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ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 1/2563

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

3.1 เรื่องค าสั่งส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล ที่ 33/2563
ลงวันที่ 13 มีนาคม 2563  เรื่อง แก้ไขค าสั่งส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล
ที่ 3/2563 ลงวันที่ 6 มกราคม 2563

3.2 เรื่องสรุปผลการด าเนินงานในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนา        
ที่ย่ังยืนของกรุงเทพมหานครในระยะสั้น ปี พ.ศ. 2563

3.3 เรื่องการจัดท าข้อมูลศูนย์ฯ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ สยป.
3.4 เรื่องการติดตามผลการด าเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนา       

ที่ย่ังยืนระดับประเทศ ปี 2019

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

4.1 เรื่องประเด็นน าเสนอในการขับเคลือ่นเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน      
ในระยะต่อไป
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสรุปผลการประชุมฯ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 26 ก.พ.63



ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องสรุปรายงานการประชุม

2.1 เรื่องสรุปผลการประชุมฯ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 26 ก.พ.63

4



ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องสรุปรายงานการประชุม

2.1 เรื่องสรุปผลการประชุมฯ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 26 ก.พ.63
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ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องสรุปรายงานการประชุม

2.1 เรื่องสรุปผลการประชุมฯ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 26 ก.พ.63
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ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องเพื่อทราบ

3.1 เรื่องค าสั่งส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล ที่ 33/2563 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2563
เรื่อง แก้ไขค าสั่งส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลที่ 3/2563 ลงวันที่ 6 มกราคม 2563 
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ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องเพื่อทราบ

3.2 เรื่องสรุปผลการด าเนินงานในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
กรุงเทพมหานครในระยะสั้น ปี พ.ศ. 2563
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ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องเพื่อทราบ

3.2 เรื่องสรุปการด าเนินงานในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพฒันาที่ยัง่ยนื         
ของกรุงเทพมหานครในระยะสั้น ปี พ.ศ. 2563
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ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องเพื่อทราบ

10

ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังนี้
1. ควรทบทวนการมอบหมายความรับผิดชอบให้ครอบคลุม ครบถ้วนตามภารกิจ 

ที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งหน่วยงานหลัก และหน่วยงานสนับสนุน
2. ควรบูรณาการการท างานระหว่างหน่วยงานเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของการ

ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะในการจัดท าโครงการที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ภาควิชาการ และภาคประชาชนที่มุ่งเน้นให้เกิดการสร้าง
การมีส่วนร่วมทั้งการด าเนินงานในระยะกลางและระยะยาว

3. ควรพิจารณาเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ได้มีการเชื่อมโยงความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ  

4. ผลักดัน/บูรณาการเป้าหมาย SDGs ให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์
การพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของกรุงเทพมหานคร 

5. การจัดท าโครงการควรค านึงถึงความสอดคล้องกับมาตรการที่กระทรวงเจ้าภาพ
หลักในแต่ละเป้าหมายก าหนด เช่น ในเป้าหมายที่ 5 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์มีการก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด คุกคาม 
ทางเพศ รณรงค์ขจัดอคติทางเพศ ฯลฯ ซึ่งจังหวัดต่าง ๆ และกรุงเทพมหานครต้องร่วมกัน
ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน



ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องเพื่อทราบ

3.3 เรื่องการจัดท าข้อมูลศูนย์ฯ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ สยป.
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ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องเพื่อทราบ

3.3 เรื่องการจัดท าข้อมูลศูนย์ฯ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ สยป.
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http://www.bangkok.go.th/sed/page/main/4178/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B
8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8-SDGs

http://www.bangkok.go.th/sed/page/main/4178/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8-SDGs


ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องเพื่อทราบ

13



ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องเพื่อทราบ
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ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องเพื่อทราบ
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ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องเพื่อทราบ

3.4 เรื่องการติดตามผลการด าเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับประเทศ ปี 2019

16ที่มา : การประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันท่ี 19 ธ.ค.62



ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องเพื่อทราบ

3.4 เรื่องการติดตามผลการด าเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับประเทศ ปี 2019
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ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องเพื่อทราบ
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ผลการด าเนินงาน
ขับเคลื่อนเป้าหมายการ

พัฒนาที่ยั่งยืน
ระดับประเทศ ปี 2020

(เดือนมิถุนายน 2563)
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ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องเพื่อทราบ



ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องเพื่อทราบ

3.4 เรื่องการติดตามผลการด าเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับประเทศ ปี 2019
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ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องเพื่อทราบ

3.4 เรื่องการติดตามผลการด าเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับประเทศ ปี 2019
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ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องเพื่อทราบ
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ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องเพื่อทราบ
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ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องเพื่อทราบ
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ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องเพื่อทราบ
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ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องเพื่อทราบ
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ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องเพื่อทราบ



ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเพื่อพิจารณา

29

4.1 เรื่องประเด็นน าเสนอในการขับเคลื่อนเปา้หมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะต่อไป

4.1.3 ผลการจัดอันดับเมืองท่องเที่ยว เมืองน่าอยู่ และเมืองดิจิทัล

4.1.1 การพิจารณาตัวชี้วัด SDGs ที่เกี่ยวข้องกับกรุงเทพมหานคร

4.1.2 การเชื่อมโยง SDGs กับตัวชี้วัดเมืองน่าอยู่ และการขับเคลื่อนให้เกิดเป็น
รูปธรรมในแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2566-2570) 
และแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ าปี



ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเพื่อพิจารณา
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4.1.1 การพิจารณาตัวชี้วัด SDGs ที่เกี่ยวข้องกับกรุงเทพมหานคร



ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเพื่อพิจารณา
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4.1.2 การเชื่อมโยง SDGs กับตัวชี้วัดเมืองน่าอยู่ และการขับเคลื่อนให้เกิดเป็น
รูปธรรมในแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2566-2570) 
และแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ าปี



ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเพื่อพิจารณา
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ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเพื่อพิจารณา
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ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1.3 ผลการจัดอันดับเมืองท่องเที่ยว เมืองน่าอยู่ และเมืองดิจิทัล



อันดับเมืองด้านการท่องเที่ยว ปี 2019
เมืองที่เป็นเป้าหมายปลายทาง

1 ฮ่องกง

2 กรุงเทพฯ  ไทย

3 ลอนดอน อังกฤษ

4 มาเก๊า 

5 สิงคโปร์

6 ปารีส  ฝร่ังเศส

7 ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

8 นิวยอร์ก  สหรัฐอเมริกา

9 กัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย

10 อิสตันบูล  ตุรกี

11 เดลี  อินเดีย

12 อันตัลยา ตุรกี

13 เซี่ยงไฮ้  จีน

14 มุมไบ  อินเดีย

15 ภูเก็ต  ไทย

เมืองท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในโลก

1 ฮอยอัน  เวียดนาม

2 ซานมิเกลเดออาเลนเด เม็กซิโก

3 เชียงใหม่ ไทย

4 เม็กซิโกซิตี เม็กซิโก

5 โออาซากา เม็กซิโก

6 อูบุด อินโดนีเซีย

7 โตเกียว  ญี่ปุ่น

8 เกียวโต  ญี่ปุ่น

9 ฟรอเรนซ์ อิตาลี

10 อุเดเปอร์ อินเดีย

11 โรม อิตาลี

12 ชาร์ลสตัน สหรัฐอเมริกา

13 เซวิญ่า สเปน

14 ซานตาเฟ  สหรัฐอเมริกา

15 กรุงเทพฯ ไทย แหล่งข้อมูล : https://www.travelandleisure.com/worlds-best/cities-2019
https://go.euromonitor.com/white-paper-travel-2019-100-cities.html#download-link



อันดับเมืองน่าอยู่ ปี 2019

เมืองที่มีคุณภาพชีวิตดีที่สุดในโลก

1 กรุงเวียนนา  ออสเตรีย

2 ซูริค  สวิตเซอร์แลนด์

3 แวนคูเวอร์  แคนาดา    

มิวนิค  เยอรมนี    

โอ๊คแลนด์  นิวซีแลนด์

6 ดุสเซลดอร์ฟ  เยอรมนี

7 แฟรงก์เฟิร์ต  เยอรมนี

8 โคเปนเฮเกน  เดนมาร์ก

9 เจนีวา  สวิตเซอร์แลนด์

10 บาเซิล สวิตเซอร์แลนด์

25 สิงคโปร์

133 กรุงเทพฯ ไทย

เมืองที่ดีที่สุดในโลก

1 นิวยอร์ก  สหรัฐอเมริกา

2 เมลเบิร์น  ออสเตรเลีย

3 ชิคาโก  สหรัฐอเมริกา

4 ลอนดอน  อังกฤษ

5 ลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา

6 มอนทรีออล  แคนาดา

7 เบอร์ลิน เยอรมนี

8 กลาสโกว์  สกอตแลนด์

9 ปารีส  ฝร่ังเศส

10 โตเกียว  ญี่ปุ่น

29 สิงคโปร์

45 กรุงเทพฯ ไทย

แหล่งข้อมูล : https://www.eiu.com/public/topical_report.aspx?campaignid=liveability2019 
https://mobilityexchange.mercer.com/Insights/quality-of-living-rankings#fulltable

https://www.timeout.com/things-to-do/best-cities-in-the-world



เมืองแห่งดิจิทัล ปี 2019
ตารางผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันทางดิจิทัลของประเทศ 5 อันดับแรก

