการข้ามหน่วยงาน
• มีความจาเป็นเพื่อขยายความแผนแม่บท
ให้มีขอบเขตและรายละเอียดที่ชัดเจนขึ้น

ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ

นโยบายและแผนระดับชาติ
ว่าด้วยความมัน่ คงแห่งชาติ

แผนปฏิบัติราชการ
(หน่วยงาน)
Flagship
Projects

การติดตาม/ประเมินผล
eMENSCR

แผนการปฏิรูปประเทศ

การดาเนินการพัฒนา
ตามยุทธศาสตร์ชาติและ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ/แหล่งเงิน

ดาเนินการตามแผนฯ

การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
วันที่ 19 ธันวาคม 2562
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วาระที่ 3.1.1

รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในปี พ.ศ. 2562
และการดาเนินงานในระยะต่อไป

กลไกการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
การขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทยมีคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็น
กลไกหลักในการขับเคลื่อนระดับชาติเชิงนโยบาย โดยได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 4 คณะ
คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาทีย่ ั่งยืน

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

คณะอนุกรรมการส่งเสริมการ
พัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่
ยั่งยืน

คณะอนุกรรมการการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน SDGs หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคีพัฒนา
วันที่ 19 ธันวาคม 2562
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วาระที่ 3.1.1

รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในปี พ.ศ. 2562
และการดาเนินงานในระยะต่อไป

การจัดทาโครงการ/การดาเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ผ่านการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ ด้วยหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ และผล
(Causal Relationships: XYZ)
หลักการจัดทาโครงการ/การดาเนินงาน
การจัดกลุ่มความสาคัญเร่งด่วน
การบรรลุเป้าหมาย SDGs
เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

1

(Q1) กลุ่มที่ 1 มีความจาเป็นเร่งด่วนในการดาเนินการสูงสุด
(มีความเสี่ยงสูงและมีผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์ในระดับสูง)

SDGs 17 เป้าหมาย 169 เป้าประสงค์

2

(Q2) กลุ่มที่ 2 มีความจาเป็นเร่งด่วนในการดาเนินการปานกลาง
(มีความเสี่ยงสูงแต่มีผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์ในระดับต่า)

เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

3

(Q3) กลุ่มที่ 3 มีความจาเป็นเร่งด่วนในการดาเนินการปานกลาง
(มีความเสี่ยงต่าและมีผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์ในระดับต่า)

4

(Q4) กลุ่มที่ 4 มีความจาเป็นเร่งด่วนในการดาเนินการสูง (Quick Win)
(มีความเสี่ยงต่าแต่มีผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์สูง)

โครงการ/
การดาเนินงาน

วันที่ 19 ธันวาคม 2562
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วาระที่ 3.1.1

รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในปี พ.ศ. 2562
และการดาเนินงานในระยะต่อไป

การจัดทาโครงการ/การดาเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ผ่านการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ ด้วยหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ และผล
(Causal Relationships: XYZ)
ตัวอย่างการวิเคราะห์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกับเป้าหมายของแผนแม่บทฯ

การเชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนกับเป้าหมายของแผนแม่บทฯ

1
2

ใช้ข้อมูลของประเทศไทยมาจัดลาดับความสาคัญในการขับเคลื่อน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

Major Challenges ระดับความท้าทายสูงสุด
รายงาน Sustainable Development Report 2019 ของ SDSN
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 10
ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ

การจัดลาดับความสาคัญจะแบ่งเป็นช่วงการดาเนินงาน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
และแผนแม่บทฯ

SDGs 2030

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

2563 - 2565

กลุ่ม Q1 เป้าหมายที่มีความจาเป็นเร่งด่วน
ในการดาเนินการสูงสุดของยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

2566 - 2570

เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (6)
ประเด็นพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
ช่องว่างความเหลื่อมล้าระหว่างพื้นที่ลดลง

2571 - 2573

ดังนั้น การจัดทาโครงการที่ขับเคลื่อนการพัฒนาตามเป้าหมายแผนแม่บทฯ ความเหลื่อมล้าระหว่างพื้นที่ลดลง
จะสามารถช่วยขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่ 10 ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่าง
ประเทศที่อยู่ในระดับ Major Challenge ได้ในโครงการเดียวกัน
วันที่ 19 ธันวาคม 2562
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วาระที่ 3.1.1

รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในปี พ.ศ. 2562
และการดาเนินงานในระยะต่อไป

ภาคีการพัฒนา
ภาคธุรกิจเอกชน
1. การส่งเสริมภาคธุรกิจเอกชนในกาดาเนินงาน
เพื่อความยั่งยืน
2. การสนับสนุนองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่เป็นแนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของโลก (Global Trend)
3. การเชื่อมประสานแนวทางการพัฒนา
ด้านความยั่งยืนร่วมกันระหว่างองค์กรธุรกิจ
ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก

ภาควิชาการ

กพย. และหน่วยงานของรัฐ
ร่วมกาหนดเป้าหมาย
และดาเนินการกับภาคีการ

ภาคประชาสังคม/ประชาชน

พัฒนาในการบรรลุ
เป้าหมาย SDGs

1. การสร้างเครือข่ายและพื้นที่การทางานร่วม (Platform)
2. การบูรณาการเพื่อสานพลังการขับเคลือ่ นเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนและผ่านพื้นที่รูปธรรมในทุกระดับ (เขต-จังหวัดอาเภอ-ตาบล)
3. การร่วมกาหนดประเด็นเพื่อการพัฒนา
4. การส่งเสริมการสร้างพื้นที่ปฏิบัติการแห่งการเรียนรูเ้ พื่อความ
ยั่งยืน (SDGs Lab)
วันที่ 19 ธันวาคม 2562

1. การส่งเสริมการเรียนรูจ้ ากการปฏิบัติ
(Action Learning)
2. การสนับสนุนการบริการวิชาการเชิงปฏิบัติการ
(Action Academic Service)
3. การวิจัยเพื่อการเปลี่ยนแปลง
(Action Research)

การดาเนินงานร่วมกับภาคี
เพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
1. ความร่วมมือกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ
(United Nations Development Programme)
2. ความร่วมมือกับองค์การเพื่อความร่วมมือและการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจ
(The Organization for Economic
Co-operation and Development: OECD)

nesdc.go.th
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วาระที่ 3.1.1

รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในปี พ.ศ. 2562
และการดาเนินงานในระยะต่อไป
การติดตามการขับเคลื่อนเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

หน่วยงานของรัฐ

เป้าหมาย
ของแผนแม่บท
(Y)

โครงการ
การดาเนินงาน
(X)

อื่นๆ

SDGs / WEF /IMD
เป้าหมาย

ข้อมูลสถิติ
ต่าง ๆ

แผน 3 ระดับ

ตัวชี้วัด

การมีส่วนร่วม

จากภาคประชาชน
และภาคีพัฒนา

องค์ความรู้
งานวิจัย
(สกสว.)

วันที่ 19 ธันวาคม 2562

ระบบ

งบประมาณ
(สงป.)

nesdc.go.th
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วาระที่ 3.1.1

รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในปี พ.ศ. 2562
และการดาเนินงานในระยะต่อไป

การติดตามการขับเคลื่อนเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
169 เป้าประสงค์ของ 17 เป้าหมาย SDGs

เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ

ผลการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์เชิงลึก

ข้อมูลประกอบ
การเชื่อมโยงเป้าหมาย SDGs ยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ในระบบ eMENSCR

เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

ผลลัพธ์
ขั้นสุดท้าย

ข้อมูล
สถิติต่าง ๆ

วันที่ 19 ธันวาคม 2562

การขับเคลื่อนการดาเนินงาน
ให้บรรลุเป้าหมาย SDGs
เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ และ
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ

ติดตามและประเมินผล
การขับเคลื่อนเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับ
โครงการ/การดาเนินงาน

องค์ความรู้
งานวิจัย
(สกสว.)

