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สรุปผลการดำเนินงานตาม Roadmap ระยะสั้น (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 
 

1. สรุปภาพรวมการดำเนินโครงการ/กิจกรรมการดำเนินงานระยะสั้น (ปี พ.ศ. 2563) ดังนี้  
     1.1 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ประกอบด้วย 17 เป้าหมาย (Goals) 169 เป้าประสงค์ (Targets)     
และ 241 ตัวชี้วัด (Indicators) ซึ่งกรุงเทพมหานครมีภารกิจที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน           
จำนวน 14 เป้าหมาย  และมีโครงการ/กิจกรรมที่เชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน รวม 201 โครงการ/กิจกรรม 
เป็นงบประมาณของกรุงเทพมหานคร จำนวน 12,138,305,909.-บาท เงินนอกงบประมาณ จำนวน 
10,411,405.-บาท และเงินอุดหนุนรัฐบาล จำนวน 7,005,389,800.-บาท จำแนกได้ ดังนี้ 

         - จำแนกตามโครงการ/กิจกรรมของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  
           มีจำนวนโครงการ/กิจกรรมที่เชื่อมโยง 3 ลำดับแรก ได้แก่ ลำดับที่ 1 เป้าหมายที่ 3 คนมีชีวิต          

ที่มีคุณภาพและส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของคนทุกเพศทุกวัย จำนวน 56 โครงการ/กิจกรรม  ลำดับที่ 2 เป้าหมายที่ 9 
สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานที่รองรับต่อการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรม จำนวน 37 โครงการ/
กิจกรรม และลำดับที่ 3 เป้าหมายที่ 11 สร้างความปลอดภัยและภูมิคุ้มกันให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานมนุษย์      
จำนวน 32 โครงการ/กิจกรรม  
                  - สัดสว่นงบประมาณจำแนกตามเป้าหมาย  
                    มีสัดส่วนงบประมาณ 3 ลำดับแรก ได้แก่ ลำดับที่ 1 เป้าหมายที่ 1 ขจัดความยากจนทุกรูปแบบ       
ในทุกพ้ืนที่ งบประมาณ 7,005.- ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 36.57 ลำดับที่ 2 เป้าหมายที่ 13 เร่งรัดดำเนินการ
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ งบประมาณ 4,786.13.- ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24.99 
และลำดับที่ 3 เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานที่รองรับต่อการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวตักรรม 
งบประมาณ 3,513.54.- ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.34 ดังภาพ 
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    1.2 ความเชื่อมโยงของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนกับยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร โดยจาก
การรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมของปี พ.ศ. 2563 มีความเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน จำนวน 
14 เป้าหมายจาก 17 เป้าหมาย และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร ทั้ง 7 ด้าน ดังภาพ 
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ทั้งนี้ 3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  จำนวน 3 เป้าหมายที่ไม่มีโครงการ/กิจกรรมสนับสนุน ได้แก่ 
เป้าหมายที่ 10 ลดความไม่เท่าเทียมทั้งภายในและระหว่างประเทศ เป้าหมายที่ 12 ส่งเสริมรูปแบบการผลิต     
และบริโภคท่ียั่งยืน และเป้าหมายที่ 14 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและมหาสมุทรอย่างยั่งยืน 

2. ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังนี้ 
     2.1 ควรทบทวนการมอบหมายความรับผิดชอบให้ครอบคลุม ครบถ้วนตามภารกิจที่เชื่อมโยงกับ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งหน่วยงานหลัก และหน่วยงานสนับสนุน 
     2.2 ควรบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของการขับเคลื่อนเป้าหมาย    
การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะในการจัดทำโครงการที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ภาควิชาการ และ        
ภาคประชาชนที่มุ่งเน้นให้เกิดการสร้างการมีส่วนร่วมทั้งการดำเนินงานในระยะกลางและระยะยาว 
     2.3 ควรพิจารณาเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ได้มีการเชื่อมโยงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

    2.4 ผลักดัน/บูรณาการเป้าหมาย SDGs ให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สอดคล้อง
กับบริบทของกรุงเทพมหานคร  

    2.5 การจัดทำโครงการควรคำนึงถึงความสอดคล้องกับมาตรการที่กระทรวงเจ้าภาพหลักในแต่ละ
เป้าหมายกำหนด เช่น ในเป้าหมายที่ 5 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีการกำหนด
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด คุกคามทางเพศ รณรงค์ขจัดอคติทางเพศ ฯลฯ ซึ่งจังหวัดต่าง ๆ 
และกรุงเทพมหานครต้องร่วมกันขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน 

--------------------------------------- 





ระเบียบวาระการประชุม 

คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุม ๕๒๑ ชั้น ๒ อาคาร ๕ 

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ 
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ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) 

ครั้งที่ ๑/๒๔๖๒ 
วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุม ๕๒๑ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
*************************** 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา 

 ๓.๑ การด าเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

  ๓.๑.๑ รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ และการด าเนินงานในระยะต่อไป 

  ๓.๑.๒ การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับพ้ืนที่ 

 ๓.๒ การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ๔ คณะ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  ๓.๒.๑ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  ๓.๒.๒ คณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๓.๒.๓ คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  ๓.๒.๔ คณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อทราบ 

 ๔.๑ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (ฉบับที่ ๔) 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 ๔.๒ รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามที่ กพย. มอบหมาย 
  ๔.๒.๑ สรุปผลการด าเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในเวที

นานาชาติ 
  ๔.๒.๒ สรุปผลการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ที่สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนรอบ ๓ ปี 
  ๔.๒.๓ รายงานความคืบหน้าการขับเคลื่อนการประเมินสิ่ งแวดล้อมระดับ

ยุทธศาสตร์ และการด าเนินงานในระยะต่อไป  

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 



 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 

๓.๑.๑ รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานขับเคลื่อน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒  

และการด าเนินงานในระยะต่อไป 



๓.๑.๑-๑ 
ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระที่ ๓.๑.๑ รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนา 

ที่ยั่งยืน ในป ีพ.ศ. ๒๕๖๒ และการด าเนินงานในระยะต่อไป 

๑. ข้อเท็จจริง 

๑.๑ รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑.๑.๑ นับแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นมา เครือข่ายการแก้ปัญหาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Solutions Network: SDSN) และมูลนิธิแบร์เทลส์มันน์ ได้ร่วมจัดท ารายงาน 
รายปี “SDG Index and Dashboard” เพ่ือรายงานผลความก้าวหน้าการด าเนินงานเพ่ือบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของแต่ละประเทศ โดยใช้ตัวชี้วัดที่ครอบคลุมเป้าหมายการพัฒนา  
ที่ยั่งยืน ๑๗ เป้าหมายหลัก แบ่งเป็นข้อมูลที่เป็นทางการจากองค์กรระหว่างประเทศ เช่น 
ธนาคารโลก OECD, UNICEF, WHO และข้อมูลไม่เป็นทางการที่ได้จากการส ารวจเอง 
ของหน่วยงานวิจัยต่าง ๆ  เช่น World Data Lab, Gallup, National Science Foundation เป็นต้น 

ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในอันดับที่ ๔๐ จาก ๑๖๒ ประเทศท่ัวโลก ปรับตัวดีขึ้น
จากปี ๒๕๖๑ รวม ๑๙ อันดับ (เดิมอันดับที่ ๕๙ จาก ๑๕๖ ประเทศ) และไทยเป็นอันดับที่หนึ่ง 
ในกลุ่มประเทศอาเซียน ขณะที่เวียดนามอยู่ในอันดับที่ ๕๔ สิงคโปร์ อันดับที่ ๖๖ และมาเลเซีย 
อันดับที่  ๖๘ ตามล าดับ ทั้งนี้  จากข้อมูลในส่วน SDG Index ของประเทศไทย พบว่า 
ในภาพรวมมีคะแนนที่ดีขึ้น (๑๒ เป้าหมายหลัก) คะแนนลดลง ๓ เป้าหมายหลัก และคะแนนคงที่  
๒ เป้าหมายหลัก ซึ่งเป้าหมายหลักที่คะแนนคงที่คือ เป้าหมายหลักที่ ๑ การขจัดความยากจน 
ซึ่งประเทศไทยสามารถบรรลุเป้าหมายได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนนแล้ว  

                 
ที่มา: Sustainable Development Report ๒๕๖๒ 

ข้อมูลในส่วน SDG Dashboard ซึ่งเป็นการประเมินตัวชี้วัดที่มีความก้าวหน้าในการด าเนินการ
ต่ าที่สุด เพ่ือแสดงให้เห็นถึงประเด็นที่ควรให้ความส าคัญและด าเนินการเร่งด่วน ในกรณีของ
ประเทศไทย พบว่ามีความท้าทายสูงในเป้าหมายหลักที่ ๓ การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี 
เป้าหมายหลักที่ ๑๐ การลดความเหลื่อมล้ า เป้าหมายหลักที่ ๑๓ การรับมือการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ และเป้าหมายหลักที่ ๑๔ การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล 



๓.๑.๑-๒ 

 
๑.๑.๒ รายงานดังกล่าวมีการปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดที่ใช้ในการประเมินแต่ละปี ส่งผลให้ไม่สามารถ