และประเทศไทย ปี พ.ศ. 2561-2562

แหล่งข้อมูล : https://www.imd.org/wcc/world-competitiveness-center-rankings/world-digital-competitiveness-rankings-2019/



เปรียบเทียบในระดับเอเชีย

ล าดับ เมืองท่องเที่ยว เมืองน่าอยู่ เมืองดิจิทัล
1 (1) ฮ่องกง (40) สิงคโปร์ สิงคโปร์ (2) สิงคโปร์

2 (2) กรุงเทพฯ ไทย (78) กัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย (8) ฮ่องกง

3 (4) มาเก๊า (98) กรุงเทพฯ ไทย (10) เกาหลีใต้

4 (5) สิงคโปร์ สิงคโปร์ (102) บันดาร์เสรีเบกาวัน บรูไน (13) ไต้หวัน

5 (9) กัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย (103) มะนิลา ฟิลิปปินส์ (14) ออสเตรเลีย

6 (11) เดลี อินเดีย (107) ฮานอย เวียดนาม (18) นิวซีแลนด์

7 (13) เซี่ยงไฮ้ จีน (115) จาการ์ตา อินโดนีเซีย (22) จีน

8 (14) มุมไบ อินเดีย (126) พนมเปญ กัมพูชา (23) ญี่ปุ่น

9 (15) ภูเก็ต ไทย (139) ลากอส ไนจีเรีย (26) มาเลเซีย

10 (17) โตเกียว ญี่ปุ่น (140) ดามัสกัส ซีเรีย (40) ไทย
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มิติด้านการพัฒนาคน (People) มิติด้านเศรษฐกิจและความมั่งคั่ง (Prosperity)

มิติด้านสิ่งแวดล้อม (Planet) มิติด้านสันตภิาพและยุติธรรม 
(Peace)

มิติความเป็นหุ้นส่วนพัฒนา 
(Partnership)
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ขจัดความยากจนทุกรูปแบบในทุกพื้นที่

ขจัดความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร 

สร้างหลักประกันให้คนมีชีวิตที่มคีุณภาพ 
และส่งเสริมสุขภาวะที่ดี

สร้างหลักประกันให้ การศึกษามีคุณภาพอย่าง
เท่าเทียม

บรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศ 

สร้างหลักประกันให้สามารถเข้าถึงพลังงานอย่างยั่งยืน

ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน

สร้างโครงสร้างพื้นฐานส่งเสรมิอุตสาหกรรมและนวัตกรรม

ลดความไม่เท่าเทียม

สร้างความปลอดภัยและภูมิคุ้มกนัให้เมือง

สร้างหลักประกันให้มีน้ าใช้ และมีการบริหารจัดการน้ า

ส่งเสริมรูปแบบการผลิตและบริโภคที่ย่ังยืน

เร่งรัดด าเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเล 

ปกป้อง ฟื้นฟูและส่งเสริมการใช้ระบบนิเวศน์บนบก

ส่งเสริมสังคมที่สงบสุข 
ทุกคนสามารถเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรม 

เสริมสร้างความแข็งแกร่ง
ของกลไกด าเนินงาน
และหุ้นส่วนความร่วมมือ
ระดับโลก
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เป้าหมาย (SDGs) ตัวชี้วัด SDGs

มิติด้าน
การพัฒนา
คน 
(People)

1 สัดส่วนประชากรที่อยู่ต่ ากว่าเส้นความยากจนของประเทศจ าแนกตามเพศ

1 สัดส่วนของผู้ชาย, ผู้หญิง และเด็กในทุกช่วงวัยที่ยากจนในทุกมิติ

2 GPP ด้านการเกษตรตอ่จ านวนแรงงานในภาคการเกษตร

3 อัตราการตายของมารดาต่อการเกิดมชีีพ 100,000 คน

3 อัตราการตายของทารกอายุต่ ากว่า 5 ปี

3 อัตราตายของทารกแรกเกิด

3 จ านวนผู้ติดเชื้อ HIV รายใหม่ต่อประชากรที่ไม่ติดเชื้อ 1,000 คน (จ าแนกตามเพศ อายุและประชากร)

3 อัตราการเกิดโรควัณโรคต่อประชากร 1,000 คน

3 อัตราการเกิดโรคมาลาเรียต่อประชากร 1,000 คนต่อปี

3 อัตราการเกิดโรคไวรัสตบัอักเสบบีตอ่ประชากร 100,000 คน

3 อัตราการตายของผู้ที่เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน หรือโรคระบบทางเดินหายใจเร้ือรัง

