รายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การจัดทําตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาทีย่ ั่งยืนในบริบทประเทศไทย
(National Indicators)
ในมุมมองหน่วยงานภาครัฐ

ระหว่างวันที่ 3 - 4 กันยายน 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุม เมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
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รายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การจัดทําตัวชีว้ ัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืนในบริบทประเทศไทย (National Indicators)
ระหว่างวันที่ 3 - 4 กันยายน 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุม เมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร

1. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาที่ยั่งยืนกลายเป็นวาระหลักของการพัฒนาประเทศ เมื่อสหประชาชาติได้ประกาศ
“เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ที่มีกรอบแนวคิดที่มอง
การพัฒนาเป็นมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้มีความเชื่อมโยงกัน ซึ่งมี 17 เป้าหมาย 169
เป้าประสงค์ 244 ตัวชี้วัด เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกํากับดูแลการพัฒนาของโลกระหว่าง ค.ศ. 20162030 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 15 ปี และนายกรัฐมนตรีของไทยพร้อมคณะร่วมกับผู้นําจากประเทศสมาชิก
193 ประเทศได้ร่วมรับรองฉันทามติเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกันไปแล้วนั้น อย่างไรก็ดี สามารถ
กล่าวได้ว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนไม่ได้เป็นเรื่องใหม่ของประเทศไทย เนื่องจากเราได้มีการน้อมนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 บรรจุในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติตั้งแต่ฉบับที่ 9 จนถึงปัจจุบันอยู่แล้ว ดังนั้น จึงถือเป็นโอกาสที่ดีที่ประเทศไทยจะสามารถบูรณา
การวาระการพัฒนาในระดับโลกให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับการพัฒ นาในบริบทประเทศไทยตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนปฏิรูปประเทศ และ
นโยบายประเทศไทย 4.0 ที่มุ่งเน้นความสมดุล มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยภาคส่วนต่างๆ ในประเทศร่วมกันเดินทางไปในเส้นทางเดียวกัน เป็นเจ้าของร่วมกันเพื่อบรรลุ
เป้ า หมายเดี ย วกั น คื อ การพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น โดยไม่ ท อดทิ้ งใครไว้ เบื้ อ งหลั ง (Leave no one behind)
ประเทศไทยโดยนายกรัฐมนตรีได้ให้ความสําคัญกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นอย่างมาก โดยได้ผูก
โยง SDGs เข้ากับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผน
ปฏิรูปประเทศ และนโยบายประเทศไทย 4.0 โดยในการดําเนินการที่ผ่านมาประเทศไทยได้มีความ
พยายามในการผลักดันและขับเคลื่อนการดําเนินการที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องในส่วนของภาครัฐได้แก่ การ
สร้างองค์ ค วามรู้เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาอย่ างยั่ งยื น การสร้างกลไกการขั บ เคลื่ อ น การติ ด ตามและการ
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ประเมินผล การบูรณาการแผนงานโครงการ การสร้างเครือข่ายภาคเอกชนและภาคประชาสังคม รวมถึง
การมอบหมายให้มีหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักในแต่ละเป้าหมาย และหน่วยงานผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด SDGs
ตามที่ UN กําหนด
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) เป็นชุดเป้าหมายการ
พัฒนาขององค์การสหประชาชาติ ที่มีความกว้างขวางและครอบคลุมแทบทุกมิติที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ
ชีวิตของมนุษย์ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม สันติภาพและความยุติธรรม รวมถึงความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ โดยประเทศสมาชิก จํานวน 193 ประเทศ มีเป้าหมายร่วมกันที่จะบรรลุให้ได้ภายในปี
ค.ศ. 2030 แต่ในการที่จะทราบว่าสถานะของเป้าหมายทั้งในระดับสากลและในระดับประเทศเป็นอย่างไร
บรรลุ เป้ าหมายหรือ ไม่ นั้ น จํ าเป็ น ต้ อ งมี ตั ว ชี้ วั ด (Indicators) มาเป็ น เครื่อ งบ่ งชี้ ส ถานะความสํ าเร็ จ
เหล่านั้น แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัดระดับสากล (Global Indicators) ตามที่ UN กําหนด พบว่า
ตัวชี้วัดสําหรับบางเป้าประสงค์อาจจะไม่เกี่ยวกับบริบทประเทศไทย ตัวชี้วัดของบางเป้าประสงค์อาจดูแคบ
ไม่ครอบคลุม ไม่ครบถ้วน และไม่มีความชัดเจนที่จะสามารถสะท้อนภาพการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ
ไทยได้ สํานักงานสถิติแห่งชาติในฐานะเลขานุการร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ภายใต้คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่
ยั่งยืน ซึ่งมีภารกิจเกี่ยวกับการติดตามความก้าวหน้าการจัดทําตัวชี้วัด SDGs ในระดับสากล และติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ SDGs ในประเทศไทย ได้เล็งเห็นว่าหากประเทศสามารถ
กํ า ห น ด ตัว ชี ้ว ัด เพิ ่ม เติม (Additional indicators) จ าก ตัว ชี ้ว ัด SDGs ระ ดับ ส าก ล (Global
Indicator) ที่ กําหนดโดยคณะกรรมการสถิ ติแ ห่ งสหประชาชาติ (UNSC) จะทํ าให้ ป ระเทศมี ตั วชี้ วัด ที่
ครอบคลุม ครบถ้วน และชัดเจนตามบริบทของประเทศ ซึ่งจะทําให้สามารถติดตามความก้าวหน้าการ
พัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทของประเทศไทยได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
ดั งนั้ น สํ านั ก งานสถิ ติ แ ห่ งชาติ จึ งได้ จั ด ประชุ ม เชิ งปฏิ บั ติ ก าร เรื่อ ง “การจั ด ทํ าตั วชี้ วั ด
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย (National Indicators)” เพื่อให้ผู้แทนจากทุกภาคส่วน
ไม่ว่าจะเป็นภาคราชการ ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ มาร่วมกันกําหนด
ทิศทางการพัฒนาชุดตัวชี้วัดใหม่ ซึ่งเรียกว่าตัวชี้วัดทดแทน (Proxy Indicators) และตัว ชี้วัด เพิ่ม เติม
(Additional indicators) ทั้ งนี้ เพื่ อ ให้ ป ระเทศสามารถวัด เป้ าหมายการพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น ที่ ส อดคล้ อ ง
เชื่อมโยงกับการพัฒนาในบริบทประเทศไทยตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 กรอบ
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ยุท ธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายประเทศไทย 4.0 ดั งที่ ได้ ก ล่าวมาแล้ วข้ างต้ น ซึ่ งจะทํ าให้ ได้ ตั วชี้ วัด
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย หรือที่เรียกว่า National Indicators ซึ่งประกอบด้วย
1) ตั ว ชี้ วั ด สากล (Global indicators) 2) ตั ว ชี้ วั ด ทดแทน (Proxy Indicators) และ 3) ตัว ชี ้ว ัด
เพิ ่ม เติม (Additional indicators) ที่ ส ามารถสะท้ อนการพั ฒ นาอย่างยั่งยืน ทั้ งในระดับ สากล และ
ระดับประเทศได้อย่างแท้จริง
2. วัตถุประสงค์
2.1 สร้างการรับรู้และความเข้าใจแก่บุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทํา
ตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับสากลและในบริบทของประเทศไทย
2.2 บุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมกันทบทวนตัวชี้วัด SDGs ในระดับสากล
พร้ อ มกํ า หนดทิ ศ ทางการจั ด ทํ า เป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ในบริ บ ทของประเทศไทย (National
Indicators)
2.3 รวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างสําหรับการพิจารณาจัดทําเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนในบริบทของประเทศไทย (National Indicators)
3. หลักการจัดทํา National indicators
การจัดทําตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย (National Indicators)
ได้กําหนดหลักการจัดทําเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย ดังนี้
3.1 Mainstreaming the SDGs – ใช้หลักการผนวกรวม SDGs ระดับสากลให้เป็นเนื้อ
เดียวกันกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาประเทศ ซึ่งหลักการนี้มี 2 แนวทาง คือ
1) การผนวก SDGs ระดับสากลเข้าไปในนโยบายการพัฒนาของประเทศ
ซึ่งแนวทางนี้ประเทศไทยได้ดําเนินการแล้วโดยได้กําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญมาตรา 65 ว่ายุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ต้องมีการบรรจุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ของสหประชาชาติ (Global SDGs Indicators) เข้าไว้ด้วย
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2) ใช้ น โยบายการพั ฒ นาประเทศที่ ส อดคล้ อ งกั บ เป้ า หมายและ
เป้าประสงค์ของ SDGs ระดับสากลตามบริบทของประเทศไทยเป็นสําคัญ กล่าวคือ กําหนดเป้าประสงค์
SDGs ในบริบทประเทศไทย โดยใช้เป้าประสงค์ของ SDGs เป็นกรอบ หรือ National SDGs Indicators
ซึ่งจะใช้เป็นหลักการในการดําเนินการในครั้งนี้ (workshop ครั้งที่ 1 วันที่ 3 – 4 ก.ย.61)





Global Indicators
Proxy Indicators
Additional
Indicators

3.2 Localizing the SDGs – การผนวก SDGs ระดับสากลเข้าไปในแผนการพัฒนาและ
โครงการพัฒนาภายในประเทศและระดับพื้นที่ การดําเนินการในข้อนี้จะคล้ายการดําเนินการในข้อ 3.1 ข้อ
ย่อย 2) แต่เป็นการพิจารณาในระดับพื้นที่ ซึ่งจะยังไม่พิจารณาในครั้งนี้
4. กรอบการดําเนินงาน
การจัดทําตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย (National Indicators)
กําหนดให้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทั้งหมด 3 ครั้ง
ครั้งที่ 1 กําหนดให้หน่วยงานภาครัฐทั้งหมดที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดทําข้อมูล SDGs ซึ่ง
ประกอบด้วยหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก/หน่วยงานผู้รับผิดชอบร่วมในแต่ละเป้าหมาย และหน่วยงาน
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ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด SDGs จากทั้งสิ้น 72 หน่วยงาน จํานวน 300 คน มาร่วมประชุมระดมสมองเพื่อ
ทบทวนและค้นหาเป้าประสงค์ที่สอดคล้องตอบโจทย์ตามแผนพัฒนาของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งได้ดําเนินการ
จัดทําแผนงานตามแผนพัฒนาระดับชาติไว้แล้ว ซึ่งเป็นเป้าประสงค์ในบริบทประเทศไทย (National SDGs
Targets) ในมุมมองของภาคราชการ
ครั้งที่ 2 กําหนดให้หน่วยงานภาคประชาสังคม และภาควิชาการ เข้ามามีส่วนร่วมในการ
กําหนดเป้าประสงค์ในบริบทประเทศไทย (National SDGs Targets)
ครั้งที่ 3 กํ าหนดให้ ห น่ วยงานภาคราชการ ภาคประชาสังคมและภาควิชาการ ร่ว มกั น
พิจารณาตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒ นาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย (National SDGs Indicators) โดย
พิจารณาจากเป้าประสงค์ในบริบทประเทศไทย (National SDGs Targets) จากผลการประชุมเชิงปฏิบัติ
การณ์ทั้ง 2 ครั้งที่ผา่ นมา
แนวคิดการจัดทํา National Indicators
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5. กําหนดการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการณ์ครั้งที่ 1
การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทําตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศ
ไทย (National Indicators)” ครั้งที่ 1 เป็นการประชุมกลุ่มย่อยรายเป้าหมาย (Goal) เพื่อระดมสมอง
พิจารณาเป้าประสงค์ในบริบทประเทศไทยในมุมมองหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งการประชุมแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม
ตามกลุ่ ม 5Ps โดย กลุ่ ม ที่ 1 People, Planet และ Partnership กํ า หนดประชุ ม ฯ ในวั น ที่ 3
กันยายน 2561 กลุ่มที่ 2 Prosperity และ Peaceful กําหนดประชุมฯ ในวันที่ 4 กันยายน 2561 ซึ่ง
มีกําหนดการประชุมฯ ดังนี้
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6. สรุป ผลการเสวนา "มุม มองและประสบการณ์ การจัด ทํ า National Indicators ในบริบ ทของ
ประเทศไทย เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน"
ผู้เข้าร่วมเสวนา ประกอบด้วย


