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แบบสรุปรายช่ือผู้ประสานงานหลักของกรุงเทพมหานคร 
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในส่วนของกระทรวงมหาดไทย 

 

เป้าหมายหลัก (Goal) เป้าหมายย่อย (Target) รายช่ือผู้แทนของกรุงเทพมหานคร 
เป้าหมายหลักที่ 2 ยุติความหิวโหย 
บรรลุความมั ่นคงทางอาหาร และ
ยกระด ับโภชนาการ และส ่งเสริม
เกษตรกรรมที่ยั่งยืน 

เป้าหมายย่อยที่ 2.1 ยุติความหิวโหยและ
สร้างหลักประกันให้ทุกคน โดยเฉพาะคนที่
ยากจนและอยู ่ ในภาวะเปราะบาง อัน
รวมถึงทารก ได้เข้าถึงอาหารที่ปลอดภัย มี
โภชนาการ และเพียงพอตลอดทั้งปี ภายใน
ปี พ.ศ. 2573 

นายวชัรนนท์ วุฒิวงศ์พัฒนา 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
สำนักอนามัย 
โทรศัพท์ 0-2203-2845 

เป้าหมายย่อยที่ 2.2 ยุติภาวะทุพ
โภชนาการทุกรูปแบบและแก้ไขปัญหา
ความต้องการสารอาหารของหญิงวัยรุ่น 
หญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตรและผู้สูงอายุ 
ภายในปี พ.ศ. 2573 รวมถึงบรรลุ
เป้าหมายที่ตกลงร่วมกันระหว่างประเทศว่า
ด้วยภาวะเตี้ย (Stunting) และแคระแกร็น 
(Wasting) ในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ภายในปี 
พ.ศ. 2568 

นางสาวณัฐธิดา  ผิวเหลือง 
นักวิชาการสาธารณสุขปฏบิัติการ 
สำนักการแพทย ์
โทรศัพท์ 0-2220-7563 
นายวชัรนนท์ วุฒิวงศ์พัฒนา 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
สำนักอนามัย 
โทรศัพท์ 0-2203-2845 

เป้าหมายหลักที่ 3 สร้างหลักประกัน
การมีสุขภาวะที่ดี และส่งเสริมความ
เป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัย 

เป้าหมายย่อยที่ 3.1 ลดอัตราการตายของ
มารดาทั่วโลกให้ต่ำกว่า  70 คน ต่อการ
เกิดมีชีพ 100,000 คน ภายในปี พ.ศ. 
2573 

นางสาวณัฐธิดา  ผิวเหลือง 
นักวิชาการสาธารณสุขปฏบิัติการ 
สำนักการแพทย ์
โทรศัพท์ 0-2220-7563 

เป้าหมายย่อยที่ 3.2 ยุติการตายที่ป้องกัน
ได้ของทารกแรกเกิดและเด็กอายุต่ำกว่า 5 
ปี โดยทุกประเทศมุ่งลดอัตราการตายใน
ทารกลงให้ต่ำถึง 12 คน ต่อการเกิดมีชีพ 
1,000 คน และลดอัตราการตายในเด็ก
อายุ ต่ำกว่า 5 ปี ลงให้ต่ำถึง 25 คน ต่อ
การเกิดมีชีพ 1,000 คน ภายในปี พ.ศ. 
2573 

นางสาวณัฐธิดา  ผิวเหลือง 
นักวิชาการสาธารณสุขปฏบิัติการ 
สำนักการแพทย ์
โทรศัพท์ 0-2220-7563 

เป้าหมายย่อยที่ 3.3 ยุติการแพร่กระจาย
ของเอดส์ วัณโรค มาลาเรีย และโรคเขต
ร้อนที่ถูกละเลย และต่อสู้กับโรคตับอักเสบ 
โรคติดต่อทางน้ำ และโรคติดต่ออื ่น ๆ 
ภายในปี พ.ศ. 2573 

1.นายวัชรนนท์ วฒุิวงศ์พฒันา 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
สำนักอนามัย 
โทรศัพท์ 0-2203-2845 
2. นายเจษฎา  ฮึ่งฮก 
นักวิชาการสาธารณสุขปฏบิัติการ 
สำนักการแพทย ์
โทรศัพท์ 0-2220-7563 
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เป้าหมายหลัก (Goal) เป้าหมายย่อย (Target) รายช่ือผู้แทนของกรุงเทพมหานคร 
เป้าหมายหลักที่ 3 สร้างหลักประกัน
การมีสุขภาวะที่ดี และส่งเสริมความ
เป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัย 

