
การประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ครั้งที่ 1/2565
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ระเบียบวาระการประชุม
เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบระเบียบวาระที่ 1

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 1/2563

ติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานตามข้อสั่งการของประธาน กพย.
การด าเนินการขับเคลื่อนตามภารกจิของหน่วยงานรับผิดชอบและประสานงานหลักการขบัเคลื่อน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 เป้าหมายหลัก (Goal) และ 169 เป้าหมายย่อย (Target)

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
4.1 ผลการด าเนินการตามแผนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนส าหรับประเทศไทย (Thailand’s SDG Roadmap)
4.2 การรายงานการทบทวนการด าเนินการตามวาระการพฒันาทีย่ั่งยืน ค.ศ. 2030 โดยสมัครใจของไทย 
(Voluntary National Review: VNR) ประจ าปี 2564

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 การปรับปรุงคณะอนุกรรมการและคณะท างานภายใต้คณะกรรมการเพือ่การพัฒนาที่ยั่งยืน
5.2 แนวทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพฒันาทีย่ั่งยืนของประเทศไทยในระยะต่อไป

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)ระเบียบวาระที่ 6

ระเบียบวาระที่ 3
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วาระที่ 1
เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
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วาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 1/2563



sdgs.nesdc.go.th 4

วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชมุคณะกรรมการเพือ่การพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 1/2563
คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ได้มีการประชุมฯ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันจันทร์ท่ี 14 กันยายน 2563 ณ ส านักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) โดย สศช. ในฐานะส านักเลขานุการ กพย. ได้จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการ
เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน ครั้งที่ 1/2563 และได้แจ้งเวียนขอมติเพื่อรับรองรายงานการประชุมฯ แล้วเมื่อวันพุธที่ 30 กันยายน 2563
ซึ่งมีกรรมการฯ ที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม ดังน้ี

1. ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ ขอแก้ไขเนื้อหาในหน้า 17 หัวข้อท่ี 2 ความเห็นจากที่ประชุม จาก “การขับเคลื่อนเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยก าหนดให้มี 17 เป้าหมายหลัก และ 169 เป้าหมายย่อย ที่มีความเชื่อมโยงและเกื้อหนุนกันนั้น จ าเป็นต้อง
ด าเนินการขับเคลื่อนร่วมกันในทุกเป้าหมาย” เป็น “เป้าหมายการพฒันาที่ยั่งยืนทั้ง 17 เป้าหมายหลัก และ 169 เป้าหมายย่อยมี
ความเชื่อมโยงและเกื้อหนุนกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายต่าง ๆ จ าเป็นต้องด าเนินการขับเคลื่อนทุกเป้าหมายไปพร้อม ๆ กัน”

2. ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงอุตสาหกรรม ขอแก้ไขเนื้อหาในหน้า 19 ตารางหน่วยงาน
รับผิดชอบและประสานงานหลักการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน รายเป้าหมายย่อย (Target) ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้แก้ไข
จ านวนเป้าหมายย่อยที่หน่วยงานรับผิดชอบฯ ให้ถูกต้องแล้ว

3. กรรมการฯ 3 ท่าน ได้แก่ ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ขอแก้ไข
รายชื่อและต าแหน่งผู้เข้าร่วมประชุมในหน้า 1 3 และ 5 ตามล าดับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2563
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วาระที่ 3
ติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานตามข้อสั่งการของประธาน กพย.
การด าเนินการขับเคลื่อนตามภารกิจของหน่วยงานรับผิดชอบและประสานงานหลักการขับเคลื่อน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 เป้าหมายหลัก (Goal) และ 169 เป้าหมายย่อย (Target)
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วาระที่ 3 ติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานตามขอ้สั่งการของประธาน กพย.