Ms. Gemma Van Halderen, Director of UN ESCAP Statistics Division



Ms. Christina Popivanova , Chief of Social Policy , Unicef



คุ ณ วรรณภา คล้ า ยสวน นั ก วิ เ คราะห์ น โยบายและแผนชํ า นาญการพิ เ ศษ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ



คุณอรวรรณ สุทธางกูร ผู้อํานวยการกองสถิติพยากรณ์ สํานักงานสถิติแห่งชาติ

ดําเนินรายการ : อาจารย์ชล บุนนาค คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

8|

6.1 การจัดทําตัวชี้วัด SDG ในระดับ สากล และความสําคัญ ของการกําหนดตัวชี้วัด
เพิ่มเติมให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศ (Ms. Gemma Van Halderen)
คํ า ว่ า SDG : Agenda 2030 มี เป้ า ประสงค์ ทั้ ง หมด 17 เป้ า ประสงค์ (Goals) , 169
เป้ าหมาย (Target) 232 ตั วชี้วัด ซึ่งมีค วามซับ ซ้ อ นเป็ น อย่างมาก และยังมีค วามแตกต่างจาก MDG
Agenda เนื่องจาก แต่ละประเทศต้องดําเนินการเพื่อบรรลุ 17 เป้าประสงค์ด้วยตนเอง
คํ า ว่ า national : ในปี ที่ แ ล้ ว ESCAP and the UN Statistics Division ได้ จั ด AsiaPacific Conference: Taking Collective Action to Accelerate Transformation of Official
Statistics for Agenda 2030 โดยการประชุม ได้ ก ล่าวถึงการดํ าเนิ น งาน SDGs ซึ่งเป็ น การบู รณาการ
เป้ าประสงค์ และเป้ าหมายกับ แผนพั ฒ นาประเทศ ซึ่ งอาจกล่ าวได้ ว่า การจั ด ลําดั บ ความสํ าคั ญ ของ
นโยบายประเทศจะเป็นการขับเคลื่อนเป้าประสงค์และเป้าหมาย SDGs เนื่องจากตัวชี้วัดของ Agenda
2030 ต้องเชื่อมโยงและตรงกับวัตถุประสงค์ของนโยบายและลําดับความสําคัญของการพัฒนาประเทศ
คําว่า Indicators : กรอบตัวชี้วัดควรเชื่อมโยงกับลําดับความสําคัญของนโยบาย ครอบคลุม
ทุกกลุ่มประชากรและประเด็นปัญ หา การได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายการเมืองจะช่วยให้การจัดสรร
ทรัพยากรในการดําเนินนโยบายให้ทั่วถึงและช่วยในการพัฒนาด้านสถิติ
ชุดตัวชี้วัดระดับโลก (Global Indicators) เริ่มจากการนําข้อมูลระดับโลกที่มีอยู่มาจัดทํา
กรอบตัวชี้วัดสําหรับ Agenda 2030 หน่วยงานระหว่างประเทศต่าง ๆ เช่น UNICEF ล้วนมีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการรับผิดชอบตัวชี้วัดระดับโลก ที่สําคัญก็คือชุดตัวชี้วัดระดับโลกใช้สําหรับการประเมินผลระดับโลก ซึ่ง
หมายความว่าชุดตัวชี้วัดนี้ไม่ได้เหมาะสมกับบริบทของทุกประเทศ ในเดือนมิถุนายน 2561 ฉันได้มีโอกาส
เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติในหัวข้อตัวชี้วัด SDGs หลายประเทศในภูมิภาคเอเชียและ
แปซิฟิคได้แบ่งปันประสบการณ์ในการวางแนวทางการจัดลําดับตัวชี้วัดประเทศกับกรอบตัวชี้วัดระดับโลก
เช่น ประเทศมองโกเลีย รายงานว่ามีเพียง 134 ตัวชี้วัดจาก 232 ตัวชี้วัดระดับโลกที่สอดคล้องกับประเทศ
รัสเซียเลือกเพียงแค่ 90 ตัวชี้วัดระดับโลกที่สอดคล้องกับประเทศ และพม่า มีตัวชี้วัดระดับโลกเพียง 61%
ที่ ส อดคล้ องกั บ บริบ ทประเทศ จากที่ ก ล่ าวมาข้างต้ น ประเทศเหล่านี้ ได้มี การจัดชุด ข้อมู ล ตั วชี้วัด ที่
สอดคล้องระดับ ประเทศ มุ่งเน้น ที่การดําเนินงาน การวัดผลประเมินผล การรายงานความสําเร็จของ
เป้าประสงค์และเป้าหมายระดับประเทศ โดยประเทศเหล่านี้ได้จัดทําผังบริบทประเทศ นโยบายที่เชี่อมโยง
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กับตัวชี้วัด เพื่อเลือกตัวชี้วัด SDGs ในระดับประเทศ และได้นํา SDGs มาบูรณาการกับแผนพัฒนาประเทศ
เพื่อให้การดําเนินงานมีความสอดคล้องกัน
ชุดตัวชี้วัดระดับประเทศสามารถมาจากตัวชี้วัดระดับโลก การพัฒนาหรือการเพิ่มเติมจาก
ตัวชี้วัดอื่น ๆ ซึ่งจุดสําคัญคือต้องมีความเชื่อมโยงกับการพัฒนา การดําเนินงานระดับประเทศ ไม่ใช่การ
ดําเนินงานระดับโลก การนําตัวชี้วัดระดับโลกมาจัดทําตัวชี้วัดระดับประเทศเป็นโอกาสในการเสริมสร้าง
ความแข็มแข็งให้ระบบสถิติทั้งระบบ เนื่องจากการพัฒนาตัวชี้วัดต้องใช้ข้อมูลสถิติที่มีในระดับประเทศ ซึ่ง
จะเป็นประโยชน์ตอ่ การดําเนินงานระดับโลก
Agenda 2030 มีเป้าหมายหลักในการไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ซึ่งนอกจากจะหมายถึงประชาชน
แล้ว ยังหมายถึงระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบสถิติ การวัดผลประเมินผล SDGs กับตัวชี้วัดที่เชื่อมโยงกับ
นโยบายระดับประเทศเป็นโอกาสในการเสริมสร้างความแข้มแข็งให้กับระบบสถิติประเทศไทย เพื่อนํา
ความช่วยเหลือทางด้านการเมืองมาเสริมสร้างความแข้มแข็งให้กับระบบสถิติ ในการนี้ฉันขอให้การประชุม
เชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ประสบความสําเร็จในการจัดทํากรอบตัวชี้วัด SDGs ที่เชื่อมโยงกับนโยบายและการ
วัดผลประเมินผลระดับประเทศ
นอกจากนี้ Ms. Gemma Van Halderen ได้กล่าวถึงความท้าทายของประเทศไทยในการ
จัดทําตัวชี้วัด SDGs ในบริบทประเทศไทยว่า โอกาสในการพัฒนาตัวชี้วัด SDGs ความท้าทายของข้อมูล
ประเทศไทยสําหรับการจัดทําตัวชี้วัดระดับประเทศ ฉันสนับสนุนให้ดําเนินงานต่อโดยมองข้ามการมีอยู่ของ
ข้อมูล แต่ให้มองถึงโอกาสในการจัดทําข้อมูลที่ยังไม่มี ตัวอย่างเช่น ในปัจจุบันยังไม่มีข้อมูล SDGs เกี่ยวกับ
สถิติสิ่งแวดล้อมจํานวนมาก ซึ่งเป็นโอกาสของสํานักงานสถิติแห่งชาติในการหาช่องทางการใช้ข้อมูล nontraditional จากแหล่งข้อมูลอื่น เช่น ข้อมูลทางฟิสิกซ์ (Biophysical Data), ข้อมูลดาวเทียม (Satellite
data) และข้อมูลภูมิสารสนเทศสถิติ (Geospatial data) สําหรับการรวบรวมและการเผยแพร่ข้อมูลสถิติ
ทางการ อีกทั้งยังเป็นโอกาสสําหรับสํานักงานสถิติแห่งชาติในการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีหน้าที่
ในการจัดทําแผนที่ และผู้เชี่ยวชาญในการจัดทําข้อมูลภูมิสารสนเทศ เพื่อเสริมสร้างความแข้มแข็งของ
ระบบสถิติประเทศ นอกจากนี้ การจัดทําตัวชี้วัดระดับประเทศ หรือตัวชี้วัดระดับโลก ต้องใช้ข้อมูลจาก
แหล่ งข้ อ มู ล ดั่ งเดิ ม (Traditional data sources) ซึ่ งในบางประเทศจั ด ทํ าข้ อ มู ล จากความร่วมมื อ กั บ
หน่วยงานระหว่างประเทศ เช่น การสํารวจ MICS ร่วมมือกันระหว่างสํานักงานสถิติแห่งชาติและ UNICEF
อย่างไรก็ดีการจัดทําตัวชี้วัด SDGs เป็นโอกาสในการให้สํานักงานสถิติของประเทศนั้น ๆ จัดทําข้อมูลด้วย
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ตนเอง ซึ่งเป็นโอกาสในการใช้การสนับสนุนจากฝ่ายการเมืองในการจัดสรรทรัพยากร เพื่อจัดทําข้อมูล
ประเทศสําหรับการดําเนินงานตาม Agenda 2030
6.2 นํ า เสนอการจั ด ทํ า ตั ว ชี้ วั ด SDGs สํ า หรั บ เด็ ก ในประเทศไทย (Ms. Christina
Popivanova)
คุ ณ Christina ได้ ย กตั ว อย่ า งการจั ด ทํ า ตั ว ชี้ วั ด เพื่ อ การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ของสาธารณรั ฐ
มอลโดวา ซึ่งสามารถนํามาใช้เป็นแบบอย่างในการจัดทําตัวชี้วัดได้ โดยมีกระบวนในการจัดทําตัวชี้วัด SDG
โดยประเมินบริบทของประเทศ ซึ่งมีการจัดทําตัวชี้วัดระดับประเทศ นอกจากนี้ยังมีการพัฒ นาตัวชี้วัด
เพื่ อให้ส อดคล้องกับบริบทของประเทศ ซึ่งได้ตัวชี้วัดทั้งหมด 226 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย 176 ตัวชี้วัด
สอดคล้องกับตัวชี้วัดสากล 17 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 37 ตัวชี้วัดเพิ่มเติม
นอกจากนี้ยังได้เล่าประสบการณ์จากกระบวนการจัดทําตัวชี้วัดของสภาพัฒน์ เป้าหมาย 1.2
โดยเริ่มจากการทําความเข้าใจ และความเชื่อมโยงเกี่ยวกับบริบทของประเทศไทย ซึ่งการดําเนินงานมีการ
แต่งตั้งคณะทํางานฯ จากนั้นทําการศึกษาสถานการณ์ของข้อมูลว่ามีข้อมูลที่นํามาใช้ติดตามสถานการณ์ได้
หรือไม่ หรือต้องมีการเก็บข้อมูลใหม่ และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบตัวชี้วัดที่กําหนด
รวมถึงจัดเก็บ รวบรวมข้อมูลเพื่อนํามาใช้ติดตาม ประเมินผล
ประเด็ น ความท้ าทายของการจัด ทํ าตั วชี้วัด โดยเฉพาะตัวชี้วัด ที่ ยั งไม่มี ก ารจัดเก็บ ข้อ มู ล
รวมถึงคํานึงถึงตัวชี้วัดเชิงพื้นที่ ซึ่งสามารถสะท้อนการพัฒนา หรือผลสําเร็จได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้การมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนก็ถือได้ว่ามีความสําคัญ เป็นอย่างยิ่ง ในขณะเดียวกันก็ค วรมีการติดตามและ
ประเมินผลอย่างต่อเนื่องด้วย
6.3 นําเสนอความเชื่อมโยงตัวชี้วัด SDGs กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (คุณวรรณภา คล้ายสวน)
นํ า เสนอเกี่ ย วกั บ การจั ด ทํ า ตั ว ชี้ วั ด เพื่ อ ติ ด ตามและประเมิ น ผลตามกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวมีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน สําหรับ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ซึ่งใช้ในการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศระหว่าง พ.ศ.2560 -2564 นั้น เกิดจาก
กระบวนการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ซึ่งตัวชี้วัดส่วนใหญ่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ
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แผนปฏิรูปประเทศ และสอดคล้องกับเป้าหมายของ SDGs ด้วย ดังนั้นตัวชี้วัดที่จัดทําขึ้นเพื่อใช้ติดตาม
ประเมินผลระดับการพัฒนาของประเทศในช่วง 5 ปี มีตัวชี้วัดที่สําคัญๆ เช่น ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ในเป้าหมายที่ 1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตาม
บรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับเป้าหมายที่ 16 ของ SDGs คือ ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและ
ครอบคลุ ม เพื่ อ การพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น ให้ ทุ ก คนเข้ า ถึ งความยุ ติ ธ รรม และสร้ า งสถาบั น ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล
รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ มี 2 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัด 1.1 ประชากรอายุ 13 ปีขึ้นไป มีกิจกรรม
การปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณ ธรรม จริยธรรมเพิ่มขึ้น ตัวชี้วัด 1.2 คดีอาญามีสัดส่วนลดลง เป็นต้น
ดังนั้นในทํานองเดียวกัน สามารถเปรียบเทียบเป้าหมายกับตัวชี้วัด SDGs ในแต่ละยุทธศาสตร์ ภายใต้
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้ (ดูรายละเอียดที่ตารางภาคผนวก) ซึ่ง สศช.หวังว่าการระดมความคิดเห็นกลุ่ม
ย่อยในช่วงบ่าย พอจะเห็นตัวอย่างที่จะใช้ในการระดมสมองร่วมกัน ว่าตัวชี้วัดใดที่เหมาะสมจะนํามาใช้
เป็นตัวชี้วัดในบริบทไทยได้ต่อไป นอกจากนี้ตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ฯ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้มาจากทุก
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและเครือข่ายประชาสังคม ที่ผ่านการระดมความคิดเห็นในแต่ละ
ภูมิภาคทั่วประเทศมาแล้ว อย่างไรก็ตามการสร้างความยั่งยืนของประเทศไทยควรคํานึงถึงการพัฒนาใน
ระดับพื้นที่และควรนําเอาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ให้เข้ากับตัวชี้วัด SDGs ด้วย
6.4 นําเสนอการจัดทําข้อมูลตัวชี้วัด SDGs ของประเทศไทย (คุณอรวรรณ สุทธางกูร)
นํ า เสนอเกี่ ย วกั บ การจั ด ทํ า ตั ว ชี้ วั ด SDGs ของประเทศไทย โดยดํ า เนิ น การภายใต้
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งสํานักงานสถิติ
แห่งชาติและสภาพัฒน์ฯ เป็นเลขานุการร่วมของคณะทํางานดังกล่าว โดยคณะทํางานฯ มีหน้าที่ ดังนี้

