
รายงานการประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน (กพย.) 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ 

วันจันทร์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

กรรมการผู้เข้าประชุม 

๑. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ     ประธานกรรมการ 
รองนายกรัฐมนตรี 

๒. นายชาญกฤช เดชวิทักษ์      รองประธานกรรมการคนที่ ๒ 
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 
แทน รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 

๓. นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ      กรรมการ 
ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

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

๕. นายณัฐวัฒน์ กฤษณามระ      กรรมการ 
อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ 
แทน ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 

๖. นางสาวดารณี ลิขิตวรศักดิ์      กรรมการ 
รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
แทน ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

๗. นางสาวอังคณา ใจกิจสุวรรณ     กรรมการ 
รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
แทน ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

๘. นางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม     กรรมการ 
หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรม 
แทน ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

๙. นายพีรพันธ์ คอทอง      กรรมการ 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
แทน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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๑๐. นางสาวกฤติกา บูรณะดิษ      กรรมการ 
ผู้อ านวยการส านักแผนความปลอดภัย 
ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งจราจร 
แทน ปลัดกระทรวงคมนาคม 

๑๑. นางสาวสุกันยาณี ยะวิญชาญ     กรรมการ 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
แทน ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

๑๒. นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี      กรรมการ 
รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แทน ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๑๓. นายสมบูรณ์ หน่อแก้ว      กรรมการ 
รองปลัดกระทรวงพลังงาน  
แทน ปลัดกระทรวงพลังงาน 

๑๔. นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์      กรรมการ 
ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 
แทน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ 

๑๕. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์      กรรมการ 
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 
แทน ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

๑๖. นายชัยวัฒน์ ร่างเล็ก      กรรมการ 
รองผู้อ านวยการส านักงานกิจการยุติธรรม 
แทน ปลัดกระทรวงยุติธรรม 

๑๗. นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์      กรรมการ 
ปลัดกระทรวงแรงงาน  

๑๘. นายวีระ แข็งกสิการ      กรรมการ 
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
แทน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

๑๙. นายมณเฑียร คณาสวัสดิ์      กรรมการ 
รองอธิบดีกรมอนามัย  
แทน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

๒๐. นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ      กรรมการ 
ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  
แทน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
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๒๑. นายนพดล เภรีฤกษ์      กรรมการ 
รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
แทน เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๒๒. นายสุรสีห์  กิตติมณฑล      กรรมการ 
เลขาธิการส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาติ 

๒๓. นายสมศักดิ์ เวทย์วิไล      กรรมการ 
รองอัยการสูงสุด 
แทน อัยการสูงสุด 

๒๔. นายกรณินทร์ กาญจโนมัย      กรรมการ 
รองผู้อ านวยการส านักงบประมาณ 
แทน ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ 

๒๕. นางสาวสุดารักษ์ สุวรรณานนท์     กรรมการ 
หัวหน้าฝ่ายบริหารและเผยแพร่องค์ความรู้  
แทน ผู้อ านวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย 

๒๖. นายวิจารย์ สิมาฉายา      กรรมการ 
ผู้อ านวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 
ผู้แทน ประธานกรรมการมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 

๒๗. นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์      กรรมการ 
ผู้อ านวยการสถาบันธรรมรัฐเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 

๒๘. นางสาวจุฑามาศ สัตยวิวัฒน์     กรรมการ 
รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายธุรการวิทยาศาสตร์ 

๒๙. นางกรรณิการ์ ธรรมพาณิชวงค์     กรรมการ 
นักวิชาการอาวุโส สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
ผู้แทน ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

๓๐. นายวิชัย อัศรัสกร       กรรมการ 
รองประธานกรรมการหอการค้าไทย 
ผู้แทน ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 

๓๑. นายสมชาย หวังวัฒนาพานิช     กรรมการ 
รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
ผู้แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

๓๒. นางจุรี วิจิตรวาทการ      กรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

๓๓. นายสนิท อักษรแก้ว      กรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
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๓๔. นายณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์      กรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

๓๕. นายดนุชา พิชยนันท์      กรรมการและเลขานุการ 
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

๓๖. นายประเสริฐ ศิรินภาพร      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
รองเลขาธิการส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม  
แทน เลขาธิการส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม  

๓๗. นายวันฉัตร สุวรรณกิตติ      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

กรรมการผู้ลาประชุม 

๑. นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์      ติดราชการ 
รองนายกรัฐมนตรี 

๒. นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล      ติดภารกิจ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

กระทรวงการคลัง 

๑. นางสาวภณิดา ปรัชญกุล  เศรษฐกรปฏิบัติการ 

กระทรวงพลังงาน 

๒. นางพัทธ์ธีรา สายประทุมทิพย์ ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

๓. นางสาวณัฏฐวี รักษาแก้ว  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 

กระทรวงพาณิชย์ 

๔. นางสาวเต็มศิริ กฤษณะวณิช นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการ 

กระทรวงยุติธรรม 

๕. นางสาวนวรัตน์ นาควิจิตร  นักวิชาการยุติธรรมช านาญการ 

กระทรวงแรงงาน 

๖. นางสาวอัญชุลีกร กรวยสวัสดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

กระทรวงสาธารณสุข 

๗. นายสุรัคเมธ มหาศิริมงคล  รองผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

ส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติ 

๘. นายอัตถพงษ์ ฉันทานุมัติ  ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผนแม่บท 
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๙. นางบวรรัตน์ ศกระกาญจน์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 

๑๐. นางสาวนันทวัน สุวรรณสถิตย์ ผู้อ านวยการกลุ่มวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

๑๑. นายจิรวัตร จิรจริยาเวช  รองผู้จัดการสถาบันน  าและสิ่งแวดล้อมเพ่ือความยั่งยืน 

ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๑๒. นางอรวรรณ ดนัยบุตร  ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

๑๓. นางสาวนารีรัตน์ พันธุ์มณี        ผู้อ านวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
     ภูมิอากาศ 

๑๔. นางสาวศุภรา เหลืองภัทรวงศ์    นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการพิเศษ 

๑๕. นางวรินธร คุณอเนก  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการพิเศษ 

ส้านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

๑๖. นางสาวจินางค์กูร โรจนนันต์ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

๑๗. นางธิดา พัทธธรรม   รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

๑๘. นายสุริยนต์ ธัญกิจจานุกิจ  ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน 

๑๙. – ๘๐. เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น. 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

๑. ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าประเทศไทยมีความคืบหน้าในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนในหลายมิติ 
อาทิ เป้าหมายที่ ๓ เป้าหมายที่ ๔ เป้าหมายที่ ๑๐ เป้าหมายที่ ๑๒ เป้าหมายที่ ๑๓ และเป้าหมายที่ ๑๖ 
รวมทั งได้เน้นย  าถึงวัตถุประสงค์ของการประชุมฯ ว่าเป็นไปเพ่ือติดตามความก้าวหน้าการด าเนินการ  
ตามแผนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืนส าหรับประเทศไทย พิจารณาการปรับปรุง
คณะอนุกรรมการและคณะท างานภายใต้คณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) และพิจารณา  
แนวทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของไทยในระยะต่อไป  

๒. มติที่ประชุม 

รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 

๑. สาระส้าคัญ 

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการ 
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั งที่ ๑/๒๕๖๓ 
ที่ได้ประชุมไปเมื่อวันจันทร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อย และได้แจ้งเวียนกรรมการเพ่ือขอมติ
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รับรองรายงานการประชุมฯ แล้วเมื่อวันพุธที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ โดยมีกรรมการที่ขอแก้ไขเพ่ิมเติม  
และส านักงานฯ ได้ปรับแก้ไขรายงานการประชุมฯ ตามข้อคิดเห็นของกรรมการแล้ว ดังนี  

