
การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) กระทรวงมหาดไทย 

   
1. ความเป็นมา 

 1.1 คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั ่งยืน (กพย.) ได้มีมติในคราวประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่       
14 กันยายน 2563 เห็นชอบการกำหนดหน่วยงานรับผิดชอบและประสานงานหลักการขับเคลื่อนเป้าหมาย     
การพ ัฒนาท ี ่ ย ั ่ ง ย ื น  (SDGs) ท ั ้ ง  17  เป ้ าหมายหล ั ก  (Goal) และ  169 เป ้ าหมายย ่ อย  (Target)                              
โดยกระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบและประสานงานหลักใน 2 เป้าหมายหลัก  
(เป้าหมายที่ 1 และเป้าหมายที่ 11) และ 15 เป้าหมายย่อย (เอกสาร 1)   
 1.2 กระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 1575/2565 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2565       
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน กระทรวงมหาดไทย เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมาย    
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ในส่วนของกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ (เอกสาร ๒) 
 1.3 กระทรวงมหาดไทยได้จัดการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565  
โดยมีมติที่ประชุมเห็นชอบตามระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา ข้อ 3.1 การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนา    
ที่ยั่งยืนในส่วนของกระทรวงมหาดไทย โดยฝ่ายเลขานุการฯ ได้นำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณามอบหมายหน่วยงาน
รับผิดชอบการขับเคลื่อนเป้าหมาย SDGs ในส่วนของกระทรวงมหาดไทย (เอกสาร ๓) 

2. การดำเนินการที่ผ่านมา 
๒.1 คณะกรรมการขับเคลื ่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน กระทรวงมหาดไทยได้ตรวจสอบข้อมูล        

และปรับปรุงเป้าหมายและตัวชี้วัด SDGs ของ UN จำนวน 17 เป้าหมาย 169 เป้าหมายย่อย 248 ตัวชี้วัด        
ให้สอดคล้องกับภารกิจของ มท. เพื่อให้สามารถนำไปขับเคลื่อนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (เอกสาร 4) 
 

/2.2 กระทรวงมหาดไทย ... 



 ๒.๒ กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยตรวจสอบและยืนยันตัวชี้วัดที่
สอดคล้องกับงานตามภารกิจ และรายงานผลการขับเคลื่อน SDGs ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยตามตัวชี้วัด    
และรายงานผลการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยทุกหน่วยงานได้ยืนยันตัวชี้วัดที่สอดคล้อง 
และรายงานผลเรียบร้อยแล้ว 

๒.๓ กระทรวงมหาดไทย ได้รับการประสานงานจากสำนักงานสภาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(สศช.) ในฐานะสำน ักงานเลขาน ุการ กพย. ให ้กระทรวงมหาดไทยจ ัดทำและส ่งข ้อม ูลท ี ่ เก ี ่ยวข ้อง                      
เพื ่อรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลตัวช ี ้ว ัด SDGs ซึ ่งกระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานรับผ ิดชอบ             
จำนวน 2 เป้าหมายหลัก (SDG1 และ SDG11) และจำนวน 15 เป้าหมายย่อย และกระทรวงมหาดไทย            
ได้แจ้ง กรมการพัฒนาชุมชน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมโยธาธิการ
และผังเมือง และกรมการปกครอง รวมทั้งหน่วยงานสนับสนุนในสังกัดกระทรวงมหาดไทยให้จัดทำข้อมูล                      
ในส่วนที่เก่ียวข้องเพ่ือรายงาน สศช. ต่อไป ทั้งนี้ หน่วยงานภายในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ได้จัดส่งข้อมูลรายงาน
ผลฯ เรียบร้อยแล้ว โดยฝ่ายเลขานุการฯ อยู่ระหว่างการสรุป วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดส่งให้ สศช. ต่อไป 

3. การรายงานผลการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) กระทรวงมหาดไทย 
การขับเคลื่อน SDGs ของกระทรวงมหาดไทย ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่หนึ่งได้แก่การขับเคลื่อน

ตามนโยบายของปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะ
เลขานุการฯ ได้แจ้งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยตรวจสอบและยืนยันตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับงานตาม
ภารกิจ และรายงานผลการขับเคลื่อน SDGs ให้ มท. ทราบ และส่วนที่สองได้แก่การดำเนินการตามที่ สศช.       
แจ้งให้จัดทำและส่งข้อมูลที่เกี ่ยวข้องรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลตัวชี้วัด SDGs ซึ่งกระทรวงมหาดไทย        
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ ตามข้อ 1.1 ทั ้งนี ้ สามารถสรุปผลการขับเคลื ่อนตามนโยบายของปลัดกระทรวง
มหาดไทย ที่ได้รับรายงานจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ดังนี้  
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/๓.๑ จำนวนโครงการ ... 



๓.1 จำนวนโครงการที่สอดคล้องเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 
โครงการปี พ.ศ. 2565 ที่สอดคล้องกับ SDGs มีจำนวน 135 โครงการ ใน 17 เป้าหมายหลัก

58 เป้าหมายย่อย และ 83 ตัวชี้วัด จำแนกตามหน่วยงานภายในกระทรวงมหาดไทย (เอกสาร ๕) ดังนี้  
ที ่ หน่วยงาน จำนวน

โครงการฯ  
ปี 2565 

จำนวน
โครงการฯ 
บรรจุแผน 
ปี 2566 

จำนวน
เป้าหมาย

หลักที่
สอดคล้อง 

จำนวน
เป้าหมาย

ย่อยที่
สอดคล้อง 

จำนวน
ตัวชี้วัด 

ที่
สอดคล้อง 

1 กรมการปกครอง (ปค.) 1 19 1 1 1 

2 กรมการพัฒนาชุมชน (พช.) 29 *อยู่ระหวา่ง
บรรจุในแผนฯ 

12 26 43 

3 กรมที่ดิน (ทด.) 4 4 5 8 10 

4 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.) 6 4 1 1 1 

5 กรมโยธาธิการและผังเมือง (ยผ.) 7 7 1 3 7 

6 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) 16 16 6 12 12 

7 การประปานครหลวง (กปน.) 1 1 1 1 1 

8 การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) 1 1 1 1 1 

9 การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) 4 4 5 5 5 

10 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 6 5 6 10 12 

11 องค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.) 1 1 1 1 1 

12 องค์การตลาด (อต.) * อยู่ระหว่างดำเนินการ
รายงานผล 

7 * อยู่ระหว่างดำเนินการ
รายงานผล 

13 กรุงเทพมหานคร (กทม.) 59 72 16 33 37 

14 เมืองพัทยา * อยู่ระหว่างดำเนินการรายงานผล 

สรุป 135 134 17 58 83 

หมายเหตุ: 1 โครงการ สามารถสอดคล้องได้หลายเป้าหมายหลัก/เป้าหมายย่อย/ตัวชี้วัด  
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/จำนวนโครงการปี 2565 ... 



 
 ๓.2 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 จากการรายงานผลการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของหน่วยงานภายใน
กระทรวงมหาดไทย สามารถสรุปผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการฯ ดังนี้ 

 

เป้าหมายหลัก ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

เป้าหมายที่ 1 1) จัดที่ดินทำกินให้ประชาชนเข้าทำประโยชน์ และอยู่อาศัยที่ดิน /มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น(ทด.) 

2) ร้อยละ ๙๐ ของครัวเรือนท่ีผา่นการตรวจสอบและรับรองคุณภาพข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (พช.) 

3) ครัวเรือนเป้าหมายในระบบ TPMAP ปี 2565 จำนวน 1,025,782 คน 619,111 ครัวเรือน ไดร้บัการ
แก้ไขปัญหา/ขจัดความยากจนและพัฒนาอย่างยั่งยืน (พช.) 
3) ประชาชนมีความรู้และได้รับการพัฒนาทักษะด้านอาชีพ ตามแนวทางการสร้างสมัมาชีพชุมชน (พช.) 
4) ประชาชน กลุ่มเปราะบาง ผู้ดอ้ยโอกาส ได้รับการสงเคราะห์ทันต่อความต้องการ (กทม.)  