o
o
o
o
o

ติดตามข้อมูลและสถานการณ์การพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งระดับสากล และระดับประเทศ
จัดทําฐานข้อมูล SDGs ทั้งระดับประเทศ และพื้นที่
ให้คําแนะนําในการพัฒนา SDGs ข้อมูล
บูรณาการการทํางาน ขับเคลื่อน
ประเมินผล และติดตามการดําเนินงาน
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นอกจากนี้ผู้อํานวยการกองสถิติพยากรณ์ได้นําเสนอกลไกการทํางานของสํานักงานสถิติชาติ
ว่าได้มีการแต่งตั้งคณะทํางาน SDG โดยมีผู้อํานวยการสํานักงานสถิติแห่งชาติเป็นประธาน และได้แต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่ของสํานักงานสถิติแห่งชาติจากศูนย์/สํานัก/กองต่าง ๆ เข้ามาร่วมทํางานในครั้งนี้ด้วย
สํ า หรั บ ความก้ า วหน้ า ของ SDGs ของ UN ในปั จ จุ บั น ได้ แ บ่ ง สถานะของตั ว ชี้ วั ด SDG
ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ
Tier 1 คือ กลุ่มตัวชี้วัดที่มี Metadata และมีข้อมูลทุกประเทศ จํานวน 102 ตัวชี้วัด
Tier 2 คือ กลุ่มตัวชี้วัดที่มี Metadata แต่บางประเทศไม่มีข้อมูล จํานวน 81 ตัวชี้วัด
Tier 3 คือ กลุ่มตัวชี้วัดที่ไม่มี Metadata จํานวน 68 ตัวชี้วัด
ซึ่ง ณ เดือนกรกฎาคม 2561 UN ดําเนินการจัดทํา Metadata แล้วทั้งหมด 182 ตัวชี้วัด
และกํ าลั งดํ าเนิ น การจั ด ทํ า metadata จํ านวน 58 ตั ว ชี้ วั ด และปั จ จุ บั น ยั งไม่ ได้ จั ด ทํ า metadata 4
ตัวชี้วัด
สําหรับความก้าวหน้าการจัดทําตัวชี้วัด SDG ของประเทศไทย ในปี 2560 สํานักงานสถิติ
แห่งชาติได้ดําเนินการกลั่นกรองตัวชี้วัด โดยแบ่งตัวชี้วัดออกเป็น 4 กลุ่ม
1.
2.
3.
4.

55 ตัวชี้วัด ไม่มี Metadata
162 ตัว มีข้อมูลสอดคล้องกับรายละเอียดของ UN
ไม่เข้ากับบริบทของประเทศไทย 6 ตัวชี้วัด
Proxy ไม่มีข้อมูลที่ตอบได้ตรง ๆ แต่สามารถนํามาทดแทนได้

ในปี 2561 สํานักงานสถิติแห่งชาติได้มีการติดตาม และทบทวนตัวชี้วัด รวมถึงพิจารณา
ผู้รับ ผิด ชอบในแต่ล ะตัวชี้ วัด ซึ่งพบว่า 148 ตัวชี้วัดมี ห น่ วยงานรับ ผิด ขอบแล้ว 7 ตั วชี้วัดหน่ ว ยงานที่
รับผิดชอบขอเปลี่ยนตัวชี้วัด และอีก 7 ตัวชี้วัดยังไม่มีเจ้าภาพรับผิดชอบ เพราะเป็นตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับ
หลายหน่วยงาน ซึ่งกําลังประชุมหารือ เพื่อหาข้อสรุป
นอกจากนี้ ยั ง ได้ นํ า เสนอเกี่ ย วกั บ SDG Index and Dashboard ซึ่ ง เป็ น การติ ด ตาม
สถานการณ์ ความก้าวหน้าของ SDGs ของแต่ละประเทศ โดยคัดเลือกเฉพาะตัวชี้วัดที่สําคัญ มาจัดทํา
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index อย่างไรก็ตามผลของการจัดลําดับไม่สามารถนําไปเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาได้ เพราะตัวชี้วัด และ
วิธีการคํานวณตัวชี้วัดแตกต่างกัน
นอกจากนี้ผู้อํานวยการกองสถิติพยากรณ์ยังได้กล่าวถึงประเด็นท้าทายของการทํางานใน
ครั้งนี้ว่า ยังมีตัวชี้วัดบางตัวที่ยังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับ metadata ซึ่ง สสช. จะต้องทําการศึกษาต่อไป
นอกจากนี้ยังได้มีแผนจัดทําตัวชี้วัด SDG ในระดับจังหวัดด้วย

7. การประชุมกลุ่มย่อยในแต่ละเป้าหมาย (Goal)
ผลลั พ ธ์ ที่ ค าดหวั ง : ร่ า ง National SDG Target จากมุ ม มองของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ของประเทศและ
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
โจทย์สํ า หรับ การพู ด คุ ย ในกลุ่ ม ย่อ ย : พิ จ ารณาเป้ าประสงค์ ระดั บ โลก (Global SDGs
Targets) ในแต่ละเป้าหมายที่หน่วยงานดูแลรับผิดชอบ โดยให้พิจารณา 3 ประเด็นดังนี้
1. ประเด็นเป้าประสงค์ SDGs ให้ความสําคัญ อะไรบ้าง มีความสอดคล้องและครอบคลุม
ยุทธศาสตร์และแผนงานของหน่วยงานท่านหรือไม่ หากไม่ ยังขาดประเด็นใดบ้าง ให้พิจารณาและกําหนด
ร่างเป้าประสงค์ในบริบทประเทศไทยที่หน่วยงานคิดว่าประเทศควรมี
2. บางเป้าประสงค์ที่มีหลายประเด็นอยู่ในเป้าประสงค์เดียวกัน ประเด็นใดคือประเด็นที่
ยุทธศาสตร์และแผนของประเทศและหน่วยงานให้ความสําคัญ – โปรดเรียงลําดับความสําคัญของประเด็น
ในเป้าประสงค์นั้นจากมากไปน้อย
3. เป้าประสงค์เหล่านี้สามารถ SMART เพิ่มขึ้นได้หรือไม่ (อาจเป็นการบ้านให้หน่วยงาน
รับผิดชอบพิจารณา) SMART Targets หมายถึง






Specific – จําเพาะเจาะจงมากพอ
Measurable – พอวัดได้ (ปริมาณ/คุณภาพ)
Attainable – พอบรรลุได้
Relevant – สอดคล้อง
Time bound - มีกรอบเวลาที่ชัดเจน
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8. สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อย

ภายในปี 2573 ขจั ดความยากจนขั้นรุนแรงของ

ภาครัฐ

เกี่ ยวข้องต่ อไป)

