
การประชุมคณะกรรมการเพือ่การพฒันาที่ยั่งยืน
ครั้งที่ 1/2563

วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563
ณ ห้องประชุม 521 ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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ระเบียบวาระที่  1 : เร่ืองประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่  2 : เร่ืองรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 1/2562
ระเบียบวาระที่  3 : เร่ืองเพ่ือทราบ

3.1  ค ำสั่งส ำนักนำยกรัฐมนตรี ท่ี 63/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำรเพื่อกำรพัฒนำท่ียั่งยืน
3.2  ค ำส่ังคณะกรรมกำรเพ่ือกำรพัฒนำท่ียั่งยืน ท่ี 1/2563 เร่ือง แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำร
3.3  กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำท่ียั่งยืนส ำหรับประเทศไทย 

ระเบียบวาระที่  4 : เร่ืองเพื่อพิจารณา

4.1 กำรก ำหนดหน่วยงำนรับผิดชอบและประสำนงำนหลักกำรขับเคล่ือนเป้ำหมำยกำรพัฒนำท่ียั่งยืนในรำยเป้ำหมำยหลัก
(Goal) และรำยเป้ำหมำยย่อย (Target)

4.2  กำรปรับปรุงองค์ประกอบคณะอนุกรรมกำร
ระเบียบวาระที่  5 : เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี)

ระเบียบวาระการประชุม
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วาระที่

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

1
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วาระที่
เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ครั้งที่ 1/2562

2
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วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2562

จึงเรียนมาเพื่อโปรดรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2562

คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ได้มีการประชุมฯ คร้ังที่ 1/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ ส านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) โดย สศช. ในฐานะส านักงานเลขานุการ กพย. ได้จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนา
ที่ยั่งยืน คร้ังที่ 1/2562 และได้แจ้งเวียนขอมติเพื่อรับรองรายงานการประชุมฯ แล้วเมื่อวันพุธที่ 15 มกราคม 2563 ซึ่งมีกรรมการฯ ที่ขอแก้ไข
เพ่ิมเติม ดังนี้

1. ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ขอแก้ไขเนื้อหาในหน้า 12 หัวข้อที่ 3. ความเห็นและประเด็นอภิปราย จาก “และพร้อมที่จะเริ่มด าเนินการจาก 35 ตัวช้ีวัด 
ที่มีข้อมูลในระดับจังหวัด ทั้งนี้ จะเร่งรัดการด าเนินงานในส่วนของ 34 ตัวชี้วัดที่ยังไม่มีข้อมูลต่อไป” เป็น “พร้อมที่จะร่วมกับส านักงานฯ ในการ
พิจารณาตัวช้ีวัดที่มีข้อมูลในระดับจังหวัด” และขอเพิ่มเติมเนื้อหาในหน้าที่ 12 หัวข้อที่ 4. มติที่ประชุม จาก “...และกระจายตัวตามกลุ่มจังหวัด 
4 ระดับ เพื่อทดลองจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด...” เป็น “...และกระจายตัวตามกลุ่มจังหวัด 4 ระดับ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อทดลองจัดท า
แผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาท้องถิ่น...” 

2. ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม และส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอแก้ไขรายช่ือและต าแหน่งผู้เข้าร่วมประชุมฯ 
ในหน้า 2 และ 5 ตามล าดับ
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วาระที่
เรื่องเพื่อทราบ

3
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วาระที่ 3.1
ค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ 63/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็นกรรมการในคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
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วาระที่ 3.1 ค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ 63/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการในคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 

ข้อ 4 ให้มีคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน...ประกอบด้วย...

(33) ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นที่ประจักษ์ในด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
ด้านกฎหมายระหว่างประเทศ หรือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ด้านสุขภาพ ด้านพลังงาน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น 
ซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจ านวนไม่เกิน 4 คน    

แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการในคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาทีย่ั่งยืน 

ค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ 63/2563 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒเิป็นกรรมการในคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
โดยแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 4 คน แทนผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่ด ารงต าแหน่งครบวาระแล้ว ประกอบด้วย 

1. นายณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ
2. นางจุรี วิจิตรวาทการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคม 
3. นายสนิท อักษรแก้ว กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
4. นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
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วาระที่
ค าสั่งคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื ที่ 1/2563 
เรื่อง แต่งต้ังคณะอนุกรรมการ

3.2
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วาระท่ี 3.2  ค าสั่งคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่ 1/2563 เรื่อง การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ

ค าสั่งคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่ 1/2563 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 4 คณะ 

คณะอนุกรรมการ
การประเมินสิ่งแวดล้อม

ระดับยุทธศาสตร์

คณะอนุกรรมการติดตาม
และประเมินผลการพัฒนา

ที่ยั่งยืน  

คณะอนุกรรมการส่งเสริม
การพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน

คณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน

คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ในคราวประชุมคร้ังที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 มีมติเห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 
4 คณะ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินการของคณะกรรมการเพ่ือการพฒันาที่ยั่งยืน
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รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 
(ประธานอนุกรรมการ)

อนุกรรมการ

• ผู้แทนส่วนรำชกำร
• ผู้แทนภำคเอกชน 
• ผู้แทนภำคประชำสังคม

จ ำนวน 31 คน

อนุกรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ

อนุกรรมการ
และเลขานุการ

รองเลขำธิกำร สศช. 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)