ผลลัพธ์

ผลผลิต

โครงการที่ต้องมี
การจัดลาดับความสาคัญ

การมีส่วนร่วม
จากภาคประชาชน
และภาคีการพัฒนา

nesdc.go.th

ระบบงบ
ประมาณ
(สงป.)
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วาระที่ 3.1.1

รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในปี พ.ศ. 2562
และการดาเนินงานในระยะต่อไป

ตัวอย่างแผนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสาหรับประเทศไทย ในส่วนของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 1 ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่

การสร้างการตระหนักรู้

การเชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
กับแผน 3 ระดับของประเทศ

ภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนเข้าใจหลักการ/แนวทางการแก้ไข
ปัญหาความยากจน/เหลื่อมล้าที่สอดคล้องกับพื้นที่ตนเอง
โดยมีการประยุกต์ใช้องค์ความรู้จากกรณีที่ประสบความสาเร็จ
และข้อพึงระวังจากกรณีที่ไม่ประสบความสาเร็จ

พิจารณาเป้าหมายของ ยช. ด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม รวมทั้ง แผนแม่บทฯ
ประเด็น เศรษฐกิจฐานราก และประเด็น การสร้าง
หลักประกันทางสังคม

การติดตามประเมินผลการขับเคลื่อน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

กลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน
หน่วยงานเจ้าภาพแผนแม่บทฯ ร่วมกับ
จังหวัดบูรณาการการแก้ไขปัญหาความ
ยากจน/เหลื่อมล้าอย่างเป็นระบบบน
ฐานข้อมูลเชิงประจักษ์

การติดตามและประเมินผลการดาเนินงานด้วย
ระบบ eMENSCR ที่มขี ้อมูลการดาเนินงานต่าง ๆ
จากทุกหน่วยงานของรัฐทีเ่ กี่ยวข้อง

ภาคีการพัฒนา

การจัดทาโครงการ/การดาเนินงาน/การพัฒนาเพื่อบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและระหว่างประเทศมีส่วนร่วมใน
แก้ไขปัญหาความยากจน/เหลื่อมล้าของไทยตามภารกิจหน้าที่
ที่เกี่ยวข้อง
วันที่ 19 ธันวาคม 2562

หน่วยงานเจ้าภาพแผนแม่บทฯ และจังหวัดร่วมจัดทาโครงการ/
การดาเนินงานที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ เพื่อบรรลุการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนและยุทธศาสตร์ชาติในคราวเดียวกัน
nesdc.go.th
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วาระที่ 3.1.1

รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในปี พ.ศ. 2562
และการดาเนินงานในระยะต่อไป

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
1. เห็นชอบหลักการร่างแผนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสาหรับประเทศไทย ตามที่สานักงานฯ เสนอ และ
มอบหมายให้ ส านั ก งานฯ ด าเนิ น การจั ด ท าแผนการขั บ เคลื่ อ นเป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ส าหรั บ ประเทศไทยใน
รายละเอียดร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ต่อไป
2. เห็นชอบการยกเลิกการดาเนินงานต่าง ๆ ตามที่คณะอนุกรรมการต่าง ๆ ภายใต้คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนได้
เคยมีข้อสั่งการหรือมีมติ และปรับการดาเนินงานให้สอดรับกับข้อ 1

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
วันที่ 19 ธันวาคม 2562

nesdc.go.th
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วาระที่

3.1.2

การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ในระดับพื้นที่
วันที่ 19 ธันวาคม 2562

nesdc.go.th
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วาระที่ 3.1.2

การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับพื้นที่

ความเป็นมา

ส.ค. 2560 – ส.ค. 2561 สศช. ร่วมกับ สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.) ดาเนินการ ดังนี้
ศึกษาข้อมูลตัวชี้วัดในระดับพื้นที่
(จังหวัดและตาบล)
•

รวบรวมตัวชี้วัดตาม SDGs 17 เป้าหมายและคัดเลือกตัวชี้วัด
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)

2560

7 ก.ค. 2560
กพย. มีมติในคราวการประชุม ครั้งที่ 1/2560 มอบหมายให้ สศช.
ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ ดาเนินการกาหนดพื้นที่เพือ่ ขับเคลื่อน
การพัฒนาที่ยั่งยืนให้ชัดเจน ดังนี้
3 กลุ่ม

วันที่ 19 ธันวาคม 2562

1

พื้นที่/จังหวัดที่มีความเหลื่อมล้าสูง
ยังขาดความพร้อมและศักยภาพ

2

พื้นที่/จังหวัดที่มศี ักยภาพของตนเอง
มีความพร้อมที่จะพัฒนาต่อยอดศักยภาพนั้น

3

พื้นที่/จังหวัดที่มีความเข้มแข็งแล้ว
พร้อมจะขยายศักยภาพไปสู่ภายนอก

จัดประชุมหารือร่วมกับ มท.
และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดทาข้อมูลตัวชี้วัดระดับจังหวัด

พัฒนาวิธีการจัดทาดัชนีรวม (Composite Index)
ของการพัฒนาที่ยั่งยืน
•

จัดกลุ่มตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับ SDGs 17 เป้าหมาย ในระดับ
จังหวัดเป็น 5 กลุ่มตามกรอบ 5P ของ UN
(1) มิติด้านการพัฒนาคน (People)
(2) มิติด้าน เศรษฐกิจและความมั่งคั่ง (Prosperity)
(3) มิติด้านสิ่งแวดล้อม (Planet)
(4) มิติด้านสันติภาพ และยุติธรรม (Peace) และ
(5) มิติด้านความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา (Partnership)

•

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

2561

22 ส.ค. 2561

กพย. มีมติในคราวการประชุม ครั้งที่ 1/2561
เห็นชอบกับการจัดกลุ่มจังหวัดออกเป็น 4 กลุ่ม
ตามระดับค่าคะแนนของดัชนีรวมสาหรับจังหวัด
โดยเปรียบเทียบกับค่าเกณฑ์กลางของประเทศ
(ค่าเฉลี่ยมัธยฐานของทุกจังหวัด) ดังนี้

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

1

จังหวัดที่มีตัวชี้วัดที่มีค่าต่ากว่าเกณฑ์กลางของประเทศ ร้อยละ 20

2

จังหวัดที่มีตัวชี้วัดที่มีค่าต่ากว่าเกณฑ์กลางของประเทศ › ร้อยละ 10 แต่ ‹ 20

3

จังหวัดที่มีตัวชี้วัดที่มีค่าต่ากว่าเกณฑ์กลางของประเทศ ≤ ร้อยละ 10

4

จังหวัดที่มีตัวชี้วัดที่มีค่าสูงกว่าเกณฑ์กลางของประเทศ

nesdc.go.th

เห็นชอบในหลักการแนวทางการจัดกลุ่มพื้นที่จังหวัดตามตัวชี้วัด SDGs
เพื่อกาหนดพื้นที่เป้าหมายในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับพื้นที่
โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ตามที่ สศช. เสนอและ (ดู 7 ก.ค. 2560) และมอบหมาย
ให้ฝ่ายเลขานุการฯ หารือร่วมกับ มท. เพื่อกาหนดตัวชี้วัดที่เหมาะสม
เพิ่มเติมทั้งตัวชี้วัดระดับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค ต่อไป
มอบหมายให้ มท. รับไปดาเนินการเพื่อใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยให้จังหวัดจัดทาแผนงาน/โครงการ SDGs
บรรจุในแผนจังหวัดเสนอ คกก.นโยบายการบริหารงานจังหวัด กลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ (ก.น.จ.) และคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค
(ก.บ.ภ) ต่อไป
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วาระที่ 3.1.2

การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับพื้นที่

การดาเนินการ

2.2 การจัดกลุ่มจังหวัดตามตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับ SDGs

2.1 สศช. ร่วมกับ สทอภ. ได้ประชุมหารือ
เพื่อเลือกตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับ SDGs ระดับจังหวัด

SDGs > เกณฑ์กลางประเทศ

ลาปาง อุตรดิตถ์ พิจิตร ขอนแก่น นครราชสีมา นนทบุรี สระบุรี ตราด สมุทรสงคราม ตรัง
(10 จังหวัด)
เกณฑ์กลางประเทศ

0% < SDGs ≤ 10%

เชียงใหม่ ลาพูน 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 หนองบัวลาภู 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 กาแพงเพชร สกลนคร บุรีรัมย์ อานาจเจริญ พัทลุง กระบี่ นราธิวาส ปัตตานี และยะลา
(10 จังหวัด)

กลุ่มที่ 4

มิติด้านการพัฒนาคน 14 ตัวชี้วัด
มิติด้านเศรษฐกิจและความมั่งคั่ง 10 ตัวชี้วัด

กลุ่มที่ 3

มิติด้านสิ่งแวดล้อม 3 ตัวชี้วัด
มิติด้านสันติภาพและยุติธรรม 1 ตัวชี้วัด
มิติด้านความเป็นหุ้นส่วนพัฒนา 3 ตัวชี้วัด

2.3 การดาเนินงานตาม มติ กพย. ในคราวการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561

การดาเนินงานของ สศช.