ความเป็นมา

ในการประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) 
ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 ประธาน กพย. 
ได้มีข้อสั่ งการให้ฝ่ายเลขานุการฯ ประสานหน่วยงาน
รับผิดชอบและประสานงานหลักการขับเคลื่อน SDGs
ด าเนินการตามภารกิจ และรายงานความคืบหน้าการ
ด าเนินงานให้คณะกรรมการทราบเป็นระยะ

หน่วยงาน C1
ประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และจัดท าร่างแผนที่น าทางการขับเคล่ือน SDGs 
รายเป้าหมายหลัก ซึ่งมีแนวทางการด าเนินงานหลัก 6 ด้าน ตามแผนการขับเคลื่อน
เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนส าหรับประเทศไทย (Thailand’s SDG Roadmap) 

วิเคราะห์สถานการณ์แต่ละเป้าหมาย ความส าคัญของ SDGs ต่อการพัฒนาประเทศ 
ตลอดจนความเชื่อมโยงของ SDGs กับเป้าหมายย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ โดยใช้หลักการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)

ตัวอย่าง (ร่าง) แผนที่น าทาง
การขับเคลื่อนฯ ของหน่วยงาน C1
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วาระที่ 3 ติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานตามขอ้สั่งการของประธาน กพย.

ประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูลตัวชี้วัด SDGs พร้อมท้ังระบุค่าเป้าหมายความส าเร็จให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์และแผนของหน่วยงาน และ
กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

สถานะตัวชี้วัด

1 กลุ่มตัวชี้วัดที่มีข้อมูล 179 ตัวชี้วัด
ข้อมูลของตัวชี้วัดสอดคล้องหรือใกล้เคียงกับระเบียบวิธีการของสหประชาชาติตาม metadata แต่อาจยังไม่มี
การจัดเก็บข้อมูลแบบจ าแนกแยกประเภท (disaggregated)

2 กลุ่มตัวชี้วัดที่อยู่ระหว่างพัฒนาหรือปรับปรุงข้อมูล จ านวน 37 ตัวชี้วัด

กลุ่มตัวชี้วัดที่ไม่สอดคล้องกบับริบทของประเทศไทย จ านวน 9 ตัวชี้วัด
เป็นตัวชี้วัดที่ใช้วัดผลการด าเนินการในระดับโลก ซึ่งมีหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากสหประชาชาติเป็นผู้รับผิดชอบ
รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล หรือ เป็นตัวชี้วัดส าหรับกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วหรือกลุ่มประเทศพัฒนาน้อยที่สุด และ
รัฐก าลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก

3

กลุ่มตัวชี้วัดที่ยังไม่มกีารรายงานข้อมูล จ านวน 22 ตัวชี้วัด
ยังไม่ทราบสถานะของข้อมูลหรือยังไม่มีการก าหนดตัวชี้วัดที่เหมาะสม

หน่วยงาน C2 ความท้าทายในการก าหนดค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด SDGs บางเป้าหมาย

กรอบตัวชี้วัด SDGs ในระดับโลกของสหประชาชาติ 
ไม่ได้ก าหนดค่าเป้าหมายของ 169 เป้าหมายย่อย 
และ 247 ตัวช้ีวัดไว้ทั้งหมด รวมถึงไม่มีการก าหนด
ปีฐานที่ชัดเจน

ในการจัดท ารายงานความก้าวหน้า SDGs ระยะ 5 ปี
ของไทย สศช. ประเมนิข้อมลูปี 2563 หรือปีที่มีข้อมูล
ล่าสุดเทียบกับข้อมูลปี 2559 (ยกเว้นกรณีที่มีการ
ก าหนดปีฐานไว้ชัดเจน)

4
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วาระที่ 4
เรื่องเพื่อทราบ
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วาระที่ 4.1
ผลการด าเนินการตามแผนการขับเคล่ือนเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนส าหรับประเทศไทย (Thailand’s SDG Roadmap)



ภาคีการพัฒนา

สนับสนุนความร่วมมือกบัทุกภาคส่วน ทั้งในประเทศและ
ภาคีการพัฒนาระหวา่งประเทศ เพื่อร่วมขับเคลื่อนประเทศไทย

ให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยัง่ยืน

การสร้างการตระหนกัรู้
ด าเนินการให้ทุกภาคส่วนมีความรู้และความเขา้ใจในเป้าหมายการพัฒนา

ที่ยั่งยืน โดยมีการด าเนินการทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น 
เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศสู่ความยั่งยืน

การด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ด าเนินงานโดยยึดหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล เพื่อจัดท าแผนงาน/
โครงการที่ส าคัญต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยัง่ยืนและยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งขยายผลสู่การ
ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยัง่ยืนในระดับพื้นที ่(SDG Localization)