๑.๑ ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ ขอแก้ไขเนื อหาในหน้า ๑๗ หัวข้อที่ ๒. ความเห็นที่ประชุมจาก 
“การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยก าหนดให้มี ๑๗ เป้าหมายหลัก และ ๑๖๙
เป้าหมายย่อย ที่มีความเชื่อมโยงและเกื อหนุนกันนั น จ าเป็นต้องด าเนินการขับเคลื่อนร่วมกัน  
ในทุกเป้าหมาย” เป็น “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั ง ๑๗ เป้าหมายหลัก และ ๑๖๙ เป้าหมายย่อย  
มีความเชื่อมโยงและเกื อหนุนกัน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายต่าง ๆ จ าเป็นต้องด าเนินการขับเคลื่อน  
ทุกเป้าหมายไปพร้อม ๆ กัน” 

๑.๒ ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงอุตสาหกรรม ขอแก้ไขเนื อหา  
ในหน้า ๑๙ ตารางหน่วยงานรับผิดชอบและประสานงานหลักการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน รายเป้าหมายย่อย (Target) 

๑.๓ กรรมการฯ ๓ ท่าน ได้แก่ ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ขอแก้ไขรายชื่อและต าแหน่งผู้ เข้าร่วมประชุมฯ ในหน้า ๑ ๓ และ ๕ 
ตามล าดับ 

๒. มติที่ประชุม 

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั งที่ ๑/๒๕๖๓  

ระเบียบวาระท่ี ๓ ติดตามความก้าวหน้าการด้าเนินงานตามข้อสั่งการของประธาน กพย. 

๑. สาระส้าคัญ 

ในการประชุมคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ครั งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ 
ประธานกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนได้มีข้อสั่งการให้ฝ่ายเลขานุการฯ ประสานหน่วยงานรับผิดชอบ
และประสานงานหลักการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเพ่ือด าเนินการขับเคลื่อนตามภารกิจและ
รายงานความคืบหน้าการด าเนินงานให้คณะกรรมการทราบเป็นระยะ ซ่ึงในช่วงปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และ
ช่วงไตรมาสแรกของปี ๒๕๖๕ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ประสานหน่วยงานรับผิดชอบและประสานงานหลักการ
ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนรายเป้าหมายหลัก (หน่วยงาน C๑) และรายเป้าหมายย่อย 
(หน่วยงาน C๒) เพ่ือด าเนินการตามภารกิจ โดยมีความคืบหน้า ดังนี   

๑.๑ หน่วยงาน C๑ ได้ด าเนินการจัดท าร่างแผนที่น าทางการขับเคลื่อน SDGs รายเป้าหมายหลัก  
๑๗ เป้าหมาย ให้สอดคล้องกับแผนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนส าหรับประเทศไทย 
(Thailand’s SDG Roadmap) ทั ง ๖ ด้าน พร้อมทั งวิเคราะห์สถานการณ์ของแต่ละเป้าหมาย 
ความส าคัญของ SDGs ต่อการพัฒนาประเทศ และความเชื่อมโยงของ SDGs กับเป้าหมายย่อยของ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยใช้หลักการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (value chain) ตามหลัก
ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) ในการจัดท าโครงการ การด าเนินงาน และการพัฒนาที่ส่งผลให้
สามารถบรรลุทั ง SDGs และเป้าหมายย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้ในคราวเดียวกัน 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบวาระท่ี ๓.๑ 
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๑.๒ หน่วยงาน C๒ ได้รวบรวมข้อมูลตัวชี วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมระบุค่าเป้าหมาย
ความส าเร็จที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนของหน่วยงาน 
ตลอดจนกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้ประโยชน์ในการติดตามและ
ประเมินผลความก้าวหน้าการขับเคลื่อน โดยสถานะข้อมูลของตัวชี วัด ๒๔๗ ตัวชี วัด ประกอบด้วย 

 ๑.๒.๑ กลุ่มตัวชี วัดที่มีข้อมูล จ านวน ๑๗๙ ตัวชี วัด เป็นตัวชี วัดที่ข้อมูลมีความสอดคล้องหรือ
ใกล้เคียงกับระเบียบวิธีการของสหประชาชาติตามท่ีระบุไว้ใน metadata ของแต่ละตัวชี วัด 
แต่อาจยังไม่มีการจัดเก็บข้อมูลแบบจ าแนกแยกประเภท (disaggregated) 

 ๑.๒.๒ กลุ่มตัวชี วัดที่อยู่ระหว่างการพัฒนาหรือปรับปรุงข้อมูล จ านวน ๓๗ ตัวชี วัด 

 ๑.๒.๓ กลุ่มตัวชี วัดที่ไม่สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย จ านวน ๙ ตัวชี วัด เป็นตัวชี วัดที่ใช้วัดผล
การด าเนินการในระดับโลก ซึ่งมีหน่วยงานรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากสหประชาชาติ 
เป็นผู้รับผิดชอบรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล หรือเป็นตัวชี วัดส าหรับกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว 
หรือกลุ่มประเทศพัฒนาน้อยที่สุดและรัฐก าลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก 

 ๑.๒.๔ กลุ่มตัวชี วัดที่ยังไม่มีการรายงานข้อมูล จ านวน ๒๒ ตัวชี วัด เป็นตัวชี วัดที่ยังไม่ทราบสถานะ
ของข้อมูลหรือยังไม่มีการก าหนดตัวชี วัดที่เหมาะสม 

 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบวาระท่ี ๓.๒) 

๒. มติที่ประชุม 

รับทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามข้อสั่งการของประธาน กพย. 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ ผลการด้าเนินการตามแผนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนส้าหรับ
ประเทศไทย (Thailand’s SDG Roadmap) 

๑. สาระส้าคัญ 

สศช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างด าเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ส าหรับประเทศไทย (Thailand’s SDG Roadmap) ที่คณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย .)  
มีมติเห็นชอบในคราวการประชุมครั งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยมีผลการด าเนินการ
ใน ๖ ด้าน ดังนี  

๑.๑ การสร้างความตระหนักรู้ 

 ๑.๑.๑ สศช. จัดกิจกรรมงานก้าวพอดี ประจ าปี ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๘ - ๙ กันยายน ๒๕๖๔ 
ภายใต้หัวข้อหลัก “ฟ้ืนตัวอย่างมั่นคง ก้าวต่ออย่างยั่งยืน (A Bright Leap Forward 2021: 
Resilient and Sustainable Growth” เพ่ือสร้างความตระหนักรู้ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน 
พร้อมทั งเผยแพร่ผลการด าเนินงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างหน่วยงานและภาคี
เพ่ือการพัฒนาที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย ซึ่ง
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี  และพลเอก ประวิ ตร วงษ์สุวรรณ  
รองนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้ให้เกียรติเป็นประธาน
กล่าวเปิดงานดังกล่าว โดยมนีายสนิท อักษรแก้ว ประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
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แห่งชาติ ร่วมกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “ก้าวพร้อมกัน: ภาคีการพัฒนาเพื่อการขับเคลื่อน 
SDGs” ซึ่งเน้นย  าถึงความส าคัญของความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการด าเนินงานเพ่ือ
บรรลุ SDGs นอกจากนี  สศช. ยังได้เปิดตัวรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นรายงานที่น าเสนอสถานการณ์ความก้าวหน้า
และความท้าทายของประเทศไทยในการด าเนินการเพ่ือบรรลุ SDGs รวมทั งให้ข้อเสนอแนะ
ส าหรับการด าเนินการในระยะต่อไป พร้อมกันนี ได้จัดให้มีเวทีเสวนาออนไลน์ จ านวน ๖ เวที 
ซึ่งมีผู้ร่วมเสวนาจากทั งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม เด็กและเยาวชน รวมถึงองค์กร
และภาคีเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ โดยมีผู้เข้าชมผ่านระบบ Zoom จ านวน ๑,๒๓๓ คน 
และผ่าน Facebook Live จ านวน ๑๖,๕๑๒ ครั ง (รวมการรับชมย้อนหลัง) รวมถึง 
การน าเสนอรายงานการทบทวนการด าเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค .ศ. ๒๐๓๐  
โดยสมัครใจของไทย (Voluntary National Review: VNR) ประจ าปี ๒๕๖๔ โดยกระทรวง
การต่างประเทศ 