เป้าหมายย่อยที่ 3.4 ลดการตายก่อนวัย
อันควรจากโรคไม่ติดต่อให้ลดลงหนึ ่งใน
สาม ผ่านทางการป้องกันและการรักษาโรค 
และสนับสนุนสุขภาพจิตและความเป็นอยู่  
ที่ดีภายในปี พ.ศ. 2573 

1.นายวัชรนนท์ วฒุิวงศ์พฒันา 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
สำนักอนามัย 
โทรศัพท์ 0-2203-2845 
2.นางสาวณัฐธิดา  ผิวเหลือง 
นักวิชาการสาธารณสุขปฏบิัติการ 
สำนักการแพทย ์
โทรศัพท์ 0-2220-7563 

เป ้าหมายย่อยท ี ่  3.5 เสร ิมสร ้างการ
ป้องกันและการรักษาการใช้สารในทางทีผ่ดิ 
ซึ่งรวมถึงการใช้ยาเสพติดในทางที่ผิดและ
การใช้แอลกอฮอล์ในทางที่เป็นอันตราย 

1.นายวัชรนนท์ วฒุิวงศ์พฒันา 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
สำนักอนามัย 
โทรศัพท์ 0-2203-2845 
2.นางสาวณัฐธิดา  ผิวเหลือง 
นักวิชาการสาธารณสุขปฏบิัติการ 
สำนักการแพทย ์
โทรศัพท์ 0-2220-7563 

เป้าหมายย่อยที ่ 3.7 สร้างหลักประกัน
ถ้วนหน้าในการเข้าถึงบริการสุขภาวะทาง
เพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ รวมถึงการ
วางแผนครอบครัว ข้อมูลข่าวสารและ
ความร ู ้  และการบ ู รณาการอนามั ย 
การเจริญพันธุ์ในยุทธศาสตร์และแผนงาน
ระดับชาติ ภายในปี พ.ศ. 2573 

1.นายวัชรนนท์ วฒุิวงศ์พฒันา 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
สำนักอนามัย 
โทรศัพท์ 0-2203-2845 
2.นางสาวณัฐธิดา  ผิวเหลือง 
นักวิชาการสาธารณสุขปฏบิัติการ 
สำนักการแพทย ์
โทรศัพท์ 0-2220-7563 

เป ้ าหมายย ่ อยท ี ่  3.8 บรรล ุ กา รมี
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า รวมถึงการ
ป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน การเข้าถึง
การบร ิการส า ธ า ร ณ ส ุ ข จ ำ เ ป ็ น ท ี ่ ม ี
คุณภาพ และเข้าถึงยาและวัคซีนจำเป็น
ที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ และมี
ราคาที่สามารถซื้อหาได้ 

1.นายวัชรนนท์ วฒุิวงศ์พฒันา 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
สำนักอนามัย 
โทรศัพท์ 0-2203-2845 
2.นางสาวณัฐธิดา  ผิวเหลือง 
นักวิชาการสาธารณสุขปฏบิัติการ 
สำนักการแพทย ์
โทรศัพท์ 0-2220-7563 

เป้าหมายย่อยที่ 3.A เพิ่มความเข้มแข็งใน
การดำเนินงานตามกรอบอนุสัญญาของ
องค์การอนามัยโลกว่าด้วยการควบคุม
ยาสูบในทุกประเทศตามความเหมาะสม 

1.นายวัชรนนท์ วฒุิวงศ์พฒันา 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
สำนักอนามัย 
โทรศัพท์ 0-2203-2845 
2.นางสาวณัฐธิดา  ผิวเหลือง 
นักวิชาการสาธารณสุขปฏบิัติการ 
สำนักการแพทย ์
โทรศัพท์ 0-2220-7563 
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เป้าหมายหลัก (Goal) เป้าหมายย่อย (Target) รายช่ือผู้แทนของกรุงเทพมหานคร 
เป้าหมายหลักที่ 3 สร้างหลักประกัน
การมีสุขภาวะที่ดี และส่งเสริมความ
เป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัย 

