
ก้าวสู่ความยัง่ยืน
(Moving toward Sustainability)

วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ 

นางสาวลดาวลัย ์ค าภา 
กรรมการและเลขานุการคณะปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

กรรมการและเลขานุการคณะจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรตอ่สิ่งแวดลอ้ม
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ประเด็นน าเสนอ

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

กลไกขับเคลื่อน SDGs

ผลการด าเนินงาน SDGs ของประเทศไทย

แนวทางการด าเนินงานในระยะต่อไป 

ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา/และมหาวิทยาลัยไทย
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เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Sustainable Development Goals: SDGs)
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MDGs: 2000-2015

SDGs: 2016-2030
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“การพัฒนาที่ยัง่ยืน คือ การพัฒนาที่สนองตอบต่อ

ความตอ้งการของคนรุ่นปัจจุบัน โดยไม่ท าใหค้นรุ่น

ต่อไปในอนาคตต้องประนีประนอมยอมลดทอน

ความสามารถที่จะตอบสนองความตอ้งการของตนเอง”
The Brundtland Commission (ค.ศ.1987)

“การพฒันาที่ยัง่ยืน มีลกัษณะที่เป็นบูรณาการ คือท าให้

เกิดเป็นองคร์วม หมายความว่า องคป์ระกอบทั้งหลาย

ที่ เ ก่ียวข้องจะต้องมาประสานกันครบองค์ และมี

ลกัษณะอีกอย่างหน่ึงคือ มีดุลยภาพ หรือพูดอีกนัยหน่ึง 

คือ การท าใหกิ้จกรรมมนุษยส์อดคลอ้งกับเกณฑ์ของ

ธรรมชาต”ิ ป.อ. ปยุตโต (2541)

ความหมายของการพฒันาท่ียัง่ยืน
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“การพัฒนาที่ ยั ง่ยืน  จะต้องเ ป็น

การพัฒนาที่ก่อให ้เกิดความสมดุล

หรือมีปฏิสัมพันธ์ท่ี เ ก้ือกูลกันใน

ระหว่างมิติอนัเป็นองคป์ระกอบที่จะ

ท าใหชี้วิตมนุษย์อยู่ดี มีสุขคือ ทั้ง

ทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง

วัฒนธรรม จิตใจ รวมทั้งทรพัยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ทั้งตอ่คน

ในรุ่นปัจจุบนัและคนรุน่อนาคตเอง”
สศช. (2546)

ความหมายของการพฒันาท่ียัง่ยืนในบริบทไทย
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2013

กระบวนการจดัเตรียม SDGs ระดบัโลก

2012 : Rio +20 Conference
การประชุมเตรียมการเพื่อเริ่มจัดท า SDGs

2015 UN General 
Assembly in September  
การประชุมเพื่อรับรอง SDGs

 ตั้ง Open Working Group เพื่อจัดเตรียมข้อเสนอ 
SDGs เสนอต่อสมัชชาสหประชาชาติ

 ตั้ง High Level Political Forum เพื่อให้ทิศทางและ
ข้อเสนอแนะต่อการจัดท า SDGs

2014

ปลายปี2015

 Transforming Our World: the 2030 
Agenda for Sustainable 
Development
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ขจัดความยากจนทุกรูปแบบในทุกพ้ืนที่

ขจัดความหิวโหย บรรลุ
ความม่ันคงทางอาหาร 
สนับสนุนเกษตรกรรม

อย่างย่ังยืน

คนมีชีวิตที่มีคุณภาพ 
และส่งเสริมสุขภาวะท่ี
ดีของคนทุกเพศทุกวัย

การศึกษามีคุณภาพอย่าง
เท่าเทียมและครอบคลุม 
และส่งเสริมโอกาสในการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตทุกคน

บรรลุ ความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่สตรี

และเด็กหญิง

ใหมี้น้ าใช้ และบริหาร
จัดการน้ าและสุขาภิบาล
อย่างย่ังยืนส าหรับทุกคน

สร้างหลักประกันให้
สามารถเข้าถึงพลังงาน
อย่างย่ังยืนในราคาที่

เหมาะสม

การเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจที่ย่ังยืนและ
ทั่วถึง และการจ้างงาน

เต็มอัตรา

สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานที่
รองรับต่อการเปล่ียนแปลง 
ส่งเสริมอุตสาหกรรมและ

นวัตกรรม

ลดความไม่เท่าเทียมทั้ง
ภายในและระหว่าง

ประเทศ

สร้างความปลอดภัยและ
ภูมิคุ้มกันให้เมืองและ
การตั้งถิ่นฐานมนุษย์

ส่งเสริมรูปแบบการผลิต
และบริโภคที่ย่ังยืน

เร่งรัดด าเนินการด้าน
การเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศและผลกระทบ

อนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ทรัพยากรทางทะเล และ
มหาสมุทร อย่างย่ังยืน

ปกป้อง ฟื้นฟูและ
ส่งเสริมการใช้ระบบ

นิเวศน์บนบกอย่างยั่งยืน

ส่งเสริมสังคมที่สงบสุข 
ทุกคนเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรม สร้างสถาบันที่มี

ความรับผิดชอบ

เสริมสร้างความ
แข็งแกร่งของกลไก

ด าเนินงานและหุ้นส่วน
ความร่วมมือระดับโลก

ประกอบด้วย  17 เป้าหมาย (Goals) 169 เป้าประสงค์ (Targets) 241 ตัวชี้วัด (Indicators)
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ความส าคัญของ SDGs

1. ความตอ่เน่ืองจาก MDGs สู ่SDGs

โอกาสสร้างความต่อเนื่องของการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนจาก MDGs สู่ 
SDGs ซึ่งค านึงถึงการพัฒนาที่
สมดุลท้ัง 3 มิติ คือ เศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม

2. พฒันาความรว่มมือระหวา่งประเทศ

โอกาสพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ 
เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม

เป็นกติกาสากลของโลกที่นานา
ประเทศ ยอมรับและร่วมกันผลักดัน
ให้น าไปสู่การปฏิบัติ สามารถ
เปรียบเทียบระหว่างประเทศได้

3. กตกิาสากลของโลก

กรอบแนวทางหลักในการพัฒนาประเทศ 
ตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 8 พ.ศ. 2540 

เป็นต้นมา ภายใต้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

4. กรอบการพฒันาประเทศ
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กลไกขับเคลื่อน SDGs
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คณะรฐัมนตรี

คณะกรรมการ
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.)

อนุกรรมการ
ขับเคลื่อนเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน

บูรณาการการด าเนินงานในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ปรับปรุงกลไก มาตรการด้านเศรษฐศาสตร์ สังคมและกฎหมาย เพื่อส่งเสริม
การพัฒนาท่ียั่งยืน

คณะท างาน

คณะท างาน

คณะท างาน

ระเบียบ สนร. ว่าด้วย กพย. ฉบับที่ 1 (2556)
ระเบียบ สนร. ว่าด้วย กพย. ฉบับที่ 2 (2558)
ระเบียบ สนร. ว่าด้วย กพย. ฉบับที่ 3 (2559) 

1 2 3

1

2

3

อนุกรรมการ
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน

อนุกรรมการ
ส่งเสริมความเข้าใจและประเมิน
ผลการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กลไกขบัเคลือ่น SDGs ของประเทศไทย
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องคป์ระกอบและอ ำนำจหนำ้ทีข่อง กพย.

ประธาน:
นายก

รัฐมนตรี

ภาค
เอกชน

สถาบัน
วิจัย

กระทรวง
ต่างๆ เลขานุการ

รอง
ประธาน
รอง นรม.

รอง
ประธาน
รมต. สนร.

4 เสนอแนะให้มีการก าหนดหรือแก้ไขเพิ่มเติมหรือปรับปรุงมาตรการ
ด้านเศรษฐศาสตร์ สังคมและกฎหมาย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยนื และเสนอต่อ ครม.

5 ก าหนดแนวทางและท่าทีการเจรจาในการประชุมระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาท่ียั่งยืน
6 ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนตามนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืน 

ข้อตกลงและความร่วมมือระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

 สภาอุตสาหกรรมฯ
 สภาหอการค้าไทย
 ผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ท่าน

 สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
 สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
 สถาบันธรรมรัฐฯ
 สถาบันวิจัยเพื่อการ

พัฒนาประเทศไทย
 สถาบันเพื่อการยุติธรรมฯ

 ลศช.
 ลสผ.
 รศช.