กลไกการขับเคลือ่นการพัฒนาที่ยั่งยืน

มีคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาทีย่ั่งยนืเป็นกลไกสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนในระดับนโยบาย และหน่วยงานภาครัฐบูรณาการ
ร่วมกับทุกภาคส่วนของสังคม เพื่อน าไปสู่การปฏิบตัิที่เป็นรูปธรรม 

การเชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
กับแผน 3 ระดับของประเทศ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนแม่บทฯ และแผนระดับอื่น ๆ ซ่ึงสอดคล้องกับเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน สร้างประเทศให้มั่นคง โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 

การติดตามประเมนิผลการขับเคลื่อน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนด้วยระบบฐานข้อมูลกลางที่มกีารรายงานความก้าวหน้าจากหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องอยา่งสม่ าเสมอ

XYZ

1

2

3

4
5

6

แผนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนส าหรับประเทศไทย (Thailand’s SDG Roadmap)*
*มติ กพย. ครั้งที่ 1/2562

sdgs.nesdc.go.th 10



11

การจัดงานก้าวพอดี ประจ าปี 2564
“ฟื้นตัวอย่างมั่นคง ก้าวต่ออย่างยั่งยืน”

ระหว่างวันที่ 8 – 9 กันยายน 2564

การสื่อสารเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านสื่อสังคมออนไลน์

สถิติการเข้าชม

สถิติการเข้าชม

164,609 คนยอดผู้เข้าชมตลอดปี 2564

sdgs.nesdc.go.th

11,580 คน

รับชมผ่านระบบ Zoom 1,233 คน
รับชมผ่าน 
Facebook live
(รวมการรับชมย้อนหลัง)

16,512 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 12 มกราคม 2565

นิทรรศการออนไลน์ งานก้าวพอดี 2564

1. การสร้างการตระหนักรู้

sdgs.nesdc.go.th

ข้อมูล ณ วันที่ 7 มกราคม 2565

ยอดผู้เข้าชมตลอดปี 2564



Z

Y

X
SDG Target

1. ความมั่นคง
2. การต่างประเทศ
3. การเกษตร
4. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
5. การท่องเที่ยว
6. พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
7. โครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล
8. ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่
9. เขตเศรษฐกิจพิเศษ
10. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
11. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตการเรียนรู้
12. การพัฒนาการเรียนรู้

13. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
14. ศักยภาพการกีฬา
15. พลังทางสังคม
16. เศรษฐกิจฐานราก
17. ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม
18. การเติบโตอย่างยั่งยืนการจัดการน้ า
19. การบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ
20. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
21. การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
22. กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
23. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

แผนแม่บทฯ

2. การเชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนกับแผน 3 ระดับของประเทศ
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คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน (กพย.)

ระดับนโยบาย คณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมการพัฒนาที่

ยั่งยืนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

คณะอนุกรรมการ
การประเมินสิ่งแวดล้อม

ระดับยุทธศาสตร์

คณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน

คณะอนุกรรมการ
ติดตามและประเมินผล

การพัฒนาที่ยั่งยืน  

คณะอนุกรรมการ
พลังเยาวชนขับเคลื่อน
การพัฒนาที่ยั่งยืน*

คณะอนุกรรมการ
ภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อน

การพัฒนาที่ยั่งยืน*

*อยู่ระหว่างการเสนอแต่งต้ัง

ระดับหน่วยงาน

ภาควิชาการ 

ภาครัฐ

ภาคประชา
สังคมภาคเอกชน

ภาคีระหว่างประเทศ ส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วน
ที่ด าเนินการเชิงรุก 
(active partners) 

โดยมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน

ระดับพื้นที่ อปท.
สถาบันการ 

ศึกษา
ภาคประชา

สังคม ภาคเอกชนจังหวัด

พื้นที่ยั่งยืน (SDG Localization)
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3. กลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน



XYZ

ระดับนโยบาย

หน่วยงาน C1 ด าเนินการจัดท าแผนที่น าทางการขับเคลื่อน SDGs
ที่สอดคล้องกับแผนการขับเคลื่อน SDGs ของประเทศ

มติคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่ 1/2563 14 ก.ย. 2563 
เห็นชอบการก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบและประสานงานหลัก
การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน   
• รายเป้าหมายหลัก (Goals) – C1
• รายเป้าหมายย่อย (Targets) – C2