เปรียบเทียบความก้าวหน้ารายปีของแต่ละตัวชี้วัดได้ ประกอบกับในบางตัวชี้วัดไม่ตรงกับตัวชี้วัด 
ที่คณะกรรมาธิการสถิติแห่งสหประชาชาติ (United Nations Statistics Division) ก าหนดไว้  
ซึ่งจากการตรวจสอบเป้าหมาย ตัวชี้วัด และสถานะของข้อมูล/ตัวชี้วัดตามกรอบตัวชี้วัดระดับ
สากลขององค์การสหประชาติ ตลอดจนค้นหาข้อมูลอ่ืน ๆ ที่สามารถน ามาใช้ในการติดตาม และ
ประเมินผลการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ พบว่า ประเทศไทยมีตัวชี้วัดที่มีข้อมูลทั้งหมด ๑๐๗ ตัวชี้วัด 
จาก ๒๔๔ ตัวชี้วัด (ร้อยละ ๔๓.๗) และอีก ๑๓๗ ตัวชี้วัดยังไม่มีข้อมูล 

ในการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทุก ๖ เดือน 
ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ นั้น หน่วยงานรับผิดชอบหลักและหน่วยงานสนับสนุนได้
ด าเนินโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  รวมถึงจัดตั้ง
กลไกเพ่ือขับเคลื่อนทั้งในระดับชาติ และระดับพ้ืนที่ ตลอดจนด าเนินการในประเด็นที่ประเทศ
ไทยยังมีความท้าทายส าคัญ อาท ิเป้าหมายหลักที ่๓ สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดี 
และส่งเสริมสวัสดิภาพส าหรับทุกคนในทุกวัย โดยได้ด าเนินนโยบายขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนระดับอ าเภอ (District Road Traffic Injury: D-RTI)  
ซึ่งหน่วยงานในระดับอ าเภอที่ด าเนินงานภายใต้คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 
(พชอ.) ร่วมกับกลไกการท างานในพ้ืนที่  ได้แก่ ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน  
และศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนท้องถิ่น ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ 
และเอกชน เป้าหมายหลักที่ ๑๐ ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ โดยได้
ด าเนินการเพ่ือ ๑) ลดความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ ซึ่งมีโครงการส าคัญ ประกอบด้วย 
โครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐและการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับชุมชน  
การพัฒนา “เศรษฐกิจฐานราก” หรือระบบเศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่น ที่สามารถพ่ึงตนเอง
ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๒) ลดความไม่เสมอภาคด้านการศึกษา โดยมีการจัดตั้ง 
“กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา” เพ่ือให้เด็กไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ 
เท่าเทียมกันทั่วประเทศ รวมถึงได้ด าเนินโครงการอ่ืน ๆ อาทิ การสร้างโอกาสทางการศึกษา
ส าหรับผู้พิการ ได้เข้าถึงการศึกษาตามสิทธิขั้นพ้ืนฐานเพ่ือสามารถพ่ึงพาตนเอง และโครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกล หรือ DLTV ให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก 
ท าให้โรงเรียนขนาดเล็กมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเพ่ิมสูงขึ้น ๓) ลดความไม่เสมอภาคด้านการ
คุ้มครองทางสังคม อาทิ การก ากับ ดูแล ให้สถานประกอบกิจการปฏิบัติตามกฎหมายและ
สนับสนุนให้แรงงานมีความรู้ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน และการบริหารจัดการให้ผู้อยู่ใน
ระบบประกันสังคม และผู้มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ทางกฎหมายประกันสังคมและกฎหมาย
เงินทดแทนอย่างทั่วถึง ๔) ลดความไม่เสมอภาคในการเข้าถึงระบบยุติธรรม โดยมุ่งเน้น 
การด าเนินงานของกองทุนยุติธรรม เพ่ือเป็นแหล่งเงินทุนส าหรับใช้จ่ายเกี่ยวกับการช่วยเหลือ



๓.๑.๑-๓ 
ประชาชนในการด าเนินคดี การขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลยการถูกละเมิดสิทธิ
มนุษยชน และการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน  

(รายละเอียดตามเอกสารแนบวาระท่ี ๓.๑.๑ – ๑) 

อย่างไรก็ตาม การรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานรายเป้าหมายหลักดังกล่าว ยังขาด 
ความชัดเจนในการเชื่อมโยงตัวชี้วัดของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนกับตัวชี้วัดของโครงการ /
กิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงาน ท าให้มีความท้าทายในการประเมินความส าเร็จของ 
การด าเนินงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้  นอกจากนี้  ยังไม่มีการก าหนด 
ค่า เป้ าหมายในหลาย เป้าหมาย ท าให้ เป็นอุปสรรคในการติดตามและประเมินผล 
การด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  

๑.๒ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ส านักงานฯ ได้วิเคราะห์เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมาย (Target) ของเป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืน กับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ ๑) และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
(แผนระดับที่ ๒) เพ่ือประมวลความสอดคล้องการก าหนดทิศทางการพัฒนาระดับประเทศกับระดับ
นานาชาติ และน าไปสู่การด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยให้สามารถบรรลุทั้ง
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ ได้ในคราวเดียวกัน  
เพ่ิมประสิทธิภาพการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ โดยได้
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง ๑๖๙ เป้าหมายของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ๑๗ เป้าหมายหลัก (Goals) 
กับ ๓๗ เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ จ านวน ๒๓ ฉบับ และ ๑๔๐ เป้าหมายระดับแผนย่อยของ
แผนแม่บทฯ ซึ่งจากการวิเคราะห์เบื้องต้น พบว่า เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง ๑๗ เป้าหมายหลัก 
๑๖๙ เป้าหมายมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติทั้ง ๖ ด้าน และแผนแม่บทฯ  
ทั้ง ๒๓ ประเด็น โดยมีความสอดคล้องโดยตรงจ านวน ๒๑ ประเด็น ดังแผนภาพ  

 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบวาระที ่๓.๑.๑ – ๒) 

 



๓.๑.๑-๔ 
๑.๓ การติดตามและประเมินผลการพัฒนาเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ และเป้าหมายการพัฒนา

ที่ย่ังยืน 

ส านักงานฯ ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ได้พัฒนาระบบ 
eMENSCR ซึ่งเป็นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกลางที่ เป็นเครื่องมือหลักในการติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 
ตามหลักการของความสัมพันธ์เชิงเหตุผล (Causal Relationship) ที่สามารถติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล (๑) ความสอดคล้องของโครงการ/การด าเนินงานกับแนวความคิดหรือทฤษฎีการพัฒนา  
(๒) กระบวนการแปลงกิจกรรม โครงการไปสู่ผลผลิต และ (๓) ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการต่าง ๆ  
สู่เป้าหมาย ซึ่งเป็นหลักการที่สอดคล้องกับแนวคิดของการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติตามหลักการ ends – 
ways - means หรือความสัมพันธ์เชิงเหตุผล (Causal Relationship) 

ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และแผนระดับที่ ๓ ทั้งในส่วนของ
แผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติการด้าน.... เข้าระบบ พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินงาน 
ตามระยะเวลาที่ก าหนด โดยโครงการ/การด าเนินงานจะต้องมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผน
ระดับที่ ๑ (ยุทธศาสตร์ชาติ) และแผนระดับที่ ๒ (แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูป
ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ)  
ผ่านแผนระดับที่ ๓ ตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และ
ระบบสามารถรองรับการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลภาครัฐอ่ืน ๆ ข้อมูลสถิติและสถานการณ์ต่าง ๆ  
ที่สามารถสะท้อนความก้าวหน้าการพัฒนาประเทศในทุกมิติที่สอดคล้องกับบริบททั้งใน
ระดับประเทศและนานาชาติที่ครอบคลุมถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  เพ่ือบูรณาการการติดตาม
และประเมินผลการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ ซึ่งระบบจะประมวลข้อมูลต่าง ๆ 
และแสดงรายงานผลการบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ในรูปแบบของ Dashboard เพ่ือให้ส านักงานฯ 
หน่วยงานของรัฐ และคณะกรรมการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
การด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ เพ่ือการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ ได้อย่างเป็น
รูปธรรม น าไปสู่การก าหนดนโยบาย โครงการและการด าเนินงานต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาประเทศต่อไป 

การติดตามและประเมินผลผ่านระบบ eMENSCR จะช่วยสนับสนุนการจัดท ารายงานความก้าวหน้า 
การพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ และการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน ดังนี้  
๑) รายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) 
๒) รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ และการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ๓) รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ และ 
การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ๔) รายงานความก้าวหน้า
การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ และสรุปผลการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนระยะ ๑๕ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๗๓) และ ๕) รายงานสรุปผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๘๐ 

๒. แผนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนส าหรับประเทศไทย (Thailand’s SDGs Roadmap) 
เพ่ือให้การขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนส าหรับประเทศไทยมีกรอบแนวทาง  
การด าเนินการที่ชัดเจน น าไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและบูรณาการ จึงควรมีการจัดท า ร่างแผน 
การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนส าหรับประเทศไทยที่ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ (๑) การสร้าง
การตระหนักรู้ (๒) การบูรณาการเชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน กับยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับที่ ๒ 
และแผนระดับที่  ๓ (๓) กลไกการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืนของประเทศที่ เป็นระบบ  