จ ำนวน 1 คน

• ผู้อ ำนวยกำรกองยุทธศำสตร์
และประสำนควำมร่วมมือ
ระหว่ำงประเทศ สศช.
• เจ้ำหน้ำท่ี สศช. 4 คน

จ ำนวน 5 คน

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน มีองค์ประกอบและอ ำนำจหน้ำท่ี ดังนี้

วางแนวทางการด าเนินงาน ประสาน และบูรณาการด าเนินงาน
ของหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องให้เป็นไปตำม SDGs รวมทั้งจัดท ำแผนที่น ำทำงเพื่อขับเคลื่อน
กำรด ำเนินงำนเพื่อให้บรรล ุSDGs

วิเคราะห์สถานการณ์ ปัญหา อุปสรรค และจัดท าข้อเสนอแนะ
มำตรกำรด้ำนเศรษฐศำสตร์ สังคม และกฎหมำย เพื่อบรรลุ SDGs

ประสานและบูรณาการการด าเนินงานร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องและภำคีกำรพัฒนำต่ำง ๆ ในกำรขับเคลื่อน SDGs

และแนวทำงปฏิบัติในประเด็นเฉพำะทำงต่อคณะอนุกรรมกำรฯ
เชิญหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ควำมเห็น

เพื่อช่วยเหลือในกำรปฏิบัติงำนได้ตำมควำมเหมำะสม
แต่งตั้งคณะท างาน 

ที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรเพื่อกำรพัฒนำท่ียั่งยืน
ปฏิบัติงานตามภารกิจอื่นใด

อ านาจหน้าที่

1

2

3

4

5

6

วาระท่ี 3.2  ค าสั่งคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่ 1/2563 เรื่อง การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
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นางจุรี วิจิตรวาทการ
(ประธานอนุกรรมการ)

อนุกรรมการ

• ผู้แทนส่วนรำชกำร
• ผู้แทนภำคเอกชน
• ผู้แทนภำคประชำสังคม

จ ำนวน 21 คน

อนุกรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ

อนุกรรมการ
และเลขานุการ

รองเลขำธิกำร สศช. 
(น.ส.จินำงค์กูร โรจนนันต)์

จ ำนวน 1 คน

• ผู้อ ำนวยกำรกองยทุธศำสตร์
กำรพัฒนำควำมเสมอภำคและ
ควำมเท่ำเทียมทำงสังคม สศช.

• เจ้ำหน้ำท่ี สศช. 4 คน

จ ำนวน 5 คน

คณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีองค์ประกอบและอ ำนำจหน้ำท่ี ดังนี้

ส่งเสริมและสนับสนุน ให้มีกำรจัดองค์ควำมรู้กำรพัฒนำที่ยั่งยืนตำมหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง

เสริมสร้างและเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ และการตระหนักรู้ ต่อกำรพัฒนำ
ที่ยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกจิพอเพียงแก่ทุกกลุ่มเป้ำหมำยและทุกระดบั 
ทั้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศ

ส่งเสริมการประยุกต์ใช้และการพัฒนาเครือข่าย กำรประยุกต์ใช้หลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียงในกำรบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำท่ียั่งยืน

และแนวทำงปฏิบัติในประเด็นเฉพำะทำงต่อคณะอนุกรรมกำรฯ
เชิญหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ควำมเห็น

เพื่อช่วยเหลือในกำรปฏิบัติงำนได้ตำมควำมเหมำะสม
แต่งตั้งคณะท างาน 

ที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรเพื่อกำรพัฒนำท่ียั่งยืน
ปฏิบัติงานตามภารกิจอื่นใด

อ านาจหน้าที่

1

2

3

4

5

6

วาระท่ี 3.2  ค าสั่งคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่ 1/2563 เรื่อง การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
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นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล 
(ประธานอนุกรรมการ)

อนุกรรมการ

• ผู้แทนส่วนรำชกำร
• ผู้แทนภำคประชำสังคม

จ ำนวน 25 คน

อนุกรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ

อนุกรรมการ
และเลขานุการ

รองเลขำธิกำร สศช. 
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)

จ ำนวน 1 คน

• ผู้อ ำนวยกำรกองยุทธศำสตร์ชำติ
และกำรปฏิรูปประเทศ สศช.

• เจ้ำหน้ำท่ีส ำนักงำนสถิติ
แห่งชำติ 1 คน

• เจ้ำหน้ำท่ี สศช. 3 คน
จ ำนวน 5 คน

คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนาที่ยั่งยืน มีองค์ประกอบและอ ำนำจหน้ำท่ี ดังนี้

ก ากับการพัฒนาข้อมูลตามเป้าหมาย กำรพัฒนำที่ยั่งยืนให้มีควำมทันสมัย 
รวมทั้งให้ค ำแนะน ำและข้อเสนอในกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำร
ข้อมูล ส ำหรับกำรขับเคลื่อนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยและกำรรำยงำนสถำนกำรณ์เป้ำหมำย

ก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัด กำรพัฒนำท่ียั่งยืนท่ีสอดคล้องกับบริบทของประเทศ
ไทยเพื่อสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนให้บรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 

ก าหนดแนวทางในการติดตามประเมินผล ตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำ
ที่ยั่งยืนและจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำท่ียั่งยืน

และแนวทำงปฏิบัติในประเด็นเฉพำะทำงต่อคณะอนุกรรมกำรฯ
เชิญหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ควำมเห็น