 ๑.๑.๒ สศช. ได้จัดท าเว็บไซต์ “ประเทศไทยกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” (http://sdgs.nesdc.go.th) 
เพ่ือเผยแพร่ความรู้ สื่อประชาสัมพันธ์ และข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งใน
ระหว่างปี ๒๕๖๔ มีผู้เข้าชมเว็บไซต์รวม ๑๖๔,๖๐๙ คน อีกทั งยังได้รวบรวมสื่อมัลติมีเดีย
ของหน่วยงานและภาคีเพ่ือการพัฒนาที่มีบทบาทสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนา 
ที่ยั่งยืนของประเทศไทย รวมถึงผลงานความคิดสร้างสรรค์จากเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับ  
การพัฒนาที่ยั่งยืน และจัดแสดงในรูปแบบของนิทรรศการออนไลน์ก้าวพอดี ๒๕๖๔ 
(http://sdgs.nesdc.go.th/exhibitions/brightleapforward2021/) โดยมีการเข้าชม
สะสมถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ จ านวน ๑๑,๕๘๐ ครั ง 

๑.๒ ความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนกับแผน ๓ ระดับของประเทศ 

 สศช. ได้วิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายย่อย (Target) ของ SDGs กับเป้าหมายระดับแผน
ย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ ๒) เพ่ือประมวลความสอดคล้อง 
การก าหนดทิศทางการพัฒนาในระดับประเทศและระดับนานาชาติ น าไปสู่การด าเนินงานของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถบรรลุทั ง SDGs เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้ในคราวเดียวกัน ซึ่ง SDGs ทั ง ๑๗ เป้าหมายหลัก (Goal) สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติทั ง ๖ ด้าน เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ๒๓ ประเด็น และ ๑๓ หมุดหมายของ 
(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ ซึ่ง สศช. อยู่ระหว่างน าผลการวิเคราะห์
ดังกล่าวไปเชื่อมโยงในระบบ eMENSCR เพ่ือให้หน่วยงานใช้เป็นเครื่องมือหลักในการวิเคราะห์
ข้อมูลประกอบการจัดท าหรือพัฒนาโครงการที่ต้องมีการจัดล าดับความส าคัญ รวมถึงเพ่ือติดตาม
ประเมินผลการขับเคลื่อน SDGs ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับโครงการ/การด าเนินงาน น าไปสู่
การวิเคราะห์หาช่องว่างหรือความซ  าซ้อนการพัฒนาที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ SDGs ได้ในคราวเดียวกันอย่างเป็นระบบ 
น าไปสู่การก าหนดนโยบาย โครงการและการด าเนินงานต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาประเทศบนหลักฐาน  
เชิงประจักษต์่อไป 
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๑.๓ กลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ย่ังยืน 

 ประเทศไทยมีคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย .) เป็นกลไกระดับชาติในการก าหนด
นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ โดยมีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ  
รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และมีคณะอนุกรรมการสนับสนุนการด าเนินงานในด้านต่าง ๆ 
รวมทั งมีกลไกเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับประเด็น อาทิ การจัดตั งคณะกรรมการขจัด
ความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)  
เพ่ือเป็นกลไกแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล  าในทางปฏิบัติ นอกจากนี  หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องได้มีการท างานร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ทั งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ 
และหน่วยงานระหว่างประเทศ  

๑.๔ การด้าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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 สศช. หน่วยงาน C๑ และหน่วยงาน C๒ อยู่ระหว่างการด าเนินการตามภารกิจ อีกทั งยังได้ด าเนินการ
ขับเคลื่อน SDGs ในระดับพื นที่ โดย สศช. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดการประชุมร่วมกับจังหวัด
และพื นที่น าร่อง ๙ จังหวัด๑และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๕ แห่ง๒ เพ่ือสร้างความเข้าใจและ
หารือถึงสถานการณ์ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนกลไกความร่วมมือในพื นที่ เพื่อร่วมก าหนดแนว
ทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยสรุปสาระส าคัญจากการหารือได้ดังนี   

 ๑.๔.๑  ระดับของความตระหนักรู้และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนใน  
แต่ละพื นที่มีความแตกต่างกันและยังขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน 

 ๑.๔.๒ การสนับสนุนจากผู้บริหารและการประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ตลอดจนการมี  
ส่วนร่วมของคนในพื นที่ มีความส าคัญในการผลักดันการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนา 
ที่ยั่งยืนให้บรรลุผล 

 ๑.๔.๓ กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนการติดตามและ
ประเมินผล ควรให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และควรเน้นการใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ (evidence-based approach) 

 ๑.๔.๔ ข้อมูลตัวชี วัดระดับจังหวัดที่สอดคล้องกับตัวชี วัดของ SDGs ที่น ามาใช้พัฒนาตัวชี วัด 
การพัฒนาระดับจังหวัดยังมีจ านวนน้อย อาจยังไม่สามารถสะท้อนบริบทการพัฒนาของ
พื นที่ได้เท่าท่ีควร  

 ๑.๔.๕ ในการจัดเก็บข้อมูลตัวชี วัดระดับท้องถิ่นยังมีความแตกต่างกันในแต่ละพื นที่ ทั งในด้าน 
ชุดข้อมูล และคุณภาพของการจัดเก็บข้อมูลตามหลักวิชาการ ซึ่งยังจ าเป็นต้องพัฒนา
เพ่ิมเติม และศึกษาแนวทางการขับเคลื่อน SDGs ในระดับท้องถิ่นท่ีเหมาะสมต่อไป 

 นอกจากนี  สศช. ยังได้พัฒนาตัวชี วัดการพัฒนาระดับจังหวัดที่ผนวกรวมกับดัชนีการพัฒนาที่ยั่งยืน
ระดับจังหวัดภายใต้กรอบแนวคิดการจัดกลุ่มตัวชี วัดตามปัจจัยที่เชื่อมโยงกันใน ๕ มิติ (5Ps) 
ประกอบด้วย ๓๒ ตัวชี วัดใน ๕ มิติการพัฒนา ซึ่งได้เผยแพร่เอกสาร “ตัวชี วัดการพัฒนาระดับ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด” ฉบับเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ (ชุดข้อมูลระหว่างปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒)  
ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดน าไปใช้ประโยชน์ใน การจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ๕ ป ี
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๖ 

๑.๕ ภาคีการพัฒนา 

 ๑.๕.๑ ภาคธุรกิจเอกชน ให้ความส าคัญกับแนวทางการบริหารธุรกิจสู่ความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง 
โดยภาคเอกชนของไทยได้ผนึกก าลังสร้างเครือข่ายในการขับเคลื่อนไปสู่ความยั่งยืน  
โดยค านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และมีธรรมาภิบาล (ESG) มากยิ่งขึ น รวมถึง
ประกาศเจตนารมณ์และและเป้าหมายในการมุ่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ 
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจคาร์บอนต่ าของประเทศ โดยเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