(สิงหาคม 2558) (สิงหาคม 2559) (ธันวาคม 2561) (พฤษภาคม 2564)

เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน
5 มิติ / 17 เป้าหมาย / 247 ตัวชี้วัด

การขับเคลื่อน SDGs 
ในระดับพื้นที่

สศช.ด าเนินการปรับปรุงข้อมูลตัวชี้วัดอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลเพิ่มเติม www.sdgs.nesdc.go.th

ตัวชี้วัดการพัฒนา
ระดับจังหวัดและกลุ่ม

จังหวัดชุดใหม่
(ระดับจังหวัด 5 มิติ 32 ตัวชี้วัด

ระดับกลุ่มจังหวัด 2 มิติ 15 ตัวชี้วัด)

ระดับพื้นที่
หารือกับหน่วยงานในจังหวัดและ
พื้นที่น าร่อง 9 จังหวัด และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 5 แห่ง 

จังหวัด อปท.

น่าน
เลย
กาฬสินธ์ุ
ยโสธร
ลพบุรี
ฉะเชิงเทรา
เพชรบุรี
สุราษฎร์ธานี
นราธิวาส 

เทศบาลศรีสะเกษ
อบต.บ้านไร่
เทศบาลต าบลวังไผ่
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
อบจ.กระบี่
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4. การด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

(กรกฎาคม 2564)



ภาคเอกชน

ให้ความส าคัญกับการแนวทางการบริหารธุรกิจ
สู่ความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง โดยสมาชิก GCNT
ประกาศเจตนารมณ์ “การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ” เพ่ือท าธุรกิจอย่างรับผิดชอบและ
ช่วยบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

เด็กและเยาวชน

เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน
โดย สศช. ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพจัด Youth In 
Charge Symposium ครั้งที่ 1 ท าให้ได้รับ
ฟังข้อเสนอการพัฒนาในมุมมองของคน
รุ่ น ใหม่ที่ เ ป็ นประโยชน์ ต่ อการ พัฒนา
ประเทศ
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5. ภาคีการพัฒนา

ภาคีเพื่อการพฒันา
ระหว่างประเทศ

สนับสนุนการบรรลุเป้าหมาย SDGs ของ
ไทย อาทิ  จัดท า UNSDCF วาระปี 2565 
– 2569 จัดท ารายงานประเมินตัวชี้วัด 
SDGs ที่เกี่ยวกับเด็กร่วมกับ UNICEF
และ พัฒนากรอบ INFF ร่วมกับ UNDP

ภาคประชาสังคม

การประสานงานระหว่างกันระหว่างภาค
ประชาสังคมและภาครัฐ โดยที่ประชุม OEWG 
for SDGs ครั้งที่ 1/2564 ได้หารือการถึง
ขับเคลื่อน SDGs ในระดับท้องถิ่นและเสนอ
จัดท า Voluntary Local Reviews (VLR) 
ในรายงาน VNR อย่างไม่เป็นทางการปี 2565



https://bit.ly/3lVuGTf
รายงานฉบับเต็ม
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6. การติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน



https://bit.ly/3lVuGTf
รายงานฉบับเต็ม
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6. การติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

01

บูรณาการความรว่มมอืจากทกุภาคสว่น
โดยเฉพาะการขบัเคลื่อนเปา้หมายย่อยที่
เกื้อกูล (synergy) และเป็นแรงหนุนให้
เป้าหมายย่อยอื่น ๆ 

02

03 สร้างความตระหนกัรู้เกีย่วกบัการพฒันา
ที่ยัง่ยนืใหเ้กดิขึน้ในวงกวา้ง โดยทุกภาค
ส่วนจะต้องรว่มกนัสรา้งทัศนคติและ
จิตส านึกความยั่งยืนให้เกดิขึน้ในสงัคม

04

05

พฒันาระบบฐานขอ้มลูกลางและระบบ
การตดิตามประเมนิผลใหม้ี
มาตรฐานสากล รวมทั้งสนบัสนนุ
การเช่ือมโยงฐานขอ้มลูทาง
เศรษฐกจิ สังคม และสิ่งแวดล้อม