เป้าหมายย่อยที ่ 3.B สนับสนุนการวิจัย
และการพ ัฒนาว ัคซ ีนและยาสำหรับ
โรคติดต่อและไม่ติดต่อที ่ส ่งผลกระทบ
โดยตรงต่อประเทศกำลังพัฒนา ให้มีการ
เข ้าถ ึงยาและว ัคซ ีนจำเป ็นในราคาที่
สามารถซื้อหาได้ตามปฏิญญาโดฮาว่าด้วย
ความตกลงทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้อง
กับการค้า (TRIPS) และการสาธารณสุข ซึ่ง
เน้นย้ำสิทธิสำหรับประเทศกำลังพัฒนาที่
จะใช้บทบัญญัติในความตกลง TRIPS อย่าง
เต็มที่ในเรื ่องการผ่อนปรนเพื่อจะปกป้อง
ส ุขภาพสาธารณะ และโดยเฉพาะการ
เข้าถึงยาโดยถ้วนหน้า 

นายเจษฎา  ฮึ่งฮก 
นักวิชาการสาธารณสุขปฏบิัติการ 
สำนักการแพทย ์
โทรศัพท์ 0-2220-7563 

เป ้าหมายย่อยที ่  3.C เพ ิ ่มการใช ้เงิน
สนับสนุนด้านสุขภาพ และการสรรหา การ
พ ัฒนา การฝ ึกฝน และการเก ็บร ักษา
กำลังคนด้านสุขภาพในประเทศกำลังพัฒนา 
โดยเฉพาะอย่างยิ ่งในประเทศพัฒนาน้อย
ที่สุดและรัฐกำลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก 

นางศิริลักษณ์  แสงสุริยงค์ 
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
สำนักการแพทย ์
โทรศัพท์ 0-2224-9710 

เป้าหมายย่อยที่ 3.D เสริมขีดความสามารถ
ของทุกประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศ
กำลังพัฒนาในด้านการแจ้งเตือนล่วงหน้า 
การลดความเสี่ยง และการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงด้านสุขภาพ ทั้งในระดับประเทศ
และระดับโลก 

1.นางสาววิภา  นันตะ๊รัตน์ 
นักวิชาการสาธารณสุขปฏบิัติการ 
สำนักการแพทย ์
โทรศัพท์ 0-2220-7563 
2.นายเจริญ ฆ้องชะฎา 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
สำนักวฒันธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว 
โทรศัพท์ 0-2203-2726 
3.นายวัชรนนท์ วฒุิวงศ์พฒันา 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
สำนักอนามัย 
โทรศัพท์ 0-2203-2845 
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เป้าหมายหลัก (Goal) เป้าหมายย่อย (Target) รายช่ือผู้แทนของกรุงเทพมหานคร 
เป้าหมายหลักที่ 4 สร้างหลักประกันว่า
ทุกคนมีการศึกษาที ่มีคุณภาพอย่าง
ครอบคล ุ มและ เท ่ า เ ท ี ยม  และ
สนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 

เป้าหมายย่อยที่ 4.7 สร้างหลักประกันว่า
ผู ้เร ียนทุกคนได้รับความรู ้และทักษะที่
จำเป็นสำหรับส่งเสริมการพัฒนาที่ยั ่งยืน 
รวมไปถึง การศึกษาสำหรับการพัฒนาที่
ย ั ่งย ืนและการมีว ิถ ีช ีว ิตท ี ่ย ั ่งย ืน ส ิทธิ
มนุษยชน ความเสมอภาคระหว่างเพศ การ
ส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความสงบสุขและการ
ไม่ใช้ความรุนแรง การเป็นพลเมืองของโลก 
และความชื่นชมในความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมและการที่วัฒนธรรมมีส่วนช่วยให้
เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในปี พ.ศ.2573 

นายเจริญ ฆ้องชะฎา 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
สำนักวฒันธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว 
โทรศัพท์ 0-2203-2726 

เป้าหมายหลักที่ 5 บรรลุความเสมอ
ภาคระหว่างเพศ และเพิ่มบทบาทของ
สตรีและเด็กหญิงทุกคน 