1) จัดประชุมระดมความคิดเห็นเรื่องตัวชี้วัดเกีย่ วกับ SDGs ระดับจังหวัด จานวน 69 ตัวชี้วัด เพื่อร่วมกันพิจารณาถึงความพร้อมของข้อมูลในระดับจังหวัด และ
ความเหมาะสมของตัวชี้วัด
2) ผลการประชุมระดมความคิดเห็นทั้ง 2 ครั้งพบว่า ตัวชี้วัดเกี่ยวกับ SDGs จานวน 69 ตัวชี้วัดที่กระทรวงมหาดไทยเสนอนั้น มีข้อมูลในระดับจังหวัด
เพียง 35 ตัวชี้วัด ส่วนที่เหลืออีก 34 ตัวชี้วัดนั้นยังไม่มีข้อมูลสมบูรณ์ และยังต้องพัฒนาวิธีการจัดเก็บข้อมูลต่อไป

การดาเนินงานของมหาดไทย 1) การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับพื้นที่
2) การสร้างการรับรู้เรื่องเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
วันที่ 19 ธันวาคม 2562

nesdc.go.th

*ตัวชี้วัดดู Back Up
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วาระที่ 3.1.2

การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับพื้นที่

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
ขอความเห็นชอบในหลักการให้มีการจัดกลุ่มจังหวัด โดยเพิ่มเติมตัวชี้วัดที่กระทรวงมหาดไทยเสนอและมี
ข้อมูลพร้อมในระดับจังหวัดจานวน 35 ตัว และมอบหมายให้ สศช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ ร่วมกับ
กระทรวงมหาดไทยในการคัดเลือกจังหวัดนาร่องในพื้นที่ 6 ภาค และกระจายตัวตามกลุ่มจังหวัด 4 ระดับ
เพื่อทดลองจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยใช้ข้อมูลตัวชี้วัดในทุก
มิติเป็นเครื่องบ่งชี้สถานการณ์การพัฒนา และจัดเตรียมแผนงาน/โครงการ รองรับประเด็นเร่งด่วนสาคัญที่
ได้จากการใช้ตัวชี้วัดเกี่ยวกับ SDGs ของพื้นที่ไว้ในแผนพัฒนาจังหวัดต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
วันที่ 19 ธันวาคม 2562

nesdc.go.th
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วาระที่

3.2

เรื่องเพื่อพิจารณา
การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 4 คณะ
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

วันที่ 19 ธันวาคม 2562

nesdc.go.th
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วาระที่

3.2.1

เรื่องเพื่อพิจารณา

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
วันที่ 19 ธันวาคม 2562

nesdc.go.th

40

คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

วันที่ 19 ธันวาคม 2562

คณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาที่
ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน

nesdc.go.th

คณะอนุกรรมการการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
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วาระที่ 3.2.1 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
จากระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 2556 อาศัยอานาจตามความในข้อ 9 (8) ให้ยกเลิกคาสั่งคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ที่ 1/2560 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2560 และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีองค์ประกอบและอานาจหน้าที่ ดังนี้

อานาจหน้าที่

องค์ประกอบ

รวมทั้งสิ้น 38 คน

1

วางแนวทางการดาเนินงาน ประสาน และบูรณาการดาเนินงาน

ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งจัดทาแผนทีน่ าทางเพือ่
ขับเคลื่อนการดาเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี
(ประธานอนุกรรมการ)

อนุกรรมการ
• ผู้แทนส่วนราชการ
• ผูแ้ ทนภาคประชาสังคม
• ผูแ้ ทนภาคเอกชน

อนุกรรมการและเลขานุการ

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

รศช. หรือ
ผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย

• ผู้อานวยการกองยุทธศาสตร์และ
ประสานระหว่างประเทศ สศช.
• เจ้าหน้าที่ สศช.

2

วิเคราะห์สถานการณ์ ปัญหา อุปสรรค และจัดทาข้อเสนอแนะ

3

ประสานและบูรณาการการดาเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4
5

มาตรการด้านเศรษฐศาสตร์ สังคม และกฎหมาย เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

และภาคีการพัฒนาต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาทีย่ ั่งยืน

เชิญบุคคลและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้ความเห็นและแนวทางปฏิบัติในประเด็นเฉพาะทางต่อคณะอนุกรรมการฯ และแต่งตั้งคณะทางาน
เพื่อช่วยเหลือในการปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม

ปฏิบัติงานตามภารกิจอื่น
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
วันที่ 19 ธันวาคม 2562

nesdc.go.th
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วาระที่ 3.2.1 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(ร่าง)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
วันที่ 19 ธันวาคม 2562

nesdc.go.th

43

วาระที่

3.2.2

เรื่องเพื่อพิจารณา

คณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาทีย่ ั่งยืน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วันที่ 19 ธันวาคม 2562

nesdc.go.th
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วาระที่ 3.2.2

คณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

จากระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 2556 อาศัยอานาจตามความในข้อ 9 (8) ให้ยกเลิกคาสั่งคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน ที่ 2/2558 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีองค์ประกอบและ
อานาจหน้าที่

องค์ประกอบ

รวมทั้งสิ้น 28 คน
นางจุรี วิจิตรวาทการ (ประธานอนุกรรมการ)

อนุกรรมการ
• ผู้แทนส่วนราชการ
• ผูแ้ ทนภาคประชาสังคม
• ผูแ้ ทนภาคเอกชน

อนุกรรมการและเลขานุการ
รศช. หรือ
ผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย

1
2

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
• ผู้อานวยการกองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาความเสมอภาคและความ
เท่าเทียมทางสังคม สศช.
• เจ้าหน้าที่ สศช.

3
4
5

ส่งเสริมและสนับสนุน

อานาจหน้าที่

ให้มีการจัดการองค์ความรู้การพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เสริมสร้างและเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ และการตระหนักรู้
ต่อการพัฒนาทีย่ ั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่ทุกกลุ่มเป้าหมายและทุก
ระดับ ทั้งภายในประเทศและประชาคมโลก

ส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้และการพัฒนาเครือข่าย
การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

เชิญบุคคลและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้ความเห็นและแนวทางปฏิบัติในประเด็นเฉพาะทางต่อคณะอนุกรรมการฯ และแต่งตั้งคณะทางาน
เพื่อช่วยเหลือในการปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม

ปฏิบัติงานตามภารกิจอื่น
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
วันที่ 19 ธันวาคม 2562

nesdc.go.th
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วาระที่ 3.2.2
(ร่าง)

คณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
วันที่ 19 ธันวาคม 2562

nesdc.go.th
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วาระที่

3.2.3

เรื่องเพื่อพิจารณา

คณะอนุกรรมการติดตามและประเมิน
ผลการพัฒนาที่ยั่งยืน
วันที่ 19 ธันวาคม 2562

nesdc.go.th
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วาระที่ 3.2.3 คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนาที่ยั่งยืน
จากระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 2556 อาศัยอานาจตามความในข้อ 9 (8) ให้ยกเลิกคาสั่งคณะกรรมการเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน ที่ 3/2558 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีองค์ประกอบและอานาจหน้าที่ดังนี้

อานาจหน้าที่

องค์ประกอบ

รวมทั้งสิ้น 31 คน

1

นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล (ประธานอนุกรรมการ)

อนุกรรมการ

• ผู้แทนส่วนราชการ
• ผูแ้ ทนภาคประชาสังคม
• ผู้แทนภาคเอกชน

อนุกรรมการและเลขานุการ
รศช. หรือ
ผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
• ผู้แทนศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชาติ
• ผู้อานวยการกองยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ สศช.
• เจ้าหน้าที่สานักงานสถิติแห่งชาติ
• เจ้าหน้าที่ สศช.