เตรียมพรอ้มรบัมอืกบัทกุ
สถานการณท์ีอ่าจเกดิขึน้ 
โดยใช้หลักการ ล้มไว ลุกไว 
เพื่อสร้างภมูคิุม้กนัให้กับการ
พัฒนาประเทศต่อไป

ประเดน็ทา้ทาย
ในการก้าวขา้ม
สู่ความยั่งยนื

9

การเพิม่ขึ้นของสภาวะเตี้ย
ผอมแห้ง  และอ้วนในไทย

การท าการเกษตรที่ยั่งยนื
ยังไม่เปน็ที่นยิมมากนกั

อัตราการเสียชีวิตยังคง
มีแนวโนม้เพิม่ขึ้นเรือ่ย ๆ

ยังไม่สามารถลดจ านวน
การเสียชีวิตและบาดเจบ็ได้

สถานการณ์มลพษิยงัคง
ทวีความรนุแรงขึน้ทุกปี

ค่ายังคงสูงเมือ่เทียบกบั
ประเทศในภูมภิาค

ความเสื่อมโทรมของระบบ
นิเวศทางทะเลที่เพิม่ขึ้น

สัดส่วนของพืน้ทีคุ่ม้ครอง
ยังคงห่างไกลคา่เปา้หมาย

01

04

07

02
SDG 2.1
การยตุคิวามหวิโหย
และมัน่คงทางอาหาร

SDG 3.4
ลดการเสยีชวีติดว้ย
โรคไมต่ดิตอ่

SDG 10.C
การลดคา่ธรรมเนยีม
ระหวา่งประเทศ

SDG 2.2
การยตุภิาวะ
ทุพโภชนาการ

SDG 14.5
การอนรุกัษพ์ืน้ที่
ทางทะเลและชายฝัง่

SDG 14.1
การลดมลพษิ
ทางทะเล

SDG 3.9
ลดการเสยีชวีติจาก
มลพษิและสารเคมี

SDG 3.6
ลดการเสยีชวีติจาก
อุบตัเิหตบุนทอ้งถนน

SDG 2.4
ระบบเกษตรและ
อาหารทีย่ัง่ยนื

05

09

06

03

08

ภาวะขาดสารอาหารใน
คนยากจนยังสูงมากขึน้

ข้อเสนอแนะ
การด าเนินการ

5

เร่งด าเนนิการเพือ่แกไ้ขปญัหาและ
ปรับปรงุสถานการณใ์นเปา้หมายยอ่ยทีม่ี
สถานะสแีดง รวมทั้งสีสม้
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วาระที่ 4.2
การรายงานการทบทวนการด าเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ค.ศ. 2030 โดยสมัครใจของไทย (Voluntary National Review: VNR) 
ประจ าปี 2564
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วาระที่ 4.2 การรายงานการทบทวนการด าเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 โดยสมัครใจของไทย 
(Voluntary National Review: VNR) ประจ าปี 2564

การน าเสนอรายงาน VNR ต่อที่ประชุม 
HLPF ของไทย

• เมื่อวันท่ี 14 กรกฎาคม 2564 รองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการตา่งประเทศเป็นผู้แทน
ไทยในการน าเสนอรายงาน VNR ในการประชุม
หารือทางการเมืองระดับสูงว่าด้วยการพัฒนาท่ียั่งยืน 
(High-Level Political Forum on Sustainable 
Development: HLPF) ประจ าปี ค.ศ. 2021

สาระส าคัญ

• ครอบคลุมการด าเนินงานเพ่ือขับเคลื่อน SDGs ของไทยทั้ง 17 เป้าหมาย 
ความท้าทายจากโควิด-19 และการฟื้นฟูให้กลับมาดกีว่าเดิม โดยใช้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและโมเดลเศรษฐกิจ BCG 

• เน้นย้ าการขับเคลื่อนการด าเนินการตาม SDGs อย่างบูรณาการ และ
ความเชื่อมโยงระหว่าง SDGs แต่ละเป้าหมาย

• กล่าวถึงตัวอย่างความส าเร็จการด าเนินงานของไทยที่เกี่ยวกับ SDGs
อาทิ ระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (TPMAP) ท่ี
สนับสนุนการด าเนินการเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า (SDG 10)