เป้าหมายย่อยที่ 5.6 สร้างหลักประกันว่าจะมี
การเข้าถึงสุขภาวะทางเพศและอนามัยการเจริญ
พันธุ์ และสิทธิดา้นการเจริญพันธุ์โดยถ้วนหน้า 
ตามที่ตกลงในแผนปฏิบัติการของการประชุม
นานาชาติวา่ด้วยประชากรและการพัฒนา และ
แผนปฏิบัติการปักกิ่งและเอกสารผลลัพธ์ของ
การประชุมทบทวนเหล่านั้น 

1.นายวัชรนนท์ วฒุิวงศ์พฒันา 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
สำนักอนามัย 
โทรศัพท์ 0-2203-2845 
2.นางสาวณัฐธิดา  ผิวเหลือง 
นักวิชาการสาธารณสุขปฏบิัติการ 
สำนักการแพทย ์
โทรศัพท์ 0-2220-7563 

เป้าหมายหลักที่ 6 สร้างหลักประกัน
เรื ่องน้ำและการสุขาภิบาล ให้มีการ
จัดการอย่างยั่งยืน และมีสภาพพร้อม
ใช้สำหรับทุกคน 

เป้าหมายย่อยที่ 6.1 บรรลุเป้าหมาย     
การให้ทุกคนเข้าถึงน้ำดื่มที่ปลอดภัย       
และมีราคาทีส่ามารถซื้อหาได้ ภายในปี 
พ.ศ. 2573 

นายวชัรนนท์ วุฒิวงศ์พัฒนา 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
สำนักอนามัย 
โทรศัพท์ 0-2203-2845 

เป้าหมายย่อยที่ 6.2 บรรลุเปา้หมายการให้
ทุกคนเข้าถึงการสุขาภิบาลและสขุอนามัยที่
พอเพียงและเป็นธรรม และยตุิการขับถ่าย
ในที่โล่ง โดยให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อ
ความต้องการของผู้หญิง เด็กหญิง และ
กลุ่มที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง ภายใน
ปี พ.ศ. 2573 

นายวชัรนนท์ วุฒิวงศ์พัฒนา 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
สำนักอนามัย 
โทรศัพท์ 0-2203-2845 
 

เป้าหมายหลักที่ 9 สร้างโครงสร้าง
พ ื ้นฐานท ี ่ม ีความย ืดหย ุ ่นต ่อการ
เปลี ่ยนแปลง ส ่งเสร ิมการพัฒนา
อุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน 
และส่งเสริมนวัตกรรม 

เป้าหมายย่อยที่ 9.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่
มีคุณภาพ เชื่อถือได้ ยั่งยืนและมีความต้านทาน
และยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึง
โครงสร้างพื้นฐานของภูมิภาคและที่ข้ามเขตแดน 
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความ
เป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ โดยเฉพาะการเข้าถึงได้ใน
ราคาที่สามารถจ่ายได้และเท่าเทียมสำหรับทุกคน 
 
 
 

นายสำราญ  ทวีกาญจน์   
หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและประเมินผล 
สำนักการจราจรและขนส่ง 
โทรศัพท์ 0-2354-1212 
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เป้าหมายหลัก (Goal) เป้าหมายย่อย (Target) รายช่ือผู้แทนของกรุงเทพมหานคร 
เป้าหมายหลักที่ 11 ทำให้เมือง
และการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ มี
ความครอบคลุม ปลอดภัย ยืดหยุ่นต่อ
การเปลี่ยนแปลง และยั่งยืน 

เป้าหมายย่อยที่ 11.1 สร้างหลักประกัน
ว่าทุกคนเข้าถึงที่อยู่อาศัยและการบริการ
พื้นฐานที่เพียงพอ ปลอดภัย ในราคาที่
สามารถจ่ายได้ และยกระดับชุมชนแออัด 
ภายในปี พ.ศ. 2573 

1. นายภราดร  ณ สงขลา 
นักพัฒนาสังคมชำนาญการ 
สำนักพฒันาสังคม 
โทรศัพท์  0 2247 9451   
2. นางสาวศิราวดี  รัตนกำเนิด 
นักพัฒนาสังคมชำนาญการ 
สำนักพฒันาสังคม 
โทรศัพท์  0 2247 9451   

เป้าหมายย่อยที่ 11.2 จัดให้ทุกคนเข้าถึงระบบ
คมนาคมขนส่งที่ยั่งยืน เข้าถึงได้ปลอดภัย ใน
ราคาที่สามารถจ่ายได้ พัฒนาความปลอดภัยทาง
ถนน ขยายการขนส่งสาธารณะ และคำนึงถึงกลุ่ม
คนที่อยู่ในสถานการณ์ที่เปราะบาง ผู้หญิง เด็ก   
ผู้พิการ และผู้สูงอายุ ภายในปี พ.ศ. 2573 