ภายในปี 2573

ปี 2573

ร่วมประชุม (โดยทาง สสช จะ

รวมถึงการคุ้ มครองทางสังคมขั้นพื้ นฐาน และบรรลุ

รวมถึงการให้ห้อง/พื้ นที่ที่มีพื้น และบรรลุการ

ประสานงานหน่ วยงานที่

หน่ วยงานที่เกี่ ยวข้องไม่ได้ เข้า

คุ้ มครองทางสังคมในระดั บประเทศให้ เหมาะสม

คุ้ มครองทางสังคมในระดั บประเทศให้ เหมาะสม

ครอบคลุมถึงกลุ่มที่ยากจนและเปราะบาง ภายใน การครอบคลุมถึงกลุ่มที่ยากจนและเปราะบาง

ไม่สามารถตั ดสินใจได้ เนื่ องจาก

่ นการให้
่
1.3 ดํา เนิ
ทุกคนมีระบบและมาตรการการ ดําเนิ นการให้ทุกคนมีระบบและมาตรการการ

กําลังดําเนินงานพั ฒนาตั วชี้วัด
สสช



มิติ ตามนิ ยามของแต่ละประเทศ ให้ ลดลงอย่าง

ไม่เปลี่ยนแปลง

1.2 ภายในปี 2573 ลดสัดส่วน ชาย หญิง และ

ต่ํากว่ า $1.90 ต่ อวั น

แก้ ไข ค่ าใช้จ่ายดํารงชีพรายวั น

หมายเหตุ

โดย Unicef, สภาพัฒน์ ฯ และ

กว่ า $1.90 ต่ อวั น

รายวั นต่ํากว่า $1.25 ต่อวัน

SMART

ความสําคัญ Target

ลําดับ

เด็ ก ในทุกช่วงวัย ที่อยู่ภายใต้ ความยากจนในทุก

ยากจนวัดจากคนที่มีค่าใช้จ่ายดํารงชีพรายวั นต่ํา

ความยากจนวัดจากคนที่มีค่าใช้จ่ายดํารงชีพ

แผนพั ฒนาประเทศ


ยุทธศาสตร์ชาติ และ

National SDGs Target ในมุ มมองหน่วยงาน ยุ ทธศาสตร์ ของหน่วยงาน

สรุ ปผลการประชุ มระดมสมอง
ความสอดคล้องกั บ

ของประชาชนในทุกพื้นที่ให้หมดไป ซึ่งในปั จจุบัน ประชาชนในทุกพื้ นที่ให้ หมดไป ซึ่งในปั จจุ บันความ

1.1 ภายในปี 2573 ขจั ดความยากจนขั้นรุนแรง

Global SDGs Target

Goal 1 ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่
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ประกอบด้วยภัยพิบัติ ดังต่อไปนี้
อุทกภัย ภัยแล้ง ภัยจากดิน

เผชิญหน้าและความเสี่ยงต่อเหตุการณ์รุนแรง/ภัย
พิบัติอันเนื่องมาจากภูมิอากาศ เศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม

ลดการเผชิญหน้าและความเสี่ยงต่อเหตุการณ์

รุนแรง/ภัยพิบัติอันเนื่องมาจากภูมิอากาศ

เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม

ภูมิคุ้มกัน

ปรับคําจากภูมิต้านทาน เป็น

วาตภัย และอัคคีภัย และแก้ไข

โคลนถล่ม ภัยจากแผ่นดินไหว

Sendai Framework ซึ่ง

และคนที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบางและลดการ

ยากจนและคนที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบางและ

มีการดําเนินงานโดย ปภ. ใช้

ภายในปี 2573 สร้างภูมิคุ้มกัน ให้แก่ คนยากจน

1.5 ภายในปี 2573 สร้างภูมิต้านทาน ให้แก่ คน

การเงินระดับฐานราก

เหมาะสม และบริการทางการเงิน ซึ่งรวมถึงระบบ

มรดกทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยีใหม่ที่



พื้นฐาน" ไม่ชัดเจน

รวมถึงการเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐาน การเป็น

เจ้าของและมีสิทธิในที่ดินและอสังหาในรูปแบบอื่น

เนื่องจากคํานิยาม "บริการขั้น

สิทธิเท่าเทียมกันในทรัพยากรทางเศรษฐกิจ

หมายเหตุ

ในบริบทประเทศไทยได้

ความสําคัญ Target

SMART

หญิงทุกคน โดยเฉพาะที่ยากจนและเปราะบาง มี

แผนพัฒนาประเทศ

ยุทธศาสตร์ชาติ และ

ลําดับ

ไม่สามารถกําหนดเป้าประสงค์

ภาครัฐ

National SDGs Target ในมุมมองหน่วยงาน ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

1.4 ภายในปี 2573 สร้างหลักประกันว่าชายและ

Global SDGs Target

สรุปผลการประชุมระดมสมอง
ความสอดคล้องกับ
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อาหารและยา
-หน่ วยงานที่เกี่ ยวข้องกับการ

2568

อาหารและยา

2.สํานั กงานคณะกรรมการ

ความต้องการโภชนาการของหญิงวัยรุ่น หญิง

ตั้งครรภ์และให้ นมบุตร และผู้สูงอายุ ภายในปี

1.กรมอนามัย

และผอมแห้ งในเด็กอายุต่ํากว่า 5 ปี และเน้น

ประกอบด้วย



ร่วมกันระหว่ างประเทศว่าด้ วยภาวะแคระแกร็น

-

3.สํานั กงานคณะกรรมการ

2.กรมควบคุ มโรค

1.กรมอนามัย

ประกอบด้วย

จัดทําโครงการตามแผน

-หน่ วยงานที่เกี่ ยวข้องกับการ

ประชุมด้วย

คณะกรรมการอาหารและยาร่วม

- ควรเชิญสํานักงาน

หมายเหตุ

จัดทําโครงการตามแผน





Target

SMART

2573 รวมถึงการบรรลุเป้ าประสงค์ ที่ตกลง

2.2 ยุติภาวะโภชนาการทุกรูปแบบ ภายในปี

ไม่เปลี่ยนแปลง

3.มีอาหารเพี ยงพอ

ปลอดภัย มีอาหารตามหลักโภชนาการ และมี

อาหารเพียงพอตลอดทั้งปี ภายในปี 2573

โภชนาการ

1.เข้าถึงอาหารปลอดภัย

เปราะบางอันรวมถึงทารก ได้เข้าถึงอาหาร

แผนพัฒนาประเทศ


ยุทธศาสตร์ชาติ และ

ลําดับความสําคัญ

2.มีอาหารตามหลัก

ไม่เปลี่ยนแปลง

ภาครัฐ

National SDGs Target ในมุมมองหน่วยงาน ยุ ทธศาสตร์ของหน่วยงาน

คนโดยเฉพาะคนที่ยากจนและอยู่ในภาวะ

2.1 ยุติความหิ วโหยและสร้างหลักประกันให้ทุก

Global SDGs Target

สรุปผลการประชุมระดมสมอง
ความสอดคล้องกั บ

Goal 2 ยุติความหิวโหย บรรลุ ความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการและส่ งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน
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ภาครั ฐ

คนเลี้ยงปศุ สัตว์ ชาวประมง ผ่านความมั่นคงและ

ผู้ผลิตคนพื้ นเมือง ผู้ผลิตเกษตรแบบครอบครัว



ขีดความสามารถในการปรับตัวต่ อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ภาวะอากาศรุนแรง ภั ยแล้ง
อุทกภัยและภัยพิบัติ รวมถึงการปรับปรุงคุ ณภาพ

ภู มิอากาศ ภู มิอากาศที่เลวร้าย ความแห้งแล้ง

อุทกภัยและภัยพิบัติ และเพื่อปรับปรุงคุ ณภาพ

ดิน อย่างก้าวกระโดด ภายใน 2573
ดิน ภายใน 2573

2.การรักษาระบบนิเวศ

รักษาระบบนิ เวศน์ที่จะช่วยรักษาระบบนิเวศ เสริม

ในการปรับตัวกั บการเปลี่ยนแปลงสภาพ

3.การปรับปรุงคุณภาพดิน

ทางการเกษตร

อาหารและการปฏิ บัติ

เกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มี

เพื่อเพิ่ มผลิตภาพและผลผลิตที่จะช่วยรักษา

ระบบนิเวศน์ ที่จะเพิ่ มความเข้มแข็งในศั กยภาพ ภู มิคุ้มกั นที่จะเพิ่ มผลิตภาพและการผลิตที่จะช่วย

พอเพี ยงในการผลิต

ที่ยั่งยืนและดําเนินการตามแนวปฏิบัติทางการ

อาหารและการปฏิบัติด้านการเกษตรที่ยืดหยุ่น

1.เน้ นปรัชญาเศรษฐกิจ

2.4 สร้างหลักประกันว่าจะมีระบบการผลิตอาหาร

2.4 ทําให้ เกิ ดความมั่นใจในระบบการผลิต

เกษตร

การเกษตร ภายในปี 2573

5.โอกาสสําหรับเพิ่มมูลค่ า
6.การจ้ างงานนอกภาค

นอกภาคการเกษตร ภายในปี 2573

ความรู้บริการทางการเงิน ตลาด และโอกาส

4.การมีความรู้ และตลาด

ทรัพยากร

3.การเข้าถึงที่ดินและ

การเกษตร

2.ผลิตภาพทาง

1.รายได้

ลําดับความสําคัญ

สําหรับการเพิ่มมูลค่า และการจ้ างงานนอกภาค

และโอกาสสําหรับการเพิ่มมูลค่ า และการจ้างงาน

นําเข้าในการผลิต ความรู้บริการทางการเงิน ตลาด

ที่ดินและทรัพยากรปัจจั ยนําเข้าในการผลิต

ผ่านความมั่นคงและเท่าเทียมในการเข้าถึง

คนเลี้ยงปศุ สัตว์ ชาวประมง ให้เพิ่ มขึ้นเป็น 2 เท่า เท่าเทียมในการเข้าถึงที่ดินและทรัพยากรปั จจัย

ผู้ผลิตอาหารรายเล็ก ผู้ผลิตเกษตรแบบครอบครัว

ผู้ผลิตอาหารรายเล็ก โดยเฉพาะผู้ผลิตผู้หญิง

แผนพัฒนาประเทศ


ยุทธศาสตร์ชาติ และ

National SDGs Target ในมุ มมองหน่วยงาน ยุทธศาสตร์ ของหน่วยงาน

2.3 เพิ่ มผลิตภาพทางการเกษตรและรายได้ของ 2.3 เพิ่ มผลิตภาพทางการเกษตรและรายได้ของ

Global SDGs Target

สรุ ปผลการประชุมระดมสมอง
ความสอดคล้องกับ
Target

SMART

เกษตรกรรม

2.สํานั กงานปฏิ รูปที่ดินเพื่อ

1.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ไปด้วย

จัดทําโครงการตามแผน ประกอบ

- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกั บการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ไปด้วย

จัดทําโครงการตามแผน ประกอบ

- หน่วยงานที่เกี่ ยวข้องกับการ

หมายเหตุ
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2.กรมประมง
3.กรมปศุสตว์