1 ก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์
การพัฒนาท่ียั่งยืนของประเทศให้
ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและบรูณาการ 
เป็นไปตามข้อตกลงและความร่วมมอื
ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องและเสนอ
ต่อ ครม. ให้ความเห็นชอบ

2 ส่งเสริมและสนับสนนุการด าเนินงาน 
ของหน่วยงานรัฐและเอกชนที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน

3 ก ากับการด าเนินงาน ของหน่วยงาน
รัฐให้เป็นไปตามนโยบาย ยุทธศาสตร์
การพัฒนาท่ียั่งยืนของประเทศ และ
ข้อตกลงและความร่วมมือระหว่าง
ประเทศที่เก่ียวข้อง

กค กต กษ มท

ทส ทก อก คค

พณ พม รง ยธ

ศธ สธ วท นร

สงป อส สคก
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1 วางแนวทางการด าเนินงาน ประสาน 
ติดตามและบูรณาการ การด าเนินงาน
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามเปา้หมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนแต่ละด้าน

2 ก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดการพัฒนา
ที่ยั่งยืน ที่สอดคล้องกับบริบทของไทยและแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จัดท า Roadmap 
เพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนแต่ละด้าน

3 เสนอแนะให้มีการก าหนดหรือปรับปรุง
มาตรการ ด้านเศรษฐศาสตร์ สังคมและ
กฎหมาย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยนื

4 วางระบบและกลไกการติดตาม
ประเมินผล ตามเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน
ตามกรอบสหประชาชาติ จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเสนอ
ต่อเลขาธิการสหประชาชาติ

5 ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน  วิเคราะห์
ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขเสนอต่อ กพย.

มท พม กษ กค

พณ รง ศธ สธ

อก พน วท กต

สนร คค

ประธาน

 ส านักงานกิจการยุติธรรม
 สถาบันเพื่อการยุติธรรมฯ

รมต.กอบศักดิ์ 

ภูตระกูล

องค์กร
ไม่แสวงผลก าไร

กระทรวง

หน่วยงานรัฐ

ฝ่ายเลขานุการฯ

 มูลนิธีโลกสีเขียว
 สถาบันธรรมรัฐ
 ผู้ทรงคุณวุฒิ

 สศช.
 สผ.
 กพร.

 วช.
 สสช.
 สกว.

 รองเลขาธิการฯ 
สศช.

อนกุรรมกำรขบัเคลือ่นเป้ำหมำย
กำรพฒันำทีย่ ัง่ยนื

อนกุรรมกำรชุดที ่1
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มท วท สธ ศธ ยธ

กค กษ กต อก

พณ พน พม รง ทสปร
ะธ

าน
เล

ขา
ธิก

าร
 ส

ศช

ภาคเอกชน
ไม่แสวงก าไร

กระทรวง

หน่วยงานรัฐ

ฝ่าย
เลขานุการฯ

 มูลนิธิสถาบันวิจัยและ
พัฒนาประเทศตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
 มูลนิธิมั่นพัฒนา

 สสช.

 ผอ. ส านักวางแผนการเกษตรทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สศช.
 เจ้าหน้าที่ สศช.

1 บูรณาการการด าเนินงานของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ในการขับเคลื่อนเป้าหมาย
การพัฒนาทีย่ั่งยืนที่สอดคล้องกับบริบทไทย

2 บูรณาการข้อมูลและสนับสนุน
การด าเนินงานของหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง
กับเป้าหมาย เป้าประสงค์ และตัวชี้วัดการ
พัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อให้การขับเคลื่อนบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาทีย่ั่งยืนในแต่ละด้าน

3 เชิญบุคคลและองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
ข้อมูล ความเห็นและแนวทางปฏบิัติใน
ประเด็นเฉพาะทาง เพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติงานตามความเหมาะสม

4 ปฏิบัติงานตามภารกิจอื่นใด ที่ได้รับ
มอบหมายจาก อนุ กก.ขับเคล่ือนเป้าหมาย
การพัฒนาทีย่ั่งยืน 

คณะท างานชุดที่ 1
คณะท างานเพือ่บูรณาการการด าเนินงาน
ในการขับเคลื่อนเปา้หมายการพัฒนา 
ทีย่ั่งยืน
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1 เสนอแนวทางการจัดท ารายงานผล
การด าเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืนเบ้ืองต้น ต่อ อนุ กก. ขับเคลื่อน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

2 จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตาม
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทยส าหรับ
เสนอต่อที่ประชุมสหประชาชาติ เสนอต่อ 
อนุ กก. ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน 

3 เชิญบุคคลและองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
ข้อมูล ความเห็นและแนวทางปฏบิัติใน
ประเด็นเฉพาะทาง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติ 
งานตามความเหมาะสม

4 ปฏิบัติงานตามภารกิจอื่นใดที่ได้รับ
มอบหมายจาก อนุ กก. ขับเคล่ือนเป้าหมาย
การพัฒนาทีย่ั่งยืน 

สธ ศธ ยธ

กค กษ กต อก

ทส พน พม

คณะท างานชุดที่ 2
คณะท างานจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนา
ทีย่ั่งยืน

ปร
ะธ

าน
อธ

ิบด
ีกร

มอ
งค

์กา
รร

ะห
ว่า

งป
ระ

เท
ศ ผู้ทรงคุณวุฒิ

กระทรวง

หน่วยงานรัฐ

ฝ่าย
เลขานุการฯ

 นายอมรศักดิ์ 
กิจธนานันท์

 สศช.
 สสช.

 ผอ. กองกิจการเพื่อการพัฒนา
กรมองค์การระหว่างประเทศ
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1 ศึกษา วิเคราะห์เครื่องมือกลไกทางเศรษฐศาสตร์ สังคม 
และกฎหมาย เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจระดับนโยบาย ทั้ง
ระยะสั้นและยาว ให้สอดคล้องกับบริบทการพัฒนาที่ยั่งยืน
และพันธกรณีระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่
ยั่งยืน

2 จัดท าข้อเสนอเชงินโยบาย เพื่อเสนอแนะ ปรับปรุง หรือ
พัฒนาแนวทาง มาตรการและเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ 
สังคมและกฎหมายเพื่อสนับสนุน
การพัฒนาที่ยั่งยืน

3 วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัด
ในการด าเนินงานตามมาตรการ และเครื่องมือทาง
เศรษฐศาสตร์ สังคมและกฎหมาย เสนอต่อ อนุ กก. 
ขับเคลื่อนเปา้หมายการพัฒนาที่ยัง่ยืน และ กพย. เพื่อ
ผลักดันให้เกิดแนวทางปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

4 เชิญบุคคลและองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้อมูล ความเห็น
และแนวทางปฏิบัติในประเด็นเฉพาะทาง เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานตามความเหมาะสม

5 ปฏิบัติงานตามภารกิจอื่นใดที่ได้รับมอบหมายจาก อนุ กก. 
ขับเคลื่อนเปา้หมายการพัฒนาที่ยัง่ยืน 

คณะท างานชุดที่ 3
คณะท างาน ปรับปรุงกลไกมาตรการ
ด้านเศรษฐศาสตร ์สังคม และกฎหมาย 
เพื่อส่งเสรมิการพฒันาที่ยั่งยืน

ปร
ะธ

าน
นา

ยบ
ัณ

ฑูร
 เศ

รษ
ฐศ

ิโร
ตม์ ผู้ทรงคุณวุฒิ

หน่วยงานรัฐ

ฝ่าย
เลขานุการฯ

 รศ. ดร. ปัทมาวดี 
โพชนุกูล ซูซูกิ สกว.

 สศช.
 สสช.
 วช.
 สถาบันเพื่อ

การยุติธรรม
ระหว่างประเทศ ผู้แทน ก. คลัง

 ผู้แทน สศช.

 อก.
 ทส.
 พม.