                                                           
๑ พื นที่น าร่อง ๙ จังหวัด ประกอบด้วย กาฬสินธุ์ นราธวิาส น่าน ยโสธร เลย ลพบุรี เพชรบุรี สุราษฎรธ์านี และฉะเชิงเทรา 
๒ พื นที่น าร่อง ๕ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบดว้ย เทศบาลเมืองศรีสะเกษ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี ่
เทศบาลต าบลวังไผ่ และเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี   
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นายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานและกล่าวปาฐกถาพิเศษในงานประชุมสุดยอดผู้น าความยั่งยืน
ประจ าปี GCNT Forum 2021: Thailand’s Climate Leadership Summit ของสมาคม
เครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (GCNT) ซึ่งองค์กรสมาชิกได้ร่วมประกาศ
เจตนารมณ์ว่าด้วย “การป้องกันและแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ” ในการด าเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบและช่วยบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 ๑.๕.๒ ภาคประชาสังคม มีบทบาทส าคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนหลายกลุ่ม 
รวมถึงกลุ่มเปราะบาง ตลอดจนเสริมการด าเนินงานในระดับพื นที่ โดยในการประชุม
คณะท างานร่วมภาคประชาสังคมและภาครัฐเพ่ือขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
หรือ OEWG for SDGs ครั งที่ ๑/๒๕๖๔ ซึ่งจัดขึ นโดยกรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวง
การต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ มีผู้เข้าร่วมการประชุม 
รวม ๙๘ คน โดยที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับการขับเคลื่อน SDGs ของไทยในเวทีโลก  
อาทิ การประชุม High Level Political Forum on Sustainable Development (HLPF) 
เมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ ซึ่งไทยน าเสนอรายงาน VNR อย่างเป็นทางการเป็นครั งที่ ๒  
ซึ่งมีสาระส าคัญครอบคลุมการด าเนินงานเพ่ือขับเคลื่อน SDGs ของไทยทั ง ๑๗ เป้าหมาย 
ความท้าทายจากโควิด-๑๙ และการฟ้ืนฟูกลับมาให้ดีกว่าเดิมโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจ-สีเขียว (Bio-Circular-
Green Economy Model: BCG Model) การเข้าร่วมกิจกรรมระดับสูงในห้วงการประชุม
สมัชชาสหประชาชาติ สมัยที่ ๗๖ (United Nations General Assembly 76 - UNGA76) 
ของนายกรัฐมนตรี  อาทิ  กิจกรรม SDG Moment 2021 การด าเนินงานด้าน SDGs 
ภายในประเทศ และแนวทางการเร่งรัดการขับเคลื่อน SDGs ท่ามกลางบริบทความท้าทายของ
วิกฤตโควิด-๑๙ รวมถึงรับฟังข้อคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเกี่ยวกับพัฒนาการการขับเคลื่อน 
SDGs ของไทย โดยเฉพาะในระดับท้องถิ่น นอกจากนี  ที่ประชุมยังได้ร่วมหารือเกี่ยวกับหัวข้อ
หลัก (theme) ของรายงานการทบทวนการด าเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่ งยืน  
ค.ศ. ๒๐๓๐ ระดับชาติโดยสมัครใจ (Voluntary National Review - VNR) ฉบับไม่เป็น
ทางการ ประจ าปี ๒๕๖๕ ซึ่งจะมุ่งเน้นเรื่องการขับเคลื่อน SDGs ในระดับท้องถิ่น  
(SDG Localization) โดยการจัดท า Voluntary Local Reviews (VLR) ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่ง
เครื่องมือส าคัญในการสร้างความรู้สึกความเป็นเจ้าของและติดตามกระบวนการขับเคลื่อน 
SDGs และช่วยเสริมรายงาน VNR ของไทย 

 ๑.๕.๓ กลุ่มเด็กและเยาวชน มีการสร้างแพลตฟอร์มเพ่ือน าเด็กและเยาวชนเข้ามาร่วมเป็นภาคี 
การพัฒนาเพ่ือความยั่งยืนผ่านทางงาน Youth In Charge Symposium ครั งที่ ๑ ที่ สศช. 
ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน เพ่ือเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนกว่า ๖๐ คน 
จากโรงเรียนและมหาวิทยาลัยทั่วประเทศในการขับเคลื่อน SDGs และเป็นโอกาสในการรับฟัง
ข้อเสนอการพัฒนาในมุมมองของคนรุ่นใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ 

 ๑.๕.๔ ภาคีการพัฒนาระหว่างประเทศ สศช. ได้ประสานความร่วมมือกับภาคีระหว่างประเทศ 
อาทิ ความร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศ และสหประชาชาติเพ่ือจัดท ากรอบความ
ร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนระหว่างรัฐบาลไทยกับสหประชาชาติ (UNSDCF) วาระปี 
๒๕๖๕ - ๒๕๖๙ ซึ่งมีความสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐ ปี 
และ (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ ความร่วมมือกับ UNICEF 
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ผลการประเมินสถานะในระดับเป้าหมายหลัก (Goals) 

และส านักงานสถิติแห่งชาติในการจัดท ารายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ในมิติของเด็กในประเทศไทย ปี ๒๕๖๔ และการท างานร่วมกับ UNDP เพ่ือพัฒนากรอบ
แนวทางการบริหารจัดการเงินทุนระดับชาติแบบบูรณาการ (Integrated National 
Financing Framework: INFF) 

๑.๖ การติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 ๑.๖.๑ สศช . ได้จัดท ารายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืนของประเทศ ไทย  
พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ โดยรายงานฯ ได้ประเมินสถานะความก้าวหน้าในการบรรลุ SDGs 
ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ แบ่งออกเป็น ๔ ระดับ ประกอบด้วย ระดับต่ ากว่าค่าเป้าหมาย
ขั นวิกฤต มีสถานะการด าเนินการต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ ของค่าเป้าหมาย (สีแดง) ระดับต่ ากว่า
ค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง มีสถานะการด าเนินการในช่วงร้อยละ ๕๐ - ๗๔ ของค่าเป้าหมาย 
(สีส้ม) ระดับต่ ากว่าค่าเป้าหมาย มีสถานะการด าเนินการในช่วงร้อยละ ๗๕ - ๙๙ ของ 
ค่าเป้าหมาย (สีเหลือง) และระดับบรรลุค่าเป้าหมาย (สีเขียว) ซึ่งผลการประเมินพบว่า 
ประเทศไทยมี ๑๐ เป้าหมายหลักที่มีค่าสีสถานะเป็นสีเหลือง และอีก ๗ เป้าหมายหลัก 
มีค่าสีสถานะเป็นสีส้ม 

 

 ๑.๖.๒ ในการประเมิน ๑๖๙ เป้าหมายย่อย พบว่ามี ๕๒ เป้าหมายย่อยที่บรรลุเป้าหมายตาม 
ที่ก าหนดไว้ (สีเขียว) มี ๗๔ เป้าหมายย่อยที่มีความก้าวหน้าในระดับต่ ากว่าค่าเป้าหมาย  
(สีเหลือง) มี ๓๔ เป้าหมายย่อยที่มีความก้าวหน้าในระดับต่ ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง  
(สีส้ม) และมี ๙ เป้าหมายย่อยที่มีความก้าวหน้าต่ ากว่าค่าเป้าหมายขั นวิกฤต (สีแดง) ได้แก่ 
เป้าหมายย่อย ๒.๑ การยุติความหิวโหยและเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการ 
เป้าหมายย่อย ๒.๒ การยุติภาวะทุพโภชนาการ โดยเฉพาะในประชากรกลุ่มเปราะบาง 
เป้าหมายย่อย ๒.๔ การสร้างหลักประกันให้มีระบบเกษตรอาหารยั่งยืน เป้าหมายย่อย ๓.๔ 
การลดการเสียชีวิตด้วยโรคไม่ติดต่อ เป้าหมายย่อย ๓.๖ การลดการเสียชีวิตและการบาดเจ็บ
จากอุบัติเหตุทางถนน เป้าหมายย่อย ๓.๙ การลดการเสียชีวิตและการเจ็บป่วยจากสารเคมี
อันตราย มลพิษ และการปนเปื้อนทางอากาศ น  า และดิน เป้าหมายย่อย ๑๐.c การลด
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินระหว่างประเทศ เป้าหมายย่อย ๑๔.๑ การป้องกันและลดมลพิษ 
ทางทะเล และเป้าหมายย่อย ๑๔.๕ การอนุรักษ์พื นที่ทางทะเลและชายฝั่ง  