กากับการพัฒนาข้อมูลตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนให้มีความทันสมัย

รวมทั้งให้คาแนะนาและข้อเสนอแนะในการพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการข้อมูล สาหรับการ
ขับเคลื่อนเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และการรายงานสถานการณ์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
บนหลักฐานข้อมูลเชิงประจักษ์

2

กาหนดเป้าหมายและตัวชี้วดั การพัฒนาที่ยั่งยืนที่สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย

3

กาหนดแนวทางในการติดตามประเมินผลตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

4
5

เพื่อสนับสนุนการขับเคลือ่ นการดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

และจัดทารายงานผลการดาเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

เชิญบุคคลและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้ความเห็นและแนวทางปฏิบัติในประเด็นเฉพาะทางต่อคณะอนุกรรมการฯ และแต่งตั้งคณะทางาน
เพื่อช่วยเหลือในการปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม

ปฏิบัติงานตามภารกิจอื่น
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
วันที่ 19 ธันวาคม 2562

nesdc.go.th
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วาระที่ 3.2.3 คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนาที่ยั่งยืน
(ร่าง)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
วันที่ 19 ธันวาคม 2562

nesdc.go.th

49

วาระที่

3.2.4

เรื่องเพื่อพิจารณา

คณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
วันที่ 19 ธันวาคม 2562

nesdc.go.th
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วาระที่ 3.2.4 คณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 2560 อาศัยอานาจตามความในข้อ ๙ (๘) แห่ง ให้ยกเลิกคาสั่งคณะกรรมการเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ที่ 2/2560 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560 และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ โดยมีองค์ประกอบและอานาจหน้าที่ ดังนี้

อานาจหน้าที่

รวมทั้งสิ้น 31 คน

องค์ประกอบ

นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา (ประธานอนุกรรมการ)

ลศช.
(รองประธานอนุกรรมการร่วม)

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(รองประธานอนุกรรมการร่วม)
อนุกรรมการ

• ผู้แทนส่วนราชการ
• ผูแ้ ทนภาคประชาสังคม
• ผูแ้ ทนภาคเอกชน

1

อนุกรรมการและเลขานุการร่วม
• ผู้อานวยการกองพัฒนาระบบ
การวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม สานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
• ผู้อานวยการกองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
สศช.

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการร่วม
• เจ้าหน้าที่สานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
• เจ้าหน้าที่ สศช.

2
3
4

5

เสนอแนะกลไก กระบวนการ ขั้นตอน หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ในการจัดทาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ให้ชัดเจน เพื่อผลักดันให้มี
การขับเคลื่อนและนาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์มาใช้กบั การวางแผน
พัฒนาประเทศ

กาหนดประเภทของยุทธศาสตร์/แผน/แผนงาน
และพื้นที่ที่ควรทาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์

เสนอแนะองค์กรและกลไก
ในการพิจารณาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ รวมทั้งระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง

เชิญบุคคลและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้ข้อมูล ความเห็น และแนวทางปฏิบัติในประเด็นเฉพาะทางต่อ
คณะอนุกรรมการฯ และแต่งตั้งคณะทางาน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ตามความเหมาะสม

ปฏิบัติงานตามภารกิจอื่นใด
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
วันที่ 19 ธันวาคม 2562

nesdc.go.th
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วาระที่ 3.2.4 คณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
(ร่าง)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
วันที่ 19 ธันวาคม 2562

nesdc.go.th
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วาระที่

4.1

เรื่องเพื่อทราบ
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการ
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
วันที่ 19 ธันวาคม 2562

nesdc.go.th
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วาระที่ 4.1
1

ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
สศช. ได้ดาเนินการส่งเรื่อง ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ...
ให้คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีคณะที่ 5 เพื่อพิจารณาร่างระเบียบดังกล่าว
ซึ่งระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีฯ ได้รับการปรับแก้และยืนยันการปรับแก้เรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนตุลาคม 2562

สถานะปัจจุบัน

นายกรัฐมนตรีได้ลงนามใน ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2562

การปรับแก้ใน
รายละเอียด
(1)

2

2.1

องค์ประกอบของ
คณะกรรมการ
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

(1) ปลัดกระทรวงยุติธรรม (หน่วยหลักด้านกฎหมาย)
เพิ่มองค์ประกอบ
คณะกรรมการฯ 2 ท่าน

รวมทั้งสิ้น 35 คน
2.2

(2) เลขาธิการสานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ
(หน่วยหลักด้านนโยบายในการประสานงานการบริหารจัดการน้า
กับองค์การนานาชาติ องค์กรระหว่างประเทศ
ความร่วมมือทวิภาคีและพหุภาคี)

รายนามหน่วยงาน
(1) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร

ปรับเปลี่ยนชื่อกระทรวง
ให้เป็นปัจจุบัน 2 กระทรวง
วันที่ 19 ธันวาคม 2562

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

(2) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
nesdc.go.th
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วาระที่ 4.1

ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

การปรับแก้ใน
รายละเอียด
(2)

2.4

สานักงานเลขานุการฯ

2.3

ภารกิจและอานาจหน้าที่

เปลี่ยนจาก
“คณะกรรมการ”
เป็น
“สภา”

เพื่อให้ กพย. มีอานาจหน้าที่
ในการเสนอแนะให้มีการกาหนดหรือ
แก้ไขเพิ่มเติมหรือปรับปรุงมาตรการ
ด้านสิ่งแวดล้อม

เพิ่มเติมอานาจหน้าที่ของ กพย. ในข้อ 9(4) เป็น
“เสนอแนะให้มีการกาหนด หรือ แก้ไขเพิ่มเติม หรือ ปรับปรุง
มาตรการด้านเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม สังคม และกฎหมาย
เพื่อส่งเสริมด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ต่อ ครม. ”

สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติมอบหมาย

รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติที่เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติมอบหมาย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
วันที่ 19 ธันวาคม 2562

nesdc.go.th
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วาระที่

4.2

เรื่องเพื่อทราบ
รายงานผลการจัดอันดับความก้าวหน้า
ตามที่ กพย. มอบหมาย
วันที่ 19 ธันวาคม 2562

nesdc.go.th
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วาระที่

4.2.1

เรื่องเพื่อทราบ
สรุปผลการดาเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาทีย่ ั่งยืน
ในเวทีนานาชาติ
วันที่ 19 ธันวาคม 2562

nesdc.go.th
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วาระที่ 4.2.1

สรุปผลการดาเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในเวทีนานาชาติ

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

•
•

คณะผู้แทนไทย
(30 คน)

หัวข้อการประชุม

•
•

ถ้อยแถลง
คณะผู้แทนไทย

การประชุมประจาปีเพื่อติดตามผลและทบทวนการดาเนินการ
ตามวาระการพัฒนาทีย่ ั่งยืน ค.ศ. 2030 (SDGs 2030)
โดยการอุปถัมภ์ของคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
สหประชาชาติ (ECOSOC)

ในนามอาเซียน

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 เป้าหมายที่ 4 8 10 13 16 17
• ตัวอย่างประเด็นหารือ : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การเชื่อมโยง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมกับการกาหนดนโยบายเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน และการระดมทุนเพือ่ การพัฒนา

ในนาม
ประเทศไทย

การนาเสนอรายงานผลการทบทวนการดาเนินการ
ตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030
(Voluntary National Review)
• นายดอน ปรมัตถ์วินัย รมว. กต. เป็นผู้นาเสนอหลัก ร่วมกับผู้แทน
ภาคเอกชน และผู้แทนเยาวชนไทย เมื่อปี 2560
วันที่ 19 ธันวาคม 2562