การรับรองปฏิญญาระดับรฐัมนตรเีป็นเอกสาร
ผลลัพธ์การประชุม HLPF

• ย้ าความมุ่งมั่นและความร่วมมือของประชาคม
ระหว่างประเทศในการขับเคลื่อนวาระการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน 2030 และ SDGs

• ทบทวน SDGs เชิงลึกใน 9 เป้าหมาย และยังเน้น
ย้ าความส าคัญของหลักการ/ประเด็นต่าง ๆ อาทิ 
การไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง

• ระบถุ้อยค า/ประเด็นที่ไทยให้ความส าคัญ

รับรองเมื่อวันท่ี 
16 กรกฎาคม 2564
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วาระที่ 5
เรื่องเพื่อพิจารณา
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วาระที่ 5.1
การปรับปรุงคณะอนุกรรมการและคณะท างานภายใต้คณะกรรมการเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน
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วาระที่ 5.1 การปรับปรุงคณะอนุกรรมการและคณะท างานภายใต้คณะกรรมการเพือ่การพฒันาที่ย่ังยืน

➢ เพื่อความเป็นเอกภาพในการด าเนินงาน ลดความซ้ าซ้อนในภารกิจและ
งบประมาณ เสนอให…้

มติ ครม. เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562 ค าสั่งคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน ที่ 1/2563
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 4 คณะ เรื่อง การทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้งหน่วยงานของรัฐตาม

แผนปฏิรูปประเทศ

ก าหนดให้หน่วยงานพิจารณาถึงความจ าเป็นในการจัดตั้งหน่วยงานขึ้นใหม่ 
ซึ่งต้องเป็นเฉพาะในกรณีท่ีจ าเป็นอย่างยิ่ง และต้องมีข้อเสนอให้ยุบเลิกหรือ
ยุบรวมหน่วยงานท่ีอยู่เดิม เพ่ือมิให้เกิดความซ้ าซ้อนทั้งด้านภารกิจและ
งบประมาณ

1

2

3
4

คณะอนุกรรมการขับเคล่ือนเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน

คณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาท่ียั่งยืนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนาท่ียั่งยืน

คณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติก าหนดให้มีกลไกการขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ และก าหนดให้มี
กลไกติดตามและประเมินผลการพัฒนาในระดับภาพรวมของประเทศ 
โดยมี สศช. เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ

การขับเคลื่อน SDGs มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่ง
เป็นไปตามแผนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนของ
ประเทศไทย

(1) คณะอนุกรรมการขับเคล่ือน
เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน  
(2) คณะอนุกรรมการติดตามและ
ประเมินผลการพัฒนาท่ียั่งยืน 

ยกเลิก

*ใช้กลไกการด าเนินงานของ
ยุทธศาสตร์ชาติทดแทนใน
ส่วนที่เกี่ยวข้อง

แต่งตัง้
(1) คณะอนุกรรมการภาคเอกชนเพื่อ
ขับเคล่ือนการพัฒนาท่ียั่งยืน 
(2) คณะอนุกรรมการพลังเยาวชนขับเคลื่อน
การพัฒนาท่ียั่งยืน
(3) คณะท างานขับเคลื่อนการด าเนินการ
ตามวาระการพัฒนาท่ียั่งยืน ค.ศ. 2030 
ของไทยในกรอบสหประชาชาติ
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วาระที่ 5.1 การปรับปรุงคณะอนุกรรมการและคณะท างานภายใต้คณะกรรมการเพือ่การพฒันาที่ย่ังยืน

คณะอนุกรรมการภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน มีองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ ดังนี้

นายสนิท อักษรแก้ว (ประธานอนุกรรมการ)

อนุกรรมการ

• ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
• รองเลขาธิการฯ สศช.
• ผู้แทนหน่วยงาน 

รวม 23 คน

อนุกรรมการและ
เลขานุการ

• เจ้าหน้าท่ี สศช.
ท่ีได้รับมอบหมาย

จ านวน 1 คน

อนุกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

• เจ้าหน้าท่ี สศช.
ท่ีได้รับมอบหมาย

รวม 4 คน

อ านาจหน้าที่

1

2

3
4
5

วางแนวทางการด าเนินงาน ประสาน ติดตาม และบูรณาการ
การด าเนินงานของภาคเอกชนในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่
ความยั่งยืน