๓.๑.๑-๕ 
(๔) การจัดท าโครงการ/การด าเนินงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ผ่านการด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ (๕) ภาคีการพัฒนา และ (๖) การติดตามประเมินผลผ่านระบบติดตามและ
ประเมินผลแห่งชาติ ดังนี้ 

๒.๑ การสร้างการตระหนักรู้ 

๒.๑.๑ การจัดการความรู้ เพื่อการพัฒนาที่ยั่ งยืน โดยการถอดบทเรียนความส าเร็จและ 
ความล้มเหลว เพ่ือศึกษา วิเคราะห์ ค้นหาแนวทางการลดช่องว่างของการด าเนินงาน รวมทั้ง
พัฒนาองค์ความรู้ที่สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ใน ๕ มิติ (People – 
Planet – Prosperity – Peace - Partnership) ซึ่งมีตัวอย่างพ้ืนที่การถอดบทเรียน อาทิ  
(๑) องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ทากับการพัฒนาที่ยั่งยืน จังหวัดเชียงใหม่ (๒) การท่องเที่ยว
ชุมชนบ้านนาต้นจั่น จังหวัดสุโขทัย (๓) กลุ่มเกษตรท านานาโส่ จังหวัดยโสธร (๔) เครือข่าย
เกษตรกรรมยั่งยืนสู่ความมั่นคงทางอาหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา (๕) ต าบลดงขี้เหล็กจัดการ
ตนเอง จังหวัดปราจีนบุรี  (๖) การจัดการพลังงานชุมชนอย่างยั่งยืน องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองตาแต้ม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

๒.๑.๒ การส่งเสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจจากการปฏิบัติจริง โดยจัดกิจกรรมแข่งขัน 
เพื่อระดมความคิดเชิงสร้างสรรค์ (Mini Hackathon/Pitching) เป็นรูปแบบการระดม
ความคิดสร้างสรรค์และความร่วมมือในการหาแนวทางการแก้ไขปัญหาหรือน าเสนอนวัตกรรม
เพ่ือพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืน ผลลัพธ์ที่ได้จะช่วยปรับปรุงและยกระดับแนวทางการพัฒนา  
ที่สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

๒.๑.๓ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  โดยจัดงานก้าวพอดี  (A Bright Leap Forward) ทั้งใน
กรุงเทพมหานครและในระดับภูมิภาค เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจและกระตุ้นให้เกิด 
ความตระหนักรู้ถึงความส าคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
รวมทั้งเผยแพร่ผลการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนของภาคีเครือข่าย เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และขยายผลการท างานที่มุ่งสู่ความยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 



๓.๑.๑-๖ 
๒.๑.๔ การสื่อสารสาธารณะ โดยจัดท าสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่เข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ 

๑) สื่อรูปแบบมาตรฐานเดิม (Traditional Media) จัดท าสื่อสิ่งพิมพ์เผยแพร่องค์ความรู้
เรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน และบทเรียนการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ 
ความยั่งยืน อาทิ ๙ ย่างสู่ความยั่งยืน  

๒) สื่อรูปแบบสมัยใหม่ (Modern Media) จัดท าสื่อสารสนเทศในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและ
สร้างสรรค์ เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สู่สาธารณะในวงกว้าง ได้แก่ (๑) e-Document 
บทเรียนตัวอย่างความส าเร็จการพัฒนาที่ยั่งยืน (๒) ชุดความรู้ SDGs/SEP for SDGs 
(Knowledge Kits) และ ชุดความรู้ “D-พอ สู่ความยั่งยืน” รูปแบบ e-Article และ  
(๓ )  คลิปวิดี โอสั้ น  ผ่ านช่องทาง เว็บ ไซต์ของ  สศช .  Social Media: Facebook 
“สภาพัฒน์” และ “D-พอ Design” 

๒.๒ การบูรณาการเชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน กับยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับที่ ๒ และ 
แผนระดับท่ี ๓  

 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เห็นชอบการจ าแนกแผนออกเป็น ๓ ระดับ ได้แก่  
(๑) ระดับที่ ๑ คือยุทธศาสตร์ชาติ (๒) ระดับที่ ๒ ประกอบด้วย แผนแม่บทฯ และแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
และ (๓) แผนระดับที่ ๓ ประกอบด้วย แผนปฏิบัติราชการ และแผนปฏิบัติการด้าน…. เพ่ือให้หน่วยงาน
ของรัฐสามารถแปลงเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติได้อย่างบูรณาการ 
โดยการขับเคลื่อนของหน่วยงานของรัฐต้องสามารถน าไปสู่การบรรลุค่าเป้าหมายของแผนแม่บทฯ (Y)  
และเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ได้อย่างเป็นรูปธรรม  

ดังนั้น เพ่ือให้ทิศทางการพัฒนาของประเทศมีความสัมพันธ์กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างเป็น
บูรณาการและเป็นระบบ สามารถแปลงไปสู่การปฏิบัติที่ เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย  
ตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และทฤษฎีวงจรนโยบาย
สาธารณะ ซึ่งเป็นแก่นสารของกระบวนการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีข้างหน้า เพ่ือให้ประเทศไทย
สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงจ าเป็นต้องมีการบูรณาการเชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
กับยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับที่ ๒ และแผนระดับที่ ๓ ส านักงานฯ จะด าเนินการร่วมกับหน่วยงาน
เจ้าภาพในการศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงลึกระหว่างเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน กับยุทธศาสตร์
ชาติ แผนระดับที่ ๒ โดยเฉพาะแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับที่ ๓ ของหน่วยงาน
ของรัฐ เพ่ือบูรณาการเชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนกับทิศทางการพัฒนาประเทศอย่างเป็น
ระบบ และน าไปสู่ข้อเสนอแนะการด าเนินงานที่มีความเหมาะสมต่อไป 

๒.๓ กลไกการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน 

ปัจจุบันการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทยมีคณะกรรมการ 
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่ งยืนเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนระดับชาติเชิงนโยบาย โดยได้มีการแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการ ๔ คณะ ประกอบด้วย (๑) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  
(๒) คณะอนุกรรมการส่งเสริมความเข้าใจและประเมินผลการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (๓) คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน และ  
(๔) คณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ เพ่ือเป็นกลไกหลักในการแปลงนโยบาย 
ที่เกี่ยวกับการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไปสู่การปฏิบัติอย่างบูรณาการ  



๓.๑.๑-๗ 
 ทั้งนี้ เนื่องจากการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนมีลักษณะเป็นพลวัต และมีความเกี่ยวข้องกับหลาย

ภาคส่วน ประกอบกับบริบทเชิงนโยบายของประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลง โดยมียุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ  
ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว ดังนั้น เพ่ือให้ 
การด าเนินการสอดคล้องกับสถานการณ์ของโลกและบริบทของประเทศที่เปลี่ยนไป มีความครอบคลุม 
การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ส่งผลให้ต้องมีการปรับปรุงกลไกการขับเคลื่อน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในส่วนของคณะอนุกรรมการทั้ง ๔ คณะ ทั้งในส่วนขององค์ประกอบและ
อ านาจหน้าที่ให้มีความเหมาะสม รวมทั้งการมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ทั้ง ๑๗ เป้าหมายหลัก ที่ควรต้องมีความสอดคล้องกับหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ  
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ เพ่ือให้การด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันอย่างบูรณาการ เกิดความคุ้มค่าและประสิทธิภาพในการจัดสรรงบประมาณและ
ทรัพยากร สามารถขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและแผนแม่บทฯ ให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด
ไว้ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

๒.๔ การจัดท าโครงการ/การด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ผ่านการด าเนินการ 
ตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ ด้วยหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal 
Relationship: XYZ)  

หลักการจัดท าโครงการ/การด าเนินงาน โครงการและการด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้อง
สามารถน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์  และเนื่องจาก
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง ๑๗ เป้าหมายหลัก ๑๖๙ เป้าหมาย มีความสัมพันธ์สอดคล้อง 
กับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ ดังนั้น จะน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนา 
ที่ยั่งยืนได้ในคราวเดียวกันอย่างเป็นระบบ กล่าวคือ โครงการ/การด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืนจะเป็นโครงการ/การด าเนินงานเดียวกันกับโครงการ/การด าเนินงานเพื่อบรรลุ
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ โดยจ าแนกการจัดกลุ่มความส าคัญเร่งด่วนประกอบด้วย  
(Q๑) กลุ่มที่  ๑ มีความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินการสูงสุด (มีความเสี่ยงสูงและมีผลกระทบ 
เชิงยุทธศาสตร์ในระดับสูง) (Q๒) กลุ่มที่ ๒ มีความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินการปานกลาง (มีความเสี่ยงสูง
แต่มีผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์ในระดับต่ า) (Q๓) กลุ่มที่ ๓ มีความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินการ 
ปานกลาง (มีความเสี่ยงต่ าและมีผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์ในระดับต่ า) และ (Q๔) กลุ่มที่ ๔ มีความจ าเป็น
เร่งด่วนในการด าเนินการสูง (Quick Win) (มีความเสี่ยงต่ าแต่มีผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์สูง) โดยต้องให้
ความส าคัญกับเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ที่มีความเร่งด่วนในการด าเนินงานที่พิจารณาจากผลกระทบ
เชิงยุทธศาสตร์สูงและมีค่าความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมายสูงเป็นล าดับแรก  