 

 
  

  

สัดส่วนของสถานการณ์บรรลุเป้าหมายย่อย (SDG Targets) ของประเทศไทย 
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๑.๖.๓ รายงานความก้าวหน้าฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะการด าเนินการในระยะต่อไป ๕ ประการ 
ประกอบด้วย  

  (๑) เร่งด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาและปรับปรุงสถานการณ์ในเป้าหมายย่อยที่มีสถานะ 
ต่ ากว่าค่าเป้าหมายขั นวิกฤต (สีแดง) รวมทั งด าเนินการเพ่ือปรับปรุงสถานการณ์ 
ในเป้าหมายย่อยที่มีสถานะต่ ากว่าค่าเป้าหมายในระดับเสี่ยง (สีส้ม) อาทิ การขจัด
ความยากจนในทุกมิติ การเข้าถึงความคุ้มครองทางสังคม ความรุนแรงโดยเฉพาะ 
ต่อเด็กและสตรี การค้ามนุษย์ การเข้าถึงน  าดื่มที่สะอาดและปลอดภัย การจัดการขยะ  
การลักลอบเคลื่อนย้ายอาวุธและเงินผิดกฎหมาย การเข้าถึงข้อมูลและการปกป้อง
เสรีภาพขั นพื นฐาน และการทุจริตคอร์รัปชัน  

  (๒) บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพ่ือด าเนินมาตรการที่มีประสิทธิภาพและ
เกิดผลเป็นรูปธรรมภายใต้งบประมาณและทรัพยากรที่จ ากัด โดยเฉพาะการขับเคลื่อน
เป้าหมายย่อยที่เกื อกูล (synergy) และเป็นแรงหนุนให้เป้าหมายย่อยอ่ืน ๆ สามารถ
ประสบผลส าเร็จได้ในคราวเดียวกัน เช่น การแก้ไขปัญหาความยากจน (เป้าหมายที่ ๑) 
จะเกื อหนุนให้เกิดความก้าวหน้าในการขจัดความหิวโหยและภาวะทุพโภชนาการ 
(เป้าหมายที่ ๒) ลดความเหลื่อมล  า (เป้าหมายที่ ๑๐) ตลอดจนส่งเสริมการมีสุขภาพ
และความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน (เป้าหมายที่ ๓) และเพ่ิมศักยภาพในการเข้าถึง
บริการสาธารณูปโภคขั นพื นฐาน (เป้าหมายที่ ๖ ๗ และ ๑๑)  ที่จ าเป็นต่อการด าเนิน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ (เป้าหมายที่ ๘) 

  (๓) สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนให้เกิดขึ นในวงกว้าง ทุกภาคส่วน
จะต้องร่วมกันสร้างทัศนคติและจิตส านึกความยั่งยืนให้เกิดขึ นในสังคม เนื่องจาก 
การพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนทุกคน ไม่ใช่หน้าที่ของภาคส่วนใด 
เป็นการเฉพาะ ดังนั น หน่วยงานทั งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 
สถาบันวิชาการ องค์กรอิสระ องค์กรไม่แสวงหาก าไร องค์กรระหว่างประเทศ หรือ
ประชาชนทั่วไป จะต้องมีจิตส านึกในการร่วมสร้างสังคมที่มีความยั่งยืนเพ่ือมุ่งไปสู่
จุดหมายปลายทางเดียวกัน  

  (๔) พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางและระบบการติดตามประเมินผลให้มีมาตรฐานสากล 
โดยเฉพาะการจัดเก็บ ข้อมูลแบบจ าแนกแยกประเภท และข้อมูลที่สามารถสะท้อน
บริบทการพัฒนาของประเทศได้อย่างครอบคลุม โดยน าใช้เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลใน
รูปแบบที่หลากหลายมากขึ น รวมทั งสนับสนุนการเชื่อมโยงฐานข้อมูลทางเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่ งแวดล้อม เพ่ือสนับสนุนให้มีการออกแบบนโยบายและมาตรการ 
ที่เหมาะสมและบูรณาการบนพื นฐานของข้อมูลเชิงประจักษ์ ตลอดจนมีการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์มากยิ่งขึ น  

  (๕) เตรียมพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ น บทเรียนจากการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-๑๙ ท าให้เห็นถึงความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ นได้ทุกขณะ และผลกระทบ 
ที่เกิดขึ นได้ส่งผลต่อการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
ดังนั น การเตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ นในอนาคต จะท า
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ให้การขับเคลื่อนประเทศมีความมั่นคงมากยิ่งขึ น โดยใช้หลักการ “ล้มแล้ว ลุกไว” 
หรือ Resilience เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้กับการพัฒนาประเทศในระยะต่อไป 

๒. ความเห็นที่ประชุม 

๒.๑ ผู้แทนประธานกรรมการมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย รายงานว่าภาคเอกชนได้จัดตั งองค์กรธุรกิจ
เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของบริษัทเอกชนรวม ๔๑ องค์กร  
และมีความเชื่อมโยงกับสภาธุรกิจโลกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (World Business Council for 
Sustainable Development) โดยได้มีการขับเคลื่อนประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม อาทิ  
PM ๒.๕ ขยะพลาสติก และการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ 
(net zero emission) ตามนโยบายของรัฐบาล 

๒.๒ ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เสนอให้มีการปรับแผน เป้าหมาย และตัวชี วัดให้เหมาะสม
กับสถานการณ์เพ่ือรองรับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-๑๙ และให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่มุ่งสู่
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ตามที่นายกรัฐมนตรีได้ประกาศเจตนารมณ์ไว้ในการประชุม
สมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  สมัยที่ ๒๖ 
(COP26) รวมถึงการจัดล าดับความส าคัญเพ่ือให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ น    

๒.๓ ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี เสนอให้ภาครัฐและภาคเอกชนยกระดับการสร้างการรับรู้เรื่อง SDGs ไปสู่กลุ่ม
เด็กและเยาวชน รวมทั งส่งเสริมให้กลุ่มเด็กและเยาวชนเข้ามามีบทบาทต่อการขับเคลื่อน SDGs มากขึ น 

๓. มติที่ประชุม 

รับทราบผลการด าเนินการตามแผนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนส าหรับประเทศไทย 
(Thailand’s SDG Roadmap) และมอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ ประสานภาคีการพัฒนาเพ่ือด าเนินการ 
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ การรายงานการทบทวนการด้าเนินการตามวาระการพัฒนาที่ย่ังยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ 
โดยสมัครใจของไทย (Voluntary National Review: VNR) ประจ้าปี ๒๕๖๔ 