3.ส่งเสริมการเข้าถึงและ
แบ่งปั นผลประโยชน์
ทรัพยากร

เกี่ ยวข้องกับสายพั นธุ์พืชและสัตว์ป่า รวมถึงการ

จั ดการที่ดีให้มีธนาคารเมล็ดพันธุ์และพืชที่

หลากหลาย ทั้งในระดับประเทศ ระดั บภูมิภาค

(รายงานชนิดพันธุ์ตามธรรมชาติ )
- ไม่มีผู้แทนจากกระทรวงทรัพย์
เข้าร่วมในการประชุม

ของแหล่งพันธุ กรรมและองค์ ความรู้ท้องถิ่นที่

เกี่ ยวข้องอยางเป็นธรรมและเท่าเทียมตามที่ตก

ลงกันระหว่ างประเทศ ภายในปี 2563

สิ่งแวดล้อม ไม่มีสถําบันนี้

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และ

จัดทําโครงการและข้อมูล ข้อ 4

หั วข้อหน่ วยงํานที่เกี่ ยวข้องกับกําร

ความหลากหลายทางชีวภาพ

4.กระทรวงทรัพย์ สถาบัน

แบ่งปั นผลประโยชน์ที่เกิ ดจากการใช้ทรัพยากร

ระดับนานาชาติ และส่งเสริมการเข้าถึงและ

ไปด้ วย

2.ธนาคารเมล็ดพันธ์พืช

เลี้ยงตามบ้านเรือน และชนิดพั นธุ์ตามธรรมชาติที่

1.กรมวิชาการเกษตร

จัดทําโครงการและข้อมูล ประกอบ

พันธุกรรมพืช/สัตว์

หมายเหตุ

เมล็ดพันธุ์พืชที่ใช้เพาะปลูก สัตว์ในไร่นาและที่

Target

SMART

- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกั บการ

แผนพัฒนาประเทศ


ยุทธศาสตร์ ชาติ และ

ลําดับความสําคัญ

1.ความหลากหลาย

ภาครัฐ

National SDGs Target ในมุมมองหน่วยงาน ยุทธศาสตร์ ของหน่วยงาน

2.5 คงความหลากหลายทางพั นธุกรรมกรรมของ ไม่เปลี่ยนแปลง

Global SDGs Target

สรุ ปผลการประชุ มระดมสมอง
ความสอดคล้องกับ

| 19

ยุทธศาสตร์กระทรวง หรือ
แผน12

5 ปี โดยทุกประเทศมุ่งลดอัตรา การตายในทารกลงให้ต่ําถึง 12

คนต่อ การเกิดมีชีพ 1,000 คน และลดอัตราการตายในเด็ กอายุ

ยุทธศาสตร์กระทรวง หรือ
แผน12

สาม ผ่านทางการป้องกันและ การรักษาโรค และสนับสนุน

สุขภาพจิตและความเป็นอยู่ท่ดี ี ภายในปี 2573

ยุทธศาสตร์ชาติ

แผน12

และโรคติดต่ออื่นๆ ภายในปี 2573
ไม่เปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร์กระทรวง หรือ

ร้อนที่ถูกละเลย และต่อสู้กับ โรคตับอักเสบ โรคติดต่อทางน้ํา

3.4 ลดการตายก่อนวั ยอันควรจากโรคไม่ติดต่อให้ลดลงหนึ่งใน

ยุทธศาสตร์ชาติ

3.3 ยุติการแพร่กระจายของเอดส์ วัณโรค มาลาเรีย และโรคเขต ไม่เปลี่ยนแปลง

ภายในปี 2573

ต่ํากว่า 5 ปี ลงให้ต่ําถึง 25 คนต่อการเกิดมีชีพ 1,000 คน

ยุทธศาสตร์ชาติ

3.2 ยุติการตายที่ป้องกันได้ของทารกแรกเกิดและเด็กอายุต่ํากว่า ไม่เปลี่ยนแปลง

แผน12

ยุทธศาสตร์กระทรวง หรือ

มีชีพ 1 แสนคน ภายในปี 2573

แผนพัฒนาประเทศ

ยุทธศาสตร์ชาติ และ
ยุทธศาสตร์ชาติ

หน่วยงานภาครัฐ

National SDGs Target ในมุมมอง ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

3.1 ลดอัตราการตายของมารดาทั่วโลกให้ต่ํากว่า 70 ต่อการเกิด ไม่เปลี่ยนแปลง

Global SDGs Target

ความสอดคล้องกับ

สรุปผลการประชุมระดมสมอง

Goal 3 สร้างหลักประกันว่าด้วยคนมีชีวิตที่มีสุขภาพและส่งเสริมสวัสดิภาพสําหรับทุกคนในทุกวัย

SMART

ความสําคัญ Target

ลําดับ

ขอหารือเพื่อเพิ่มตัวชี้วัดเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก

หมายเหตุ
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ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์กระทรวง หรือ
แผน12
ยุทธศาสตร์ชาติ

3.6 ลดจ่านวนการตายและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจากการจราจร ไม่เปลี่ยนแปลง

ทางถนนทั่วโลกลงครึ่งหนึ่ง ภายในปี 2563

3.7 สร้างหลักประกันถ้วนหน้า ในการเข้าถึงบริการสุขภาพทาง

แผน12

มีคุณภาพ และเข้าถึงยาและวัคซีนจ่าเป็นที่ปลอดภั ย มี

ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์กระทรวง หรือ
แผน12

3.9 ลดจ่านวนการตายและการเจ็บป่วยจากสารเคมีอันตรายและ ไม่เปลี่ยนแปลง

จากมลพิษและการปนเปื้อน ทางอากาศ น้ฎา และดิน ให้ลดลง

อย่างมาก ภายในปี 2573

ประสิทธิ ภาพ มีคุณภาพ ในราคาที่สามารถซื้อหาได้

ยุทธศาสตร์กระทรวง หรือ

ยุทธศาสตร์ชาติ

ความเสี่ยงทางการเงิน การเข้าถึง การบริการสาธารณสุขจ่าเป็นที่

3.8 บรรลุการมีหลักประกั นสุขภาพถ้วนหน้า รวมถึงการป้องกัน
ไม่เปลี่ยนแปลง

แผน12

ข้อมูลข่าวสารและความรู้และการบูรณาการอนามัยเจริญพันธุ์ไว้

ในยุทธศาสตร์และแผนงานระดั บชาติ ภายในปี 2573

ยุทธศาสตร์กระทรวง หรือ

เพศและอนามัยเจริญพันธ์ รวมถึง การวางแผนครอบครัว และ

ไม่เปลี่ยนแปลง

แผน12

เป็นอันตราย

ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนพัฒนาประเทศ

ยุทธศาสตร์ชาติ และ

ยุทธศาสตร์กระทรวง หรือ

ไม่เปลี่ยนแปลง

หน่วยงานภาครัฐ

National SDGs Target ในมุมมอง ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

รวมถึงการใช้ยาเสพติ ดในทางที่ผิดและการใช้แอลกอฮอล์ในทางที่

3.5 เสริมสร้างการป้องกันและการรักษาการใช้สารในทางที่ผิด

Global SDGs Target

ความสอดคล้องกับ

สรุ ปผลการประชุมระดมสมอง
SMART

ความสําคัญ Target

ลําดับ

มีคํานิยามที่ชัดเจน

เสนอให้หารือเพิ่ มเติมเกี่ยวกับคํา นิยาม เนื่องจากยังไม่

หมายเหตุ
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โอกาส

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในวัยเรียนได้รับโอกาส ใน

National SDGs Target ในมุมมองหน่วยงานภาครั ฐ

เด็กก่อนประฐมวัยเกี่ยวกับทางด้านสุขภาพและสาธาณสุขของเด็กในวั ย 0-2 ปี
และ 3-5 ปี
อย่างมีคณภาพ
โอกาส 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาของเด็กก่ อนปฐมวัยในด้านเงิน

ทุกคนเข้าถึงการพัฒนา การดูแล และการจัด

การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา สําหรับเด็ ก

ปฐมวั ย ที่มีคุณภาพ เพื่ อให้ เด็กเหล่านั้นมี

ความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาเศรษฐกิขของประเทศ 2.
พั ฒนาคุณภาพของสถานศึกษา

เข้าถึงการศึกษาด้านเทคนิ ค อาชีวศึกษา

อุดมศึกษา รวมถึงมหาวิ ทยาลัยที่มีคุณภาพใน

1. เยาวชนและผู้ใหญ่ในวั ยแรงงานมีทักษะความรู้ ความสามารถที่จํา เป็นต่อ
การทํางาน การประกอบอาชีพ และพั ฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ
2. ประชาชนวัยแรงงานมีความรู้ทางด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ ICT ที่จําเป็น
ต่อการทํางาน การประกอบอาชีพและการพั ฒนาคุณภาพชีวิตได้ ตามศั กยภาพ

4.4 เพิ่มจํานวนเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีทักษะที่

เกี่ยวข้อง รวมถึงทักษะทางด้านเทคนิ คและ

อาชีพสําหรับการจ้างงาน การมีงานที่มีคุณค่า

และการเป็นผู้ประกอบการ ภายในปี 2573

ราคาที่สามารถจ่ ายได้ ภายในปี 2573

คุณภาพ 1. กําลังคนระดับอาชีวะและอุดมศึกษามีทักษะ สมรรถนะตรงตาม

การศึกษาของเด็กในสถานสงเคราะห์

สนั บสนุนค่ าใช้จ่ายระหว่างกําลังศึกษา 2. การขยายโอกาสการเข้าถึง

4.3 สร้างหลักประกันให้ชายและหญิงทุกคน

ประถมศึกษา ภายในปี 2573

ความพร้อมสําหรับการศึกษาระดับ

การบริ หารจั ดการและพัฒนา 1. บริหารจัดการและพัฒนาระบบการดูแล

4.2 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิง
2. ส่งเสริมและดูแลการจั ดการศึ กษาของเด็ กก่อนปฐมวั น

คุณภาพ

ประสิทธิผล ภายในปี 2573

2. พัฒนามาตรฐานการวัดผลและการประเมินผลการศึกษาให้มี

มากขึ้น

ค่าใช้จ่าย นําไปสู่ผลลัพธ์ทางการเรียนที่มี

ทุกคนสําเร็จการศึ กษาระดับประถมศึ กษาและ การเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างครอบคลุม
คุณภาพ 1. พั ฒนาการะบวนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพ
มัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ เท่าเทียม โดยไม่มี

4.1 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิง

Global SDGs Target

ความสอดคล้องกับ

แผนพัฒนาประเทศ

ยุทธศาสตร์ชาติ และ

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

สรุปผลการประชุ มระดมสมอง

เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุ มและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

SMART

ความสําคัญ Target

ลําดับ

หมายเหตุ
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จึงเน้ นกลุ่มผู้เปราะบาง

ลดปัญหาการออกกลางคัน

การศึกษาและการฝึกอาชีพทุกระดับอย่างเท่า

การศึ กษา

ความรู้และทักษะที่จํา เป็นสําหรับส่งเสริมการ

- การประเมินผลการศึกษาของผู้เรียน

ความชื่นชมในความหลากหลายทางวัฒนธรรม

พัฒนาที่ยั่งยืน ภายในปี 2573

และการที่วัฒนธรรมมีส่วนช่วยให้ เกิดการ

- การศึ กษาและพัฒนาครู เน้ นที่หลักสูตรผลิตครู การพัฒนาทักาะสมรรถนะ

ความรุนแรง การเป็นพลเมืองของโลก และ

สิทธิมนุ ษยชน ความเสมอภาคระหว่ างเพศ การ - นโยบาย
ส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความสงบสุขและไม่ใช้
- หลักสูตรการศึกษา

การพัฒนาอย่างยั่งยืนและการมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืน การศึ กษาเพื่ อการพัฒนาที่ยั่งยืนจะเน้นในเรื่องดังต่อไปนี้

พัฒนาอย่างยั่งยืน รวมไปถึง การศึ กษาสําหรับ 2. ส่งเสริม/สร้างจิตสํานึกให้ ผู้เรียนมีความเป็ นพลเมืองโลกที่ดี

1. ผลักดันให้การศึ กษาเพื่ อการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นวาระสําคัญในหลักสูตร