ข้อท้าทายของ
ประเทศสมาชิก
nesdc.go.th

• เน้นการสร้างความยั่งยืนในทุกมิติ
• เน้นการเสริมสร้างศักยภาพและการมีส่วนร่วมของคนในสังคม
• เน้นการสอดประสานกันระหว่าง SDGs กับ ASEAN
Community Vision 2025
• เน้นประเด็นการขจัดความยากจน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และความเชื่อมโยง การส่งเสริมการผลิต การบริโภค และ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
• เน้นการสร้างความเข้มแข็งให้คนทุกกลุ่มผ่านยุทธศาสตร์ชาติ 20
ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาชาติ
และมาตรการด้านการพัฒนาต่างๆ อาทิ สวัสดิการ การจ้างงาน
• สนับสนุนการจัดตั้ง Joint SDG Fund ของ UN
• กต. เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมคู่ขนานในหัวข้อ 1) การจัดการภัย
พิบัติ 2) สิทธิมนุษย์ชนกับ SDGs 2030 3) นโยบายที่เกี่ยวกับ
ครอบครัวและเด็กในทีท่ างาน

• ความก้าวหน้าในการบรรลุเป้าหมายในปี 2030 โดยเฉพาะประเด็น
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เศรษฐกิจที่ถดถอย ความไม่เท่าเทียม
ทั้งภายในและระหว่างประเทศซึ่งครอบคลุมทุกภาคส่วน
ปัญหาการจัดทาตัวขีว้ ัด/สถิต/ิ แหล่งงบประมาณขับเคลื่อน SDGs
• โดยเฉพาะการเป็นข้อท้าทายต่อประเทศกาลังพัฒนาและประเทศที่
พัฒนาน้อยที่สุด (LDCs)
58

วาระที่ 4.2.1

สรุปผลการดาเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในเวทีนานาชาติ

การประชุม SDG Summit
24 – 25 กันยายน 2562
ปี 2562 ครบรอบ 4 ปีแรกหลังการรับรอง SDGs 2030
ดังนั้น UN จึงกาหนดให้จัดประชุม HLPF ขึ้นอีกครั้ง
ภายใต้การอุปถัมภ์ของสมัชชาสหประชาชาติ (UNGA)
โดยเรียกว่า “การประชุมระดับผู้นาว่าด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”
(SDG Summit) ระหว่างวันที่ 24 – 25 กันยายน 2562

ความเป็นมา

องค์ประชุม

ประเด็นที่
เห็นพ้องกัน
ในการหารือ
เต็มคณะ
และการหารือ
ระดับผู้นา
(Leaders’
Dialogue)
วันที่ 19 ธันวาคม 2562

ถ้อยแถลง
ในนามอาเซียน
ของ นรม. ไทย

•
•
•
•
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

1

ประมุขของรัฐและหัวหน้ารัฐบาล (107 คน)
รองประธานาธิบดีและรองนายกรัฐมนตรี (2 คน)
รัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วย (12 คน และ 4 คน ตามลาดับ)
ผู้แทนจากองค์การระหว่างประเทศ ภาคประชาสังคม และผู้แทนเยาวชน
การสร้างเจตนารมณ์
ทางการเมือง
ความร่วมมือแบบเป็นหุ้นส่วน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การเร่งแก้ปัญหา โดยเฉพาะ
การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
ความเท่าเทียมทางเพศ
ความยากจน
การศึกษา
สาธารณสุข

2

9.

การสนับสนุนบทบาทของ
ภาคเอกชนและรัฐบาล/
หน่วยงานระดับท้องถิ่น
10. การส่งเสริมนวัตกรรม
11. การจัดหาเงินทุนเพื่อ
การพัฒนา
12. การวางแผนการพัฒนากับการ
วางแผนด้านงบประมาณมี
ความสอดคล้องกัน

เน้นย้าการดาเนินตามวิสัยทัศน์ “Advancing Partnership for Sustainability”
และส่งเสริม วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน 2025 กับ SDGs 2030

1)
2)

3)

3
4
nesdc.go.th

มุ่งมั่นในการดาเนินการสร้างความเชื่อมโยง ลดความเหลื่อมล้า
โดยใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อ...
ยกระดับคุณภาพชีวิตตามเป้าหมายดิจิทัลอาเซียนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ส่งเสริมความครอบคลุมทางการเงิน โดยการเปิดโอกาสให้เข้าถึงเทคโนโลยีทางการเงิน ให้
ผู้ประกอบการรายใหม่และรายย่อย ผู้ประกอบการที่เป็นสตรีและเยาวชน และผู้ที่อยู่ในพื้นที่
ห่างไกล สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน
การอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน
และการขจัดปัญหาขยะทะเล

แสดงเจตนารมณ์ที่จะนา SDGs ไปขับเคลื่อนในระดับท้องถิ่น
เพื่อสร้างประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และส่งเสริมแนวทางการพัฒนาที่เป็นของตนเอง
เสริมสร้างความร่วมมือผ่านการเปิดเสรีทางการค้าและระบบการค้าพหุภาคี การสร้างเครือข่ายเมืองอัจฉริยะ
ตลอดจนการทางานร่วมกับสหประชาชาติและประเทศต่าง ๆ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ พัฒนาศักยภาพ
แลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดี
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วาระที่ 4.2.1

สรุปผลการดาเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในเวทีนานาชาติ

การประชุม SDG Summit
24 – 25 กันยายน 2562
(ต่อ)
ผลลัพธ์ของการประชุม

1

เจตนารมณ์ทางการเมืองเพื่อบรรลุ SDGs
ที่ประชุมรับรองปฏิญญาทางการเมืองของการ
ประชุมระดับผู้นาว่าด้วยเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน
เป็นสังคมที่...
ยั่งยืนและ
ครอบคลุม

เสมอภาค

ต้านทานต่อ
Climate
Change

ให้ เลขาธิการสหประชาชาติ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ในการหาทางออกของปัญหาและเร่งการดาเนินการ
เพื่อติดตามผลการประชุม SDG Summit
และเพื่อนาไปสู่การประชุมระดับผู้นา
ในโอกาสครบรอบ 75 ปี ของสหประชาชาติ

2

เปิดตัว “รายงาน Global Sustainable Development Report
(GSDR) 2019” จัดทาโดยคณะนักวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการจัดตั้งขึ้น
พิเศษจากผลลัพธ์การประชุม UN Conference on Sustainable
Development (Rio+20) เมื่อปี 2555 โดยเบื้องต้นพบว่า
• ประชาคมระหว่างประเทศยังอยู่ห่างจากการบรรลุ SDGs
• การออกนโยบาย/มาตรการเร่งด่วนและการเปลี่ยนแปลง
ครั้งสาคัญ (Transformation) ที่อยู่บนพื้นฐานของข้อมูล
ทางวิทยาศาสตร์และสถิติเป็นสิ่งจาเป็น
• “Levers of change” ที่ต้องคานึงถึงในการเปลี่ยนแปลง ได้แก่
การมีสถาบันที่เข้มแข็ง สถานการณ์การเงินและเศรษฐกิจ
การดาเนินการร่วมกันและการปรับพฤติกรรม
และการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ให้ เลขาธิการสหประชาชาติ
จัดช่วงเวลาในแต่ละปี (Annual moment)
เพื่อเน้นย้าถึงการดาเนินการเพื่อบรรลุ SDGs
ในบริบทการอภิปรายทั่วไป (General Debate)
ของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (UNGA)

ข้อเสนอแนะของฝ่ายไทย

ไทยอาจพิจารณาประโยชน์ของการจัดตั้ง “SDGs Knowledge Platform”
(ตามที่ผู้เชี่ยวชาญ/นักวิทยาศาสตร์มีข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลประเทศต่าง ๆ
ในช่วงการอภิปรายรายงาน GSDR) โดยแพลตฟอร์มดังกล่าวจะเป็นกระบวนการที่เป็นระบบ
ในการแลกเปลี่ยน คิดค้น และทดสอบนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เหมาะสมกับแต่ละประเทศ
ทั้งนี้ ไทยอาจพิจารณาจัดตั้งควบคู่ไปกับแนวคิดการมี “National Multi-Stakeholder
Forum for Sustainable Development (NMSF-SDG)” ที่จะเป็นเวทีแลกเปลี่ยน
ข้อมูล/องค์ความรู้ของภาคส่วนต่าง ๆ ซึ่งเสนอโดยที่ประชุมคณะทางาน VNR ครั้งที่ 3/2562
เมื่อ 14 สิงหาคม 2562
สถานะปัจจุบัน : หากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
(สกสว.) เดินหน้าจัดตั้งเครือข่ายทางวิชาการเพื่อการแก้ปัญหาการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Sustainable Development Solution Network: SDSN) ในประเทศไทย (SDSN
Thailand Chapter) เป็นผลสาเร็จ “SDSN Thailand” ก็จะทาหน้าที่เป็นทั้งเวทีหารือของ
ทุกภาคส่วน (Multi-stakeholder Forum) และเป็นผู้บริหาร SDGs Knowledge Platform
ไปพร้อม ๆ กันได้
ไทยอาจพิจารณาความเหมาะสมในการมอบรางวัลให้กับบุคคล/กลุ่มบุคคล/องค์กรต่าง ๆ
ที่มีผลงานโดดเด่นด้านการส่งเสริมการบรรลุ SDGs ตามแบบอย่างการจัดตั้ง Japan SDGs Award
ตั้งแต่ปี 2560 ของ นรม. ญี่ปุ่น ซึ่งการมอบรางวัลจะเป็นการเน้นย้าว่ารัฐบาลให้ความสาคัญ
ในการส่งเสริมให้เกิดการดาเนินการของทุกภาคส่วนในระดับท้องถิ่นเพื่อบรรลุ SDGs