 นายเดชรัตน์ สุขก าเนิด มนส.
 นายณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์ มธ.
 นายณรรต ปิ่นน้อย
 น.ส. วรัญญา เตียกุล
 รศ. ดร. อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา TDRI
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1 ศึกษา สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ 
“การพัฒนาที่ยั่งยืน” กับ “ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” และเผยแพร่ 
องค์ความรู้ ให้เกิดการสื่อสารท าความเข้าใจ
อย่างกว้างขวางแก่สาธารณชนและลุ่ม
เป้าหมายทุกระดับ และในเวทีประชาคมโลก

2 ให้ค าแนะน าแนวทางการประชาสัมพันธ์ 
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและการสื่อสาร
สาธารณะ

3 เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่าย
การขับเคลื่อนและประยุกต์ใช้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาที่
ยั่งยืน ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดการองค์
ความรู้ และเผยแพร่ตัวอย่างที่เป็นต้นแบบ
ความส าเร็จ เพื่อน าไปสู่การเรียนรู้ขยายผล
ต่อไป

4 จัดให้มีระบบการติดตามประเมินผล
การด าเนินงาน เสนอแนวทางแก้ไขปัญหา
อุปสรรคในการด าเนินงาน

นางจุรี 
วิจิตรวาทการ 

องค์กรไม่
แสวงหาผลก าไร

ภาคเอกชน

หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องกับ

เศรษฐกิจพอเพียง

หน่วยงานรัฐ

ฝ่ายเลขานุการฯ

 สถาบันธรรมรัฐ
 ผู้ทรงคุณวุฒิ

 สภาอุตสาหกรรมฯ
 สภาหอการค้าฯ
 สมาคมธนาคารไทย
 ตลาดหลักทรัพย์ฯ

 สนร.
 สศช.
 สส.
 ปชส.

 สมอ.
 สกว.
 สถ.

 รองเลขาธิการฯ สศช.

 สนง. ทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์

 สนง. คกก. ประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ

 ศูนย์ประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ
และความมั่นคง

ประธาน

 พช.
 มท.
 ศธ.
 กต.

อนุกรรมการส่งเสรมิความเข้าใจและประเมินผล
การพัฒนาที่ยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
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1 ติดตามข้อมูลและสถานการณ์การพัฒนา
ตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
คณะกรรมาธิการด้านสถิติทางการจัดท า
ฐานข้อมูลกลางของประเทศ การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน 
พัฒนาฐานข้อมูลและสถิติให้ทันสมัย เพื่อรองรับการ
จัดท าเป้าหมายและตัวชี้วัด SDG ของสหประชาชาติ
ทั้งในระดับประเทศและท้องถิ่น

2 ให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะในการพัฒนา
ขีดความสามารถของระบบการจัดเก็บสถิติ
แบบจ าแนกข้อมูลทั้งในระดับประเทศและท้องถิ่น

3 บูรณาการแนวทางการท างานของ
หน่วยงานรัฐท่ีจัดท าฐาน ข้อมูลกลางของ
ประเทศและหน่วยงานสนับสนุนต่างๆ ให้ใช้
ทรัพยากร เทคโนโลยีสารสนเทศและงบประมาณ
ร่วมกัน ทั้งหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น 
ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ในการจัดเก็บและ
จัดท าข้อมูลพื้นฐานต่างๆ ที่ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์

4 ติดตามประเมินผลการด าเนินงานของ
หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขเสนอ
ต่อ กพย.

นายศุภวุฒิ
สายเชื้อ

องค์กรไม่
แสวงหาผลก าไร

หน่วยวิจัยและ
ข้อมูล

กระทรวง

หน่วยงานรัฐ

ฝ่ายเลขานุการฯ

 สถาบันธรรมรัฐ

 วช.
 สกว.
 GISTDA

 สศช.
 กพร.

 สถ. 
 ธปท.

 สสช.
 สศช.

ประธาน
มท วท วธ คค สธ

กค กษ อก ดท ทส

พณ พน พม รง ศธ
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ผลการด าเนินงาน SDGs ของประเทศไทย
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เห็นชอบในหลักการ
กับแนวทางการ

ขับเคลื่อนเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนใน

ระดับพื้นที่

กำรด ำเนนิงำนของ กพย.

คร ัง้ที ่ 1:

เมือ่วนัที ่ 7 ตุลาคม 2558

ครัง้ที ่2:

เมือ่วนัที ่ 16 ธนัวาคม  2559

คร ัง้ที ่3:

เมือ่วนัที ่ 7 กรกฎาคม 2560

ให้ สศช. จัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืน
ที่สอดคล้องกับ SDGs 
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และวาระปฏิรูป

ตั้งคณะอนุกรรมการ
3 คณะ 

1. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน

2. คณะอนุ ก ร รมการส่ ง เ ส ริมความ เข้ า ใ จและ
ประเมินผลการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

3. คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน

เห็นชอบผลการจัดล าดับความส าคัญ
เป้าประสงค์การพัฒนาที่ยั่งยืนที่มี
ความจ าเป็นต้องเร่งด าเนินการ 30 
ล าดับแรก

ใหก้ระทรวง/หน่วยงานที่รับผิดชอบหลักแต่
ละเป้าหมาย จัดท ารายงานความก้าวหน้าผล
การด าเนินงาน เสนอ กพย. ทุกๆ 6 เดือน 

ใหมี้ผู้ประสานงานหลักด้าน
เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนประจ า
กระทรวง (Mr./Ms. SDG)

เห็นชอบกับแผนการด าเนินงาน
ในปี พ.ศ. 2560 ของ
คณะอนุกรรมการฯ ทั้ง 3 คณะ 

เห็นชอบกับ Roadmap การขับเคลื่อน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 เป้าหมาย 
และแนวทางการด าเนินงานในระยะสั้น 
ระยะกลาง และระยาว

ภาคเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

ภาคกลาง
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จัดท ำ Roadmap แนว

ทำงกำรขบัเคลือ่น SDGs 

ทั้ง 17 เป้ำหมำย 

การประชุมอนุกรรมการฯ 4 ครั้ง 
วันที่ 27 มกราคม 2559 
วันที่   7  กรกฎาคม 2559

อนกุรรมกำรขบัเคลือ่นเป้ำหมำย
กำรพฒันำทีย่ ัง่ยนื

อนกุรรมกำรชุดที ่1

วันที่  17 พฤศจิกายน 2559
วันที่  26 มิถุนายน 2560 

จัดล ำดบั ควำมส ำคญั 30 เป้ำประสงค์

ที่มีล ำดบัควำมส ำคญัสงู (Priority targets) 

เพื่อด ำเนนิกำรในชว่ง

ปี 2560-2564

สร้ำงควำมเข้ำใจร่วมกัน ใน

แน วท ำ ง ก ำ ร ขั บ เ ค ลื่ อ น 

SDGs ของภำครัฐต่อเอกชน 

ประชำสังคม และเยำวชนใน

กำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อน 

SDGs

จั ดท ำ ร ำยง ำนกำรทบทวนผลกำร

ด ำเนินกำรตำมวำระกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 

ค.ศ. ๒๐๓๐ โดยสมัครใจ (Voluntary 

National Review: VNR) 
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ขจัดความยากจนทุกรูปแบบใน
ทุกพื้นที่

สร้างหลักประกันให้คนมีชีวิตที่มี
คุณภาพ และส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของ
คนทุกเพศทุกวัย

ขจัดความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทาง
อาหาร ปรับปรุงโภชนาการและ
สนับสนุนเกษตรกรรมอย่างย่ังยืน

สร้างหลักประกันให้ การศึกษามีคุณภาพ
อย่างเท่าเทียมและครอบคลุม และส่งเสริม
โอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับทกุคน

บรรลุ ความเท่าเทียมระหว่างเพศ และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สตรีและ
เด็กหญิง

สร้างหลักประกันให้มีน้ าใช้ และมีการ
บริหารจัดการน้ าและสุขาภิบาลอย่าง
ย่ังยืนส าหรับทุกคน

มท. พม.

สธ.

ศธ.

พม.

ทส. กษ. 
มท.

กษ.

กค. กษ. ทส. รง. พณ. ศธ. สธ. 
ทก. สกว. สสช.

ทส. รง. พณ. พม. สธ. ศธ.
อก. มท. วช สกว. สสช. 

กษ. คค. ทส. มท. ศธ. 
สตช. สสช. สกว.

มท. รง. พม. วธ. กก.
ตชด. สกว. สสช.

กก. สธ. มท. ทก. รง. ศธ. 
สศช. สงป. กพร. สกว. สสช. 

สธ. อก. วท. (สสนก.) 
สกว. สสช.