4.7 สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับ

1.ส่งเสริม/พัฒนา รูปแบบการศึ กษาทั้งด้ านคุณภาพ ทักษะ
สัดส่วนของผู้ใหญ่ในทั้งชายและหญิง สามารถ 2. ส่งเสริมการศึ กษานอกระบบ/ตามความสนใจและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
อ่านออกเขียนได้และคํานวณได้ ภายในปี 2573 3. ส่งเสริมการศึ กษาผ่าน ICT (ทุกที่/ทุกเวลา)

4.6 สร้างหลักประกันว่าเยาวชนทุกคนและ

เทียม ภายในปี 2573

็

คื อ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส

ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายที่สําคัญ

ทางเพศในด้านการศึกษา

รวมถึงผู้พิการ ชนพื้นเมือง และเด็ก เข้าถึง

ไม่มีปัญหาความเหลื่อมล้ํา

การศึ กษาและการฝึกอาชีพ
ลดความเหลื่อมล้ํา 1 คุ ณภาพของสถานศึกษา 2 จัดให้มีการศึกษาทางไกล

และการเป็นผู้ประกอบการ ภายในปี 2573

หมายเหตุ

และสร้างหลักประกันว่ากลุ่มที่เปราะบางซึ่ง

ต่ อการทํางาน การประกอบอาชีพและการพัฒนาคุ ณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ

อาชีพสําหรับการจ้ างงาน การมีงานที่มีคุณค่า

SMART

ความสําคัญ Target

ลําดับ

หมายเหตุ: ประเทศไทย

การทํางาน การประกอบอาชีพ และพั ฒนาคุ ณภาพชีวิตได้ ตามศักยภาพ
2. ประชาชนวั ยแรงงานมีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ICT ที่จํา เป็น

เกี่ ยวข้อง รวมถึงทักษะทางด้านเทคนิ คและ

แผนพัฒนาประเทศ

ยุทธศาสตร์ชาติ และ

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

ความสอดคล้องกั บ

4.5 ขจัดความเหลี่อมล้ําทางเพศด้านการศึ กษา ขยายโอกาส ให้ ประชาชนทุกกลุ่มวัยโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง เข้าถึง

1. เยาวชนและผู้ใหญ่ในวัยแรงงานมีทักษะความรู้ ความสามารถที่จําเป็นต่อ

National SDGs Target ในมุมมองหน่วยงานภาครั ฐ

4.4 เพิ่มจํานวนเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีทักษะที่

Global SDGs Target

สรุปผลการประชุมระดมสมอง
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คุ้มครองค่อนข้างครอบคลุม แต่อาจมีความรุนแรงบาง

ประโยชน์ในรูปแบบอื่น

เช่น การข่มขู่ทางเพศในที่ทํางาน (Sexual Harassment)

ประเภทที่ยังไม่มีบทกฎหมายชัดเจน มีเพียงระเบี ยบฯ

การค้าประเวณี ฯลฯ ซึ่งปัจจุบันมีบทกฎหมายให้ความ

เนื่องจากความรุนแรงมีหลายรูปแบบ อาทิ ความรุนแรง

การค้ามนุษย์ การกระทําทางเพศ และการแสวง



ต่อเด็กและสตรี ความรุนแรงในครอบครัว การค้ามนุ ษย์

เทียมระหว่างเพศ พ ศ 2558

- พระราชบัญญัติความเท่า

พ.ศ. 2560-2564

- ยุทธศาสตร์การพั ฒนาสตรี

เหลื่อมล้ําในสังคม

เด็กหญิงทั้งในที่สาธารณะและที่รโหฐาน รวมถึง

5.2 ขจัดความรุนแรงทุกรูปแบบที่มีต่อผู้หญิงและ ไม่เปลี่ยนแปลง

ขับเคลื่อนเพื่อนํา ไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้าง
ความเป็นธรรมและลดความ

ควรมีการจัดทําแผนงานหรือแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการ

พ.ศ. 2560 - 2564 :

เนื่องจากในกฎหมายต่ างๆ จะเป็นการกํา หนดใน
หลักการ ซึ่งไม่ได้กํา หนดในรายละเอียดลงไป ดังนั้นจึง



Target

หมายเหตุ

สังคมแห่งชาติฉบับที่ 12

ความสําคัญ

SMART

เด็กหญิงในทุกที่

ยุทธศาสตร์ชาติ และ

ภาครัฐ

ลําดับ

5.1 ยุติการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบที่มีต่อผู้หญิงและ ไม่เปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

National SDGs Target ในมุมมองหน่วยงาน
แผนพัฒนาประเทศ
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

Global SDGs Target

สรุปผลการประชุมระดมสมอง
ความสอดคล้องกับ

เป้าหมายที่ 5 บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศและให้อํานาจของผู้หญิงและเด็กหญิงทุกคน
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เหมาะสมของแต่ละประเทศ

ร่วมกันภายในครัวเรือนและครอบครัว ตามความ

คุ้มครองทางสังคม และสนับสนุนความรับผิดชอบ

สาธารณะ โครงสร้างพื้นฐานและนโยบายการ

ทํางานบ้านโดยไม่ได้รับค่าจ้าง ผ่านการให้บริการ

5.4 ตระหนักและให้คุณค่าต่อการดู แลและการ

การขลิบอวั ยวะเพศหญิง

ไม่เปลี่ยนแปลง
พ.ศ. 2560-2564

ยุทธศาสตร์การพั ฒนาสตรี

พ.ศ. 2560-2564

แต่งงานในเด็กก่อนวัยอันควรโดยการบังคับ และ

ยุทธศาสตร์ชาติ และ

ภาครัฐ

5.3 ขจั ดแนวปฏิบัติที่เป็นภั ยทุกรูปแบบ อาทิ การ ไม่เปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

National SDGs Target ในมุมมองหน่วยงาน
แผนพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตร์การพั ฒนาสตรี

Global SDGs Target

สรุปผลการประชุมระดมสมอง
ความสอดคล้องกับ
ความสําคัญ

ลําดับ



Target

SMART

บัญชีประชาชาติด้วย

รับค่ าจ้างและกิจกรรมสาธารณะคํานวณอยู่ในระบบ

ร่างกาย,
ควรให้ความสําคัญนํา กิจกรรมการทํางานบ้านโดยไม่ได้

ในทางที่เป็นภัย, การเลี้ยงดูไม่ให้ เกิดอันตรายต่อชีวิต

เด็ก), ภัยจากการเข้าถึงอุปกรณ์และสื่อสารสนเทศ

ความสําคัญเช่นกัน เช่น ภัยจากการถูกทอดทิ้ง (สิทธิ

ว่ายังมีประเด็นอื่ นๆ อีก ที่ถือว่าเป็นภัยที่ควรให้

และการขลิบอวัยวะเพศหญิงแล้ว จากการประชุมเห็น

นอกจากการแต่งงานในเด็กก่อนวัยอันควรโดยการบังคับ

หมายเหตุ
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เกี่ ยวข้ อง อาทิ พ่ อแม่ ครู แพทย์ สาธารณสุ ข ฯลฯ
- พ่ อแม่ หรือผู้ ปกครองต้ องไม่ ละเมิ ดสิ ทธิในการเลื อกรับ
บริการด้ านการเจริญพั นธุ์ (กรณ ีพ่ อแม่ ตัดสิ นใจให้ แพทย์ ฝัง
ชิ บคุ มกํา เนิ ดกั บบุ ตรออทิ สติ ก โดยที่ เด็ กไม่ ได้ มีสิทธิในการ
เลื อกรับหรือตั ดสิ นใจ)
- พ่ อแม่ หรือผู้ ปกครองต้ องไม่ ละเมิ ดสิ ทธิในการเลื อกและ
ตั ดสิ นใจเกี่ ยวกั บการเจริญพั นธุ์

2.
สถาบั นการศึ ก
ษาทั้ งในและ
นอกระบบ 3.
บุ คลากร
ด้ าน
สาธารณสุ ข

- นโยบายและยุทธศาสตร์
การพัฒนาอนามัยการเจริญ

สถานศึกษาทุกระดับทั้งในและนอกระบบ และ
ผลักดันให้ เกิดการตระหนักรู้ถึงสิทธิด้านการเจริญ

พันธุ์โดยถ้วนหน้า ตามที่ตกลงในแผนปฏิบัติการ

ของการประชุมนานาชาติว่าด้วยประชากรและ

ผลลัพธ์ จากการประชุมเหล่านั้น
เจริญพันธุ์ อย่างแท้จริงในทุกระดับและทันท่วงที

การพัฒนา และปฏิญญาปักกิ่งและเอกสารทบทวน พันธุ์ เพื่อเป็นการประกันว่าจะได้รับสิทธิ ในด้านการ พันธุ์แห่งชาติ

เข้ าถึ งสุ ขภาพทางเพศและอนามั ยเจริญพั นธุ์มีหลายส่ วนที่

ครอบครัว

พ.ศ. 2560-2564

ควรส่งเสริมให้มีความรู้ตั้งแต่ในครอบครัวและใน

เพศและอนามัยเจริญพันธุ์และสิทธิด้านการเจริญ

- ผู้ ที่มีบทบาทและอยู่ ในวิสัยที่ จะให้ ความรู้เพื่ อให้ สามารถ

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรี 1. สถาบั น

ระดั บประเทศ

ร่วมใน

2. การมี ส่วน

พื้ นที่

หมายเหตุ

5.6 สร้างหลักประกันว่าจะมีการเข้าถึงสุขภาพทาง การเข้าถึงสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์

ของการเมือง เศรษฐกิจ และสาธารณะ

การเป็นผู้นําในทุกระดับของการตัดสินใจในเรื่อง

ร่วมในระดั บ

พ.ศ. 2560-2564
(วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิ จขนาดกลางและขนาด - แผนแม่บทการส่งเสริมความ
เสมอภาคระหว่ างหญิ งชาย
ย่อม (SME))
- นโยบายและยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสถาบั นครอบครัว พ.ศ.
2560-2564
- แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
สตรีพิการ

ระดับพื้นที่ และในด้านเศรษฐกิจรากหญ้า

เต็ มที่และมีประสิทธิ ผลและมีโอกาสที่เท่าเทียมใน





1. การมี ส่วน

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรี

พิจารณาเพิ่มเติมการมีส่วนร่วมในการเป็นผู้นําใน

แผนพัฒนาประเทศ

Target

ความสําคัญ

ยุทธศาสตร์ชาติ และ

SMART

ภาครัฐ

ลําดับ

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

National SDGs Target ในมุมมองหน่วยงาน

5.5 สร้างหลักประกันว่าผู้หญิงจะมีส่วนร่วมอย่าง

Global SDGs Target

สรุปผลการประชุมระดมสมอง
ความสอดคล้องกับ
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ได้ใช้ข้อมูล MICS จาก
สํานักงานสถิติแห่งชาติ
- แผนยุทธศาสตร์การ

โดยให้ ความสนใจเป็ นพิ เศษต่อความต้องการของ

ผู้หญิง เด็ กหญิง และกลุ่มที่อยู่ใต้สถานการณ์ท่ี

เปราะบาง ภายในปี 2573
6.3 ยกระดั บคุณภาพน้ํา โดยลดมลพิ ษ ขจัดการ

เป็นยกระดับคุ ณภาพน้ํา โดยลดมลพิษ ขจัดการ
ทิ้งขยะและลดการปล่อยสารเคมีและวัสดุอันตราย