นายสำราญ  ทวีกาญจน์   
หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและประเมินผล 
สำนักการจราจรและขนส่ง 
โทรศัพท์ 0-2354-1212 
 

เป้าหมายย่อยที่ 11.3 ยกระดับการ
พัฒนาเมืองและขีดความ สามารถให้
ครอบคลุมและยั่งยนื เพื่อการวางแผนและ
การบริหารจัดการการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์
อย่างมีส่วนร่วม บูรณาการและยั่งยืนในทุก
ประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2573 

1. นางสาวรัตตญา  เทวรักษ ์
นักผังเมืองปฏิบัติการ 
สำนักการวางผงัและพฒันาเมือง 
โทรศัพท์ 0-2354-1285-88 
2. นายชุมพล  เลิกบางพลัด 
นักวิชาการแผนทีช่ำนาญการ 
สำนักการวางผงัและพฒันาเมือง 
โทรศัพท์ 0-2354-1272 
3. นายวิลาส  ทิพย์อำพร   
นักวิเคราะห์ผังเมืองชำนาญการ 
สำนักการวางผงัและพฒันาเมือง 
โทรศัพท์ 0-2354-1285-88 
4. นางสาวกัญญารัตน์  ศรีธินนท์ 
นักผังเมืองปฏิบัติการ 
สำนักการวางผงัและพฒันาเมือง 
โทรศัพท์ 0-2354-1285-88 

เป้าหมายย่อยที่ 11.4 เสริมความ
พยายามในการปกป้องและคุ้มครอง
มรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ   
ของโลก 

นายเจริญ ฆ้องชะฎา 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
สำนักวฒันธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว 
โทรศัพท์ 0-2203-2726 
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เป้าหมายหลัก (Goal) เป้าหมายย่อย (Target) รายช่ือผู้แทนของกรุงเทพมหานคร 
เป้าหมายหลักที่ 11 ทำให้เมือง
และการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ มี
ความครอบคลุม ปลอดภัย ยืดหยุ่นต่อ
การเปลี่ยนแปลง และยั่งยืน 

เป้าหมายย่อยที่ 11.5 ลดจำนวนผู้เสียชีวิต
และผู้ที่ได้รับผลกระทบ ตลอดจนลดความ
สูญเสียโดยตรงทางเศรษฐกิจเทยีบเคียงกับ 
GDP ของโลกที่เกิดจากภัยพิบัต ิซึ่งรวมถึง
ภัยพิบัติที่เก่ียวกับนำ้ โดยมุง่เปา้ปกป้องคน
จนและคนที่อยู่ในสถานการณ์ทีเ่ปราะบาง 
ภายในปี พ.ศ. 2573 

1.นายสำราญ  ทวีกาญจน์   
หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและประเมินผล 
สำนักการจราจรและขนส่ง 
โทรศัพท์ 0-2354-1212 
2.นายไชยอนันต์ โพธิ์ทอง 
พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน 
สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
โทรศัพท์  02-2797302   

เป้าหมายย่อยที่ 11.6 ลดผลกระทบทางลบ
ของเมืองต่อสิ ่งแวดล้อมต่อหัวประชากร 
รวมถึงการให้ความสำคัญกับค ุณภาพ
อากาศ และการจัดการขยะมูลฝอย และ
ของเสียอ่ืน ๆ ภายในปี พ.ศ. 2573 

1.นางสาวณัฐชา  วงศท์อง 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
สำนักสิง่แวดล้อม 
โทรศัพท์ 0-2203-2923 
2.นางสาวรัตตญา  เทวรักษ ์
นักผังเมืองปฏิบัติการ 
สำนักการวางผงัและพฒันาเมือง 
โทรศัพท์ 0-2354-1285-88 

เป้าหมายย่อยที่ 11.7 จัดให้มีการเข้าถึง
พื้นที่สาธารณะสีเขียว ที่ปลอดภัย 
ครอบคลุมและเข้าถึงได้โดยถ้วนหน้า 
โดยเฉพาะสำหรับผู้หญิง เด็ก คนชรา     
และผู้พิการ ภายในปี พ.ศ. 2573 