หนว่ยงำนรบัผดิชอบหลกั/รว่ม และสนบัสนนุ SDGs 

อนกุรรมกำรขบัเคลือ่นเป้ำหมำย
กำรพฒันำทีย่ ัง่ยนื

อนกุรรมกำรชุดที ่1
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ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่
ยั่งยืนและทั่วถึง และการจ้างงานเต็ม
อัตรา และงานที่มีคุณค่าส าหรับทุกคน

สร้างหลักประกันให้สามารถเข้าถึง
พลังงานอย่างย่ังยืนในราคาท่ีเหมาะสม

สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานที่ต้านทานและ
รองรับต่อการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริม
อุตสาหกรรมและนวัตกรรม

ลดความไม่เท่าเทียมทั้งภายในและ
ระหว่างประเทศ

สร้างความปลอดภัยและภูมิคุ้มกันให้
เมืองและการตั้งถิ่นฐานมนุษย์

ส่งเสริมรูปแบบการผลิตและบริโภคที่
ยั่งยืน

พน. มท.

สศช. 
กค. รง.

คค. อก.

สศช. 
พม.

มท. พม.

ทส.

วท. กต. กษ. อก. คค. พณ. 
วช. สกว. สสช.

กก. กษ. ทส. พณ. พน. พม. วท. วธ. 
อก. กต.ทก. มท. ธปท. คปภ. ก.ล.ต. 
สสว. วช. สกว.สสช.

กค. กต. ทก. มท. พณ. พน. วท.
กสทช. สสว. BOI สศช. วช. สกว. สสช.

กต. กค. มท. ยธ. รง. พณ.
สตช. ธปท. สกว. สสช.

กก. กต. คค. ทส. พม. วธ.
สศช. สกว. สสช.

กก. กค. กษ. ทก. พณ. พน. ศธ. 
วท. อก. วช. สกว. สสช.

หนว่ยงำนรบัผดิชอบหลกั/รว่ม และสนบัสนนุ SDGs 

อนกุรรมกำรขบัเคลือ่นเป้ำหมำย
กำรพฒันำทีย่ ัง่ยนื

อนกุรรมกำรชุดที ่1
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เร่งรัดด าเนินการด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและผลกระทบ

ปกป้อง ฟ้ืนฟูและส่งเสริมการใช้ระบบ
นิเวศน์บนบกอย่างย่ังยืน

ส่งเสริมสังคมที่สงบสุข ทุกคนเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรม สร้างสถาบันที่มี
ความรับผิดชอบและมีประสิทธภิาพ

อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรทาง
ทะเล และมหาสมุทร อย่างย่ังยืน

เสริมสร้างความแข็งแกร่งของกลไก
ด าเนินงานและหุ้นส่วนความร่วมมือ
ระดับโลก

ยธ. มท.
พม.

กต. กค.
พณ.

ทส.

ทส.

ทส.

กษ. ศธ. พน. อก. มท. วท. คค.
สศช.วช. สกว. สสช.

กษ. วท. กองทัพเรือ (ศปมผ.)
สตช. สกว. สสช. วท.

กษ. มท. วท. กองทัพบก
สศช. วช. สกว. สสช.

กต. รง. ปปง. ปปช. อส. ศย.
กพร. สตช. สกว. สสช. 

วท. พม. ทก. 
สศช. สกว.สสช.

หนว่ยงำนรบัผดิชอบหลกั/รว่ม และสนบัสนนุ SDGs 

อนกุรรมกำรขบัเคลือ่นเป้ำหมำย
กำรพฒันำทีย่ ัง่ยนื

อนกุรรมกำรชุดที ่1
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สถานภาพปัจจุบันของ
เป้าหมาย เป้าประสงค์ และ 
ตัวชี้วัด 

ความเร่งด่วนของปัญหา
ที่ต้องการการแก้ไข 

สถานะของแผนแม่บท/ แผน
ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ / 
มาตรการ / Flagship ที่รองรับ
การขับเคลื่อนเป้าหมายฯ 

แนวทางการด าเนินงาน
ในระยะสั้น ระยะกลาง 
และระยะยาว

ความท้าทายของเป้าหมาย / 
เป้าประสงค์ / ตัวชี้วัด / และ
ความยั่งยืนที่เชื่อมโยงกับ
 นโยบายของรัฐบาล
 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  
 วาระปฏิรูป  
 Roadmap ของรัฐบาล ระยะที่ 2- 3

Template ของ Roadmap การขับเคลื่อน SDGs 

อนกุรรมกำรขบัเคลือ่นเป้ำหมำย
กำรพฒันำทีย่ ัง่ยนื

อนกุรรมกำรชุดที ่1
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มต
ิที่ป

ระ
ชุม
อนกุรรมกำรขบัเคลือ่นเป้ำหมำย
กำรพฒันำทีย่ ัง่ยนื

อนกุรรมกำรชุดที ่1

1
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพ่ือล าดับความส าคัญของเป้าหมายและเป้าประสงค์ใน
การขับเคลื่อน SDG ซึ่ง สศช. ด าเนินการจัดประชุมแล้วจ านวน 5 ครั้ง ได้ผลลัพธ์ 30 
เป้าประสงค์แรกที่พร้อมและส าคัญในการด าเนินการ และเพื่อยืนยันข้อสรุปของผลลัพธ์ที่ได้ให้
เป็นท่ียอมรับร่วมกัน 1 ครั้ง

2 ให้หน่วยงานรับผิดชอบหลักและหน่วยงานสนับสนุน ร่วมกันจัดท า Roadmap การ
ขับเคลื่อนเป้าหมายและเป้าประสงค์ที่มีความพร้อมและส าคัญใน 30 เป้าประสงค์แรก เพื่อ
ด าเนินการในช่วงปีงบประมาณ 2560-2564

3 ใหห้น่วยงานหลักและร่วม ก าหนดค่าเป้าหมายที่มีความจ าเป็นในรายเป้าประสงค์และตัวชี้วัด 
เพื่อเป็นค่ากลางของประเทศ 

4 มอบหมายให้หน่วยงานแจ้งรายชื่อผู้ประสานงานหลัก (Mr. SDGs) เพื่อประสานงานในการ
ด าเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนต่อไป

5
ให้พัฒนาตัวชี้วัด SDGs ให้สอดคล้องกับบริบทของแผนชาติ ยุทธศาสตร์ 20 ปี รวมทั้งบริบท
ด้านเศรษฐกิจพอเพียง บนหลักการทางสถิติ โดยท่ีตัวชี้วัดดังกล่าว ต้องสามารถเทียบเคียง
กับตัวชี้วัดระดับโลกได้

7

6 เห็นชอบกับ Roadmap การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 17 เป้าหมาย และ
แนวทางการด าเนินงานในระยะสั้น ระยะกลาง และระยาว

เห็นชอบกับแนวทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาทีย่ั่งยืนในระดับพื้นที่
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การเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

มั่นคง

ความมั่นคง

ความสามารถใน
การแข่งขัน

ความเสมอภาค
และเท่าเทียมกัน

ทางสังคม

การพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ

ภาครัฐ

การสร้างการเติบโต
ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม

16.2 ยุติการค้ามนุษย์และความ
รุนแรงต่อเด็ก

16.5 ลดการทุจริตคอร์รัปชั่น 

8.1   ส่งเสริมการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจที่
ครอบคลุม และยั่งยืน

17.11  เพ่ิมส่วนแบ่งในการ
ส่งออกของประเทศ
ก าลังพัฒนา

3.3 ยุติการแพร่กระจายของ HIV
โรคติดต่อ 

3.4 ลดการตายจากโรคไม่ตดิตอ่
3.5 ป้องกันและรักษาการใช้สารเสพติด
3.6 ลดอุบัติเหตุทางถนน 
4.1 ส าเร็จการศึกษาประถม มัธยม 

คุณภาพเท่าเทียมและไม่มีค่าใช้จ่าย
4.2 เข้าถึงการพัฒนา ดูแล จัดการศึกษา

ระดับก่อน ประถมศึกษา

17.1   การระดมทรัพยากรของรัฐเพ่ือสนับสนุน
การพัฒนาที่ยั่งยืน

17.14  ยกระดับความสอดคล้องเชิงนโยบายเพ่ือ
การพัฒนาที่ยั่งยืน

2.4 เกษตรกรรมย่ังยืน
2.5 ความหลากหลายทางพันธุกรรม

พืชสัตว์
7.3 ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
8.4 ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร
9.4 อุตสาหกรรมสีเขียว
12.4 จัดการสารเคมีและของเสีย
11.5 ลดผลกระทบจากภัยพิบัติ
13.1  เสริมความสามารถในการปรับตัว