๑. สาระส้าคัญ 

๑.๑ การประชุมหารือทางการเมืองระดับสูงว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (High-Level Political Forum on 
Sustainable Development : HLPF) ประจ าปี ค.ศ. ๒๐๒๑ จัดขึ นภายใต้การอุปถัมภ์ของคณะมนตรี
เศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Economic and Social Council: ECOSOC) 
ภายใต้หัวข้อหลัก “Sustainable and resilient recovery from the COVID-19 pandemic that 
promotes the economic, social and environmental dimensions of sustainable 
development: building an inclusive and effective path for the achievement of the 2030 
Agenda in the context of the decade of action and delivery for sustainable 
development” ระหว่างวันที่ ๖ - ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยมีผู้แทนจากหลายประเทศเข้าร่วม โดย
มุ่งเน้นการหารือเรื่องแนวทางการฟ้ืนฟูจากโควิด-๑๙ อย่างยั่งยืน และการสร้างภูมิต้านทานเพ่ือน าไปสู่ 
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 การบรรลุ SDGs โดยเน้นการหารือเกี่ยวกับ SDGs ใน ๙ เป้าหมาย๓ และที่ประชุมรับรองร่างปฏิญญา
ระดับรัฐมนตรี (Ministerial Declaration) เป็นผลลัพธ์การประชุม เพ่ือย  าความมุ่งมั่นของประชาคม
ระหว่างประเทศที่จะร่วมมือกันเพ่ือขับเคลื่อนวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ และ SDGs และเพ่ือ
การฟ้ืนฟูให้กลับมาดีกว่าเดิมจากโควิด-๑๙ 

๑.๒ ในการประชุม HLPF ประจ าปี ค.ศ. ๒๐๒๑ ประเทศไทยได้ร่วมน าเสนอรายงาน VNR ประจ าปี 
๒๕๖๔ อย่างเป็นทางการเพื่อรายงานความคืบหน้าของไทยในการขับเคลื่อนวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน  
ค.ศ. ๒๐๓๐ และการด าเนินการตาม SDGs โดยนับเป็นการน าเสนอรายงาน VNR อย่างเป็นทางการ
เป็นครั งที่สองภายหลังจากท่ีไทยน าเสนอครั งแรกเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ทั งนี  มีประเทศที ่
น าเสนอรายงาน VNR ในปี ค.ศ. ๒๐๒๑ จ านวน ๔๒ ประเทศ (รวมไทย) โดยผู้แทนไทยที่น าเสนอ
รายงาน VNR ดังกล่าวคือรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 
โดยด าเนินการผ่านการบันทึกวีดิทัศน์ล่วงหน้า ซึ่งผู้แทนไทยได้ย  าว่าทั่วโลกต้องระดมความคิด 
เพ่ือหาทางรับมือกับความเหลื่อมล  าซึ่งทวีความรุนแรงขึ นสืบเนื่องจากวิกฤตโควิด-๑๙ และ 
การเปลี่ยนผ่านไปสู่โลกดิจิทัล รวมทั งเน้นย  าถึงความส าคัญของการเปลี่ยนผ่านไปสู่ “ความสมดุล
ของทุกสิ่ง” ด้วยเหตุนี ประเทศไทยจึงได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้
และพัฒนาให้สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบันในรูปแบบของโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ -เศรษฐกิจ
หมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy Model: BCG Model) ซึ่งตอบโจทย์
ความสมดุลและน าไปสู่การบรรลุ SDGs  

๑.๓ ส าหรับรายงาน VNR ประจ าปี ๒๕๖๔ มีสาระครอบคลุมการด าเนินงานเพ่ือขับเคลื่อน SDGs  
ของไทยทั ง ๑๗ เป้าหมาย โดยค านึงถึงผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคโควิด -๑๙ ต่อการ
ด าเนินการดังกล่าว การด าเนินการต่อไปเพ่ือฟ้ืนฟูให้กลับมาดีขึ นกว่าเดิมโดยใช้หลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงและ BCG Model เน้นย  าการขับเคลื่อนการด าเนินการตาม SDGs  
อย่างบูรณาการโดยทุกภาคส่วนในประเทศ และความเชื่อมโยงระหว่าง SDGs แต่ละเป้าหมาย และ
น าเสนอความส าเร็จการด าเนินงานของไทยที่เกี่ยวกับ SDGs อาทิ การจัดท าระบบบริหารจัดการ
ข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี เป้า (TPMAP) เพ่ือระบุกลุ่มเปราะบางซึ่งช่วยสนับสนุนการด าเนินการ
ด้านการลดความเหลื่อมล  าตามเป้าหมายที่ ๑๐  

๑.๔ นอกจากนี  เมื่อวันที่  ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ที่ประชุม HLPF รับรองปฏิญญาระดับรัฐมนตรี 
(เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๒-๑) เป็นเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมฯ มีสาระส าคัญย  าความมุ่งมั่น
และความร่วมมือของประชาคมระหว่างประเทศในการขับเคลื่อนวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนฯ  และ 
SDGs เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายภายในปี ค.ศ. ๒๐๓๐ และเพ่ือการฟ้ืนฟูให้กลับมาดีกว่าเดิมจาก 
โควิด-๑๙ ทั งนี  ร่างปฏิญญาฯ ยังได้ระบุถ้อยค า/ประเด็นที่ไทยให้ความส าคัญ อาทิ การแลกเปลี่ยน
แนวทางการพัฒนาที่เป็นของตนเอง (locally driven development approaches and 
pathways) ในการเร่งรัดการด าเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนฯ อาทิ ความส าคัญของ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และการเข้าถึงวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ อย่างเท่าเทียม 

                                                           
๓ ได้แก่ เป้าหมายที่ ๑ (No poverty) เป้าหมายที่ ๒ (Zero hunger) เป้าหมายที่ ๓ (Good health and well-being) เป้าหมายที่ ๘   
(Decent work and economic growth) เป้าหมายที่ ๑๐ (Reduced inequalities) เป้าหมายที่ ๑๒ (Responsible consumption and 
production) เป้าหมายที่ ๑๓ (Climate action) เป้าหมายที่ ๑๖ (Peace, justice and strong institutions) และเป้าหมายที่ ๑๗ 
(Partnerships for the goals) 
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๑.๕ ทั งนี  กระทรวงการต่างประเทศจะร่วมกับส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เผยแพร่รายงาน VNR ของไทย รวมทั งผลการน าเสนอรายงาน VNR แก่ภาคส่วนต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริม
ความตระหนักรู้เกี่ยวกับ SDGs และเพ่ิมการมีส่วนร่วมและความรู้สึกเป็นเจ้าของการขับเคลื่อน
กระบวนการพัฒนาประเทศและ SDGs โดยเฉพาะในระดับท้องถิ่น พร้อมทั งประสานหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องรับทราบและพยายามขจัดอุปสรรคและความท้าทายต่าง ๆ ในการด าเนินงานตาม SDGs 
รวมทั งมีการด าเนินงานเชิงรุกในการขับเคลื่อน SDGs ทั ง ๑๗ เป้าหมาย ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และ
ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อน SDGs เพ่ือสร้างกระบวนการ
การมีส่วนร่วม และความรู้สึกเป็นเจ้าของกระบวนการพัฒนาประเทศในสังคมไทยอย่างแท้จริง 

๒. ความเห็นที่ประชุม 

นายสนิท อักษรแก้ว กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ความเห็นว่า ประเด็นการสร้างความตระหนักรู้และ 
การมีส่วนร่วมกับ SDGs ในระดับท้องถิ่นถือว่ามีความส าคัญอย่างมาก โดยเฉพาะต่อการขับเคลื่อน
เป้าหมายที่ ๑๓ ๑๔ และ ๑๕ ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี   
ยังเสนอให้จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายเพ่ือสื่อสารกับประชาชนทั่วไป อีกทั งยัง 
ควรเผยแพร่ SDGs ไปสู่สถาบันการศึกษาในระดับพื นที่ให้มากท่ีสุด  