ครึ่งหนึ่งและเพิ่มการนํากลับมาใช้ใหม่ทั่วโลก

ภายในปี 2573
โลกภายในปี 2573

ลดสัดส่วนน้ําเสีย และเพิ่ มการนํา กลับมาใช้ใหม่ทั่ว

ที่ประชุมมีความเห็นว่ าควรเปลี่ยนเป้าประสงค์

ลดสัดส่วนน้ําเสียที่ไม่ผ่านกระบวนการลง

ทิ้งขยะและลดการปล่อยสารเคมีและวัสดุอันตราย กลับมาใช้ใหม่ และการใช้น้ําอย่างปลอดภัย

ปี 2558-2569 (ยุทธ 4)

บริหารจัดการทรัพยากรน้ํา

ส้วมสาธารณะไทย แต่ทั้งนี้

ที่พอเพียงและเป็นธรรมและยุติการขับถ่ายในที่โล่ง สุขอนามัยที่เพียงพอ และเท่าเทียมกัน

จําแนกประเด็น ออกเป็น 2 ประเด็น การนํา

- แผนแม่บทการพั ฒนา

6.2 บรรลุเป้ าหมายการให้ทุกคนเข้าถึงสุขอนามัย จําแนกประเด็น ออกเป็น 2 ประเด็น คือ เข้าถึง

และสังคมแห่ งชาติ (ยุทธ 4)

- แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

ปี 2558-2569 (ยุทธ 1)

2573

แผนพัฒนาประเทศ
- แผนยุทธศาสตร์การ

ยุ ทธศาสตร์ชาติ และ

บริหารจัดการทรัพยากรน้ํา

จําแนกประเด็น ออกเป็น 4 ประเด็น คือ

ภาครัฐ

National SDGs Target ในมุ มมองหน่วยงาน ยุทธศาสตร์ ของหน่วยงาน

ปลอดภัย และมีราคาที่สามารถซื้อหาได้ ภายในปี ปลอดภัย เข้าถึงได้ หาซื้อได้ และคุณภาพ

6.1 บรรลุเป้ าหมายการให้ทุกคนเข้าถึงน้ําดื่ มที่

Global SDGs Target

สรุปผลการประชุมระดมสมอง
ความสอดคล้องกั บ

Goal 6 สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้ําและสุ ขอนามัยสําหรับทุกคน และมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืน

SMART

ความสําคัญ Target

ลําดับ

เกี่ยวข้องกับกรมฯมากกว่า

เนื่ องจากต้ องอยู่กลุ่ม 12 เพราะมีประเด็ นที่

ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษไม่สามารถเข้าร่วมกลุ่ม6ได้

ความเห็นผ่านทีมผู้ดูแลประจํากลุ่ม6แล้ว โดย

ทางผู้แทนกรมควบคุ มมลพิษได้ร่วมฝากเสนอ

กรมอนามัยไม่ได้ ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมกลุ่ม

ใช้ข้อมูล (MICS) สํานั กงานสถิติแห่งชาติ

หมายเหตุ
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ภาครั ฐ

- แผนยุทธศาสตร์การ

6.5 ดําเนินการบริหารจั ดการน้ํา แบบองค์รวมใน
บริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
ปี 2558-2569 (ยุทธ 6)
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (ยุทธ 4)

ทุกระดั บ รวมถึงผ่านทางความร่วมมือระหว่างเขต กฎหมาย และความร่วมมือ

สผ. เสนอให้ปรับเป้ าประสงค์จาก ปกป้อง และ
ฟื้นฟู.... เปลี่ยนเป็น อนุ รกั ษ์ และฟื้นฟู ... เพื่อให้
สอดคล้องกับเป้าประสงค์ 15.1

แดนตามความเหมาะสมภายในปี 2573

6.6 ปกป้ องและฟื้นฟู ระบบนิ เวศที่เกี่ ยวข้องกั บ

แหล่งน้ํา รวมถึงภู เขา ป่ าไม้ พื้ นที่ชุ่มน้ํา แม่น้ํา

ชั้นหินอุ้มน้ํา และทะเลสาบ ภายในปี 2563

จําแนกประเด็น ออกเป็น 2 ประเด็น คื อ

สังคมแห่งชาติ (ยุทธ 4)

แคลนน้ํา ภายในปี 2573

ปี 2558-2569 (ยุทธ 2)
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

ประสบปัญหาขาดแคลนน้ํา

จํานวนประชาชนที่ประสบความทุกข์จากการขาด

ยั่งยืน เพื่อแก้ไขปั ญหาการขาดแคลนน้ํา และลด

สร้างหลักประกันว่าจะมีการใช้น้ําและจัด หาน้ํา ที่ ใช้น้ํา การจัดหาน้ํา และการลดจํา นวนประชากรที่ บริหารจัดการทรัพยากรน้ํา

แผนพัฒนาประเทศ
- แผนยุทธศาสตร์การ

ยุทธศาสตร์ชาติ และ

National SDGs Target ในมุ มมองหน่วยงาน ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

6.4 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ํา ในทุกภาคส่วนและ จําแนกประเด็น ออกเป็น 3 ประเด็น คื อ การ

Global SDGs Target

สรุปผลการประชุมระดมสมอง
ความสอดคล้องกับ
SMART

ความสําคัญ Target

ลําดับ

หมายเหตุ
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พลังานของโลกให้เพิ่มขึ้น 2 เท่า ภายในปี 2573

7.3 เพิ่มอั ตราการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้

ผสมผสานการใช้พลังงานของโลก ภายในปี 2573

7.2 เพิ่มสัดส่วนของพลังงานทดแทนในการ

1.พพ. แจ้งว่า ยังไม่มีความชัดเจนเรื่องนิยามของ

หมายเหตุ

2558-2579

ทางเลือก (AEDP) พ.ศ.

ทดแทนและพลังงาน

ทบทวนความเหมาะสมในการพัฒนาตัวชี้วัดนี้
บางประเทศไม่สามารถรวบรวมข้อมูล Final
Energy Consumption ได้ จึงทําให้การคํานวณ
ค่า EI ใช้ข้อมูล Primary Energy Supply แทน

2. ยุทธฯ ที่ 3 ยุทธศาสตร์
ของกระทรวง
3. แผนอนุรักษ์พลังงาน
(EEP) พ.ศ. 2558-2579

ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ตามที่กําหนดไว้ใน
metadata ของ UN คือ Energy Intensity =
Primary Energy Supply / GDP แต่ประเทศ
ไทยคํานวณค่า Energy Intensity = Final
Energy Consumption / GDP

บริบทของไทยนําเข้าพลังงานเป็นหลัก จึงต้อง

ประเด็นเพิ่มเติมเรื่องตัวชี้วัดที่ UN กําหนด คือ
ยุทธศาสตร์ชาติ

-

กําหนด แต่การคํานวณอั ตราการปรับปรุง

-

" พลังงานทดแทน" ถ่านหุงต้ม

ของกระทรวง
3. แผนพัฒนาพลังงาน

ชัดเจนของนิยามคํา พลังงานทดแทนในบริบทของประเทศไทย ไม่รวม

1. ยังไม่มีความชัดเจนเรื่องนิยามของคําว่า "

การสํารองปริมาณพลังงาน; ไฟฟ้ า, น้ํามัน

2. ยุทธฯ ที่ 3 ยุทธศาสตร์

ยังไม่ SMART

รองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ (ความเพียงพอ

สมัยใหม่"

รวมถึงการนําเทคโนโลยีมาพัฒนาต่อ โดยวัดจาก

2. สป.พน.ขอเพิ่ มประเด็ นเรื่องความเพียงพอ เพื่อ

ว่า " เทคโนโลยี

ชัดเจนของนิยามคํา " จึงไม่สามารถวัดได้

เนื่องจากไม่มีความ คําว่า " เทคโนโลยีสมัยใหม่ใน Metadata ของ UN

ยังไม่ SMART

SMART Target

เนื่องจากไม่มีความ พลังงานทดแทนใน Metadata ของ UN" ซึ่ง

-

-

ความสําคัญ

ลําดับ

ยุทธศาสตร์ชาติ

1. ยุทธฯ ที่ 5 ของ

เป้าประสงค์ในบริบทของไทยเป็นไปตามที่ Global 1. ยุทธฯ ที่ 5 ของ

ไม่เปลี่ยนแปลง

ของกระทรวง

2. ยุทธฯ ที่ 1 ยุทธศาสตร์

หาได้ ภายในปี 2573

แผนพัฒนาประเทศ
1. ยุทธฯ ที่ 2 ของ

ยุทธศาสตร์ชาติ และ

ยุทธศาสตร์ชาติ

ไม่เปลี่ยนแปลง

ภาครัฐ

National SDGs Target ในมุมมองหน่วยงาน ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

พลังงานสมัยใหม่ที่เชื่อถือได้ ในราคาที่สามารถซื้อ

7.1 สร้างหลักประกันว่ามีการเข้าถึงการบริการ

Global SDGs Target

สรุปผลการประชุมระดมสมอง
ความสอดคล้องกับ

Goal 7 สร้างหลักประกันว่าทุกคนเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ในราคาที่สามารถซื้อหาได้ เชื่อถือได้ และยั่งยืน

| 29

ความสําคัญ

ยุ ทธศาสตร์ ชาติ และ

ที่ มียังไม่ครอบคลุม กระทรวงแรงงานมีแผนเพิ่มผลิตภาพ

ส่งเสริมนโยบาย มุ่งเน้นกิจกรรมที่ ทําแล้วเกิดการเพิ่ มผลิต
ภาพขึ้น ตั้งแต่ SME STARTUP หรือแม้แต่กิจกรรมใน
ชุมชน ต้องประสานขอข้อมูลเพิ่ ม เพื่ อให้สะท้ อนภาพรวม
ได้ชัดขึ้น และเพิ่มในเรื่องผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ

และนวัตกรรม เข้ามา
พิจารณาด้วย

เพิ่มประเด็ นผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศใน
ส่วนของ SME เพื่อให้
เศรษฐกิจฐานราก

มูลค่ าเพิ่ มสูงและใช้แรงงานเป็ นหลัก (Labour

intensive)

8.3 ส่งเสริมนโยบายที่มุ่งเน้นการพั ฒนาที่สนับสนุน

กิ จกรรมที่มีผลิตภาพ การสร้างงานที่มีคุณค่า ความ

เป็ นผู้ประกอบการ ความสร้างสรรค์และนวั ฒกรรม

และให้การสนับสนุ นการรวมตัวและการเติ บโตของ

การเข้าถึงบริการทางการเงิน

วิ สาหกิ จรายย่อย ขนาดเล็ก และขนาดกลาง ตลอดจน เจริญเติ บโตขึ้น

อยู่ที่ การเพิ่มผลิตภาพแรงงาน แต่ในส่วนนี้มองว่าตัวชี้วัด

เทคโนโลยี innovation

นวัตกรรม รวมถึงการมุ่งเน้นในภาคการผลิตที่มี

และ SME เพื่อให้ เศรษฐกิจฐานรากเจริญเติบโตขึ้ น

แรงงานอยู่แล้ว

ไม่ ต่ํากว่าร้ อยละ 2.5 ต่อปี ซึ่งเป็ นแผนแม่บทของกระทรวง

เข้ามา เป็นเรื่องของผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิต

แรงงานในหลายๆ ส่วนร่วมกัน ซึ่งได้นําเสนอเพิ่มตัวชี้วัด

นวัตกรรม เข้ามาพิจารณาด้วย ตามตัวชี้วัดที่กําหนดไว้จะ

แรงงาน ซึ่งเป็ นเรื่องของ

ผ่านความหลากหลาย การยกระดั บเทคโนโลยีและ

ผลิตภาพแรงงาน ซึ่งเป็ นเรื่องของเทคโนโลยี และ

อุ ตสาหกรรม และบริการ

น้อยที่สุด มีการขยายตัวอย่างน้อยร้อยละ 7 ต่ อปี

8.2 บรรลุการมีผลิตภาพทางเศรษฐกิจในระดั บที่สูงขึ้น นําประเด็นผลิตภาพ

และภาคบริการ มีข้อมูลอยู่แล้ว

ที่ ประชุมนําเสนอเพิ่ มข้ อมู ลในส่วนที่เป็น GDP รายสาขา

หมายเหตุ

Sector คือ ภาคเกษตร

Target

SMART

ให้ผลิตภั ณฑ์มวลรวมในประเทศของประเทศพัฒนา

แผนพั ฒนาประเทศ

ลําดับ

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

ด้วยจะจัดไว้ที่ 3 สาขา ภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม

วัดการเจริญเติบโตทาง

ภาครั ฐ

ในมุมมองหน่วยงาน

ความสอดคล้องกับ

ความยั่งยืนตามบริบทของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เศรษฐกิจ จําแนกตาม