 

 

 



๓.๑.๑-๘ 
โดยมีตัวอย่างการวิเคราะห์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกับเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ดังนี้ 

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายหลักที่ ๑๐ ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ  
จากรายงาน Sustainable Development Report ๒๕๖๒ ระบุว่าเป้าหมายการพัฒนาดังกล่าว 
อยู่ในระดับ Major Challenges ซึ่งเป็นระดับความท้าทายสูงสุดของรายงาน  

 

 

 

 ซึ่งเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายดังกล่าว มีความสอดคล้องกับเป้าหมายแผนแม่บทฯ ประเด็น
พ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ช่องว่างความเหลื่อมล้ าระหว่างพ้ืนที่ลดลง ซึ่งอยู่ใน (Q๑) กลุ่มที่ ๑  
มีความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินการสูงสุด 

 
ดังนั้น การจัดท าโครงการที่ขับเคลื่อนการพัฒนาตามเป้าหมายแผนแม่บทฯ ความเหลื่อมล้ าระหว่าง
พ้ืนที่ลดลง จะสามารถช่วยขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายหลักที่ ๑๐ ลดความไม่เสมอภาค
ภายในและระหว่างประเทศ ที่อยู่ในระดับ Major Challenge ได้ในโครงการเดียวกัน 

๒.๕ ภาคีการพัฒนา 

ความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ ในการเป็นภาคีสานพลังขับเคลื่อนการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมจะเป็น
ปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งในระดับ
พ้ืนที ่ระดับประเทศ และระดับสากล โดยมีภาคีการพัฒนาจากภาคส่วนต่าง ๆ ดังนี้ 

๒.๕.๑ ภาคธุรกิจเอกชน 

๑) การส่งเสริมภาคธุรกิจเอกชนในการด าเนินงานเพื่อความยั่งยืน โดยกระตุ้นให้เกิดแนว
ทางการบริหารธุรกิจสู่ความยั่งยืนที่สร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้า พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายอย่างสมดุล รวมทั้งการเก็บข้อมูลและการจัดท าตัวชี้วัด เพ่ือติดตามการด าเนินงาน
ให้เห็นผลเชิงประจักษ์ และพร้อมขยายผลงานด้านความยั่งยืนให้สอดรับกับแนวโน้ม 
การลงทุนทางธุรกิจและการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  

๒) การสนับสนุนองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่เป็นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของโลก 
(Global Trend) เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทองค์กรธุรกิจ อาทิ การใช้



๓.๑.๑-๙ 
เทคโนโลยี/นวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือออกแบบปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต 
การบริหารจัดการองค์กรธุรกิจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อยู่ร่วมกับสังคมและสิ่งแวดล้อม
ได้อย่างยั่งยืน 

๓) การเชื่อมประสานแนวทางการพัฒนาด้านความยั่งยืนร่วมกันระหว่างองค์กรธุรกิจ 
ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก เพ่ือกระตุ้นและหนุนเสริมให้เกิดการขยายผล 
การบริหารธุรกิจอย่างยั่งยืนสู่ธุรกิจเครือข่าย และธุรกิจคู่ค้าในห่วงโซ่ธุรกิจ (Supply Chain) 
รวมทั้งแนวทางการหนุนเสริมการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการรายย่อย ผู้ประกอบการ
ธุรกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง เติบโตไปด้วยกันกับสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน  

๒.๕.๒ ภาควิชาการ 

๑) การส่งเสริมการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action Learning) โดยพัฒนาหลักสูตรการเรียน 
เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่จะเติบโตขึ้นเป็น
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพในอนาคตและพลังพลเมืองที่ได้รับการพัฒนาผ่านการเรียนรู้
สามารถด ารงชีวิตให้สอดรับกับบริบทของการพัฒนาที่ยั่งยืน อาทิ การพัฒนารายวิชา
เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ในหลักสูตรการศึกษาท่ัวไปในระดับอุดมศึกษา 
เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งปรับทัศนคติและพฤติกรรมของเยาวชนคนรุ่นใหม่ 
ในฐานะผู้บริโภคที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในห่วงโซ่คุณค่าของการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
และมีประสิทธิภาพ  

๒) การสนับสนุนการบริการวิชาการเชิงปฏิบัติการ (Action Academic Service) พัฒนา
ระบบการเรียนรู้ SDGs/SEP for SDGs ออนไลน์ (E-Learning) โดยจัดการองค์ความรู้
และเผยแพร่ตัวอย่างที่เป็นต้นแบบความส าเร็จเพ่ือน าไปสู่การเรียนรู้  ขยายผลการพัฒนา
ทั้งในประเทศ และในเวทีนานาชาติ 

๓) การวิจัยเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Action Research) น างานวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของ 
การพัฒนาเมืองน่าอยู่ พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน/เศรษฐกิจฐานรากให้เกิดความเข้มแข็งและ
ยั่งยืน โดยมีสถาบันการศึกษาและภาคีการพัฒนาในพ้ืนที่ร่วมกัน พัฒนาพ้ืนที่กลาง 
(Platform) ในการท างานพัฒนาบนฐานข้อมูลและความรู้สมัยใหม่ โดยใช้ พ้ืนที่จริง 
เป็นห้องปฏิบัติการที่มีชีวิต (Living Lab) เพ่ือพัฒนานวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาและ
ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนให้เกิดข้ึนในพื้นท่ี  

๒.๕.๓ ภาคประชาสังคม 

๑) การสนับสนุนเครือข่ายและพื้นที่การท างานร่วม (Platform) เพ่ือให้องค์กร หน่วยงาน 
หรือบุคคลที่ท างานหรือสนใจการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและยุทธศาสตร์ชาติ 
ได้เข้ามาเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตลอดจนวางแผนการท างานร่วมกัน เพ่ือให้
เครือข่ายเกิดการยกระดับและสานพลังเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ 

๒) การบูรณาการเพื่อสานพลังการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและผ่านพื้นที่
รูปธรรมในทุกระดับ (เขต-จังหวัด-อ าเภอ-ต าบล) โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
ในสังคม ทั้งภาคนโยบาย ภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม รวมถึงการสนับสนุน
กระบวนการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและ
ยุทธศาสตร์ชาติ 



๓.๑.๑-๑๐ 
๓) การร่วมก าหนดประเด็นเพื่อการพัฒนา  ให้ เป็นยุทธศาสตร์การท างานร่วมกัน 

ของหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นเรื่องที่สะท้อนปัญหาคุณภาพชีวิตจากในพ้ืนที่ 
ซ่ึงเป็นปัญหาสังคมเรื้อรัง อาทิ สังคมสูงวัย อุบัติเหตุทางถนน โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือเป็น
ประเด็นที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาและขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและ
ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ เพ่ือน าไปสู่การเพ่ิมสุขภาวะและความเป็นธรรม  
ในสังคม โดยเป็นความร่วมมือในลักษณะพหุภาคี (Multi-Sectoral Coordination) 

๔) การส่งเสริมการสร้างพื้นที่ปฏิบัติการแห่งการเรียนรู้ เพื่อความยั่งยืน (SDGs Lab)  
ในระดับพ้ืนที่/ท้องถิ่นชุมชน โดยส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาที่น าไปสู่ 
การบริหารจัดการตนเองของชุมชนบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เชื่อมโยงบูรณาการ
การท างานร่วมกันระหว่างเครือข่ายและภาคส่วนต่าง ๆ โดยมีกลไกระดับต าบล ระดับเขต 
ระดับอ าเภอ และระดับจังหวัดในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืน   

๒.๕.๔ การด าเนินงานร่วมกับภาคีเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ 

นอกจากการประสานความร่วมมือภายในประเทศแล้ว ประเทศไทยเล็งเห็นความส าคัญของ 
การเสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ เพ่ือเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี 
ตลอดจนเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่จะช่วยยกระดับการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนา 
ที่ยั่งยืนของประเทศไทย โดยส านักงานฯ จะด าเนินงานประสานความร่วมมือกับภาคีเพ่ือ 
การพัฒนาระหว่างประเทศที่หลากหลาย เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน อาทิ 