เพื่อช่วยเหลือในกำรปฏิบัติงำนได้ตำมควำมเหมำะสม
แต่งตั้งคณะท างาน 

ที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรเพื่อกำรพัฒนำท่ียั่งยืน
ปฏิบัติงานตามภารกิจอื่นใด

อ านาจหน้าที่

1

2

3

4

5

6

วาระท่ี 3.2  ค าสั่งคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่ 1/2563 เรื่อง การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
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นายปีติพงศ์ พ่ึงบุญ ณ อยุธยา
(ประธานอนุกรรมการ)

อนุกรรมการ

• ผู้แทนส่วนรำชกำร
• ผู้แทนภำคเอกชน
• ผู้แทนภำคประชำสังคม
• ผู้ทรงคุณวุฒิ

จ ำนวน 25 คน

อนุกรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ

อนุกรรมการ
และเลขานุการ

• เจ้ำหน้ำที่ สผ. 1 คน 
• เจ้ำหน้ำท่ี สศช. 1 คน 

จ ำนวน 2 คน

คณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ มีองค์ประกอบและอ ำนำจหน้ำท่ี ดังนี้

เสนอแนะกระบวนการ ขั้นตอน หลักเกณฑ์ และวิธีการ ในกำรจัดท ำกำร
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ให้ชัดเจน เพื่อผลักดันให้มีกำรขับเคลื่อนและน ำ
กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์มำใช้กับกำรวำงแผนพัฒนำประเทศ

ก าหนดประเภทของยุทธศาสตร์ แผน แผนงานและพื้นที่ ที่ควรท ำกำรประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์

เสนอแนะกลไกในการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร ์
รวมทั้งระเบียบที่เกี่ยวข้อง

และแนวทำงปฏิบัติในประเด็นเฉพำะทำงต่อคณะอนุกรรมกำรฯ
เชิญหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ควำมเห็น

เพื่อช่วยเหลือในกำรปฏิบัติงำนได้ตำมควำมเหมำะสม
แต่งตั้งคณะท างาน 

ที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรเพื่อกำรพัฒนำท่ียั่งยืน
ปฏิบัติงานตามภารกิจอื่นใด

อ านาจหน้าที่

1

2

3

4

5

6

วาระท่ี 3.2  ค าสั่งคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่ 1/2563 เรื่อง การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ

• ผู้อ ำนวยกำรกองพัฒนำระบบ
กำรวิเครำะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม สผ. 

• ผู้อ ำนวยกำรกองยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม สศช. 

จ ำนวน 2 คน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
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วาระที่ 3.3
การด าเนินการตามแผนการขับเคลื่อนเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนส าหรับประเทศไทย
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แผนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนส าหรับประเทศไทย 

วาระที่ 3.3 การด าเนินการตามแผนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนส าหรับประเทศไทย
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การจัดท าวีดิทัศน์สร้างความรู้ความเข้าใจ

การสร้างความตระหนักรู้

การจัดท าเว็บไซต์ 
“ประเทศไทยกับการพัฒนาที่ย่ังยืน”

การจัดองค์ความรู้และการสื่อสารสาธารณะ 
SEP for SDGs

2. วีดิทัศน์สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมิน     
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA)

ระดับประชาชนทั่วไป

1. วีดิทัศน์สร้างความตระหนักรู้ของประชาชน
ในการขับเคลื่อน SDGs จ ำนวน 8 ตอน เพื่อเผยแพร่   
ผ่ำนภำคีเครือข่ำย และกำรประชุม/สมัมนำท่ีเกีย่วข้อง 

ระดับหน่วยงานภาครัฐ

sdgs.nesdc.go.th

แพลตฟอร์มกลางด้านการพัฒนาที่ย่ังยืนของไทย: ข้อมูล
วิชาการ นโยบาย การขับเคลื่อน การติดตาม/ประเมินผล

สื่อประชาสัมพันธ์

เฟซบุค “D-พอ Design” 
โดยกลุ่มนิสิต-นักศึกษา

หนังสือ “การพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีสู่ความยั่งยืนตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กรณีความส าเร็จของ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ” 

หนังสือ
▪ ๙ ย่างสู่ความยั่งยืนวิสาหกิจชุมชน
▪ ๙ ย่างสู่ความยั่งยืนคนดีพอ

https://social.nesdb.go.th/social/sep/Book/2561/P01-120%20booklet%20v1%20Edit_Mail.pdf
https://www.facebook.com/DPorDesign/
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9

9
9

9

แผนแม่บทฯ 
1. ควำมมั่นคง
2. กำรต่ำงประเทศ
3. กำรเกษตร
4. อุตสำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคต
5. กำรท่องเที่ยว
6. พื้นที่และเมืองน่ำอยู่อัจฉรยิะ
7. โครงสร้ำงพื้นฐำนระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล
8. ผู้ประกอบกำรและวิสำหกิจขนำดกลำงและ
ขนำดย่อมยุคใหม่
9. เขตเศรษฐกิจพิเศษ
10. กำรปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม
11. กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชวีิตกำรเรยีนรู้
12. กำรพัฒนำกำรเรยีนรู้
13. กำรเสริมสร้ำงให้คนไทยมีสุขภำวะที่ดี
14. ศักยภำพกำรกีฬำ
15. พลังทำงสังคม
16. เศรษฐกิจฐำนรำก
17. ควำมเสมอภำคและหลักประกนัทำงสังคม
18. กำรเติบโตอย่ำงย่ังยืนกำรจดักำรน้ ำ
19. กำรบริหำรจัดกำรน้ ำทั้งระบบ
ประสิทธิภำพภำครัฐ
20. กำรบริกำรประชำชนและประสิทธภิำพภำครัฐ
21. กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมชิอบ
22. กฎหมำยและกระบวนกำรยุตธิรรม
23. กำรวิจัยและพฒันำนวตักรรม

การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) กับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

การเชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนกับแผน 3 ระดับของประเทศ
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กลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน 

คณะอนุกรรมการ
การประเมิน

สิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์

คณะอนุกรรมการ
ติดตามและประเมินผล

การพัฒนาที่ยั่งยืน  

คณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมการพัฒนาท่ี

ยั่งยืนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

คณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนเป้าหมาย
การพัฒนาท่ียั่งยืน

ระดับนโยบาย

ระดับหน่วยงาน 

หน่วยงำนรับผิดชอบ 
SDG 1

หน่วยงำน
รับผิดชอบ 
Target 1.n

หน่วยงำน
รับผิดชอบ 
Target 1.3

หน่วยงำน
รับผิดชอบ 
Target 1.2

หน่วยงำน
รับผิดชอบ 
Target 1.1

…

หน่วยงำนรับผิดชอบ 
SDG 2

หน่วยงำน
รับผิดชอบ 
Target 2.n

หน่วยงำน
รับผิดชอบ 
Target 1.3

หน่วยงำน
รับผิดชอบ 
Target 1.2

หน่วยงำน
รับผิดชอบ 
Target 2.1

…

หน่วยงำนรับผิดชอบ 
SDG 17

หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

Target 17.n

หน่วยงำน
รับผิดชอบ 
Target 1.3

หน่วยงำน
รับผิดชอบ 
Target 1.2

หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

Target 17.1

…
… สศช. ประสานงานบูรณาการ

ในทุกเป้าหมาย
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การจัดกลุ่มจังหวัดตามดัชนีการพัฒนาที่ย่ังยืน

กลุ่มท่ี 4
ดัชนีรวม > 44.22
(สูงกว่าค่ากลางประเทศ)

ปรำจีนบุรี ชัยนำท อุดรธำนี พิจิตร สุพรรณบุรี สุโขทัย ชุมพร ก ำแพงเพชร สตูล หนองคำย 
พังงำ รำชบุรี พะเยำ เชียงรำย ตรำด ล ำพูน สุรำษฎร์ธำนี ประจวบคีรีขันธ ์นครปฐม ล ำปำง 
อ่ำงทอง สงขลำ นครสวรรค์ เชียงใหม่ ภูเก็ต นครนำยก ขอนแก่น ฉะเชิงเทรำ จันทบุรี ระยอง 
สระบุรี สมุทรสงครำม พระนครศรอียุธยำ ชลบุรี สมุทรสำคร ปทุมธำนี สมุทรปรำกำร นนทบุรี

กลุ่มท่ี 3
39.81 < ดัชนีรวม ≤ 44.22
(ต่ ากว่าค่ากลางไม่เกิน 10%)

มหำสำรคำม ตรัง ชัยภูมิ เพชรบูรณ์ อุบลรำชธำนี ตำก เพชรบุรี พิษณุโลก สิงห์บุรี ระนอง 
นครรำชสีมำ แพร่ ลพบุรี กระบี่

กลุ่มท่ี 2
35.39 < ดัชนีรวม ≤ 39.80
(ต่ ากว่าค่ากลางระหว่าง 10%-20%)

ร้อยเอ็ด บึงกำฬ ยะลำ พัทลุง สุรินทร์ นครพนม สกลนคร สระแก้ว หนองบัวล ำภู กำญจนบุรี 
น่ำน เลย บุรีรัมย์ อ ำนำจเจริญ มุกดำหำร นครศรีธรรมรำช ยโสธร อุทัยธำนี 

กลุ่มท่ี 1
ดัชนีรวม < 35.39
(ต่ ากว่าค่ากลางเกิน 20%)

ปัตตำนี แม่ฮ่องสอน กำฬสินธุ์ ศรีสะเกษ นรำธิวำส อุตรดิตถ์

00.00 – 35.38

35.39 – 39.80

39.81 – 44.22

44.23 – 68.61 มิติด้ำนควำมเป็นหุ้นส่วนพัฒนำ 3 ตัวชี้วัด 

มิติด้ำนกำรพฒันำคน 7 ตัวชี้วัด 

มิติด้ำนเศรษฐกิจและควำมมั่งคั่ง 10 ตัวชี้วัด 

มิติด้ำนสิ่งแวดล้อม 3 ตัวชี้วัด 

มิติด้ำนสันติภำพและยุติธรรม 1 ตัวชี้วัด 

การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดบัพื้นที่

ค่ากลางของประเทศ = 44.22

การจัดท าโครงการ/การด าเนินการ/การพัฒนาเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

พื้นที่และจังหวัดน าร่องขับเคลื่อน SDGs ในระดับพื้นที่ 
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การจัดท าโครงการ การด าเนินงาน และการพัฒนาเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

การหารือกับหน่วยงานเจ้าของแผนหรือแผนงาน
ที่ต้องจัดท า SEA 

แผนการบริหารจัดการแร่ 

การปรับปรุงแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ (SEA Guideline) (มกราคม 2563) 2 การติดตามและประเมินผลการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ชายแดนสระแก้วเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3

แผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า

• หารือร่วมกับ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ
เหมืองแร่และกรมทรัพยากรธรณี

• ที่ประชุมเห็นชอบให้น า SEA ไปใช้กับ
แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ 5 ปี ฉบับที่ 2 
พ.ศ. 2565 – 2569

• หารือร่วมกับ สทนช.
• ที่ประชุมเห็นควรให้ก าหนดแผนการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ า เป็นหนึ่งในแผนรายสาขาที่ต้องจัดท า SEA
ใน ร่าง ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯ

• เป็นการทดลองใช้แนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ (มกราคม พ.ศ. 2563) ในการจัดท า
แผนพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 

• น าบทเรียนที่ได้รับมาทบทวนและปรับปรุงแนวทาง 
SEA ให้มีความถูกต้องเหมาะสม 

• พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ด้านการวางแผนให้เกิด
การเรียนรู้กระบวนการจัดท า SEA ที่เหมาะสม

การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
(Strategic Environmental Assessment: SEA)

1

คาดว่าจะแล้วเสร็จ ภายในเดือนพฤษภาคม 2564
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ภาคีการพัฒนา

1. กำรสร้ำงเครือข่ำยและพื้นท่ีกำรท ำงำนร่วม (Platform)
2. กำรขับเคลื่อน SEP for SDGs ผ่ำนคลังสมองของพื้นที่ (local 

think tank)
3. กำรส่งเสริมกำรสรำ้งพื้นที่ปฏิบัติกำรแห่งกำรเรียนรูเ้พื่อควำม

ยั่งยืน (SDGs Lab หรือ SEP Lab)

1. กำรส่งเสริมภำคธุรกิจเอกชนในกำรด ำเนินงำน
เพื่อควำมยั่งยืน

2. กำรเช่ือมประสำนแนวทำงกำรพัฒนำ
ด้ำนควำมยั่งยืนร่วมกันระหว่ำงองค์กรธุรกิจ
ขนำดใหญ่ ขนำดกลำง และขนำดเล็ก

1. กำรส่งเสริมกำรเรยีนรูจ้ำกกำรปฏิบัติ 
(Action Learning)

2. กำรสนับสนุนกำรบรกิำรวิชำกำรเชิงปฏิบัติกำร 
(Action Academic Service)

3. กำรวิจัยเพื่อกำรเปลี่ยนแปลง
(Action Research)

โครงกำรที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของ
โรคโควิด-19 ต่อกำรขับเคลื่อน SDGs 
1. โครงกำรประเมินผลกระทบทำงเศรษฐกิจและสงัคม

จำกกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 ต่อ SDGs
2. โครงกำรติดตำมผลกระทบของมำตรกำรทำงกำรคลัง

ในช่วงกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 ต่อ SDGs

ภาคธุรกิจเอกชน

ภาคประชาสังคม/ประชาชน

ภาควิชาการ

การด าเนินงานร่วมกับภาคี
เพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ

หน่วยงานของรัฐ 
ร่วมก าหนดเป้าหมาย

และด าเนินการกับภาคี
การพัฒนาในการบรรลุ

เป้าหมาย SDGs
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ภาคีการพัฒนา

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน 
GCNT Forum 2020: Thailand Business Leadership for SDGs ซึ่งจัดโดยเครือข่าย
โกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ โดยมีผู้น าด้านการพัฒนา
ที่ยั่งยืนจากภาครัฐ ภาคธุรกิจ สหประชาชาติ และภาคประชาสังคม เข้าร่วมสัมมนาเพื่อผนึกก าลัง
ในการลงทุนและด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ าความส าคัญของการพัฒนา
ที่ยั่งยืน ซึ่งทุกภาคส่วนต้องรวมพลังกันเพื่อให้ทุกคนมีภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลง
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การบรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในปี 2573
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การจัดท ารายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. 2559 - 2563

บทสรุป
ผู้บริหาร บทน า วิเคราะห์

ภาพรวม
ความก้าวหน้า
รายเป้าหมาย บทสรุป

• ความเป็นมา
• การวิเคราะห์โดยย่อ
• ข้อสรุป

• เกริ่นน า
• กรอบแนวคิด
• แผนการขับเคลื่อน SDGs 

ส าหรับประเทศไทย

• ข้อวิเคราะห์ในภาพรวม
• ความเชื่อมโยง

ยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนแม่บทฯ 

• รายงานความก้าวหน้า 
17 เป้าหมายหลัก

• รายงานความก้าวหน้า 
169 เป้าหมายย่อย 
(SDG Targets)

• ความท้าทาย
• ข้อเสนอแนะ 
• การด าเนินการในระยะ

ต่อไป

การติดตามและประเมินผลการพัฒนาที่ยั่งยืน

เกร่ินน าเป้าหมายย่อย

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายย่อย

กราฟ/infographic 
ค่าสีแสดงสถานะ

ข้อเสนอแนะเพ่ือบรรลุเป้าหมายย่อย

ความท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายย่อย

ความก้าวหน้าการด าเนินการ

1

2

3

โครงการส าคัญ/Case studies

5

4

หมายเหตุ: 
1) กำรก ำหนดค่ำสีแสดงสถำนะ ให้ยึดหลักฐำนเชิงสถิติ

เป็นหลัก หำกเป็นตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ ให้พิจำรณำ
ก ำหนดค่ำสีสถำนะตำมกำรประเมนิสถำนภำพและ
ควำมเหมำะสม