เป้าหมายที่ 2 1)  สร้างความมั่นคงทางอาหาร เพิ่มพ้ืนท่ีป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ผลผลิตสามารถสร้างรายได ้(พช.) 
2) เกิดเครือข่ายเกษตรอินทรีย์จังหวัด 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน (พช.) 

3) เกิดพื้นท่ีเรยีนรู้ระดับตำบล จำนวน ๓๓๗ ตำบล และระดับครัวเรือน จำนวน ๒๔,๘๔๒ ครัวเรือน (พช.) 

4) ประชาชนมีความมั่นใจในการบริโภคอาหารใน กทม. (กทม.) 
5) เด็กและเยาวชนในสังกัด รร.กทม. ได้รับการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ ร้อยละ 70 (กทม.) 

เป้าหมายที่ 3 1) บุคลากร อปท. ได้รับความรูด้า้นการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า (สถ.) 
2) ผู้สูงอายุท่ีมภีาวะพึ่งพิงในพื้นที่ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและถูกตอ้งตามหลักปฏิบัติ (สถ.) 

3) ถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัย/รพ.สต. ให้แก่ อปท. เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น (สถ.) 
4) สร้างภมูิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติด โดยใช้กลไกของกองทุนแม่ของแผ่นดิน (พช.) 
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/เป้าหมายหลัก ... 



เป้าหมายหลัก ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

5) อาสาสมัครสาธารณสุข กทม. 1 คน/40 ครัวเรือน (กทม.) 
6) ประชากร กทม. มีทางเลือกด้านนันทนาการที่หลากหลาย (กทม.) 

เป้าหมายที่ 4 1) อปท. มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างมีคุณภาพ (สถ.) 

2) เด ็กปฐมวัยในศูนย ์พ ัฒนาเด ็กเล็ก อปท. ม ีพ ัฒนาการสมวัย ต ่อเนื ่อง และเป็นระบบ (สถ.)  
3) นักเรียนในโรงเรียน กทม. ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา ให้มี IQ, EQ เหมาะสมกับวัย (กทม.) 

เป้าหมายที่ 5 1 )  ข ้ อม ู ลทะ เบ ี ยนท ี ่ ด ิ น ใ น ร ะบบสา รส น เทศม ี ค ว ามถ ู กต ้ อ ง / เ ช ื ่ อ ม โ ย งก ั น ไ ด ้  ( ทด . )  
2) สร้างโอกาสให้สตรีเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับการลงทุนเพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ (พช.) 

๓) สัดส่วนผู้หญิงที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร มีจำนวนเพิ่มขึ้นหรือไม่ได้ลดลง (กฟน.) 

เป้าหมายที่ 6 1) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จากระบบสาธารณูปโภคที่ท่ัวถึง (สถ./กปน./กปภ.) 

2) อปท., กทม. สามารถพัฒนาการบริหารจัดการน้ำอย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพ (สถ./กทม.) 

3) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สามารถบำบัดน้ำเสียได้เพิ่มขึ้นรวม 94,000 ลบ.ม./วัน (อจน.) 

เป้าหมายที ่7 1) เสริมสร้างความมั่นคงระบบไฟฟ้า ขยายเขตบริการไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ (กฟน./กฟภ.) 
2) ขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนท่ีไม่มีไฟฟ้าใช้ โดยพลังงานทดแทน (กฟภ.) 
3) รับซื้อพลังงานไฟฟ้ารวมในพื้นที่ กฟภ. ปริมาณไม่เกิน 5 เมกะวัตต์ (MW) ต่อปี (กฟภ.) 

4) มูลฝอย ของ กทม. ได้รับการกำจัดอย่างถูกสุขาภบิาล (กทม.) 

เป้าหมายที่ 8 1) บุคลากร มท. มีศักยภาพสามารถเป็นแกนนำในการขับเคลื่อนการจัดทำและประสานแผนพัฒนาตำบล 
(พช.) 

2) ส่งเสริมกองทุนชุมชนให้มีการบริหารจดัการตามหลักธรรมาภิบาล (พช.)  

3) ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ให้มีความรู้ ความสามารถและมีทักษะในการนำสินค้าจำหน่ายในตลาดออนไลน์ (พช.) 
4) คนพิการได้รับการส่งเสรมิ และพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วยการเข้าถึงอาชีพ มีงานทำตามศักยภาพ (กทม.)  