๑) ความร่วมมือกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development 
Program: UNDP) ในการด าเนินงานศูนย์นวัตกรรมระดับภูมิภาค (Regional Innovation 
Centre: RIC) ในประเทศไทย โดยมีส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(สศช.) และ UNDP เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการด าเนินการ รวมทั้งมีแผนขยาย
ความร่วมมือกับสถาบันวิชาการทางด้านนโยบายศึกษาที่เกี่ยวข้อง หรือองค์กรเครือข่าย 
ที่ท างานด้านนวัตกรรมการพัฒนา ความร่วมมือในการจัดตั้ง RIC มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
ให้  RIC เป็นเวที เชื่อมโยงภาคี เครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และ 
ภาคประชาชน ทั้งในระดับพ้ืนที่ ระดับประเทศและนานาชาติ เพ่ือการออกแบบ ทดลอง 
และสร้างนวัตกรรมเชิงนโยบายที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักคนเป็นศูนย์กลางของ 
การพัฒนา ตลอดจนมุ่งที่จะพัฒนา RIC สู่การเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ในการจัดท า
นวัตกรรมเชิงนโยบายให้กับบุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศไทยและประเทศ
ต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
และการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในปี พ.ศ. ๒๕๗๓ ร่วมกัน  

ความร่วมมือในการด าเนินงานของ RIC ในระยะ ๓ ปีแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ –  
๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) จะท าหน้าที่เป็นหุ้นส่วนส าคัญในการสนับสนุนการขับเคลื่อน SDGs 
ของประเทศไทยและภูมิภาคอย่างเป็นระบบผ่านการด าเนินกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ และ
การพัฒนานวัตกรรมเชิงนโยบายในมิติที่หลากหลาย โดยใช้เครื่องมือเชิงนโยบาย 
ที่หลากหลาย การด าเนินงานจะครอบคลุม การวิเคราะห์สถานการณ์ในการขับเคลื่อน 
SDGs การระบุช่องว่างการขับเคลื่อน SDGs จากสถานะในปัจจุบัน รวมทั้งการจัดท า
ข้อเสนอเชิงนโยบาย ตลอดจนพัฒนาการติดตามประเมินผลเพ่ือปรับตัวให้ทันต่อ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (dynamic) โดยมุ่งเน้นการท างานทั้งระดับ



๓.๑.๑-๑๑ 
แนวราบหรือภาพกว้าง (horizontal) คือ เป็น platform ที่น านวัตกรรมสู่การขับเคลื่อน SDGs 
ทั้งในรูปแบบการระดมความคิดเห็นและการจัดกิจกรรมระดับนานาชาติ  โดยความร่วมมือ
กับเครือข่ายผู้ เชี่ยวชาญจากต่างประเทศของ UNDP และระดับแนวดิ่งหรือเชิงลึก 
(vertical) คือ มุ่งเน้นการศึกษาและขับเคลื่อนประเด็นและความท้าทายส าคัญของ
ประเทศไทย (priority issues) ที่เกี่ยวข้องกับหลายเรื่องที่เชื่อมโยงกัน (cross-cutting) 
รวมทั้งสอดคล้องกับเป้าหมาย SDGs  

๒) ความร่ วม มื อกั บองค์ การ เพื่ อความร่ วมมื อและการพัฒนาทาง เศรษฐกิ จ  
(The Organisation for Economic Co-operation and Development: OECD) 
น าโดย ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) มีวัตถุประสงค์หลัก 
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และแบ่งปันประสบการณ์ร่วมกับ OECD เกี่ยวกับการขับเคลื่อน 
SDGs ตลอดจนมุ่งเรียนรู้การประยุกต์ใช้แนวปฏิบัติที่ดีของการพัฒนาในระดับสากลเพ่ือ 
การขับเคลื่อน SDGs ของไทยให้เกิดประสิทธิภาพและเหมาะสมกับบริบทด้านเศรษฐกิจ 
การเมือง สังคม สิ่งแวดล้อม และปัจจัยเชิงสถาบัน ทั้งในระดับประเทศ และท้องถิ่น รวมถึง
การวิเคราะห์ศักยภาพและสถานะ ตลอดจนความท้าทายที่ส าคัญของไทยในการขับเคลื่อนสู่
เป้าหมาย SDGs เพ่ือส่งเสริมบทบาทหน้าที่สร้างสรรค์ของไทยในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ 
แนวทาง และเทคนิคสมัยใหม่ในการขับเคลื่อน การติดตาม และการประเมินผลแผนและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศร่วมกับประเทศเพ่ือนบ้านในภูมิภาคและองค์กรระหว่าง
ประเทศชั้นน า 

การด าเนินความร่วมมือกับภาคีการพัฒนาระหว่างประเทศข้างต้นจะส่งเสริมศักยภาพ 
ของประเทศไทยในการก้าวสู่การเป็นประเทศที่มีการพัฒนาด้านนวัตกรรมเชิงนโยบาย  
ที่ เข้มแข็ ง ในการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาเชิ งรุกในระยะยาวที่ สอดรับกับ 
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต ทั้งนี้การกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหุ้นส่วน
การพัฒนาอย่างสม่ าเสมอนั้นยังส่งเสริมบทบาทที่ดีของไทยในการเป็นผู้น าในการสร้าง
นวัตกรรมเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนอีกด้วย 

๒.๖ การติดตามผ่านระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)  

ส านักงานฯ จะน าผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงลึกของเป้าหมายของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
กับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติไปเป็นข้อมูลประกอบ  
การเชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ในระบบ eMENSCR ที่มีข้อมูลแผนระดับ ๓ ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ข้อมูลสถิติและสถานการณ์
ต่าง ๆ รวมทั้งงานวิจัย ซึ่งภายหลังจากระบบ eMENSCR เชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ 
ในระดับเป้าหมาย จะสามารถใช้ระบบ eMENSCR เป็นเครื่องมือหลักในการวิเคราะห์ข้อมูล
ประกอบการจัดท า/พัฒนาโครงการที่ต้องมีการจัดล าดับความส าคัญ เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินการ 
ให้สามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ พร้อมส าหรับการติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อน
เป้ าหมายการพัฒนาที่ ยั่ งยืนของหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องในระดับโครงการ/การด า เนินงาน 
(Projects/Activities) น าไปสู่การวิเคราะห์หาช่องว่าง/ความซ้ าซ้อนการพัฒนาที่สามารถส่งผลต่อ 
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และเป้าหมายการพัฒนา 
ที่ยั่งยืนในคราวเดียวกันได้อย่างเป็นระบบ น าไปสู่การก าหนดนโยบาย โครงการและการด าเนินงานต่าง ๆ 
เพ่ือพัฒนาประเทศบนหลักฐานเชิงประจักษ์ต่อไป 



๓.๑.๑-๑๒ 
๓. ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

๓.๑ เห็นชอบหลักการร่างแผนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนส าหรับประเทศไทยในข้อ ๒ ตามที่
ส านักงานฯ เสนอ และมอบหมายให้ส านักงานฯ ด าเนินการจัดท าแผนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนา 
ที่ยั่งยืนส าหรับประเทศไทยในรายละเอียดร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ต่อไป 

๓.๒ เห็นชอบการยกเลิกการด าเนินงานต่าง ๆ ตามที่คณะอนุกรรมการต่าง ๆ ภายใต้คณะกรรมการเพ่ือ 
การพัฒนาที่ยั่งยืนได้เคยมีข้อสั่งการหรือมีมติ รวมทั้ง ยกเลิกการให้หน่วยงานรายงานความก้าวหน้าทุก ๆ 
๖ เดือน และให้ใช้ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) เป็นกลไกหลักในการติดตาม
ประเมินผลการขับเคลื่อนตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

๔. มติที่ประชุม 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 



 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 

๓.๒ การแต่งต้ังคณะอนุกรรมการ ๔ คณะ ตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่

ยั่งยืน (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... 



๓.๒-๑ 

ระเบียบวาระที่ ๓   เร่ืองเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระที่ ๓.๒ การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ๔ คณะ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า

ด้วยคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑. ความเป็นมา 

ตามท่ี การประชุมคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ในคราวการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ และ
ครั้ งที่  ๑/๒๕๖๑ ได้มีมติให้ เ พ่ิมเติมองค์ประกอบของ กพย. พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน 
ให้เป็นปัจจุบัน รวมถึงเพ่ิมเติมอ านาจหน้าที่ของ กพย. ในข้อ ๙(๔) นั้น สศช. ได้ด าเนินการเสนอเรื่อง 
ขอแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (ฉบับที่ ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๙ และนายกรัฐมนตรีได้ลงนามในระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการ 
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (ฉบับที ่๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษา ต่อไป  

๒. สาระส าคัญ 

เพ่ือให้การด าเนินการของคณะอนุกรรมการ ๔ คณะ ภายใต้คณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและต่อเนื่อง และสอดคล้องกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ๔ คณะ ได้แก่ ๑) คณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ๒) คณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ๓) คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนาที่ยั่งยืน และ ๔)คณะอนุกรรมการ 
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบวาระที่ ๓.๒.๑ – ๓.๒.๔  

 



 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 

๓.๒.๑ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน 



๓.๒.๑-๑ 

ระเบียบวาระที่ ๓   เร่ืองเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระที่ ๓.๒.๑  คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  

 

๑. ความเป็นมา 

ตามที่ ได้มีค าสั่งคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่ ๑/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ เพ่ือวางแนวทางการด าเนินงาน ประสาน ติดตาม 
และบูรณาการด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในแต่ละด้าน 
รวมทั้งก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืนที่สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทยและแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง นั้น เนื่องจากมีประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ 
๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้มีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงองค์ประกอบ
ของคณะอนุ กรรมการขับเคลื่ อนเป้ าหมายการพัฒนาที่ ยั่ งยืน  ทั้ งนี้  เ พ่ือ ให้ การด า เนิ นการ 
ของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง 