2) ในตัวชี้วัดที่ยังไมม่ีกำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำย  ให้พิจำรณำ
ค่ำเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทฯ 
ประกอบ

3) ให้ใช้เป้ำหมำยตำมปีที่ระบุในเป้ำหมำยย่อย SDGs หรือ
พ.ศ. 2573

รูปแบบการรายงานแต่ละเป้าหมายย่อย 
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การติดตามและประเมินผลการพัฒนาที่ยั่งยืน

การจัดกลุ่มตัวช้ีวัด  SDGs ที่สอดคล้องกับบริบทการพัฒนาของประเทศไทย
สศช. ได้วิเครำะห์ตัวชี้วัดทั้ง 247 ตัวชี้วัด เห็นควรแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

กลุ่มตัวชี้วัดพื้นฐาน คัดเลือกตัวชี้วัดที่วัดในระดับผลผลิตของโครงการหรือกิจกรรม และเป็นตัวชี้วัดท่ีไม่ได้ก ำหนดไว้ในแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ โดยตัวชี้วัดกลุ่มพื้นฐำนส่วนใหญ่จะเป็นตัวชี้วัดท่ีประเทศไทยได้มีกำรด ำเนินกำรและติดตำมประเมินผลอย่ำงต่อเนื่องแล้ ว 
หรือประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่บรรลุเป้าหมายหรือสูงกว่าการชี้วัดในประเด็นดังกล่าวแล้ว 

กลุ่มตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับบริบทการพัฒนาของประเทศไทย คัดเลือกตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งพิจารณาเทียบเคียงจากทิศทางการพัฒนาและบริบทการพัฒนาของประเทศไทย โดยตัวชี้วัดในกลุ่มดังกล่ำวจะเป็น
ตัวชี้วัดส ำคัญท่ีส่งผลต่อกำรพัฒนำประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยำว 

กลุ่มตัวชี้วัดที่ก้าวหน้ากว่าบริบทการพัฒนาของประเทศไทย คัดเลือกตัวชี้วัดที่นอกเหนือจำกที่ก ำหนดไว้ในยุทธศำสตร์ชำติ หรือมี
ควำมก้ำวหน้ำกว่ำบริบทกำรพัฒนำของประเทศไทยโดยพิจำรณำเทียบเคียงจำกทิศทำงกำรพัฒนำ และประเด็นท่ีประเทศพัฒนำแล้วให้
ควำมส ำคัญ ซึ่งเป็นประเด็นท่ีประเทศไทยอำจยังไม่มีควำมจ ำเป็นต้องติดตำมและประเมินผลในปัจจุบัน โดยตัวชี้วัดในกลุ่มดังกล่ำว เป็นกำรวัด
ระดับกำรพัฒนำประเทศในระดับที่ก้ำวหน้ำหรือสูงขึ้นกว่ำบริบทกำรพัฒนำของประเทศไทย 

1

2

3
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สศช. ได้น าหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นมาพิจารณาจัดกลุม่ตัวชี้วัดทั้ง 247 ตัวชี้วัด โดยสามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ

กลุ่มตัวชี้วัดพื้นฐาน จ านวน 111 ตัวชี้วัด 
(คิดเป็นร้อยละ 45 ) 

กลุ่มตัวชี้วัดที่สอดคล้องกบัยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

จ านวน 62 ตัวชี้วัด (คิดเป็นร้อยละ 25 )

กลุ่มตัวชี้วัดที่นอกเหนอืจากยุทธศาสตร์ชาติ 
จ านวน 74 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 30 ) 

• จ ำนวนตัวชี้วัดท่ีมีกำรเก็บข้อมูล
• จ ำนวนตัวชี้วัดท่ีไม่มีกำรเก็บข้อมูล
• จ ำนวนตัวชี้วัดท่ีมี Proxy

• จ ำนวนตัวชี้วัดท่ีมีกำรเก็บข้อมูล
• จ ำนวนตัวชี้วัดท่ีไม่มีกำรเก็บข้อมูล
• จ ำนวนตัวชี้วัดท่ีมี Proxy

• จ ำนวนตัวชี้วัดท่ีมีกำรเก็บข้อมูล
• จ ำนวนตัวชี้วัดท่ีไม่มีกำรเก็บข้อมูล
• จ ำนวนตัวชี้วัดท่ีมี Proxy

45
58
8

22
35
5

8
63
3

1

2

3

การติดตามและประเมินผลการพัฒนาที่ยั่งยืน



14 กันยายน 2563 27sdgs.nesdc.go.th

รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนประจ าปี ค.ศ. 2020 และ SDG Index and Dashboards

SDGs Global Rank อยู่อันดับที่ 41 จาก 166 ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 41 จำก 166 ประเทศทั่วโลก ลดลง
หนึ่งอันดับจำกปีก่อนหน้ำ อย่ำงไรก็ตำม มีคะแนนดัชนีรวม
เพ่ิมขึ้นจำก 73.0 ในปี 2562 เป็น 74.5 ในปี 2563 และเมื่อ
พิจำรณำอันดับของกลุ่มประเทศอำเซียน ประเทศไทยยังคง
ได้รับการจัดอยู่ในอันดับที่ 1 ตำมด้วยเวียดนำม (อันดับที่ 49) 
และมำเลเซีย (อันดับที่ 60)

การติดตามและประเมินผลการพัฒนาที่ยั่งยืน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
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วาระที่