ครม. ได้มมี ติ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 เห็นชอบให้ไทยเข้าร่วมรับรองปฏิญญาดังกล่าว

วันที่ 19 ธันวาคม 2562

nesdc.go.th
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สรุปผลการดาเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในเวทีนานาชาติ (ต่อ)
การประชุมสุดยอดผู้นาอาเซียน ครั้งที่ 34 – 35 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ กรุงเทพฯ
2 – 4 พฤศจิกายน 2562

1

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ส่งเสริมความเชื่อมโยง
(complementarities)
การขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนภายใต้
วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน 2025
วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน 2030
(SDGs 2030)

การรับรองเอกสาร
วิสัยทัศน์ผู้นาอาเซียนว่าด้วย
ความเป็นหุ้นส่วนเพื่อความยัง่ ยืน
•

ผู้นาประเทศต่าง ๆ ร่วมกันรับรองเอกสารวิสัยทัศน์
ผู้นาอาเซียนฯ (ASEAN Leaders' Vision
Statement on Partnership for
Sustainability) ในการประชุม ASEAN Summit
ครั้งที่ 34 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2562 กรุงเทพฯ

“ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

“ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน”

การขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน
ในฐานะประธานอาเซียน ปี 2562

Green and Inclusive Growth

“Sustainability of Things”

การทาประมงอย่างยั่งยืน
ความร่วมมือด้านการพัฒนาในระดับภูมิภาค

ภาคีภายนอกพร้อมเป็นหุน้ ส่วน
ของอาเซียนกับ UN

การกระชับความเป็นหุ้นส่วนของ
อาเซียน กับ UN
•

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

•

ภาคีภายนอกแสดงความพร้อมที่จะร่วมมือกับ
อาเซียนเสริมสร้างความยั่งยืนผ่าน
Complementarities Roadmap โดยการ
ประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (EAS) ครั้งที่
14 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ได้รับรอง
ถ้อยแถลงผู้นาการประชุมสุดยอดเอเชีย
ตะวันออกว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนเพื่อความ
ยั่งยืน เพื่อยืนยันความเป็นหุ้นส่วนดังกล่าวด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
วันที่ 19 ธันวาคม 2562

nesdc.go.th

2
3
4
5

แนวทางขยายความร่วมมือ SDGs
ระหว่างอาเซียนกับภาคีภายนอก
•

4 พฤศจิกายน 2562 นรม. เป็นเจ้าภาพจัด
Special Luncheon on sustainable
Development หารือเรื่องแนวทางฯ โดยมี
ผู้นาประเทศสมาชิกอาเซียน ประเทศคู่เจรจา
และกรรมการ IMF เข้าร่วม พร้อมทั้งเชิญชวน
ภาคีภายนอกร่วมมือกับอาเซียนผ่านศูนย์
อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (ACSDSD) รวมทั้งมีการเปิดตัว
ศูนย์ฝึกอบรมอาเซียนด้านสังคมสงเคราะห์และ
สวัสดิการสังคม (ATCSW) และศูนย์อาเซียน
เพื่อผู้สูงอายุที่มีศักยภาพเเละนวัตกรรม (ACAI)
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เรื่องเพื่อทราบ
สรุปผลการขับเคลือ่ นการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ที่สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนรอบ 3 ปี
วันที่ 19 ธันวาคม 2562

nesdc.go.th
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สรุปผลการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทีส่ นับสนุนการบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนรอบ 3 ปี

ในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา คณะอนุกรรมการส่งเสริมความเข้าใจและประเมินผลการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวางแนวทางการขับเคลื่อนการ
ส่งเสริมความเข้าใจและประเมินผลการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครอบคลุมงาน 4 ด้านหลัก พร้อม ผลการขับเคลื่อนภายในประเทศ ดังนี้
การพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ชาติ

การสร้างความเข้าใจและการจัดการความรู้ ถอดบทเรียนตัวอย่างการนาใช้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีผลต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาทีย่ ั่งยืน
• ถอดบทเรียน 5 มิติ (People Planet Prosperity Peace Partnership)
17 เป้าหมาย จานวน 35 พื้นที่ 23 จังหวัด
• ถอดบทเรียนระดับพื้นที่ 4 แห่ง
1. หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้านหัวอ่าว อ.สามพราน จ.นครปฐม
2. เทศบาลตาบลอุโมงค์ อ.เมือง จ.ลาพูน
3. องค์การบริหารส่วนตาบลช่องสาริกา อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
4. องค์การบริหารส่วนตาบลบางคนที อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
• จัดทา “๙ ย่าง สู่ความยั่งยืนของภาคธุรกิจเอกชน วิสาหกิจชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และ ๙ ย่าง คนดีพอ”

“เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นผลลัพธ์ของการขับเคลื่อนการนาใช้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” เน้นการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่ายการพัฒนาใน
การสะท้อนผลลัพธ์ทั้งในระดับบุคคล ชุมชนท้องถิ่น ระดับองค์กร และการ
พัฒนาในระดับพื้นที่ที่มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกันระหว่างระบบคุณค่าและ
ในระบบความคิด สามารถนาไปสู่คุณค่าของการพัฒนาที่ยั่งยืนได้

งานก้าวพอดี A Bright Leap Forward (9-11 ก.ค. 62)
http://social.nesdb.go.th/social/openhousesdgs2019

การสื่อสารสาธารณะเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้
• Traditional Media จัดทาหนังสือ เอกสารความรู้ และนาเสนอผ่า น
บทความในวารสารและจุลสารธนาคารสมอง
• Modern Media
– 1. e-Documant บทเรียนตัวอย่างความสาเร็จ SEP for SDGs 17 เป้าหมาย
– 2. ชุดความรู้ “D-พอ สู่ความยั่งยืน” รูปแบบ e-Article
จุลสารธนาคารสมอง
– 3. คลิปวิดีโอสรุปสาระสาคัญ SDGs 17 เป้าหมาย
วันที่ 19 ธันวาคม 2562

Social Media

การขับเคลื่อนขยายผลและพัฒนาภาคีเครือข่าย
• ขับเคลื่ อนพื้น ที่ปฏิบัติ การแห่ง การเรี ยนรู้ (SDGs Lab) พื้นที่ นาร่อ ง
“ฉะเชิงเทราเมืองยั่งยืน”
• จัดทารายงานผลการขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้ปรัชญาฯ ของ 7 องค์กร
ธุรกิจขนาดใหญ่ (SCG ปตท. โตชิบา เบทาโกร บางจาก CPAll มิตรผล) ไป
ยังองค์กรธุรกิจและภาคีเครือข่ายอื่น
• สนับสนุนการสร้างเครือข่ายการทางานพัฒนาที่ยั่งยืนตามปรัชญาฯ
– กลุ่ม SDG 11 Nexsus ขับเคลื่อนประเด็นเมืองยั่งยืนและการพัฒนา
ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน
– เครือข่ายพันธมิตรธุรกิจพอเพียง (พธพ.) โดย ISMED หนุนเสริมวิสาหกิจ
ชุมชนและภาคธุรกิจเอกชนขนาดย่อม

การติดตามและประเมินผล
พั ฒ นาเครื่ อ งชี้ วั ด (Checklist/Guideline) การน าใช้ ห ลั ก ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับต่าง ๆ จัดทาเป็นแนวทาง/แนวปฏิบัติในการสารวจ
ตนเอง และการดาเนินกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ เพื่อนาสู่ความมั่นคง ยั่งยืน
อย่างสมดุล

Facebook D-พอ
nesdc.go.th

เว็บไซต์ สศช.
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สรุปผลการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทีส่ นับสนุนการบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนรอบ 3 ปี (ต่อ)
การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SEP for SDGs) ในต่างประเทศ

จัดตั้ง

คณะกรรมการระดับกระทรวง
เพื่อขับเคลื่อนหลักยุทธศาสตร์
SEP for SDGs

ครม.