๒. สาระส าคัญ  

เพ่ือให้การด าเนินการของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และต่อเนื่อง อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๙ (๘) แห่งระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการ 
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงให้ยกเลิกค าสั่งคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่ ๑/๒๕๖๐  
ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมี
องค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบวาระที ่๓.๒.๑ 

๓. ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

เห็นชอบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

๔. มติที่ประชุม 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 



 

 

 

ค าสั่งคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ที่      /๒๕๖๒ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน 

 
ตามที ่ได้มีค าสั่งคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่ ๑/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ

ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ลงวันที่  ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ เพ่ือวางแนวทางการด าเนินงาน 
ประสาน ติดตาม และบูรณาการด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ในแต่ละด้าน รวมทั้งก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืนที่สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย
และแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นั้น เนื่องจากมีประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
รัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้มีมติเห็นชอบให้
ปรับปรุงคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน ทั้งนี้  เพ่ือให้การด าเนินการของ
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๙ (๘) แห่งระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการ 
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกอบกับมติของคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่ งยืน 
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ จึงให้ยกเลิกค าสั่งคณะกรรมการเพ่ือ 
การพัฒนาที่ยั่งยืน ที่ ๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

๑. องค์ประกอบ 
๑.๑ รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี ประธานอนุกรรมการ 
๑.๒ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ 

และสังคมแห่งชาติ หรือผู้แทน 
อนุกรรมการ 

๑.๓ ปลัดกระทรวงกลาโหม หรือผู้แทน อนุกรรมการ 
๑.๔ ปลัดกระทรวงการคลัง หรือผู้แทน อนุกรรมการ 
๑.๕ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ หรือผู้แทน อนุกรรมการ 
๑.๖ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หรือผู้แทน อนุกรรมการ 
๑.๗ ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ อนุกรรมการ 

 วิจัยและนวัตกรรม หรือผู้แทน อนุกรรมการ 
๑.๘ ปลัดกระทรวงคมนาคม หรือผู้แทน อนุกรรมการ 
๑.๙ ปลัดกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  

หรือผู้แทน 
อนุกรรมการ 

๑.๑๐ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม หรือผู้แทน 

 

๑.๑๑ ปลัดกระทรวงพลังงาน หรือผู้แทน อนุกรรมการ 
๑.๑๒ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ หรือผู้แทน อนุกรรมการ 

/๑.๑๓ ปลัดกระทรวง... 
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๑.๑๓ ปลัดกระทรวงมหาดไทย หรือผู้แทน อนุกรรมการ 
๑.๑๔ ปลัดกระทรวงยุติธรรม หรือผู้แทน อนุกรรมการ 
๑.๑๕ ปลัดกระทรวงแรงงาน หรือผู้แทน อนุกรรมการ 
๑.๑๖ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือผู้แทน อนุกรรมการ 
๑.๑๗ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือผู้แทน อนุกรรมการ 
๑.๑๘ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม หรือผู้แทน อนุกรรมการ 
๑.๑๙ เลขาธิการส านักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือผู้แทน 
อนุกรรมการ 

๑.๒๐ ผู้อ านวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรม 
แห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) หรือผู้แทน 

อนุกรรมการ 

๑.๒๑ ผู้อ านวยการมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย  
หรือผู้แทน 

อนุกรรมการ 

๑.๒๒ ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือผู้แทน 

อนุกรรมการ 

๑.๒๓ ผู้อ านวยการสถาบันธรรมรัฐเพ่ือการพัฒนา 
สังคมและสิ่งแวดล้อม หรือผู้แทน  

อนุกรรมการ 

๑.๒๔ ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้า
แห่งประเทศไทย หรือผู้แทน 

อนุกรรมการ 

๑.๒๕ ประธานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
หรือผู้แทน 

อนุกรรมการ 

๑.๒๖ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
หรือผู้แทน 

อนุกรรมการ 

๑.๒๗ ประธานสมาคมธนาคารไทย หรือผู้แทน อนุกรรมการ 
๑.๒๘ นายกสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็ก 

แห่งประเทศไทย หรือผู้แทน 
อนุกรรมการ 

๑.๒๙ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย 

อนุกรรมการและเลขานุการ 

๑.๓๐ ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และประสาน 
ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

อนุกรรมการและ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
๑.๓๑ เจ้าหน้าที่ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ 

และสังคมแห่งชาติ 
อนุกรรมการและ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๑.๓๒ เจ้าหน้าที่ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ 

อนุกรรมการและ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๑.๓๓ เจ้าหน้าที่ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ 

อนุกรรมการและ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๑.๓๔ เจ้าหน้าที่ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ 

อนุกรรมการและ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
/๒. อ านาจหน้าที่... 
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๒. อ านาจหน้าที่ 

 ๒.๑ วางแนวทางการด าเนินงาน ประสาน และบูรณาการด าเนินงานของหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งจัดท าแผนที่น าทางเพ่ือขับเคลื่อน 
การด าเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 ๒.๒ วิเคราะห์สถานการณ์ ปัญหา อุปสรรค และจัดท าข้อเสนอแนะมาตรการด้าน
เศรษฐศาสตร์ สังคม และกฎหมาย เพ่ือบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 ๒.๓ ประสานและบูรณาการการด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคีการพัฒนา
ต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  

 ๒.๔ เชิญบุคคลและองค์กรที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ความเห็นและแนวทางปฏิบัติในประเด็นเฉพาะทาง
ต่อคณะอนุกรรมการฯ และแต่งตั้งคณะท างาน เพ่ือช่วยเหลือในการปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม 

 ๒.๕ ปฏิบัติงานตามภารกิจอ่ืนใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ทั้งนี้ ตั้งแตบ่ัดนี้เป็นต้นไป 
     
                      สั่ง  ณ  วันที่                   พ.ศ.  

    
  พลเอก 

(ประยุทธ์ จันทร์โอชา) 
นายกรัฐมนตรี 

ประธานคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 



 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 

๓.๒.๒ คณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 



๓.๒.๒-๑ 

ระเบียบวาระที่ ๓   เร่ืองเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระที่ ๓.๒.๒  คณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของ         
 เศรษฐกิจพอเพียง 

 

๑. ความเป็นมา 

ตามท่ีได้มีค าสั่งคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่ ๒/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริม
ความเข้าใจและประเมินผลการพัฒนาที่ยั่ งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ลงวันที่  
๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เพ่ือศึกษา สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ “การพัฒนาที่ยั่งยืน” กับ “ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” และเผยแพร่องค์ความรู้ ให้เกิดการสื่อสารท าความเข้าใจอย่างกว้างขวางแก่สาธารณชนและ
กลุ่มเป้าหมายทุกระดับ รวมทั้งในเวทีประชาคมโลก รวมทั้งเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายการขับเคลื่อน
และประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน และเผยแพร่ตัวอย่างที่เป็นต้นแบบ
ความส าเร็จเพื่อน าไปสู่การเรียนรู้ขยายผลต่อไป นั้น เนื่องจากมีการปรับปรุงโครงสร้างและอ านาจหน้าที่
ของหน่วยงาน และคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้มีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงองค์ประกอบ 
ของคณะอนุกรรมการส่งเสริมความเข้าใจและประเมินผลการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้ เพ่ือให้การด าเนินการของคณะอนุกรรมการส่งเสริมความเข้าใจและประเมินผล
การพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง 

๒. สาระส าคัญ  

เพ่ือให้การด าเนินการของคณะอนุกรรมการส่งเสริมความเข้าใจและประเมินผลการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๙ (๘) 
แห่งระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงให้ยกเลิกค าสั่ง
คณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่ ๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีองค์ประกอบและ
อ านาจหน้าที ่รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบวาระที ่๓.๒.๒ 

๓. ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

เห็นชอบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

๔. มติที่ประชุม 

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

ค าสั่งคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ที่      /๒๕๖๒ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ตามที ่ได้มีค าสั่งคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่ ๒/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ

ส่งเสริมความเข้าใจและประเมินผลการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ลงวันที่  
๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เพ่ือศึกษา สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ “การพัฒนาที่ยั่งยืน” กับ “ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” และเผยแพร่องค์ความรู้  ให้ เกิดการสื่อสารท าความเข้าใจอย่างกว้างขวาง 
แก่สาธารณชนและกลุ่มเป้าหมายทุกระดับในประเทศ และในเวทีนานาชาติ รวมทั้งเสริมสร้างและพัฒนา
เครือข่ายการขับเคลื่อนและประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจน
เผยแพร่ตัวอย่างที่เป็นต้นแบบความส าเร็จเพ่ือน าไปสู่การเรียนรู้ขยายผลต่อไป นั้น เนื่องจากมีการปรับปรุง
โครงสร้างและอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน และคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้มีมติเห็นชอบให้
ปรับปรุงคณะอนุกรรมการส่งเสริมความเข้าใจและประเมินผลการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้ เพ่ือให้การด าเนินการของคณะอนุกรรมการส่งเสริมความเข้าใจและประเมินผล 
การพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๙ (๘) แห่งระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการ 
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกอบกับมติของคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่ งยืน 
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ จึงให้ยกเลิกค าสั่งคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนา
ที่ยั่งยืน ที่ ๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนา 
ที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

๑. องค์ประกอบ 
๑.๑ นางจุรี วิจิตรวาทการ ประธานอนุกรรมการ 
๑.๒ เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการประสานงาน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ หรือผู้แทน 
อนุกรรมการ 

๑.๓ ปลัดกระทรวงมหาดไทย หรือผู้แทน อนุกรรมการ 
๑.๔ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือผู้แทน อนุกรรมการ 
๑.๕ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน หรือผู้แทน อนุกรรมการ 
๑.๖ อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ หรือผู้แทน อนุกรรมการ 
๑.๗ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือผู้แทน อนุกรรมการ 
๑.๘ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือผู้แทน อนุกรรมการ 
๑.๙ เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 

หรือผู้แทน 
อนุกรรมการ 

๑.๑๐ เลขาธิการส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
หรือผู้แทน 

อนุกรรมการ 

/๑.๑๑ ผู้อ านวยการ... 