เป้าหมายที่ 9 1) ลดต้นทุนในการดำเนินงานท้ังในส่วนของการใช้พลังงานและการใช้ทรัพยากร (กฟภ.) 
2) เพิ่มเส้นทางสัญจรให้ประชาชนท่ีมาใช้บริการศูนยร์าชการฯ และ ร.พ. จุฬาภรณ์ มากยิ่งขึ้น (กทม.) 

เป้าหมายที่ 10 1) คนพิการได้รับการส่งเสรมิ และพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วยการเข้าถึงอาชีพ มีงานทำตามศักยภาพ (กทม.) 

เป้าหมายที่ 11 1) จัดทำผังประเทศ 1 ผัง / ผังระดับภาค 6 ผัง / ผังนโยบายระดบัจังหวัด 73 จว. (ยผ.) 

2) จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนในการวางผังเมือง 50 ครั้ง/ปี (ยผ.) 

3) จัดทำผังเมืองรวม/ชุมชนที่กำหนดพื้นท่ีสีเขียว และนันทนาการ มีแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย (ยผ./กทม.) 
4) พัฒนาพ้ืนท่ีสาธารณะสีเขียว เพื่อการเรียนรู้ การท่องเที่ยวและนนัทนาการ (ยผ./กทม.) 
5) การจัดการสิ่งปฏิกูลและมลูฝอยเป็นไปตามหลักวิชาการ ถูกสุขอนามัย (สถ./กทม.) 
6) ที่ดินของรัฐไดร้ับการรังวัด และใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม ร้อยละ 80 (ทด.) 

7) เสริมสร้างองค์ความรูเ้พื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสมดลุระหว่างคนและช้าง (พช.) 

เป้าหมายที่ 12 1) ผ้าไทยภูมิปญัญาไทยได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีคณุภาพเป็นทีย่อมรับ โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น         
องค์ความรู้ และเทคโนโลยสีมัยใหม่ ในการพัฒนาต่อยอดสร้างรายได้เพิ่มให้กับชุมชน (พช.) 

/เป้าหมายหลัก ... 



เป้าหมายหลัก ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

2) ปริมาณขยะมูลฝอยก่อนเขา้สู่ระบบกำจัดที่ปลายทางลดลง (สถ./กทม.) 
3) มีแนวทางทีร่ับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตามแนวทาง GRI (กฟน./กฟภ.) 
4) การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ ให้คุม้คา่ ยั่งยืน ตามหลัก 3 Rs (กทม.) 
5) ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำจัดขยะมลูฝอย (กทม.) 

เป้าหมายที่ 13 1) ประชาชนตระหนักต่อการติดตามข้อมูลสภาวะอากาศ เตรียมพรอ้มรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติ (ปภ.) 
2) เจ้าหน้าท่ีมีความเข้าใจในหลักการ ขั้นตอน วิธีปฏิบัติ และสามารถดำเนินการตามแผนฯ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (ปภ.) 

3) ประชาชนมีองค์ความรู้ ทักษะ พร้อมที่จะรับมือกับสาธารณภัย (ช้างป่า) ในระดับหนึ่ง (ปภ.) 
4) มีแผนการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยทีส่อดคล้องกับแผนบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติและบริบท
ของพื้นที่ (ปภ./กทม.) 
5) ค่าแฟคเตอร์เชิงนิเวศน์เศรษฐกิจ ( Eco Efficiency ) ดีขึ้น (กฟน.) 
6) มีมาตรการ/กิจกรรมการลดก๊าซเรือนกระจก (กทม.) 

เป้าหมายที่ 14 1) ฟื้นฟูป่าชายเลน และระบบนิเวศน์ให้สมบูรณ์ ส่งเสรมิให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ (กทม.) 

เป้าหมายที่ 15 1) สร้างจติสำนึกให้บุคลากร มท. ตระหนักถึงความสำคญัและประโยชน์ของพันธุกรรมพืช ทรัพยากร 

    และการอนุรักษ์ท่ียั่งยืน (พช./สถ./กทม.) 

2) หมู่บ้านได้รับการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีความสุขมวลรวมเพิ่มขึ้น (พช.) 