3 อัตราการฆ่าตัวตาย

3 อัตราผู้เสียชีวิตจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน

3 จ านวนประชากรที่ได้รับความคุ้มครองจากประกันสุขภาพหรือระบบสาธารณสุขต่อประชากร 1,000 คน

4 อัตราการเข้าเรียนปฐมวัย (1 ปี ก่อนถึงเกณฑ์อายุเข้าเรียนประถมศึกษา) จ าแนกตามเพศ

5 สัดส่วนของผู้หญิงด ารงต าแหน่งในรัฐสภาและการปกครองท้องถิ่น
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เป้าหมาย (SDGs) ตัวชี้วัด SDGs

มิติด้าน
เศรษฐกิจและ
ความมั่งคั่ง 
(Prosperity)

7 ร้อยละของประชากรที่เข้าถึงไฟฟ้า

8 อัตราการเติบโตเฉลีย่ต่อปีของรายได้ที่แท้จริงตอ่หัวประชากร

8 อัตราการเติบโตเฉลีย่ต่อปีของรายได้ที่แท้จริงตอ่หัวประชากรผู้มีงานท า

9 สัดส่วนประชาที่เข้าถึงอินเตอร์เน็ต

10 อัตราการว่างงานจ าแนกตามเพศ อายุ และความพิการ

11 สัดส่วนของขยะในเขตเมืองที่มีการจัดเก็บเป็นประจ า และสามารถเก็บได้อย่างเพียงพอ

11 ส่วนแบ่งเฉลี่ยของพื้นที่เมืองที่ถูกสร้างขึ้นให้เป็นสถานที่ทีใ่ช้ประโยชน์สาธารณะส าหรับทกุคน

มิติด้าน
สิ่งแวดล้อม
(Planet)

12 จ านวนผู้เสียชีวิต สูญหาย และผู้ได้รับผลกระทบจากภยัพิบัติตอ่ประชากร 100,000 คน

13 จ านวนผู้เสียชีวิต สูญหาย และผู้ได้รับผลกระทบจากภยัพิบัติตอ่ประชากร 100,000 คน

มิติด้าน
สันติภาพและ
ยุติธรรม 
(Peace)

16 สัดส่วนของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการคุกคามทางร่างกายหรือทางเพศ จ าแนกตามเพศ อายุ สถานภาพความ
พิการ และสถานที่เกิดเหตุ ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา

16 จ านวนเหยื่อฆาตกรรม ต่อประชากร 100,000 คน จ าแนกตามเพศ และอายุ

16 การเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งต่อประชากร 100,00 คน จ าแนกตามอายุ เพศ และสาเหตุ

16 สัดส่วนของประชากรที่ได้รับความรุนแรงทางร่างกาย จิตใจหรือทางเพศในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา

16 สัดส่วนของเด็กอายุ 1-17 ปี ที่เคยถูกท าร้ายทางร่างกายและ/หรือข่มเหงทางจิตใจโดยผู้ดูแลในเดือนที่ผ่านมา

16 สัดส่วนของผู้หญิงและผู้ชายวัยรุ่นอายุ 18-24 ปีที่เคยถูกกระท าความรุนแรงทางเพศก่อนอายุ 18 ปี
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เป้าหมาย (SDGs) ตัวชี้วัด SDGs

มิติด้าน
เศรษฐกิจและ
ความมั่งคั่ง 
(Prosperity)

16 สัดส่วนของเหยื่อความรุนแรงใน 12 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งได้แจ้งการกระท าอันรุนแรงนั้นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ทีม่ี
อ านาจหน้าที่ หรือกลไกทางการในการยุติข้อขัดแย้ง

16 สัดส่วนของจ านวนผู้ต้องขังที่ศาลยังไม่พิพากษาตอ่จ านวนนักโทษทั้งหมด (สดัสว่นคดีค้างศาล)

มิติด้านความ
เป็นหุ้นส่วน
พัฒนา 
(Partnership)

17 -
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*

*คณะอนุกรรมการติดตามและ
ประเมินผลการพฒันาที่ยัง่ยืน

4.1 เรื่องประเด็นน าเสนอในการขับเคลื่อนเปา้หมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะต่อไป
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4.1 เรื่องประเด็นน าเสนอในการขับเคลื่อนเปา้หมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะต่อไป

คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืนของกรุงเทพมหานคร

คณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนเป้าหมาย      
การพัฒนาท่ียั่งยืน

คณะอนุกรรมการส่งเสริม   
การพัฒนาที่ย่ังยืน          

ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

คณะอนุกรรมการติดตาม
และประเมินผลการพัฒนา  

ที่ย่ังยืน

คณะอนุกรรมการ
การประเมินสิ่งแวดล้อม

ระดับยุทธศาสตร์
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