๓. มติที่ประชุม 

รับทราบการรายงานการทบทวนการด าเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค .ศ. ๒๐๓๐ โดยสมัครใจ 
ของไทย (Voluntary National Review: VNR) ประจ าปี ๒๕๖๔ และให้กระทรวงการต่างประเทศ 
รับข้อเสนอแนะจากกรรมการไปด าเนินการ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ การปรับปรุงคณะอนุกรรมการและคณะท้างานภายใต้คณะกรรมการเพื่อ 
การพัฒนาที่ยั่งยืน 

๑. สาระส้าคัญ 

ตามท่ีได้มคี าสั่งคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่ ๑/๒๕๖๓ แต่งตั งคณะอนุกรรมการ ๔ คณะ ได้แก่  
(๑) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (๒) คณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนา 
ที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (๓) คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน และ (๔) คณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ประกอบกับการด าเนินการ
ตามแผนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนส าหรับประเทศไทย มีความสอดคล้องและเป็นไป 
ในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายย่อย (SDG Target) และ
เป้าหมายระดับแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ดังนั นเพ่ือให้เกิดความเป็นเอกภาพในการ
ด าเนินงานของภาครัฐ ลดความซ  าซ้อนในภารกิจและงบประมาณ และเป็นไปตามความของมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒ เกี่ยวกับการทบทวนข้อเสนอให้จัดตั งหน่วยงานของรัฐตาม 
แผนปฏิรูปประเทศ จึงเสนอให้มีการปรับปรุงองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการและคณะท างานภายใต้
คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มีรายละเอียดดังนี   

๑.๑ ยกเลิกคณะอนุกรรมการ ๒ คณะ ได้แก่ (๑) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน และ (๒) คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยให้ผนวกไป 
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ  
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๑.๒ แต่งตั งคณะอนุกรรมการ ๒ คณะ และคณะท างาน ๑ คณะ ได้แก่ 

 ๑.๒.๑ คณะอนุกรรมการภาคเอกชนเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน มีหน้าที่ในการวางแนวทาง 
การด าเนินงาน ประสาน ติดตาม และบูรณาการการด าเนินงานของภาคเอกชนในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความยั่งยืน รวมทั งส่งเสริมการสร้างและพัฒนาเครือข่าย
ภาคเอกชนส าหรับขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน โดยมีนายสนิท อักษรแก้ว  
เป็นประธานอนุกรรมการ มีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนเป็นอนุกรรมการ  
รวม ๒๓ คน และมีเจ้าหน้าที่ สศช. เป็นอนุกรรมการและฝ่ายเลขานุการ รวม ๕ คน  

 ๑.๒.๒ คณะอนุกรรมการพลังเยาวชนขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน มีหน้าที่ในการวางแนวทาง 
การด าเนินงาน ประสาน ติดตาม และบูรณาการด าเนินงานระหว่างหน่วยงานภาครั ฐ 
ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และภาคประชาสังคม โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน รวมทั งจัดท า
ข้อเสนอแนะมาตรการบูรณาการความรู้ความสามารถของเด็กและเยาวชนเพ่ือการพัฒนา 
ที่ยั่งยืนของประเทศ โดยมีนายสุวิทย์ เมษินทรีย์ เป็นประธานอนุกรรมการ มีนายเกษม  
วัฒนชัย นายสนิท อักษรแก้ว และนายมีชัย วีระไวทยะ เป็นที่ปรึกษาและอนุกรรมการ  
มีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนเป็นอนุกรรมการ รวม ๑๗ คน และมีเจ้าหน้าที่ 
สศช. เป็นอนุกรรมการและฝ่ายเลขานุการ รวม ๔ คน  

 ๑.๒.๓  คณะท างานขับเคลื่อนการด าเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ ของไทยใน
กรอบสหประชาชาติ มีหน้าที่ในการประสานท่าทีของหน่วยงานภายในประเทศท่ีเกี่ยวข้อง
ส าหรับใช้ในการร่วมขับเคลื่อนวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนฯ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
รวมทั งจัดท ารายงานการทบทวนการด าเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ 
ระดับชาติ โดยสมัครใจของไทย (Voluntary National Review: VNR) ส าหรับเสนอต่อ 
ที่ประชุมระหว่างประเทศในกรอบสหประชาชาติ โดยมีอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ  
เป็นประธานคณะท างานและมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐเป็นคณะท างาน รวม ๑๖ คน 

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบวาระท่ี ๕.๑) 

๒. ความเห็นที่ประชุม 

๒.๑ ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ให้ความเห็นว่า ควรเพ่ิมรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นองค์ประกอบ 
ในคณะอนุกรรมการพลังเยาวชนขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน เพ่ือให้ครอบคลุมตัวแทนของเด็กและ
เยาวชนจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นเด็กและเยาวชนที่ศึกษาอยู่ในสถานศึกษาภายใต้สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และให้มีผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์ร่วมเป็น
องค์ประกอบในคณะท างานขับเคลื่อนการด าเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน  ค.ศ. ๒๐๓๐  
ของไทยในกรอบสหประชาชาติ เพ่ือช่วยสร้างการรับรู้การขับเคลื่อน SDGs และควรเพ่ิมอ านาจ
หน้าที่ด้านการสร้างการรับรู้และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ SDGs ด้วย  

๒.๒ ผู้อ านวยการสถาบันธรรมรัฐเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการจัดตั งคณะอนุกรรมการ
ภาคเอกชนเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่ งยืน และเห็นว่าควรมุ่งด าเนินการใน ๓ ด้าน ได้แก ่ 
(๑) การขับเคลื่อนเป้าหมายที่ ๑๓ การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อย่างเร่งด่วน เนื่องจาก
สอดคล้องกับสิ่งที่นายกรัฐมนตรีได้ประกาศไว้ในการประชุม COP26 ว่าจะบรรลุเป้าหมายการปล่อย
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ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในหรือก่อนหน้า ปี ค.ศ. ๒๐๖๕ และเตรียมการรองรับกับมาตรการ
ทางการค้าที่ผูกเงื่อนไขกับมาตรฐานสิ่งแวดล้อมที่สหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกาจะบังคับใช้  
(๒) พัฒนา SDG data platform เพ่ือเป็นแหล่งรวบรวมและเผยแพร่ผลการด าเนินงาน และ  
(๓) ใช้รูปแบบการท างานและประสานงานระหว่างภาครัฐและเอกชนที่นอกเหนือไปจากรูปแบบ
คณะกรรมการที่มีอยู่ โดยน าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ 

๒.๓ ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ให้ความเห็นว่า ควรเพ่ิมผู้แทนคนรุ่นใหม่ของสภาหอการค้า
เป็นองค์ประกอบในคณะอนุกรรมการพลังเยาวชนขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยถือเป็นกลุ่ม 
คนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจต่อการช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ และที่ผ่านมาได้มีบทบาทต่อ  
การจัดท าข้อเสนอแนวทางการบริหารเศรษฐกิจแก่นายกรัฐมนตรี  

๒.๔ ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้ความเห็นว่า ควรระบุอ านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ
ภาคเอกชนเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ น โดยให้ระบุถึงการส่งเสริม 
ความร่วมมือกับภาครัฐและต่างประเทศ เพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ นอกจากนี  ยังให้
ความเห็นเพ่ิมเติมว่าควรเพ่ิมผู้แทนคนรุ่นใหม่ของสภาอุตสาหกรรมฯ เข้าร่วมเป็นองค์ประกอบ 
ในคณะอนุกรรมการพลังเยาวชนขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน 

๒.๕ เลขาธิการส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาติ ให้ความเห็นว่า ควรเพ่ิมฝ่ายเลขานุการในองค์ประกอบ
คณะท างานขับเคลื่อนการด าเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ ของไทยในกรอบ
สหประชาชาติ 