เรื่องเพื่อพิจารณา

4
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วาระที่ 4.1
การก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบและประสานงานหลักการขับเคลื่อน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในรายเป้าหมายหลัก (Goal) 
และรายเป้าหมายย่อย (Target)
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วาระท่ี 4.1 การก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบและประสานงานหลักการขับเคลื่อน SDGs

ภารกิจของหน่วยงานรับผิดชอบและประสานงานหลกัฯ SDGs รายเป้าหมายหลัก (Goal) [C.1]

ภารกิจของหน่วยงานรับผิดชอบและประสานงานหลกัฯ SDGs รายเป้าหมายย่อย (Target) [C.2]

• ประสาน/บูรณาการท างานภาพรวมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุเป้าหมายหลัก SDGs ที่รับผิดชอบ
• รายงานผลการด าเนินงานขับเคลื่อนต่อฝ่ายเลขานุการฯ (รูปแบบการรายงานจะแจ้งให้ทราบต่อไป) 
• ในกรณีที่ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดตามที่ UN ก าหนด ให้หน่วยงานรับผิดชอบเป้าหมายหลัก (C.1) รวบรวมความเห็น/ข้อเสนอแนะจาก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ระดับเป้าหมายย่อย) พร้อมแจ้งข้อเสนอตัวชี้วัดที่เห็นว่าเหมาะสมในการขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายย่อยต่อ
ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการขับเคล่ือนเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน เพ่ือพิจารณาด าเนินการตามความเหมาะสมต่อไป 

• ขับเคล่ือนการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายย่อย
• ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จของแต่ละเป้าหมาย โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้

ยุทธศาสตร์ชาติ (ถ้าม)ี
• ประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดที่เก่ียวข้องในรายเป้าหมายย่อย เพ่ือรวบรวมและวิเคราะห์สถานการณ์
• รายงานผลการขับเคล่ือนรายเป้าหมายย่อย (Target) ต่อหน่วยงานรับผิดชอบเป้าหมายหลัก (C.1)
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วาระที่ 4.1 การก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบและประสานงานหลักการขับเคลื่อน SDGs

มท.

กษ.

สธ.

ศธ.

พม.

สทนช.

พน.

สศช.

อก.

สศช.

มท.

ทส.

ทส.

ทส.

ทส.

ยธ.

กต.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หน่วยงานรับผิดชอบและ
ประสานงานหลัก 

รายเป้าหมายหลัก SDGs
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หน่วยงานรับผิดชอบและประสานงานหลัก รายเป้าหมายย่อย (Target)
รายเป้าหมายหลัก SDGs

ไกการขับเคลื่อน SDGs ในรายเป้าหมายหลักและเป้าหมายย่อย (SDG Targets)
ก.พ.ร. 1

กก. 2

กค. 10

กต. 11

กษ. 8

คค. 2

ดศ. 4

ทส. 29

ป.ป.ช. 1

พณ. 6

พน. 6

พม. 15

มท. 15

ยธ. 3

รง. 4

วธ. 1

ศธ. 8

สกท. 1

สตช. 1

สทนช. 3

สธ. 13

สปน. 1

สมช. 1

สศช. 6

สสว. 1

อก. 2

อว. 6

ก.ล.ต. 2

จ านวน
เป้าหมาย

ย่อย
หน่วย
งาน

- พิจารณาหน่วยงาน
รับผิดชอบและ
ประสานงานหลักราย
เป้าหมายย่อย (SDG 
Target) จากภารกิจของ
หน่วยงาน

- ท้ังนี้ ยังมีเป้าหมายย่อยที่
ยังมีความคาบเกี่ยว
ระหว่างหน่วยงาน 
จ านวน 6 เป้าหมายย่อย 
(รอมติ กพย.)

- รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแนบวาระการ
ประชุมท่ี 4.1
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วาระที่ 4.1 การก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบและประสานงานหลักการขับเคลื่อน SDGs
เป้าหมายย่อย (SDG Targets) หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
ความเห็นฝ่ายเลขานุการฯ การก าหนดหน่วยงาน

รับผิดชอบฯ
1.5 ภำยในปี พ.ศ. ๒๕๗๓ สร้ำงภูมิต้ำนทำนให้กับผู้ที่ยำกจนและอยู่ในสถำนกำรณ์
เปรำะบำง รวมทั้งลดควำมเส่ียงและควำมล่อแหลมต่อภำวะสภำพอำกำศผันผวนรุนแรง 
กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรุนแรงทำงเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ 

พม. และ มท. สอดคล้องกับภำรกิจหลักของ พม. เนื่องจำกเกี่ยวข้องกับกำรสร้ำง
ภูมิต้ำนทำนในทุกมิติ ให้กับผู้ที่ยากจนและอยู่ในสถานการณ์เปราะบาง

พม.

2.1 ยุติควำมหิวโหยและสร้ำงหลักประกันให้ทุกคน โดยเฉพำะคนที่ยำกจนและอยู่ในภำวะ
เปรำะบำง อันรวมถึงทำรก ได้เข้ำถึงอำหำรที่ปลอดภัย มีโภชนำกำร และเพียงพอตลอดทั้งปี 
ภำยในปี พ.ศ. ๒๕๗๓

กษ. และ สธ. สอดคล้องกับภำรกิจหลักของ กษ. เนื่องจำกเกี่ยวข้องกับกำรสร้างความมั่นคง
ทางอาหารในทุกมิติให้กับทุกคน ซ่ึง กษ. มีภำรกิจในกำรส่งเสริมกำรผลิตอำหำรให้
เพียงพอและมีคุณภำพ เพื่อเป็นหลักประกันในกำรยุติควำมหิวโหยให้กับคนทุกกลุ่ม 
ซ่ึงรวมถึงคนที่ยำกจนและอยู่ในภำวะเปรำะบำง

กษ.