ครม.

25 ต.ค. 59

7 พ.ย. 60

2562 จัดประชุม 6 ครั้ง

มติ

มติ

สาระสาคัญ

ให้ทุกส่วนราชการนาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ใช้เป็นแนวทางขับเคลื่อนการ
บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน (SEP for SDGs) โดยให้
สอดคล้องกับแผนงานตาม
ภารกิจหลักของหน่วยงานใน
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 -2579)

วันที่ 19 ธันวาคม 2562

กระทรวงการต่างประเทศ

ทาหน้าที่เพิ่มเติมเป็น Focus Group on Sustainable Development เพื่อขับเคลื่อน
ประเด็นความยั่งยืนซึ่งเป็นหัวข้อหลักในการทาหน้าที่ประธานอาเซียนของไทยในปี 2562

ให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดดาเนินการ 1. ผลักดัน SEP ในฐานะแนวทางหนึ่งของการพัฒนาที่ยั่งยืนในเวทีการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ การประชุม ESCAP การประชุม APFSD การประชุม HLPF
2. รัฐมนตรีกลุ่ม 77 ได้ยอมรับว่า SEP เป็นแนวทางหนึ่งในการอนุวตั ิเป้าหมายการพัฒนาทีย่ ั่งยืน ซึ่งใช้ได้จริงและมีความเป็นสากล เห็นได้ชัดจากการนาไปประยุกต์ใช้และ
ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 25
ตุลาคม 2559 รวมทั้งเผยแพร่
ประสบความสาเร็จ
การรับรู้เกี่ยวกับ SDGs ให้แก่ 3. เข้าร่วมการประชุมระดับสูงของสหประชาชาติเรือ่ งความร่วมมือใต้-ใต้ ครั้งที่ 2 ณ กรุงบัวโนสไอเรส สาธารณรัฐอาร์เจนตินา และร่วมจัดนิทรรศการสนับสนุนการพัฒนาที่
บุคลากรในหน่วยงานของตน
ยั่งยืนผ่านการเผยแพร่หนังสือ/เอกสารเกีย่ วกับการประยุกต์ใช้ SEP และโครงการ SEP for SDGs ของไทยในประเทศต่างๆ เช่น ติมอร์ เลสเต เลโซโท ลาว ชิลี ตองกา และ
และบุคคลภายนอกทุกภาคส่วน
มองโกเลีย
4. ขับเคลื่อนนโยบาย SEP for SDGs Partnership ภายใต้กรอบความร่วมมือทวิภาคี ไตรภาคี และพหุภาคี พิจารณานา SEP ไปประยุกต์ใช้ในต่างประเทศ
• จัดหลักสูตรการอบรมระยะสั้นหัวข้อเกีย่ วกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่เจ้าหน้าที่ประเทศกาลังพัฒนา 53 ประเทศ 121 คน
• จัดหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาโทนานาชาติในสาขาที่เกีย่ วกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทแก่เจ้าหน้าที่รฐั จากประเทศ
กาลังพัฒนา 11 ประเทศ
• ร่วมกับ KOICA และสานักงานเลขาธิการแผนโคลัมโบ จัดฝึกอบรมภายใต้กรอบความร่วมมือไตรภาคี เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่เจ้าหน้าที่จากประเทศ
กาลังพัฒนา
• ปี 2562 ดาเนินโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่นาหลักปรัชญาฯ ไปประยุกต์ใช้ในประเทศกาลังพัฒนา ริเริ่มโครงการกับไทยแล้ว 26 ประเทศ
• ปี 2562 จัดบรรยายสรุป จัดนิทรรศการ เผยแพร่ผลการนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในต่างประเทศผ่านทางสื่อต่างๆ 4 ครั้ง รวมถึงงานก้าวพอดี A
Bright Leap Forward ที่กรุงเทพฯ

nesdc.go.th
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สรุปผลการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทีส่ นับสนุนการบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนรอบ 3 ปี
การดาเนินงานต่อไป

1. ส่งเสริมและขยายผลต่อยอดการขับเคลื่อนการนาใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ

ขยายผลการขับเคลือ่ น SEP for SDGs
in Action ในระดับพื้นที่

เครือข่าย SDG 11 Nexus
กลุ่มธุรกิจเพื่อสังคม

ส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายการพัฒนาที่
ประสบผลสาเร็จในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่
ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เชื่อมโยงความ
ร่วมมือและกลไกใน
ระดับพื้นที่

กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจ
ในการนาใช้ปรัชญาฯ
สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ผลักดันประเด็นการพัฒนาที่ยั่งยืนบนฐานปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้เป็นรูปธรรม
เกิดความยั่งยืนและยังประโยชน์สู่สาธารณชน

ประกวดการขั บ เคลื่ อ นเป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ผ่ า น
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์
ชาติ (SEP for SDGs Award)

2. การสื่อสารสาธารณะ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สู่สาธารณะในวงกว้าง รวมทั้งพัฒนาแนว
ทางการสื่อสารสาธารณะทีเ่ ข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย

พัฒนาระบบการเรียนรู้ SEP for SDGs ออนไลน์ (E-Learning)
จัดทาชุดความรู้ SEP for SDGs (Knowledge Kits)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
วันที่ 19 ธันวาคม 2562

nesdc.go.th
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4.2.3

เรื่องเพื่อทราบ
รายงานความคืบหน้าการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์และการดาเนินงานในระยะต่อไป
วันที่ 19 ธันวาคม 2562

nesdc.go.th
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รายงานความคืบหน้าการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และการดาเนินงานในระยะต่อไป

มติคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

เห็นชอบในหลักการของ
(ร่าง) ข้อเสนอการจัดทา SEA
(ร่าง) แนวทาง SEA (SEA Guideline)

1

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561

การดาเนินการที่ผ่านมา
ของฝ่ายเลขานุการฯ

1

2
2.1

โครงการนาร่องการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
กับการพัฒนาเชิงพื้นที่ (จังหวัดระยอง)
ภายใต้ความร่วมมือกับธนาคารเพือ่ การพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB)
วัตถุประสงค์

•

(กันยายน 2561) เป็นการทดลองนาแนวทาง SEA มาศึกษา
เพื่อจัดทา SEA ในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดระยอง และถือเป็น
การนาเข้าสู่กระบวนการทบทวนแผนแม่บทการพัฒนาของจังหวัด
โดยภายหลังจากการทบทวนบทเรียน จะนาประสบการณ์ดังกล่าว
มาปรับปรุงแนวทาง SEA ให้มีความถูกต้องและเหมาะสมต่อไป

วันที่ 19 ธันวาคม 2562

2

เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการระดับชาติ
โดยมี นรม. เป็นประธาน
ภายใต้ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
เพื่อขับเคลื่อนงาน SEA

การสร้างความรู้ความเข้าใจด้าน SEA ภายใต้โครงการขับเคลื่อน
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ งบประมาณปี 2562
การประชาสัมพันธ์
สร้างความรู้ความเข้าใจ SEA
และเผยแพร่ความสาคัญของ SEA
ให้กับประชาชนทั่วไป/ภาคีการพัฒนา
2 ครั้ง ครั้งละ 200 คน

3

3

ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสร้างความรู้
ความเข้าใจให้กับประชาชน/หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ถึงความสาคัญของ SEA

การนา SEA มาใช้กับการวางแผนพัฒนา
รายสาขาและเชิงพื้นที่ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการผลักดัน SEA มาใช้กับการวางแผนพัฒนา
เชิงสาขาและเชิงพื้นที่ จานวน 7 โครงการ ได้แก่
จัดทาโครงการศึกษา SEA
สาหรับพื้นที่จัดตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้