เป้าหมายที่ 16 1) จัดให้มีอัตลักษณ์ทางกฎหมายสำหรับทุกคน การให้การจดทะเบยีนเกิด (ปภ.) 
2) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน ลดเง่ือนไขการเกิดอาชญากรรม (กทม.) 

เป้าหมายที่ 17 1) พช. มีข้อมูลในการสนบัสนุนการวางแผนและกำหนดนโยบายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
และการบริการดิจิทัล (พช.) 
2) เพิ่มขีดความสามารถของทีมผูน้ำการเปลี่ยนแปลง ในการสร้างการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน (พช.) 
3) เชิดชูเกียรติผลสำเร็จของหมู่บา้นในการพัฒนาตามแนวพระราชดำริฯ และผลักดันใหเ้ป็นต้นแบบ ในการ
ขยายผลศาสตร์พระราชาในระดับพื้นที่ (พช.) 
4) กทม. ได้ประโยชน์อย่างเป็นรปูธรรมจากการเป็นบา้นพ่ีเมืองน้อง ฉันท์มิตรที่ไดล้งนามกัน (กทม.) 

3.3 ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการรายงานผลของหน่วยงาน 
1) ปัญหาอุปสรรค 

(1) การดำเนินงานตามเป้าหมาย SDGs อาจไม่ตรงกับตัวชี้วัดที่ระบุไว้ 
(2) ขาดการบูรณาการโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ และการกำหนดเป้าหมายที่สอดคล้องตาม

เป้าหมายของประเทศ 
(3) ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ SDGs ของเจ้าหน้าที่ผู ้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม/ตัวชี้วัด 
(4) งบประมาณที่จะมาดำเนินแผนงาน/โครงการ เพื่อขับเคลื่อน SDGs ลดลงทุกปี แต่เป้าหมาย

ยังกำหนดคงเดิม 
 (5) การขับเคลื่อน SDGs ในส่วน กทม. มีข้อจำกัดจากอำนาจการบริหารงานองค์รวมในฐานะ

เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 

- ๖ - 

2) ข้อเสนอแนะ ... 



2) ข้อเสนอแนะ 

 (1) ควรมีการจัด workshop ร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่มีเป้าหมายและตัวชี้วัดการพัฒนา         
ที่ยั่งยืนที่ตรงกัน เพ่ือบูรณาการในภาพรวม 
 (2) อยากทราบแนวทางการดำเนินงาน และการกำหนดตัวชี ้ว ัดให้สอดคล้องกับเป้าหมาย           
ของ SDGs 
 (3) ควรมีการกำหนดเป้าหมายของประเทศในแต่ละตัวชี้วัดอย่างชัดเจน 
 (4) หน่วยงานควรได้รับผิดชอบเป้าหมาย SDGs ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ/อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
โดยตรง/เน้นจำนวนเป้าหมายการขับเคลื่อนที่เกิดประสิทธิภาพจริงๆ 
 (5) มีระบบติดตามประเมินผลการขับเคลื่อน SDGs ของแต่ละส่วนราชการ/หน่วยงานในสังกัด 
 (6) นำแพลตฟอร์มมาใช้สนับสนุนการติดตาม รายงาน และประเมินผลการขับเคลื ่อน SDGs        
เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

๓.4 การดำเนินการข้ันตอนต่อไป ดังนี้ 
 ตท.สป. ได้จัดทำแผนปฏิบัติการ โดยอ้างอิงตามแนวทางการขับเคลื ่อนของคณะกรรมการ           

เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ตามห้วงเวลา ดังนี้   
1) ออกแบบ Workshop สร้างการตระหนักรู้ การขับเคลื่อน SDGs ร่วมกับ UN (ไตรมาส 1) 
2) ปรับปรุงความเชื่อมโยง/ตัวชี้วัด/เป้าหมาย/ความท้าทาย/กระบวนการ (ไตรมาส 1) 

 3) สร้างความร่วมมือการพัฒนา/ดำเนินการตามห่วงโซ่คุณค่า (ไตรมาส 2 – 3) 
 4) ติดตาม ประเมินผล รายงานผล/ถอดบทเรียน (ไตรมาส 4) 
 

 

- ๗ - 