2.2 ยุติภำวะทุพโภชนำกำรทุกรูปแบบและแก้ไขปัญหำควำมต้องกำรสำรอำหำรของ
หญิงวัยรุ่น หญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร และผู้สูงอำยุ ภำยในปี พ.ศ. ๒๕๗๓ รวมถึง
บรรลุเป้ำหมำยที่ตกลงร่วมกันระหวำ่งประเทศว่ำด้วยภำวะเตี้ย (stunting) และแคระ
แกร็น (wasting) ในเด็กอำยุต่ ำกว่ำ ๕ ปี ภำยในปี พ.ศ. ๒๕๖๘

สธ. พม. และ มท. สอดคล้องกับภำรกิจหลักของ สธ. เนื่องจำกเกี่ยวขอ้งกับกำรส่งเสริมสขุภาพและ
โภชนาการที่ดี และกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมขอ้ตกลงระหวำ่งประเทศในประเด็น
สุขภำพที่สอดคล้องกับภำรกิจของ สธ. 

สธ.

3.9 ลดจ ำนวนกำรตำยและกำรเจ็บป่วยจำกสำรเคมีอันตรำยและจำกมลพิษ และกำรปนเปื้อน
ทำงอำกำศ น้ ำ และดิน ให้ลดลงอย่ำงมำก ภำยในปี พ.ศ. ๒๕๗๓

อก. กษ. และ ทส. สอดคล้องกับภำรกิจหลักของ อก. เนื่องจำกกำรลดจ ำนวนกำรตำยและเจ็บป่วย
จำกสำรเคมีอันตรำยฯ ต้องลดสาเหตุ/แหลง่ก าเนิดหลักของสารเคมีอันตรายฯ 
ซ่ึงกำรควบคุมกำรผลิต และกำรใช้สำรเคมีอันตรำยฯ สอดคล้องกับอ ำนำจหน้ำที่
ของคณะกรรมกำรวัตถุอันตรำย ที่มี รมว.อก. เป็นประธำนกรรมกำร และอธิบดี
กรมโรงงำนอุตสำหกรรมเป็นกรรมกำรและเลขำนกุำร 

อก.

12.3 ลดของเสียอำหำร (food waste) ของโลกลงครึ่งหนึ่งในระดับค้ำปลีกและผู้บริโภค 
และลดกำรสูญเสียอำหำร (food loss) ตลอดกำรผลิตและห่วงโซ่อุปทำน รวมถึงกำร
สูญเสียหลังกำรเก็บเกี่ยว ภำยในปี พ.ศ. ๒๕๗๓

กษ. และ ทส. สอดคล้องกับภำรกิจหลักของ ทส. ตำมแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
(แผนย่อยการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว) และ
แผนขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน พ.ศ. 2560 – 2580 

ทส.

16.7 สร้ำงหลักประกันว่ำจะมีกระบวนกำรตัดสินใจที่มีควำมรับผิดชอบ ครอบคลุม 
มีส่วนร่วม และมีควำมเป็นตัวแทนที่ดี ในทุกระดับกำรตัดสินใจ 

ก.พ.ร. และ สปน. สอดคล้องกับภำรกิจหลักของส ำนักงำน ก.พ.ร. เนื่องจำกมีภำรกิจส่งเสริม
การบริหารจัดการของภาครัฐอย่างมีส่วนร่วมในทุกระดับ โดยให้มีกระบวนกำร
ตัดสินใจที่ประชำชนและภำคส่วนต่ำง ๆ ในสังคมเข้ำมำมีส่วนร่วม

ส านักงาน ก.พ.ร.
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ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

1. เห็นชอบการก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบและประสานงานหลักการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
17 เป้าหมายหลัก (Goal) และ 169 เป้าหมายย่อย (Target) ตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ

2. มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ประสานหน่วยงานรับผิดชอบฯ รายเป้าหมายหลักและเป้าหมายย่อย ด าเนินการ
ขับเคลื่อนตามภารกิจ และรายงานความคืบหน้าการด าเนินงานให้คณะกรรมการฯ ทราบเป็นระยะ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา

วาระที่ 4.1 การก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบและประสานงานหลักการขับเคลื่อน SDGs
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วาระที่ 4.2
การปรับปรุงองค์ประกอบคณะอนุกรรมการ
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วาระที่ 4.2   กลไกการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนในรายเป้าหมายหลัก (SDGs) และเป้าหมายย่อย (SDG Targets)

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เห็นชอบกับการปรับปรุงองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเพ่ิมเลขาธิการส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นอนุกรรมการ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา

สาระส าคัญ
เพื่อให้การด าเนินการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย สามารถตอบสนองและรับมือกับความท้าทายใหม่ รวมทั้ง
ประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของสังคมเพื่อร่วมกันผลักดันประเทศไทยไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในบริบทของทศวรรษ
แห่งการด าเนินการอย่างจริงจัง (Decade of Action) ได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงขอให้พิจารณาเพิ่มอนุกรรมการ
ในคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังนี้ 

1. เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2. อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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วาระที่ 5
เรื่องอื่น ๆ (ถ้าม)ี