- ๒ - 
๑.๑๑ ผู้อ านวยการศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือความยั่งยืนของซีมีโอ หรือผู้แทน 
อนุกรรมการ 

๑.๑๒ ผู้อ านวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริและความมั่นคง หรือผู้แทน 

อนุกรรมการ 

๑.๑๓ ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการ 
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือผู้แทน 

อนุกรรมการ 

๑.๑๔ ผู้อ านวยการสถาบันคลังสมองของชาติ หรือผู้แทน อนุกรรมการ 
๑.๑๕ ผู้อ านวยการสถาบันธรรมรัฐเพ่ือการพัฒนา 

สังคมและสิ่งแวดล้อม หรือผู้แทน 
อนุกรรมการ 

๑.๑๖ ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้า
แห่งประเทศไทย หรือผู้แทน 

อนุกรรมการ 

๑.๑๗ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือผู้แทน อนุกรรมการ 
๑.๑๘ ประธานสมาคมธนาคารไทย หรือผู้แทน อนุกรรมการ 
๑.๑๙ ประธานสถาบันไทยพัฒน์ หรือผู้แทน อนุกรรมการ 
๑.๒๐ ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

หรือผู้แทน 
อนุกรรมการ 

๑.๒๑ นายวัชรมงคล เบญจธนะฉัตร์ อนุกรรมการ 
๑.๒๒ นางสุวรรณี ค าม่ัน อนุกรรมการ 
๑.๒๓ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ 

และสังคมแห่งชาติ หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย 
อนุกรรมการและ
เลขานุการ 

๑.๒๔ ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์การพัฒนาความเสมอภาค
และความเท่าเทียมทางสังคม 

อนุกรรมการและ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
๑.๒๕ เจ้าหน้าที่ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ 

และสังคมแห่งชาติ 
อนุกรรมการและ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๑.๒๖ เจ้าหน้าที่ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ 

อนุกรรมการและ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๑.๒๗ เจ้าหน้าที่ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ 

อนุกรรมการและ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๑.๒๘ เจ้าหน้าที่ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ 

อนุกรรมการและ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๒. อ านาจหน้าที่ 
 ๒.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดการองค์ความรู้การพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง 

๒.๒ เสริมสร้างและเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ และการตระหนักรู้ต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่ทุกกลุ่มเป้าหมายและทุกระดับ ทั้งภายในประเทศและนานาชาต ิ 

 ๒.๓ ส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้และการพัฒนาเครือข่ายการประยุกต์ใช้หลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

/๒.๔ เชิญบุคคล... 



- ๒ - 
 ๒.๔ เชิญบุคคลและองค์กรที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ความเห็นและแนวทางปฏิบัติในประเด็นเฉพาะทาง

ต่อคณะอนุกรรมการฯ และแต่งตั้งคณะท างาน เพ่ือช่วยเหลือในการปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม 
 ๒.๕ ปฏิบัติงานตามภารกิจอ่ืนใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ทั้งนี้ ตั้งแตบ่ัดนี้เป็นต้นไป 
     
                      สั่ง  ณ  วันที่                   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

    
  พลเอก 

(ประยุทธ์ จันทร์โอชา) 
นายกรัฐมนตรี 

ประธานคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 



 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 

๓.๒.๓ คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน 



๓.๒.๓-๑ 
ระเบียบวาระที่ ๓   เร่ืองเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระที่ ๓.๒.๓  คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

๑. ความเป็นมา 

ตามที่ได้มีค าสั่งคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่ ๓/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนา
ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เพ่ือติดตามข้อมูล
และสถานการณ์การพัฒนาตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืนของคณะกรรมาธิการด้านสถิติของสหประชาชาติ และ
วางแนวทางการจัดท าฐานข้อมูลกลางของประเทศ และการจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน รวมทั้งพัฒนาฐานข้อมูล
และสถิติของประเทศให้มีความทันสมัย เพ่ือรองรับการจัดท าเป้าหมายและตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืน  
ของสหประชาชาติ ทั้งในระดับประเทศ และระดับท้องถิ่น นั้น  เนื่องจากมีการปรับปรุงโครงสร้างและ
อ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน และคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้มีมติเห็นชอบให้ปรับปรุง
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน เพ่ือให้การด าเนินการของ
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และต่อเนื่อง 

๒.  สาระส าคัญ 

เพ่ือให้การด าเนินการของคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง อาศัยอ านาจตามความในข้อ  ๙ (๘) แห่งระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงให้ยกเลิกค าสั่งคณะกรรมการ
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ที ่๓/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม
และประเมินผลการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
แนบวาระท่ี ๓.๒.๓ 

๓.   ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  เห็นชอบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนาที่ยั่งยืน 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

๔.  มติที่ประชุม 

             
             
             
             
             

 
 

 



 

 

 

ค าสั่งคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ที่      /๒๕๖๒ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 
ตามที่  ได้มีค าสั่ งคณะกรรมการเ พ่ือการพัฒนาที่ยั่ งยืน  ที่  ๓/๒๕๕๘ เรื่อง  แต่ งตั้ ง

คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเ พ่ือสนับสนุนการพัฒนาที่ ยั่ งยืน  ลงวันที่  
๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เพ่ือติดตามข้อมูลและสถานการณ์การพัฒนาตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
คณะกรรมาธิการด้านสถิติของสหประชาชาติ และวางแนวทางการจัดท าฐานข้อมูลกลางของประเทศ 
และการจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน รวมทั้ งพัฒนาฐานข้อมูลและสถิติของประเทศให้มีความทันสมัย  
เพ่ือรองรับการจัดท าเป้าหมายและตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ ทั้งในระดับประเทศ 
และระดับท้องถิ่น นั้น เนื่องจากมีการปรับปรุงโครงสร้างและอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน และ
คณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้มีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน เพ่ือให้การด าเนินการของคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๙ (๘) แห่งระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการ 
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกอบกับมติของคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่ งยืน 
ในการประชุมครั้งที่  ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่  ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ จึงให้ยกเลิกค าสั่งคณะกรรมการ 
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่ ๓/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ติดตามและประเมินผลการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

๑. องค์ประกอบ 
๑.๑ นายทวีศักดิ ์กออนันตกูล ประธานอนุกรรมการ 
๑.๒ ปลัดกระทรวงการคลัง หรือผู้แทน อนุกรรมการ 
๑.๓ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง 

ของมนุษย์ หรือผู้แทน 
อนุกรรมการ 

๑.๔ ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรม หรือผู้แทน 

อนุกรรมการ 

๑.๕ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือผู้แทน อนุกรรมการ 
๑.๖ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

หรือผู้แทน 
อนุกรรมการ 

๑.๗ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
หรือผู้แทน 

อนุกรรมการ 

๑.๘ ปลัดกระทรวงพลังงาน หรือผู้แทน อนุกรรมการ 
๑.๙ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ หรือผู้แทน อนุกรรมการ 

๑.๑๐ ปลัดกระทรวงมหาดไทย หรือผู้แทน อนุกรรมการ 

/๑.๑๑ ปลัดกระทรวง... 
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๑.๑๑ ปลัดกระทรวงแรงงาน หรือผู้แทน อนุกรรมการ 
๑.๑๒ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม หรือผู้แทน อนุกรรมการ 
๑.๑๓ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือผู้แทน อนุกรรมการ 
๑.๑๔ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือผู้แทน อนุกรรมการ 
๑.๑๕ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม หรือผู้แทน อนุกรรมการ 
๑.๑๖ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย หรือผู้แทน อนุกรรมการ 
๑.๑๗ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน หรือผู้แทน อนุกรรมการ 
๑.๑๘ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือผู้แทน อนุกรรมการ 
๑.๑๙ เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการพัฒนา 

ระบบราชการ หรือผู้แทน 
อนุกรรมการ 

๑.๒๐ ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการ 
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือผู้แทน 

อนุกรรมการ 

๑.๒๑ ผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติ หรือผู้แทน อนุกรรมการ 
๑.๒๒ ผู้อ านวยการสถาบันธรรมรัฐเพ่ือการพัฒนา 