2.2

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

ครั้งที่ 1
2 ส.ค. 62

ครั้งที่ 2
3 ก.ย. 62

2.3

การประชุมระดมความคิดเห็น
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแนวทาง SEA
ให้มีความเหมาะสม/ชัดเจนสู่การปฏิบัติ
2 ครั้ง ครั้งละ 80 คน

ครั้งที่ 1
27 พ.ค. 62

ครั้งที่ 2
7 พ.ย. 62

nesdc.go.th

จัดทาโครงการศึกษา SEA ในพื้นที่ลุ่มน้า 5 แห่ง
ลุ่มน้าชี
ลุ่มน้าปราจีนบุรี
ลุ่มน้ามูล
ลุ่มน้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก
ลุ่มน้าสะแกกรัง

จัดทาโครงการ SEA ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน
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รายงานความคืบหน้าการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และการดาเนินงานในระยะต่อไป

การหารือร่วมกับคณะอนุกรรมการ
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์

ประเด็นท้าทาย
ในการขับเคลื่อน
SEA

สศช. จัดประชุมหารือร่วมกับคณะอนุกรรมการฯ 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม และ 28 พฤศจิกายน 2562 ณ สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ โดยมีนายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา เป็นประธาน เพื่อพิจารณาแนวทางในการขับเคลื่อน SEA มาใช้ในการวางแผนพัฒนาประเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพ และ (ร่าง) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ พ.ศ. ....

1

ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้/เข้าใจด้าน SEA ถูกต้องตามหลักวิชาการ

3

องค์ความรู้และฐานข้อมูลเพื่อการจัดทา SEA ที่เป็นระบบ

2

การตระหนักถึงความสาคัญ/จาเป็นของ SEA ในการจัดทาแผน/แผนงาน

4

กลไกเชิงสถาบันที่จะมารองรับการขับเคลื่อน SEA ที่มีประสิทธิภาพ

1 การพัฒนากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ทีจ่ าเป็น

แนวทาง
การขับเคลื่อน

การสร้าง
ความชัดเจนและ
มีประสิทธิภาพ
ใน 4 ด้าน

โดยระยะแรก (พ.ศ. 2561-2564) ควรออกระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การจัดทา SEA เพื่อเป็นกลไกบังคับใช้กฎหมายสาหรับการขับเคลื่อนการ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติและในระยะต่อไปอาจ
พิจารณาความเหมาะสมที่จะกาหนดเป็นกฎหมายเฉพาะ

2

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

3

เพื่อให้ผู้มสี ่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้าใจและสามารถมีส่วนร่วมได้อย่างเหมาะสม
ควรประกอบด้วย การกลั่นกรอง การกาหนดขอบเขต การพัฒนาและประเมิน
ทางเลือก การกาหนดมาตรการเพื่อความยั่งยืน การจัดทารายงาน การติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผล และการมีส่วนร่วม

การพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบ SEA

4
•
•
•

การฝึกอบรมเฉพาะกลุ่มให้กับหน่วยงานและภาคีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
การพัฒนาแนวทางการจัดทา SEA โดยเฉพาะการประเมินผลจากการสรุปและ
สังเคราะห์บทเรียนและความสาเร็จ
การผลักดันให้มีการจัดทา SEA นาร่องในรายสาขาให้มากขึ้น

68

วาระที่ 4.2.3

รายงานความคืบหน้าการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และการดาเนินงานในระยะต่อไป
(ร่าง) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ พ.ศ. .... (ฉบับปรับปรุง)

สศช. ได้มีการหารือร่วมกับสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและประธานอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา)
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 ในการพิจารณาความเหมาะสมในการตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบและขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
ภายใต้ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พ.ศ. ....

เหตุผลและความจาเป็น
การจัดทาแผน/แผนงานของหน่วยงานรัฐ จาเป็นต้องนาเครื่องมือ
และกระบวนการประเมิน SEA ไปใช้เพื่อประกอบการวิเคราะห์
ถึงขีดความสามารถรองรับของสภาพแวดล้อมที่สะท้อนถึงความสาคัญ
ของการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งจะต้องอยู่บนพื้นฐานของการพัฒนา
ที่ก่อให้เกิดความสมดุลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ทั้งนี้ จาเป็นต้องมีกลไกสนับสนุนการพัฒนาระบบการประเมินและ
ขับเคลื่อน SEA ให้เกิดขึ้นในกระบวนการจัดทาแผนและแผนงาน
โดยมีการกาหนดประเภท หลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางของการประเมิน
รวมทั้งการพัฒนาความรู้ความเข้าใจ และขีดความสามารถในการจัดทา
การประเมิน SEA ตลอดจนการติดตามและประเมินผล
จึงจาเป็นต้องออกระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีนี้

สานักงานเลขานุการ กสย.
สศช. (สนับสนุนการดาเนินงานของ กสย.)

สาระสาคัญ

ประเภทแผน/แผนงาน SEA

คณะกรรมการพัฒนาการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (กสย.)
Strategic Environment Assessment: SEA
องค์ประกอบ
นรม. / รอง นรม. ที่ นรม. มอบหมายและกรรมการอื่นอีก 15 คน
อานาจหน้าที่
1) กาหนดนโยบาย แนวทางการพัฒนา และกลไก
ขับเคลื่อน SEA เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
แล้วเสนอต่อ ครม. เพื่อให้ความเห็นชอบ
2) เสนอแนะประเภทของแผนหรือแผนงานที่ต้องทา SEA
3) กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางการประเมิน
4) เสนอแนะการสร้างขีดความสามารถและส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจในการประเมินฯ ของหน่วยงานของรัฐและเอกชน
5) ติดตามและประเมินผล SEA ตลอดจนให้คาแนะนา
หรือข้อเสนอแนะ เพื่อแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคของ SEA

รายสาขา
1) แผนด้านคมนาคม
2) แผนพัฒนาพลังงานและ
แผนสารวจและพัฒนาปิโตรเลียม
3) แผนการบริหารจัดการแร่
เชิงพื้นที่
1) ผังเมือง
ตามที่ คกก.นโยบายการผังเมืองแห่งชาติกาหนด
2) แผนบริหารจัดการลุ่มน้าหรือแผนพัฒนาชายฝั่งทะเล
3) แผนพัฒนาพื้นที่เฉพาะหรือพื้นที่พิเศษ
4) แผนพัฒนานิคมอุตสาหกรรม เขตประกอบอุตสาหกรรม
หรือการพัฒนาพื้นที่ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

การจัดทา SEA
1)

2)

3)

4)

ในการจัดทา SEA ให้หน่วยงานของรัฐใช้
หลักเกณฑ์/วิธีการ/แนวทางในการประเมินที่
กสย. กาหนดเป็นกรอบในการจัดทา/ทบทวน/
ปรับปรุงแผนหรือแผนงาน
ให้หน่วยงานของรัฐที่มีอานาจหน้าที่ในการจัดทา
แผนหรือแผนงานต้องจัดเตรียมงบประมาณและ
บุคลากรรองรับ เพื่อทา SEA และต้องจัดให้มีการ
รับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ประชาชนที่เกี่ยวข้องตามแนวทางการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ที่ กสย. กาหนด
เมื่อหน่วยงานของรัฐได้จัดทาแผนหรือแผนงาน
พร้อมทั้งทา SEA แล้วเสร็จ ให้นาเสนอ คกก.
ระดับนโยบายที่กากับดูแลการดาเนินงานของ
หน่วยงานของรัฐนั้น หรือ คกก. ที่ ครม. กาหนด
แล้วแต่กรณี ก่อนนาเสนอ ครม.เพื่อทราบหรือ
พิจารณาต่อไป
ให้หน่วยงานของรัฐติดตามการดาเนินงานตาม
แผนหรือแผนงาน โดยคานึงถึงความสอดคล้องกับ
SEA ที่ได้จัดทาไว้ และรายงานให้ กสย. ทราบ
เพื่อเป็นข้อมูลสาหรับการพัฒนาระบบ SEA ของ
ประเทศต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
วันที่ 19 ธันวาคม 2562
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5

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
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