วิเคราะห์สถานการณ์ ปัญหาและอุปสรรค เพื่อเสนอแนะแนวทาง
การด าเนินงานเชิงบูรณาการระหว่างภาคเอกชนและภาคส่วนต่าง ๆ รวมท้ัง
ส่งเสริมการสร้างและพัฒนาเครือข่ายภาคเอกชนส าหรับขับเคลื่อน
เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน

เชิญหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความเห็นและแนวทางปฏิบัติ
ในประเด็นเฉพาะทางต่อคณะอนุกรรมการฯ

แต่ ง ตั้ ง ค ณ ะ ท า ง า น เ พื่ อ ช่ ว ย เ ห ลื อ ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ไ ด้ ต า ม
ความเหมาะสม

ปฏิบัติงานตามภารกิจอื่นใด ท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน
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วาระที่ 5.1 การปรับปรุงคณะอนุกรรมการและคณะท างานภายใต้คณะกรรมการเพือ่การพฒันาที่ย่ังยืน

คณะอนุกรรมการพลังเยาวชนขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน มีองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ ดังนี้

อนุกรรมการ

• เลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ

• อธิบดีกรมกิจการเด็กและ
เยาวชน

• อธิบดีกรมองค์การระหว่าง
ประเทศ

• รองปลัดฯ อว. 
(นายศุภชัย ปทุมนากุล)

• รองเลขาธิการฯ สศช.
• ผู้ทรงคุณวุฒิ

รวม 17 คน

อนุกรรมการและ
เลขานุการ

• เจ้าหน้าท่ี สศช.
ท่ีได้รับมอบหมาย

จ านวน 1 คน

อนุกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

• เจ้าหน้าท่ี สศช.
ท่ีได้รับมอบหมาย

รวม 3 คน

นายเกษม วัฒนชัย
นายสนิท อักษรแก้ว
นายมีชัย วีระไวทยะ

(ที่ปรึกษาและอนุกรรมการ)

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์
(ประธานอนุกรรมการ)

อ านาจหน้าที่
วางแนวทางการด าเนินงาน ประสาน ติดตาม และบูรณาการ
การด าเนินงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา 
และภาคประชาสังคม โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
ท่ียั่งยืนของประเทศ

1

วิเคราะห์สถานการณ์ ปัญหาและอุปสรรค และจัดท าข้อเสนอแนะ
มาตรการบูรณาการความรู้ความสามารถของเด็กและเยาวชนเพื่อ
การพัฒนาท่ียั่งยืนของประเทศ

2

เชิญหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความเห็นและแนวทาง
ปฏิบัติในประเด็นเฉพาะทางต่อคณะอนุกรรมการฯ3
แต่ ง ตั้ ง ค ณ ะ ท า ง า น เ พื่ อ ช่ ว ย เ ห ลื อ ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ไ ด้ ต า ม
ความเหมาะสม4
ปฏิบัติงานตามภารกิจอื่นใด ท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน5
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วาระที่ 5.1 การปรับปรุงคณะอนุกรรมการและคณะท างานภายใต้คณะกรรมการเพือ่การพฒันาที่ย่ังยืน

คณะท างานขับเคลื่อนการด าเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ของไทยในกรอบสหประชาชาติ
มีองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ ดังนี้

อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ 
(ประธานคณะท างาน)

คณะท างาน ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงาน
รวม 16 คน

อ านาจหน้าที่

ประสานท่าทีของหน่วยงานภายในประเทศที่ เกี่ยวข้องส าหรับใช้ใน
การร่วมขับเคลื่อนวาระการพัฒนาท่ียั่ งยืน ค .ศ . 2030 และเป้าหมาย
การพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) ของไทยในกรอบสหประชาชาติ

1

จัดท ารายงานการทบทวนการด าเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ค.ศ. 2030 ระดับชาติ โดยสมัครใจของไทย (Voluntary National 
Review: VNR) ส าหรับเสนอต่อที่ประชุมระหว่างประเทศในกรอบสหประชาชาติ

2

หารือกับภาคีเพื่อการพัฒนา อาทิ ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน เยาวชน 
อาสาสมัคร เพื่อขอรับข้อมูล ความเห็น และข้อเสนอแนะในประเด็นเฉพาะทาง
ต่อคณะท างานฯ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตามความเหมาะสม

3

ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย4
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วาระที่ 5.1 การปรับปรุงคณะอนุกรรมการและคณะท างานภายใต้คณะกรรมการเพือ่การพฒันาที่ย่ังยืน

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

เห็นชอบกับการปรับปรุงคณะอนุกรรมการ ภายใต้คณะกรรมการเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพิ่มเติม จ านวน 2 คณะ และคณะท างาน 
จ านวน 1 คณะ ตามที่เสนอ และให้ฝ่ายเลขานุการฯ ด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
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วาระที่ 5.2
แนวทางการขับเคล่ือนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย
ในระยะต่อไป
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วาระที่ 5.2 แนวทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทยในระยะต่อไป

ความเป็นมา

คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ได้มีมติในคราว
ประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 เห็นชอบ
หลักการจัดท าแผนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ส าหรับประเทศไทย และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ
ด าเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ 
ต่อไป

คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ได้มีมติในคราว
ประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 เห็นชอบ
การก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบและประสานงานหลัก
ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น  SDGs ทั้ ง  17 เ ป้ า ห ม า ย ห ลั ก แ ล ะ
169 เป้าหมายย่อย โดยให้บูรณาการการท างานและติดตามผล
การด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง พร้อมมอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ
ประสานหน่วยงานและรายงานความคืบหน้าเป็นระยะ

1

สาระส าคัญ
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ
แนวทางการติ ดตาม ตรวจสอบ และประ เมิ นผล 
เพื่ อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ไปสู่การปฏิบัติ  โดย
ก าหนดให้ยึดหลักวงจรการบริหารงานคุณภาพ (PDCA)
เป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนฯ

2 Plan

DoCheck

Act

เพื่อให้การขับเคลือ่น SDGs สอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
ไปสู่การปฏิบัติในคราวเดียวกัน สศช. ขอเสนอแนวทางการขับเคลื่อน 
SDGs ในระยะต่อไป ดังนี้
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  ั

X

X

X

จัดท าโครงการ/
การด าเนินงาน

การจัดท าแผน 2.2 การปฏิบัติ
ในระดับพื้นที่

2.3

ทีมพื้นที่

ActDoPlan

ยกระดับการพัฒนา
เชิงรุก โดยไม่ท้ิง
ใครไว้ข้างหลัง

สถานการณ์

ประมวลผล

ข้อสังเกต

วิธีการด าเนินการ

หน่วยงาน 
C1 C2

คณะกรรมการ
ระดับชาติ

สศช.

2.1

การมองเป้าหมาย
ร่วมกัน

การวิเคราะห์ห่วงโซ่
คุณค่า SDGs/แผน
แม่บท+แผนระดับ

พื้นท่ี`

การจัดล าดับ
ความส าคัญ

การจัดท าแผน
ปฏิบัติราชการ

Check

ข้อมูลในระบบ
ทั้งหมดเทียบผล
การด าเนินการ
(ผลสัมฤทธิ์)

ร่วม แก้ไขปัญหา
(Knock Knock)

ร่วม แก้ไขและพัฒนา
สู่ความยั่งยืน

เติมเต็ม ข้อมูล
ในระบบ

ประชากรในประเทศ

กลุ่มคน
เป้าหมาย

กลุ่มคน
เปราะบาง

กลไกการ
ด าเนินการ

แนวทางการขับเคลื่อน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

(SDG 1 การขจัดความยากจน)
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ยก
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ร่วม ติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผล

ส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่นกพย. หน่วยงาน C1 หน่วยงาน C2 ส่วนภูมิภาค

ภาพรวมการด าเนินการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG 1)

5Ps : People, Prosperity, Planet, Peace, Partnership
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ระบบบริหารจัดการข้อมูล
การพัฒนาคนแบบชี้เป้า 

(TPMAP) และ
ระบบแฟ้มบ้านพัฒนา
คนไทย (Logbook)

ระบบติดตามและ
ประเมินผลแห่งชาติ 

(eMENSCR)

National MPI
Provincial MPI

Exclusion
Error
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หลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ)

เป้าหมายย่อย
(SDG Targets)

Z

Y

X

SDG 
Target

ความเชื่อมโยงของ Y1 และ SDGs Targets
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วาระที่ 5.2 แนวทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทยในระยะต่อไป

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

เห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทยใน
ระยะต่อไปตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อด าเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
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