สังคมและสิ่งแวดล้อม หรือผู้แทน 
อนุกรรมการ 

๑.๒๓ ผู้อ านวยการส านักงานกิจการยุติธรรม หรือผู้แทน อนุกรรมการ 
๑.๒๔ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ 

และสังคมแห่งชาติ หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย 
อนุกรรมการและ 
เลขานุการ 

๑.๒๕ ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  หรือผู้แทน 

อนุกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๑.๒๖ ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์ชาติ 
และการปฏิรูปประเทศ 

อนุกรรมการและ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
๑.๒๗ เจ้าหน้าที่ส านักงานสถิติแห่งชาติ อนุกรรมการและ 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
๑.๒๘ เจ้าหน้าที่ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ 

และสังคมแห่งชาติ 
อนุกรรมการและ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๑.๒๙ เจ้าหน้าที่ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ 

อนุกรรมการและ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๑.๓๐ เจ้าหน้าที่ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ 

อนุกรรมการและ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๒. อ านาจหน้าที่ 
 ๒.๑ ก ากับการพัฒนาข้อมูลตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนให้มีความทันสมัย รวมทั้งให้

ค าแนะน าและข้อเสนอแนะในการพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการข้อมูล ส าหรับการ
ขับเคลื่อนเพ่ือบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และการรายงานสถานการณ์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
บนหลักฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ 

 ๒.๒ ก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืนที่สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย 
เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  

/๒.๓ ก าหนดแนวทาง... 
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 ๒.๓ ก าหนดแนวทางในการติดตามประเมินผลตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และจัดท า

รายงานผลการด าเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 ๒.๔ เชิญบุคคลและองค์กรที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ความเห็นและแนวทางปฏิบัติในประเด็นเฉพาะทาง

ต่อคณะอนุกรรมการฯ และแต่งตั้งคณะท างาน เพ่ือช่วยเหลือในการปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม 
 ๒.๕ ปฏิบัติงานตามภารกิจอ่ืนใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ทั้งนี้ ตั้งแตบ่ัดนี้เป็นต้นไป 
     
                      สั่ง  ณ  วันที่                   พ.ศ.  

    
  พลเอก 

(ประยุทธ์ จันทร์โอชา) 
นายกรัฐมนตรี 

ประธานคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 



 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 

๓.๒.๔ คณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อม 
ระดับยุทธศาสตร์ 



๓.๒.๔-๑ 

ระเบียบวาระที่ ๓   เร่ืองเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระที่ ๓.๒.๔  คณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

 
๑. ความเป็นมา 

ตามท่ีได้มีค าสั่งคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้มีค าสั่งที่ ๒/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  เพ่ือเสนอแนะกลไก กระบวนการ 
ขั้นตอน หลักเกณฑ ์และวิธีการในการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ให้ชัดเจน เพ่ือผลักดันให้มี
การขับเคลื่อนและน าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์มาใช้กับการวางแผนพัฒนาประเทศนั้น 
เนื่องจากมีการปรับปรุงโครงสร้างและอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน และคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ได้มีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
เพ่ือให้การด าเนินการของคณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ เป็นไปด้วย 
ความเรียบร้อยและต่อเนื่อง 

๒.  สาระส าคัญ 

เพ่ือให้การด าเนินการของคณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  เป็นไปด้วย 
ความเรียบร้อยและต่อเนื่อง อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๙ (๘) แห่งระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
คณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงให้ยกเลิกค าสั่งคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน ที ่๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ โดยมีองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบวาระที่ ๓.๒.๔ 

๓.   ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  เห็นชอบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

๔.  มติที่ประชุม 

  

  

  

  

  

  

  

 



/๑.๑๑ ปลัดกระทรวง... 

 

 
 

 

 

ค าสั่งคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ที่       /๒๕๖๒ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
----------------------------- 

ตามที่ ได้มีค าสั่งคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่ ๒/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เพ่ือเสนอแนะกลไก กระบวนการ ขั้นตอน 
หลักเกณฑ์ และวิธีการในการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ให้ชัดเจน เพ่ือผลักดันให้มี 
การขับเคลื่อนและน าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์มาใช้กับการวางแผนพัฒนาประเทศ นั้น เนื่องจาก 
มีการปรับปรุงโครงสร้างและอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน และคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้มีมติ
เห็นชอบให้ปรับปรุงคณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ เพ่ือให้การด าเนินการของ
คณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๙ (๘) แห่งระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการ 
เ พ่ือการพัฒนาที่ ยั่ งยืน  พ.ศ.  ๒๕๕๖ ประกอบกับมติของคณะกรรมการเ พ่ือการพัฒนาที่ ยั่ งยืน 
ในการประชุมครั้ งที่  ๑/๒๕๖๒ เมื่ อวันที่  ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ จึ ง ให้ยกเลิกค าสั่ งคณะกรรมการ 
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่ ๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ โดยมีองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

๑. องค์ประกอบ 

๑.๑ นายปีติพงศ์ พ่ึงบุญ ณ อยุธยา ประธานอนุกรรมการ 
๑.๒ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รองประธานอนุกรรมการร่วม 
๑.๓ เลขาธิการสภาพัฒนาการ รองประธานอนุกรรมการร่วม 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๑.๔ เลขาธิการส านักงานนโยบายและ อนุกรรมการ 

แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือผู้แทน 
๑.๕ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ อนุกรรมการ 

และสังคมแห่งชาติ หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย 
๑.๖ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม อนุกรรมการ 

และความมั่นคงของมนุษย์ หรือผู้แทน 
๑.๗ ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ อนุกรรมการ 

วิจัยและนวัตกรรม หรือผู้แทน 
๑.๘ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือผู้แทน อนุกรรมการ 
๑.๙ ปลัดกระทรวงคมนาคม หรือผู้แทน อนุกรรมการ 
๑.๑๐ ปลัดกระทรวงพลังงาน หรือผู้แทน อนุกรรมการ 
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/๒.๔ เชิญบุคคล... 

๑.๑๑ ปลัดกระทรวงมหาดไทย หรือผู้แทน อนุกรรมการ  
๑.๑๒ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือผู้แทน อนุกรรมการ 
๑.๑๓ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม หรือผู้แทน อนุกรรมการ 
๑.๑๔ ผู้อ านวยการมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย หรือผู้แทน อนุกรรมการ 
๑.๑๕ ประธานหอการค้าไทยและ อนุกรรมการ 

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หรือผู้แทน 
๑.๑๖ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือผู้แทน อนุกรรมการ 
๑.๑๗ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย อนุกรรมการ 

หรือผู้แทน 
๑.๑๘ ศาสตราจารย์ สนิท อักษรแก้ว อนุกรรมการ 
๑.๑๙ ศาสตราจารย์ อ านาจ วงศ์บัณฑิต อนุกรรมการ 
๑.๒๐ รองศาสตราจารย์ จุรี วิจิตรวาทการ อนุกรรมการ 
๑.๒๑ รองศาสตราจารย์ บรรณโศภิษฐ์ เมฆวิชัย อนุกรรมการ 
๑.๒๒ รองศาสตราจารย์ สุทิน อยู่สุข อนุกรรมการ 
๑.๒๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรวดี โรจนกนันท์ อนุกรรมการ 
๑.๒๔ นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ อนุกรรมการ 
๑.๒๕ นายวิเทศ ศรีเนตร อนุกรรมการ 
๑.๒๖ นางสาวลดาวัลย์ ค าภา อนุกรรมการ 
๑.๒๗ นายสันติ บุญประคับ อนุกรรมการ 
๑.๒๘ ผู้อ านวยการกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ อนุกรรมการ 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส านักงานนโยบาย และเลขานุการร่วม 
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๑.๒๙ ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์การพัฒนา อนุกรรมการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และเลขานุการร่วม 
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

๑.๓๐ เจ้าหน้าที่ส านักงานนโยบายและแผน อนุกรรมการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้ช่วยเลขานุการร่วม 

๑.๓๑ เจ้าหน้าที่ส านักงานสภาพัฒนาการ อนุกรรมการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และผู้ช่วยเลขานุการร่วม 

๒. อ ำนำจหน้ำที่ 

๒.๑ เสนอแนะกลไก กระบวนการ ขั้นตอน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการจัดท าการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ให้ชัดเจน เพ่ือผลักดันให้มีการขับเคลื่อนและน าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์มาใช้กับการวางแผนพัฒนาประเทศ 

๒.๒ ก าหนดประเภทของยุทธศาสตร์/แผน/แผนงานและพ้ืนที่ที่ควรท าการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

๒.๓ เสนอแนะองค์กรและกลไกในการพิจารณาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
รวมทั้งระเบียบที่เก่ียวข้อง 



- ๓ - 
 

๒.๔ เชิญบุคคลและองค์กรที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ข้อมูล ความเห็น และแนวทางปฏิบัติในประเด็น
เฉพาะทางต่อคณะอนุกรรมการฯ และแต่งตั้งคณะท างาน เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตามความเหมาะสม 

๒.๕ ปฏิบัติงานตามภารกิจอ่ืนใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 

สั่ง  ณ  วันที่                   พ.ศ.   

 

  พลเอก 

(ประยุทธ์ จันทร์โอชา) 
นายกรัฐมนตรี 

ประธานคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 