นางสาวณัฐชา  วงศ์ทอง 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
สำนักสิง่แวดล้อม 
โทรศัพท์ 0-2203-2923 

เป้าหมายย่อยที่ 11.A สนับสนนุการ
เชื่อมโยงเชิงบวกทางเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อมระหว่างพืน้ที่เมือง รอบเมือง 
และชนบท โดยการเสริมความแข็งแกร่ง
ของการวางแผนการพฒันาในระดับชาติ
และระดับภูมิภาค 

นายเจริญ ฆ้องชะฎา 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
สำนักวฒันธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว 
โทรศัพท์ 0-2203-2726 

เป้าหมายย่อยที่ 11.B ภายในปี พ.ศ. 
2563 เพิ่มจำนวนเมืองและกระบวนการ
ตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ที่เลือกใช้และ
ดำเนินการตามนโยบายและแผนทีบู่รณาการ 
เพื่อนำไปสู่ความครอบคลุม ประสิทธิภาพ
ในการใช้ทรัพยากร การลดผลกระทบ    
และปรับตวัต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ มีภูมิต้านทานต่อภัยพิบัติ และ
ให้พัฒนาและดำเนนิการตามการบริหาร
ความเสี่ยงจากภัยพบิัติแบบองคร์วมในทุก
ระดับ โดยเปน็ไปตามกรอบการดำเนินงาน
เซนไดเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ 
พ.ศ. 2558 - 2573 

นายไชยอนนัต์ โพธิ์ทอง 
พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน 
สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
โทรศัพท์สำนักงาน  02-2797302   
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เป้าหมายหลัก (Goal) เป้าหมายย่อย (Target) รายช่ือผู้แทนของกรุงเทพมหานคร 

เป้าหมายหลักที่ 12 สร้างหลักประกัน
ให้มีแบบแผนการผลิตและการบริโภค
ที่ยั่งยืน 

เป้าหมายย่อยที่ 12.5 ลดการเกิดของเสีย
โดยให้มีการป้องกัน การลดปริมาณการใช้
ซ้ำ และการนำกลบัมาใช้ใหม่ ภายในปี 
พ.ศ. 2573 

นางสาวณัฐชา  วงศ์ทอง 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
สำนักสิง่แวดล้อม 
โทรศัพท์ 0-2203-2923 

เป้าหมายย่อยที่ 12.B พัฒนาและ
ดำเนินการใช้เคร่ืองมือเพื่อติดตาม
ผลกระทบของการพฒันาที่ยั่งยนืในด้าน
การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนที่สร้างงานและ
ส่งเสริมวัฒนธรรมและผลติภัณฑ์ท้องถิ่น 

นายเจริญ ฆ้องชะฎา 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว 
โทรศัพท์ 0-2203-2726 

เป้าหมายหลักที่ 13 ปฏิบัติการอย่าง
เร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูม ิอากาศและผลกระทบที่
เกิดขึ้น 

เป้าหมายย่อยที่ 13.1 เสริมภูมิต้านทาน
และขีดความสามารถในการปรับตัวต่อ
อันตรายและภัยพบิัติทางธรรมชาติที่
เก่ียวข้องกับภูมิอากาศในทุกประเทศ 

นายไชยอนนัต์ โพธิ์ทอง 
พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน 
สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
โทรศัพท์  02-2797302   

เป้าหมายย่อยที่ 13.2 บูรณาการ
มาตรการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการ
วางแผนระดับชาต ิ

นางสาวณัฐชา  วงศ์ทอง 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
สำนักสิง่แวดล้อม 
โทรศัพท์ 0-2203-2923 

เป้าหมายย่อยที่ 13.3 พัฒนาการศึกษา 
การสร้างความตระหนักรู้ และขดี
ความสามารถของมนุษย์และของสถาบนัใน
เร่ืองการลดผลกระทบและการปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการ
เตือนภัยล่วงหน้า 

1.นางสาวณัฐชา  วงศท์อง 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
สำนักสิง่แวดล้อม 
โทรศัพท์ 0-2203-2923 
2.นายไชยอนันต์ โพธิ์ทอง 
พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน 
สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
โทรศัพท์  02-2797302   