รับภัยพิบัติ
13.2  บูรณาการมาตรการ Climate 

Change ในนโยบาย
14.4 ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล
14.6  ยุติการอุดหนุนประมงเกินขีดจ ากัด IUU
15.1  อนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศบก น้ าจืด พื้นที่ชุ่มน้ า
15.2 จัดการป่าอย่างย่ังยืน

1.3  มาตรการคุ้มครองทางสังคม
2.1  เข้าถึงอาหารที่ปลอดภัยเพียงพอ
5.2  ลดความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก
6.1  เข้าถึงน้ าดื่มปลอดภัย ราคาหาซื้อได้ 
10.1 เพิ่มการเติบโตทางรายได้ของกลุ่มคนยากไร้

ร้อยละ 40 ล่างสุด
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วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 : ณ ส านักงานใหญ่
สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก  สหรัฐอเมริกา

 น าเสนอการน าใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของประเทศไทยในการประชุม (Side Events) 
Asia-Pacific Initiatives towards a sustainable Future

 ตัวอย่างการน าเสนอ เช่น 
ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที:่ 
กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลต าบลอุโมงค์ อ.เมือง 
จ.ล าพูน ด าเนินการให้เป็นผลตามระบบและมาตรการ
คุ้มครองทางสังคม โดยส่งเสริมให้สมาชิกมีคุณธรรม มีความ
ซื่อสัตย์ เน้นการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภบิาล ให
ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของสมาชิกตามก าลังที่มี

สร้างหลักประกันให้มีน้ าใช้ และมีการบริหารจัดการน้ าและการ
สุขาภิบาลอย่างยั่งยืนส าหรับทุกคน: หมู่บ้านมอสวรรค์ ต าบลแม่เลย์ 
อ าเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยสร้าง“เครือข่ายแม่วงก์ชุมชนคน
รักป่า” เพื่อร่วมฟื้นฟูป่าที่เป็นแหล่งต้นน้ า ศึกษาเรียนรู้การจัดท าประปา

ภูเขา จัดตั้งคณะท างานบริหารจัดการน้ าที่ท างานด้วยจิตอาสา เน้น
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ก าหนดกฎการใช้น้ าของชุมชน
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สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความต้านทานและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง
ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม: 
มาตรฐาน มอก. ๙๙๙๙ ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างรอบด้านและยั่งยืน ประยุกต์ใช้ใน
การบริหารองค์กรแบบบูรณาการ ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุก
ระดับ เคารพผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเหมาะสมเป็นธรรม ค านึงถึงประโยชน์ขององค์กร
และส่วนรวมทั้งระยะสั้นและระยะยาว

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ: พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการ
น้ าชุมชน ตามแนวพระราชด าริ บ้านลิ่มทอง จ.บุรีรัมย์ โดยท าความ
เข้าใจปัญหาและศักยภาพในพื้นที่ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง 
(Built environment) ของชุมชนเพื่อบริหารจัดการน้ า และปรับตัว-
รับมือกับภัยน้ าท่วม/น้ าแล้ง

ปกป้อง ฟื้นฟู และส่งเสริมการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน 
การบริหารจัดการป่าไม้ทีย่ั่งยืน: ศูนยศ์ึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ๖ แห่งทั่วประเทศ ท าการศึกษาวิจัยเทคนิควิธีการฟื้นฟูป่าที่
เสื่อมโทรมในสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร์ที่หลากหลายของประเทศ เพื่อฟื้นความ
สมดุลของระบบนิเวศนใ์นภูมิภาคต่างๆ
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วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 : ณ ส านักงานใหญ่
สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก  สหรัฐอเมริกา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปน็หวัหนา้คณะผู้แทนไทยน าเสนอรายงานผลการด าเนินการตาม
วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ในระดับชาติ โดยสมัครใจ (Voluntary National Review – VNR) ของไทยต่อที่
ประชุม High-level Political Forum on Sustainable Development โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้

ความคืบหน้าที่ส าคัญในการขับเคลื่อนวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทย อาทิ การลด
ความยากจนและความเหลื่อมล้ า การมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและความก้าวหน้าใน
ด้านบริการสาธารณสุข การด าเนินนโยบายประชารัฐที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

กลไกการขับเคลื่อนวาระการพัฒนาที่ยัง่ยืนในระดับชาติ อาทิ คณะกรรมการเพื่อ
การพัฒนาที่ย่ังยืน (กพย.) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน 

แบ่งปันแนวทางการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นแนวทางที่สามารถ
น าไปสู่การบรรลุวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยไทยพร้อมให้
ความร่วมมือกับประเทศต่างๆ ในการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้เพื่อ
บรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนตามยุทธศาสตร์ SEP for SDGs Partnership
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วัตถุประสงค์ของการจัดประชุมเพื่อ

 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การพัฒนาที่ยั่งยืนในกลุ่มเด็กและ
เยาวชน

 ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเข้าใจใน
บทบาทการมีส่วนร่วมในการ
ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม

โดยมกีลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุม : 
ประกอบด้วย กลุ่มเด็ก เยาวชน นักศึกษา 
ครู อาจารย์ในมหาวิทยาลัย ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

31
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เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายการขับเคลื่อนและประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “15 ปี 
ธนาคารสมอง...พลังอาสาร่วมพัฒนาประเทศ”

สรุปผลการจัดการความรู้การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีผลต่อ
การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” ของภาคีการพัฒนาที่ได้น้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้

การจัดการความรู้การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในภาพรวมและรายเป้าหมาย

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้และตัวอย่างที่เป็นต้นแบบความส าเร็จให้เกิด
การสื่อสารท าความเข้าใจอย่างกว้างขวางแก่สาธารณชน เพื่อน าไปสู่การเรียนรู้ขยายผล
ต่อไป

อนุกรรมการส่งเสรมิความเข้าใจและประเมินผลการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

การประชุมอนุกรรมการฯ 5 คร้ัง 
วันที่ 21 มกราคม 2559
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559

วันที่   4 เมษายน 2560
วันที่ 30 มิถุนายน 2560
วันที่ 29 มีนาคม 2561 

จัดให้มีระบบติดตามผลการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยการก าหนดแนวทางการประเมินตนเอง (Checklist) เป็นเครื่องมือใน
การกระตุ้นการขับเคลื่อน
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การวางแนวทางการจัดท าฐานข้อมูลกลางของประเทศ โดย สสช.ได้ติดตาม
ข้อมูลและสถานการณ์การพัฒนาตัวชี้วัด SDGs รวมทั้งพัฒนาฐานข้อมูลและสถิติ
ของประเทศให้ทันสมัย ปัจจุบัน IAEG อยู่ระหว่างการพัฒนาให้มีความสมบูรณ์ 
โดยมีการแบ่งตามสถานภาพของตัวชี้วัดเป็น 3 ระดับ (Tier)

กลั่นกรองและสอบทานข้อมูลตัวชี้วัด SDGs ของประเทศไทย สสช.ร่วมกับ สศช. 
ด าเนินการประชุมหารือกลั่นกรองและสอบทานข้อมูลตัวชี้วัด SDGs กับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ทั้ง 17 เป้าหมาย รวม 241 ตัวชี้วัด เพื่อประเมินสถานะของข้อมูล
ตัวชี้วัด SDGs ที่ด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน (Data Assessment) รวมถึงพิจารณา
แนวทางการพัฒนาข้อมูลตัวชี้วัดให้มีความครบถ้วน สามารถวัดการด าเนินการ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตามบริบทของประเทศไทยได้อย่างถูกต้อง

การเผยแพร่รายละเอียดของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน สสช. ได้เผยแพร่
รายละเอียดของ SDGs ฉบับภาษาอังกฤษ และภาษาไทย บนเว็บไซต์ของ สสช. 
เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ประโยชน์ต่อไป

การประชุมอนุกรรมการฯ 6 คร้ัง 
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559
วันที่ 13 กรกฎาคม 2559
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 19 เมษายน 2560
วันที่ 31 สิงหาคม 2560
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561
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การขบัเคล่ือนเป้าหมายการพฒันาท่ียัง่ยืน

ในระดบัพ้ืนท่ี
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สศช. ร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
จัดประชุมระดมความคิดเห็นในการขับเคลื่อน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับ

สร้างเครือข่ายการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐ ทั้งส่วนกลาง ภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ใน
การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ

มีผู้เข้าร่วมประชุมจากทั้งส านักงานจังหวัด องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ส านั ก ง านท้ อ งถิ่ นจั งหวั ด  ที่ ปฏิ บั ติ หน้ าที่ ห รื อ
รับผิดชอบงานด้านแผนพัฒนาจังหวัดหรือแผนพัฒนา
ท้องถิ่น

เขตภาคกลาง:
วันที่ 31 พฤษภาคม 2560
ณ โรงแรมทีเค พาเลซ หลักสี่ กทม

เขตภาคเหนือ:
วันที่ 25 สิงหาคม 2560
ณ โรงแรมฮอร์ลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่

เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันที่ 11 กันยายน 2560
ณ โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น

เขตภาคใต:้
วันที่ 18 กันยายน 2560
ณ โรงแรมทวิน โลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช
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 ในปี พ.ศ. 2561 สศช. ร่วมกับ ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

เป็นพื้นที่ทีม่ีความเหลือ่มล้ ามากและยังขาดความพร้อม 

เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพ

เป็นพื้นที่ทีม่ีความเข้มแข็งและต่อยอดขยายผลได้ 

 จัดกลุ่มพื้นที่/จังหวัดเพื่อการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย
แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ
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ตัวชี้วัด SDGs ที่ใช้ส าหรับการจัดกลุ่มพื้นที่/จังหวัด

เป้าหมาย 

(SDGs)

สอดคล้องกับ

เป้าประสงค์

รายชื่อตัวชี้วัด

1 1.1 ร้อยละของประชากรทีอ่ยู่ใตเ้สน้ความยากจน (%) 

2 2.1 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดอืนของครัวเรือน (อาหาร เครื่องดื่ม ยาสูบ) 

2.2 ร้อยละของทารกแรกเกดิที่มีน้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์ (% ทารกเกิดมีชีพ)

3 3.8 ร้อยละของสถานพยาบาลทีไ่ด้รับการรับรองคุณภาพ HA (%)

3c อัตราส่วนประชากรตอ่แพทย์ (คน/แพทย)์

4 4.3 อัตราการเข้าเรียนรวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา %

4.6 จ านวนปีการศึกษาเฉลีย่ประชากรไทยอายุ 15-59 ปี (ปี)

4.7 ค่าเฉลี่ยคะแนน o-net ม 3 (คะแนน)

6 6.1 ร้อยละของครัวเรือนทีเ่ข้าถึงน้ าประปา (%)

7 7.1 ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงไฟฟ้า (%)
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ตัวชี้วัด SDGs ที่ใช้ส าหรับการจัดกลุ่มพื้นที่/จังหวัด (ต่อ)

เป้าหมาย 

(SDGs)

สอดคล้องกับ

เป้าประสงค์ที่

รายชื่อตัวชี้วัด

8 8.1 อัตราการเปลี่ยนแปลงของผลติภณัฑ์มวลรวมจงัหวัด (%)

8.2 รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนตอ่เดอืน (บาท)

8.2 อัตราการเปลี่ยนแปลงของรายได้เฉลีย่ของครัวเรอืนในจังหวัด (%)

8.3 ร้อยละผู้อยู่ในระบบประกันสงัคมตอ่ก าลงัแรงงาน (%)

8.5 อัตราการว่างงาน (%)

8.5 ผลิตภาพแรงงาน (บาท/คน)

9 9.1 ร้อยละของหมู่บ้านที่ถนนสายหลักใช้การได้ตลอดปี (%)

9c ร้อยละของประชากรทีม่ีโทรศัพท์มือถือ (%) 

10 10.1 สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้

13 13.2 สัดส่วนเฉลี่ยการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจก (ตันก๊าซเรือนกระจกต่อคน) 
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ตัวชี้วัด SDGs ที่ใช้ส าหรับการจัดกลุ่มพื้นที่/จังหวัด (ต่อ)

เป้าหมาย 

(SDGs)

สอดคล้องกับ

เป้าประสงค์ที่

รายชื่อตัวชี้วัด

15 15.1 อัตราการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไม้ในจังหวัด (%)

16 16.1 การแจ้งความคดีชีวิต ร่างกาย เพศ และคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์

(ต่อประชากรแสนคน) 

16.8 ร้อยละของประชากรที่ใช้สิทธิลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี

2559

17 17.1 ร้อยละภาษีที่ท้องถิ่นจัดเก็บได้ต่อรายได้รวมที่ไม่รวมเงินอุดหนุน

และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (%)

17.1 ความสามารถในการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัด (%)

17.8 ร้อยละของครัวเรือนท่ีเข้าถึงอินเตอร์เน็ต (%)
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ผลการจดัอนัดบัคะแนนของ SDG ระดบัโลก
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FinlandDenmark

The 2018 Global SDG Index ranking

Germany France

1 2 3 4 5

= 156 ประเทศ

Sweden

43
Central 

African

Republic

156

Thailand

59

….. …..
Singapore
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เปรียบเทียบผลการจัดอันดับ SDGs ของประเทศในกลุ่มอาเซียน
ปี 2016 – 2018 

2016 2017 2018

Malaysia 63 54 55
Thailand 61 55 59
Singapore 19 61 43
Vietnam 88 68 57
Philippines 95 93 85
Indonesia 98 100 99
Lao PDR 107 107 108
Myanmar 117 110 113
Cambodia 119 114 109
Brunei Darussalam na na na

ท่ีมา SDG INDEX AND DASHBOARDS REPORT 2016, 2017 , 2018

อนัดบัประเทศ
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2017 100.0 55.0 76.2 76.2 65.7 95.1 76.9 85.2 39.8

2018 100.0 55.3 76.7 75.1 65.3 94.8 77.0 75.1 42.7

SDG Trends in 2017-2018

2017 64.8 75.1 70.4 73.0 45.0 63.2 58.0 62.6

2018 59.0 79.2 70.5 79.8 49.8 61.2 59.4 56.2
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The high-level political forum on sustainable 

development and the high-level segment of 

ECOSOC 

9 - 18 July 2018 

United Nation Headquarter,

New York
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The theme is:    

"Transformation towards sustainable and resilient societies".
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Main Topics:

 Review of SDGs 6, 7, 11, 12, 15 and 17

 Thematic review

 Voluntary national reviews
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The HLPF 2018 is also reviewing progress towards the SDGs 

and focusing in particular on:

Goal 17. 

Strengthen the 

means of 

implementation 

and revitalize 

the Global 

Partnership for 

Sustainable 

Development, 

Goal 15. 

Protect, restore 

and promote 

sustainable use 

of terrestrial 

ecosystems, 

sustainably 

manage forests, 

combat 

desertification,

Goal 12. Ensure 

sustainable 

consumption 

and production 

patterns

Goal 11. 

Make cities 

and human 

settlements 

inclusive, 

safe, 

resilient 

and 

sustainable

Goal 7. Ensure 

access to 

affordable, 

reliable, 

sustainable and 

modern energy 

for all

Goal 6. Ensure 

availability and 

sustainable 

management of 

water and 

sanitation for all
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Side Events
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แนวทางการด าเนินงานในระยะต่อไป 
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ติดตามความก้าวหน้าด าเนินงานตาม SDGs Roadmap1

ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับจังหวัดและพ้ืนที่ ร่วมกับ มท.2

สร้างความรู้ความเข้าใจให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความส าคัญและ
พร้อมเข้าร่วมในการผลักดัน SDGs ในระดับพื้นที่

3

ประสานส านักงบประมาณพิจารณาจัดท ายุทธศาสตร์งบประมาณบูรณาการ
ที่ค านึงถึงเป้าหมายการพัฒนาทีย่ั่งยืน

4

จัดท าฐานข้อมูลการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับพื้นที่ ที่สาธารณชน
สามารถเข้าถึงและใชป้ระโยชน์ในการมีส่วนร่วมพัฒนาด้านต่างๆ

5

ให้จังหวัดเป็นหน่วยงานหลักในการประสานการขับเคลื่อนเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนในพื้นที่

6

#แผนกำรด ำเนนิงำน
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ประสานผลักดันให้กลไกนอกภาครัฐ เช่น ภาคเอกชน ประชาสังคม 
มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน

7

สร้างความรู้ความเข้าเรื่อง “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” กับ 
“การพัฒนาที่ยั่งยืน” ผ่านการถอดบทเรียนและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

8

เร่งพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลและจัดท าตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ให้ครอบคลุมทุกเป้าประสงค์ที่เก่ียวข้องกับบริบทไทย

9

ปรับปรุงกลไกมาตรการด้านเศรษฐศาสตร์ สังคม และกฎหมายรวมถึง
มาตรการเสริมอื่นๆ เพ่ือให้การขับเคลื่อนสามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืน

10

#แผนกำรด ำเนนิงำน
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เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย์1

สร้างความเป็นธรรม
ลดความเหลื่อมล้ าในสังคม2

สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน3

เติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

4

สร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการ
พัฒนาประเทศสู่ความม่ันคั่ง และย่ังยืน5

บริหารจัดการในภาครัฐ ป้องกัน
การทุจริตประพฤติทิชอบ

และธรรมาภิบาลในสังคมไทย
6

พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
และระบบโลจสิติกส์7

พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิจัย และนวัตกรรม8

พัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ9

ความร่วมมือระหว่างประเทศ
เพื่อการพัฒนา10



62

ความเชื่อมโยงของ SDGs กับนโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

แผนบริหารราชการแผ่นดิน

แผนปฏิบัติการกระทรวง/กรม/หน่วยปฏิบัติ

แผนงบประมาณแผนแม่บท
ยุทธศาสตร์เฉพาะ

นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ 

อาท ิ

- แผนแมบ่ทดา้นแรงงานดา้นแรงงาน  
(พ.ศ. 2555-2559)

- แผนยุทธศาสตร์สุขภาพดวีถิีไทย 
พ.ศ.2554-2563

- แผนยุทธศาสตร์พฒันาระบบยาแหง่ชาติ
พ.ศ. 2560-2564

- แผนจดัการคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
พ.ศ. 2555-2559

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/จังหวัด

FUNCTION

AREA

AGENDA

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ.2560-2564)

นโยบายรัฐบาล
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ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา/
และมหาวิทยาลัยไทย
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บทบาทของมหาวิทยาลัยในการช่วยขับเคลื่อน SDGs
1. การให้ค าปรึกษาแนะน าที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง SDGs โดยคณาจารย์ที่สอนอยู่ใน

คณะทีเ่กี่ยวข้องกับ SDGs ในแต่ละเป้าหมายนั้นๆ โดยตรง เช่น 
 คณะสังคมศาสตร์ เป้าหมายที่ 1 ลดความยากจน
 คณะเกษตรกรรม เป้าหมายที่ 2 ลดความหิวโหย
 คณะสาธารณสุขศาสตร์เป้าหมายที่ 3 ด้านสุขภาพ
 คณะเศรษฐศาสตร์ เป้าหมายท่ี 8 (ด้านการเพิ่มอัตราขยายตัวทางเศรษฐกิจ การ

มีงานท า) เป้าหมายที่ 9 (โครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรมนิเวศ  นวัตกรรมใหม่ๆ) 
 คณะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป้าหมายที่ 13 การเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศและผลกระทบ
 คณะประมง เป้าหมายที่ 14 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเล และ

มหาสมุทรอย่างยั่งยืน
 คณะวนศาสตร์เป้าหมายที่ 15 ปกป้อง ฟื้นฟูและส่งเสริมการใช้ระบบนิเวศ

บนบกอย่างยั่งยืน
 คณะนิติศาสตร์ /รัฐศาสตร์ เป้าหมายที่ 16 ด้านระบบยุติธรรม
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บทบาทของมหาวิทยาลัยในการช่วยขับเคลื่อน SDGs (ต่อ)

2. มหาวิทยาลัย ต้องสร้างสร้างงานวิจัยใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ SDGs โดยเฉพาะที่  
มหาวิทยาลัยมีความถนัด เช่น ด้านการเกษตรกรรม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ  
สิ่งแวดล้อม เช่น เป้าหมายที่ 6 การจัดการน้ า , เป้าหมายที่ 12 การผลิตและการ   
บริโภคที่ยั่งยืน, เป้าหมายท่ี 14 การอนุรักษแ์ละใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเล 
และมหาสมุทร อย่างยั่งยืน , เป้าหมายที่ 15  ปกป้อง ฟื้นฟูและส่งเสริมการใช้
ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน

3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และโดยเฉพาะ
ในแวดวงนักวิชาการด้วยกัน เพ่ือร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนท้ัง
ระดับประเทศและระดับพื้นที่

4. เพ่ิมเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอน เพ่ือสร้างการ
รับรู้และการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน

5.พัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้ SDGs ในทุกช่วงวัย
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3.7  สร้างหลักประกันว่ามีการเข้าถึงบริการ ข้อมูล การให้การศึกษา
เกี่ยวกับอนามัยเจริญพันธุ์ การวางแผนครอบครัว และการผสานอนามัย
เจริญพันธุ์

13.3 พัฒนาการศึกษา การสร้างความ
ตระหนักรู้ ในเรื่องการลดปัญหา
การเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ 
การปรับตัว การลดผลกระทบ 
การเตือนภัยล่วงหน้า

8.6  ลดสัดส่วนของเยาวชนที่ไม่มีงานท า ที่ไม่มีการศึกษา และที่ไม่ได้รับ
การฝึกอบรม

SDG กบัการศกึษา
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4.1 สร้างหลักประกันว่าเด็กทกุคนส าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ เท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย

4.3 ให้ชายและหญิงทุกคนเข้าถึงการศึกษาวิชาเทคนิค อาชีวศึกษา อุดมศึกษา รวมถึง
มหาวิทยาลัยที่มีราคาที่สามารถจ่ายได้และมีคุณภาพ 

4.5  ขจัดความเหลี่อมล้ าทางเพศในการศึกษาและสร้างหลกัประกันว่ากลุม่ทีเ่ปราะบาง
ซึ่งรวมถึงผู้พิการ ชนพ้ืนเมือง และเด็ก เข้าถึงการศึกษาและการฝึกอาชีพทุกระดับ
อย่างเท่าเทียม

4.6 สร้างหลักประกันว่าเยาวชนทุกคนและผู้ใหญ่ในสัดสว่นสงู ทั้งชายและหญิง 
สามารถอ่านออกเขียนได้และค านวณได้ 

4.2 สร้างหลักประกันว่าเด็กทกุคนเข้าถึงการพัฒนา การดูแล และ
การจัดการศึกษาระดบัก่อนประถมศึกษา 

4.7 สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนไดร้ับความรู้และทกัษะทีจ่ าเป็นส าหรับสง่เสริม
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
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สร้างหลักประกันให้คนมีชีวิตที่มีคุณภาพ และส่งเสริมสขุภำวะที่ดีของคน
ทุกเพศทุกวัย

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
3.7 สร้างหลักประกันว่ามีการเข้าถึง

บริการ ข้อมูล การให้การศึกษา
เกี่ยวกับอนามัยเจริญพันธุ์โดยถ้วน
หน้า รวมถึงการวางแผนครอบครัว 
และการผสานอนามัยเจริญพันธุ์ใน
ยุทธศาสตร์และแผนงานระดับชาติ 
ภายในปี 2573

3.7.1 ร้อยละของหญิงวัยเจริญพันธุ์อายุ (15-49 ปี) ที่พึง
พอใจกับการวางแผนครอบครัวด้วยวิธีสมัยใหม่

3.7.2 อัตราการคลอดในหญิงอายุ (10-14 ปี, 15-19 ปี) ต่อ
ผู้หญิงอายุ (10-14 ปี 15-19 ปี) 1,000 คน

SDG กบัการศกึษา
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สร้างหลักประกันให้ กำรศกึษำมีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและครอบคลุม และ
ส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับทุกคน

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
4.1 สร้างหลักประกนัว่าเด็กชายและเด็กหญงิทุกคนส าเร็จ

การศึกษาระดับประถมศึกษาและมธัยมศึกษาทีม่ีคุณภาพ 
เท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย น าไปสู่ผลลัพธ์ทางการเรียน
ที่มีประสิทธิผล ภายในปี 2573