๒.๖ กรรมการและเลขานุการ ให้ความเห็นว่า ควรให้กระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่
เลขานุการของคณะท างานขับเคลื่อนการด าเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐  
ของไทยในกรอบสหประชาชาติ 

๒.๗ ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ ให้ความเห็นว่า ยินดีรับปฏิบัติหน้าที่หน้าที่เลขานุการของ
คณะท างานขับเคลื่อนการด าเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ ของไทยในกรอบ
สหประชาชาติ และเห็นด้วยกับการเพ่ิมผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมเป็นองค์ประกอบ
คณะท างานฯ เนื่องจากจะช่วยสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในสังคม
ได้มากขึ น นอกจากนี  ยังเสนอเพ่ิมผู้แทนส านักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเข้าร่วมเป็น
องค์ประกอบคณะท างานดังกล่าวด้วย เนื่องจากประเด็นการถือครองที่ดินเป็นหนึ่งในตัวชี วัดของ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่  ๑ การขจัดความยากจน ในเป้าหมายย่อยที่ ๑.๔ สร้าง
หลักประกันว่าชายและหญิงทุกคน โดยเฉพาะผู้ที่ยากจนและเปราะบาง มีสิทธิเท่าเทียมกันใน
ทรัพยากรทางเศรษฐกิจ รวมถึงการเข้าถึงบริการขั นพื นฐาน 

๓. มติที่ประชุม 

เห็นชอบการปรับปรุงคณะอนุกรรมการและคณะท างานภายใต้คณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ และให้ฝ่ายเลขานุการรับความเห็นของกรรมการไปด าเนินการในส่วน  
ที่เก่ียวข้องต่อไป  

  



- ๑๙ - 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ แนวทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทยในระยะต่อไป 

๑. สาระส้าคัญ 

๑.๑ การขับเคลื่อน SDGs มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมาย
ย่อย (SDG Target) และเป้าหมายระดับแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งเป็น 
การด าเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนายั่งยืนของประเทศไทย ที่ กพย. ได้มีมติ
เห็นชอบในคราวประชุมครั งท่ี ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ ต่อมา คณะรัฐมนตรีได้มีมติ
เมื่อวันที่  ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เห็นชอบแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล  
เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ โดยยึดหลักวงจรการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) 
เนื่องจากเป็นกระบวนการท างานที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการควบคุมและบริหารจัดการท างาน
ให้เป็นระบบแบบองค์รวม น าไปสู่การพัฒนากระบวนการท างานอย่างต่อเนื่องได้ในทุกระดับเพ่ือให้
เกิดการ “ตั งเป้า ปฏิบัติ ตรวจสอบ ปรับปรุง”  

๑.๒ ดังนั นเพ่ือให้การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืนมีความสอดคล้องกับการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติได้ในคราวเดียวกัน สศช. ขอเสนอแนวทางการด าเนินการขับเคลื่อน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะต่อไปโดยยึดหลักการ PDCA ซึ่งมีสาระส าคัญดังนี   

 ๑.๒.๑ Plan - วางแผน โดยเชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับ
ที่ ๒ โดยเฉพาะแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย  
ที่มีรายละเอียดองค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 
เพ่ือเป็นกรอบในการวางแผนการด าเนินงานตามภารกิจหน้าที่ของหน่วยงาน โดยมอง
เป้าหมายการพัฒนาประเทศเป็นเป้าหมายการท างานร่วมกันของหน่วยงาน ตามหลักการ
ความสัมพนัธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ)  

 ๑.๒.๒ Do – ลงมือด้าเนินการ การจัดท าโครงการ/การด าเนินงาน (X) โดยยึดหลักการความสัมพันธ์
เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) โดยใช้ข้อมูลจากการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า 
ที่ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายมาประกอบการด าเนินการ อันจะน าไปสู่การบรรลุทั งเป้าหมาย 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y๑) และเป้าหมายย่อยของ SDGs (SDG Targets)  
โดยประกอบด้วยการด าเนินการ ๓ ขั นตอน คือ การจัดท าแผน จัดท าโครงการ/ 
การด าเนินงาน และการปฏิบัติในระดับพื นที่ ซึ่งการลงมือด าเนินการจะต้องมีข้อมูลสนับสนุน 
(data-driven) และอยู่บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ (evidence-based) ทั งนี  สศช. ได้วิเคราะห์
ความเชื่อมโยงของ Y๑ และ SDG Targets และหน่วยงาน C๑ ร่วมทบทวนความเชื่อมโยง
ดังกล่าวในการจัดท าร่างแผนทีน่ าทาง SDGs รายเป้าหมายหลักด้วยแล้ว 

 ๑.๒.๓ Check - ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการด้าเนินการ หน่วยงาน C๑ หน่วยงาน C๒ 
และ สศช. ท าหน้าที่ ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลความก้าวหน้าของ 
การขับเคลื่อน SDGs รวมถึงการจัดการข้อมูลและการรายงานผลสัมฤทธิ์การด าเนินงาน 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ  (eMENSCR) โดย สศช. ในฐานะส านักงาน
เลขานุการของ กพย. สรุปผลการด าเนินการประจ าปี เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์และ
ความก้าวหน้าของการขับเคลื่อนเพ่ือบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและน าเสนอต่อ
คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนทราบ พร้อมทั งเผยแพร่ต่อสาธารณชนทั่วไป 



- ๒๐ - 
 

 ๑.๒.๔ Act – ปรับปรุงการด้าเนินการ วิเคราะห์และประมวลข้อมูลจากการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการด าเนินงาน เพ่ือน าไปปรับปรุงและยกระดับการด าเนินการเพ่ือบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  โดยเฉพาะในเป้าหมายหลักและเป้าหมายย่อยที่มีผล 
การประเมินอยู่ในระดับที่ต่ ากว่าค่าเป้าหมายในระดับวิกฤต (ค่าสีแดง) และระดับที่อยู่
ระหว่างร้อยละ ๕๐-๗๔ (ค่าสีส้ม) รวมถึงพัฒนากระบวนการด าเนินงานหรือยกระดับ
มาตรฐานการจัดท าโครงการ/การด าเนินการให้ดีขึ น น าไปสู่การบรรลุ SDGs ในทุกมิติ 
อย่างเป็นรูปธรรม โดยไม่ทิ งใครไว้ข้างหลัง 

 

๒. ความเห็นที่ประชุม 

๒.๑ ผู้อ านวยการสถาบันธรรมรัฐเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม เห็นด้วยกับการน าหลัก PDCA  
มาใช้ในการขับเคลื่อน SDGs พร้อมเสนอว่าแนวทางการขับเคลื่อนในระยะ ๑๐ ปีข้างหน้าควรเสริม
ด้วยกลไกคณะกรรมการระดับชาติ โดยประสานและท าความเข้าใจกับคณะกรรมการระดับชาติ 
ด้านต่าง ๆ เพ่ือยึดโยงเข้ากับการขับเคลื่อน SDGs ทั ง ๑๗ เป้าหมาย อาทิ คณะกรรมการนโยบาย
ที่ดินแห่งชาติ  (เป้าหมายที่  ๑) คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ  (เป้าหมายที่  ๗) 
คณะกรรมการทรัพยากรน  าแห่งชาติ (เป้าหมายที ่๖) คณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (เป้าหมายที ่๑๓) และคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ (เป้าหมายที ่๑๕)  

๒.๒ ผู้แทนประธานกรรมการมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เสนอให้แนวทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทยในระยะต่อไปเชื่อมโยงกับการขับเคลื่อน BCG Model ซึ่งมีการจัดท า
แผนและตัวชี วัด จึงขอให้ฝ่ายเลขานุการที่ประสานส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model    

การขับเคลื่อน SDGs โดยใชห้ลักวงจรการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) 