เป้าหมายย่อยที่ 13.A ดำเนินการให้
เกิดผลตามพันธกรณีที่ผูกพันต่อประเทศ
พัฒนาแล้วซึ่งเปน็ภาคีของอนุสญัญา
สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ที่มีเป้าหมายร่วมกันระดมทุน
จากทุกแหล่งให้ได้จำนวน 1 แสนล้าน
เหรียญสหรัฐต่อปี ภายในปี พ.ศ. 2563 
เพื่อสนองความต้องการของประเทศกำลัง
พัฒนา ภายใต้บริบทของการดำเนิน
มาตรการลดผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความ 

นางสาวณัฐชา  วงศ์ทอง 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
สำนักสิง่แวดล้อม 
โทรศัพท์ 0-2203-2923 
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เป้าหมายหลัก (Goal) เป้าหมายย่อย (Target) รายช่ือผู้แทนของกรุงเทพมหานคร 

 โปร่งใสในการดำเนินงาน ตลอดจนจัดหา
เงินทุนเพื่อให้กองทุน Green Climate 
Fund ดำเนนิการได้เต็มทีโ่ดยเร็ว 

 

เป้าหมายย่อยที่ 13.B ส่งเสริมกลไกที่จะ
เพิ่มขีดความสามารถในการวางแผนและ
การบร ิหารจ ัดการท ี ่ เก ี ่ยวข ้องก ับการ
เปล ี ่ยนแปลงสภาพภ ูม ิอากาศอย่างมี
ประสิทธิผลในประเทศพัฒนาน้อยที ่สุด 
และรัฐกำลังพัฒนาที ่เป็นเกาะขนาดเล็ก 
โดยให้ความสำคัญต ่อผ ู ้หญิง เยาวชน 
ชุมชนท้องถิ่นและชุมชนชายขอบ 

นางสาวณัฐชา  วงศ์ทอง 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
สำนักสิง่แวดล้อม 
โทรศัพท์ 0-2203-2923 

เป้าหมายหลักที่ 16 ส่งเสริมสงัคมที่
สงบสุขและครอบคลุมเพ่ือการพัฒนา
ที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม
และสร้างสถาบันที่มีประสิทธผิล 
รับผิดชอบ และครอบคลุมในทกุระดับ 

เป้าหมายย่อยที่ 16.10 สร้างหลักประกัน
ว่าสาธารณชนสามารถ เข้าถึงข้อมูลและมี
การปกป้องเสรีภาพขั้นพืน้ฐาน ตาม
กฎหมายภายในประเทศและความตกลง
ระหว่างประเทศ 

นางปทิตตา  ศาสตรพันธ์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
สำนักยุทธศาสตร์และประเมนิผล 
โทรศัพท์ 0-2225-7947 

เป้าหมายหลักที่ 17 เสริมความ
แข็งแกร่งให้แก่กลไกการดำเนินงาน
และฟื้นฟูหุ้นส่วนความร่วมมือระดับ
โลก เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

เป้าหมายย่อยที่ 17.18 ยกระดับ        
การสนับสนนุด้านการเสริมสร้างขีด
ความสามารถให้กับประเทศกำลังพัฒนา 
รวมถึงประเทศพัฒนาน้อยทีสุ่ดและรัฐ
กำลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเลก็ ให้เพิ่ม
การมีอยู่ของข้อมูลที่มีคุณภาพ ทันเวลา 
และเชื่อถือได้ จำแนกตามรายได้ เพศ อายุ 
เชื้อชาติ ชาติพนัธุ์ สถานะการอพยพ   
ความพิการ ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ และ
คุณลักษณะอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ตามบริบท
ของประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2563 

นางปทิตตา  ศาสตรพันธ์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
สำนักยุทธศาสตร์และประเมนิผล 
โทรศัพท์ 0-2225-7947 

เป้าหมายย่อยที่ 17.19 ต่อยอดจากข้อ
ริเริ่มที่มีอยู่แล้วในการพัฒนาการวัด
ความก้าวหนา้ของการพฒันาที่ยั่งยืนที่มผีล
ต่อผลติภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ และ
สนับสนนุการสร้างขีดความสามารถด้าน
สถิติในประเทศกำลงัพัฒนา ภายในปี พ.ศ. 
2573 

นางปทิตตา  ศาสตรพันธ์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
สำนักยุทธศาสตร์และประเมนิผล 
โทรศัพท์ 0-2225-7947 

 