4.1.1 ร้อยละของเด็ก/เยาวชนใน: (ก) ระดับชั้น ป.2 หรือ ป.3 (ข) ป.6 และ (ค) 
ม.3 ที่มีความสามารถตามเกณฑ์ข้ันต่ าเป็นอย่างน้อย ใน 
(1) ด้านการอ่าน และ (2) ด้านคณิตศาสตร์ หรือการคิดค านวณ จ าแนก
ตาม เพศ 

4.2 สร้างหลักประกนัว่าเด็กชายและเด็กหญงิทุกคนเข้าถึง
การพัฒนา การดูแล และการจัดการศึกษาระดับกอ่น
ประถมศึกษา ส าหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ ภายในปี 
2573 เพ่ือให้เด็กเหล่านั้นมีความพร้อมส าหรับการศึกษา
ระดับประถมศึกษา

4.2.1 ร้อยละของเด็กอายุต่ ากว่า 5 ปี ที่มีพัฒนาการทางดา้นสขุภาพ 
การเรียนรู้ และพัฒนาการทางบุคลิกภาพตามวัย จ าแนกตามเพศ 

4.2.2 อัตราการเข้าเรียนปฐมวัย (อย่างน้อย 1 ปี ก่อนถึงเกณฑ์อายุเข้าเรียน
ประถมศึกษา) 

4.3 ให้ชายและหญิงทุกคนเข้าถึงการศึกษาวิชาเทคนิค 
อาชีวศึกษา อุดมศึกษา รวมถึงมหาวิทยาลัยที่มีราคาที่
สามารถจ่ายได้และมีคุณภาพ ภายในปี 2573

4.3.1 อัตราการเข้าเรียนของเยาวชนและผู้ใหญ่ ทั้งในระบบ นอกระบบการศึกษา 
รวมทั้งการอบรมในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา

4.5 ขจัดความเหลี่อมล้ าทางเพศในการศึกษา และสร้าง
หลักประกันว่ากลุม่ที่เปราะบางซึง่รวมถงึผู้พิการ 
ชนพื้นเมือง และเด็ก เข้าถึงการศึกษาและการฝึกอาชีพ
ทุกระดับอย่างเท่าเทียม ภายในปี 2573

4.5.1 ดัชนีความเท่าเทียมกัน (ผู้หญิง/ ผู้ชาย/ ในเขต/ นอกเขต/ ความมั่งคั่งสูง-
ต่ า) และอื่นๆ เช่น สถานะความพิการ คนพ้ืนเมือง และความขัดแย้งที่
สามารถน ามาเป็นข้อมูลที่ใช้ได้) 

4.6 สร้างหลักประกนัว่าเยาวชนทุกคนและผู้ใหญ่ในสัดส่วน
สูง ทั้งชายและหญิง สามารถอ่านออกเขียนได้และ
ค านวณได้ ภายในปี 2573

4.6.1 ร้อยละของประชากรในกลุ่มอายุที่ก าหนดมีความรู้ส าหรับการท างานใน
ระดับพื้นฐาน a. อ่านออกเขียนได้ b. ทักษะในการค านวณ จ าแนกตาม 
เพศ 
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สร้างหลักประกันให้ กำรศกึษำมีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและครอบคลุม และ
ส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับทุกคน

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
4.7 สร้างหลักประกนัว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะ

ที่จ าเป็นส าหรับส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมไปถึง 
การศึกษาส าหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการมีวิถชีีวิต
ที่ยั่งยืน สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคระหว่างเพศ การ
ส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความสงบสุขและไม่ใช้ความ
รุนแรง การเป็นพลเมืองของโลก และความนิยมในความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมและในสว่นร่วมของวัฒนะ
ธรรมต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในปี 2573

4.7.1 มีการด าเนินการเกี่ยวกับ
(i) การศึกษาเพ่ือความเป็นพลเมืองโลก และ
(ii) การจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาทีย่ั่งยืน รวมถึงความเสมอภาคทางเพศ 

และสิทธิมนุษยชน ซึ่งถูกให้ความส าคัญทุกระดับใน
(a) นโยบายการศึกษาของประเทศ
(b) หลักสูตร
(c) ระดับการศึกษาของครู และ
(d) การประเมินผลนักเรียน

4.a สร้างและยกระดับอุปกรณีและเครื่องมือทางการศึกษาที่
อ่อนไหวต่อเด็ก ผู้พิการ และเพศภาวะ และให้มี
สภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ปลอดภยั ปราศจาก
ความรุนแรง ครอบคลุมและมีประสิทธิผลส าหรับทกุคน

4.a.1 สัดส่วนของโรงเรียนที่มีการเข้าถึง (a) ไฟฟ้า  (b) อินเทอร์เน็ตที่ใช้ใน
การเรียนการสอน (c) เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเรียนการสอน (d) 
โครงสร้างพื้นฐาน และวัสดุอุปกรณ์ที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมกบั
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย (e) สิ่งอ านวยความสะดวกด้าน
สุขอนามัยพื้นฐานที่แบ่งตามเพศ และ (f) สิ่งอ านวยความสะดวกด้าน
การท าความสะอาดมือพื้นฐาน (ตามนิยามตัวชี้วัดของ WASH ในเรื่อง 
น้ า สุขอนามัย และสุขลักษณะ)
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สร้างหลักประกันให้ กำรศกึษำมีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและครอบคลุม และ
ส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับทุกคน

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
4.b ขยายจ านวนทุนการศึกษาในทั่วโลกที่ให้ส าหรับประเทศ

ก าลังพัฒนาโดยเฉพาะประเทศพัฒนาน้อยที่สดุ รัฐก าลัง
พัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก และประเทศในแอฟริกา ใน
การสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา รวมถึงการฝึก
อาชีพ และโปรแกรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ด้านเทคนิค วิศวกรรม และวิทยาศาสตร์ใน
ประเทศพัฒนาแล้วและประเทศก าลังพัฒนาอ่ืนๆ ภายใน
ปี 2563

4.b.1 มูลค่าเงินช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการ (Official 
Development Assistance-ODA) ส าหรับทุนการศึกษา ตามสาขาและ
ประเภทการศึกษา 

4.c เพ่ิมจ านวนครูที่มีคุณภาพ รวมถึงการด าเนินการผ่านทาง
ความร่วมมือระหว่างประเทศในการฝึกอบรมครูใน
ประเทศก าลังพัฒนา เฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนา
น้อยที่สุด และรัฐก าลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเลก็ 
ภายในปี 2573

4.a.1 สัดส่วนของครูในระดับ (a) ก่อนประถมศึกษา (b) ประถมศึกษา (c) 
มัธยมศึกษาตอนต้น และ (d) มัธยมศึกษาตอนปลาย ที่อย่างน้อยได้รับ
การฝึกอบรม (เช่น การฝึกอบรมการสอน) ซึ่งเรียกร้องให้ด าเนินการก่อน
หรือระหว่างช่วงที่ท าการสอน ในระดับที่สอดคล้องกับประเทศ
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ส่งเสริมกำรเจรญิเตบิโตทำงเศรษฐกจิที่ยั่งยืนและทั่วถึง และ
การจ้างงานเต็มอัตรา และงานที่มีคุณค่าส าหรับทุกคน

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
8.6 ลดสัดส่วนของเยาวชนที่ไม่มีงานท า 

ที่ไม่มีการศึกษา และที่ไม่ได้รับการ
ฝึกอบรม ภายในปี 2563

8.6.1 สัดส่วนของเยาวชน (15-24 ปี) ที่ไม่ได้อยู่ในภาค
การศึกษา การจ้างงานหรือการฝึกอบรม
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เร่งรัดด าเนินการด้านกำรเปลีย่นแปลงสภำพภมูอิำกำศ
และผลกระทบ

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
13.3 พัฒนาการศึกษา การสร้าง

ความตระหนักรู้ และขีด
ความสามารถของมนุษย์และของ
สถาบันในเรื่องการลดปัญหา
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
การปรับตัว การลดผลกระทบ 
การเตือนภัยล่วงหน้า

13.3.1 จ านวนประเทศที่มีบูรณาการการลดการปล่อย
ก๊าชเรือนกระจก การปรับตัว การลดผลกระทบ 
และการเตือนภัยล่วงหน้าเข้าไปใส่ไว้ในหลักสูตร
ระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา

13.3.2 จ านวนประเทศที่มีการสื่อสารการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งในการสร้างขีดความสามารถระดับ
สถาบัน ระบบ และบุคคลในการปรับตัว การลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก การถ่ายทอด
เทคโนโลยี และการพัฒนา
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