8.1 ทําให้การเติบโตทางเศรษฐกิ จต่ อหั วประชากรมี

Global SDGs Target

National SDGs Target

สรุ ปผลการประชุ มระดมสมอง

Goal 8 ส่ งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่ อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็ มที่ และมีผลิ ตภาพ และการมีงานที่สมควรสําหรับทุกคน
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ความสําคัญ

ยุ ทธศาสตร์ชาติ และ

หมายเหตุ

ชัดขึ้ น เพราะผู้ที่ทํางานไม่ได้ทํางานในสาขาที่ตนเองจบมา

การลดสัดส่วนเยาวชนทั้ งที่ ไม่ มีการศึ กษา และยั งขาดการ
ฝึกทั กษะ ตัวชี้ครอบคลุมแล้ว

8.6 ลดสัดส่วนของเยาวชน ไม่มีการศึกษา และที่

ไม่ได้ รับการฝึกอบรม ให้มาก ภายในปี 2563

และมีเทคโนโลยียุคใหม่ที่ไม่ อยู่ในระบบ

ของการจ้างงานต่ําระดับด้วยอาจจะสะท้อนภาพแรงงานได้

เต็มที่และผลิตภาพแรงงานเพิ่ มขึ้น ขอให้เพิ่มเติมในส่วน

เทียมสําหรับงานที่มีคุณค่าเท่าเทียมกัน ภายในปี 2573 ขึ้น

งานต่ําระดั บด้ วยอาจจะ

งานที่มีคุณค่าสําหรับหญิงและชายทุกคน รวมถึง

ที่ประชุมสรุ ป ในเรื่องการจ้ างงาน ทํ าอย่างไรให้จ้างงานได้

เยาวชนและผู้มีภาวะทุพพลภาพ และให้มีการจ่ายที่เท่า สะท้อนภาพแรงงานได้ชัด

เพิ่มเติมประเด็นการจ้ าง

8.5 บรรลุการจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และการมี

ดําเนินการไปจนถึงปี 2573

ยั่งยืนโดยมีประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นผู้นําในการ

ดําเนินงาน 10 ปี ว่าด้ วยการผลิตและการบริโภคที่

โทรมของสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นไปตามกรอบการ

จะแยกการเติบโตทางเศรษฐกิจออกจากความเสื่อม

ของทรัพยากรธรรมชาติ ตัวชี้วัดที่ มีสะท้อนชัดเจนแล้ว

Target

SMART

การบริโภคและการผลิตอย่างต่ อเนื่ อง และพยายามที่

แผนพั ฒนาประเทศ

ลําดับ

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

ความสอดคล้องกั บ

การสร้างสมดุล ประสิทธิภาพการใช้ การบริโภค การผลิต

ภาครัฐ

ในมุมมองหน่วยงาน

National SDGs Target

8.4 ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรของโลกใน ไม่เปลี่ยนแปลง

Global SDGs Target

สรุปผลการประชุ มระดมสมอง
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Target

ความสําคัญ

ยุ ทธศาสตร์ชาติ และ

จัดเก็ บข้ อมู ลจําแนกเพศและสถานะแรงงานต่ างด้ าวด้ วย

สํา หรับการจัดเก็ บข้ อมู ลขอให้ ทุกกระทรวง/กรมต่ าง ๆ มี การ

แรงงานสั มพั นธ์ ควรจะมี การหารือกั บ UN เพื่ อต่ อรองตั วชี้ วัด

จัดเก็ บตั วชี้ วัดด้ านแรงงานสั มพั นธ์อยู่แล้ วซึ่ งสะท้ อนสถานการณ ์

มี การเข้ าไปให้ คํา แนะนํ า และการรักษา กระทรวงแรงงานมี การ

แบ่ งเป็ นแรงงานไทย และต่ างด้ าว เช่ น โรค Office syndrome ได้

ระบบ และสุ่ มตรวจแรงงานนอกระบบ ในเรื่องของสุ ขภาพ

แรงงานและกระทรวงสาธารณสุ ข ได้ ร่วมมื อกั นดู แลทั้ งแรงงานใน

ขึ้น มี ความปลอดภั ยในชี วิต และทํา ให้ ผลิ ตภาพเพิ่ มขึ้น กระทรวง

ครบถ้ วนตามที่ กฎหมายกํา หนดจะทํา ให้ แรงงานมี ความสุ ขเพิ่ มมาก

รวมถึงผู้ทํางานต่างด้ าว โดยเฉพาะหญิงต่างด้ าว และ

ผู้ที่ทํางานเสี่ยงอันตราย

แรงงาน เนื่ องจากแรงงานได้ รับสิ ทธิและสวัสดิ การต่ างๆ ที่

ปั ญหาเด็ กและการค้ามนุษย์ ตั วชี้วัดครอบคลุมแล้ว

หมายเหตุ

การทํางานที่ปลอดภั ยและมั่นคงสําหรับผู้ทํางานทุกคน

แผนพัฒนาประเทศ

SMART

ลําดับ

ยุ ทธศาสตร์ ของหน่วยงาน

ที่ ประชุ มสรุปในเรื่อง การรักษาสิ ทธิและสวัสดิ การต่ างๆ ของ

ภาครั ฐ

ในมุมมองหน่วยงาน

ความสอดคล้องกั บ

8.8 ปกป้องสิทธิ แรงงานและส่งเสริมสภาพแวดล้อมใน

ในทุกรูปแบบ

ทหารเด็ก และภายในปี 2568 ยุติการใช้แรงงานเด็ก

รูปแบบที่เลวร้ายที่สุด ซึ่งรวมถึงการเกณฑ์และการใช้

การค้ามนุษย์ และยับยั้งและกําจัดการใช้แรงงานเด็กใน

ขจั ดแรงงานที่ถูกบังคับ ยุติความเป็นทาสสมัยใหม่และ

8.7 ดําเนินมาตรการที่มีประสิทธิ ภาพโดยทันทีเพื่อ

Global SDGs Target

National SDGs Target

สรุ ปผลการประชุมระดมสมอง
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ยั่งยืนอยู่แล้ว

พัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง

ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ภายในปี 2573

ผลกระทบเชิงลบด้านสิ่งแวดล้อม มีความสอดคล้องกับแผน 12
เพราะมีนโยบายการพั ฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอยู่แล้ว

3 . การเพิ่ม
ผลประโยชน์และ

ลบด้านสิ่งแวดล้อม

ผลประโยชน์และ
ลดผลกระทบเชิง

4. การเพิ่ม

นักท่องเที่ยว

ของชุมชนและ

ลบทางวั ฒนธรรม

ลดผลกระทบเชิง

ของชุมชนและนักท่องเที่ยว 4. การเพิ่ มผลประโยชน์และลด

การเพิ่ มผลประโยชน์และลดผลกระทบเชิงลบทางวัฒนธรรม

และลดผลกระทบเชิงลบต่ อสังคม เศรษฐกิ จ ของชุมชน 3 .

จัดการอย่างยั่งยืนที่มีประสิทธิภาพ 2. การเพิ่มผลประโยชน์

เรียงลําดับความสําคัญของรายละเอียด คื อ 1. การบริหาร

ชุมชน

เศรษฐกิจ ของ

ลบต่อสังคม

ลดผลกระทบเชิง

2. การเพิ่ม
ผลประโยชน์และ

tourism นําเอาแผนทั้ง 3 มาบูรณาการอยู่แล้ว มีการ

SDG ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง global sustainable

ที่ มีประสิทธิ ภาพ

จัดการอย่างยั่งยืน

หมายเหตุ

กระทรวงการท่องเที่ยว มีการจั ดทําแผนอยู่แล้ว ในเรื่องของ

Target

SMART

1. การบริหาร

ความสําคัญ

ยุ ทธศาสตร์ ชาติ และ
แผนพั ฒนาประเทศ
มีความสอดคล้องกับแผน

ลําดับ

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

ความสอดคล้องกับ

12 เพราะมีนโยบายการ

ภาครัฐ

ในมุ มมองหน่วยงาน

National SDGs Target

ยั่งยืนที่จะสร้างงาน และส่งเสริมวัฒนธรรมและ

8.9 ออกแบบและใช้นโยบายที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่

Global SDGs Target

สรุ ปผลการประชุ มระดมสมอง
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Target

ความสําคัญ

ยุทธศาสตร์ชาติ และ

แอพพลิเคชั่น เช่น การฝาก ถอน โอน เป็นเรื่องสําคัญ (ฝาก

ธนาคาร การประกั น และบริการทางการเงินแก่ ทุกคน

หลายๆ ประเภทที่มี ยังไม่ครบถ้วน)

และกระทรวงพาณิชย์ในการเก็บข้อมูลเรื่องประกันภั ยใน

ทางสํานักงานสถิติประสานกับทางธนาคารแห่งประเทศไทย

เข้าถึงการใช้อินเทอร์เน็ ตมีผลต่อการดู สถาบันการเงินผ่าน

หมายเหตุ

ภายในประเทศเพื่อส่งเสริมและขยายการเข้าถึงการ

แผนพัฒนาประเทศ

SMART

ลําดับ

ยุ ทธศาสตร์ ของหน่วยงาน

ที่ประชุมสรุป เกี่ยวกับสถาบันการเงิน ที่มีข้อจํากั ดในการ

ภาครัฐ

ในมุ มมองหน่วยงาน

ความสอดคล้องกั บ

8.10 เสริมความแข็งแกร่งของสถาบันทางการเงิน

Global SDGs Target

National SDGs Target

สรุปผลการประชุ มระดมสมอง

34 |

ภาครัฐ

National SDGs Target ในมุมมองหน่วยงาน
และแผนพั ฒนาประเทศ

ของหน่วยงาน ยุทธศาสตร์ชาติ

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์

สติกส (ทุกเป้าหมาย)

โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิ

ยุทธศาสตร์ 7 การพัฒนา

ประเทศ

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของ

ร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนใน

เป้า 6 เพิ่มการลงทุนจากความ

ราคาที่สามารถจ่ายได้และเท่าเทียมสําหรับทุกคน อินเตอร์เน็ต และน้ําประปา

ข้อ 1 เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมี
เสถียรภาพ

และความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์อย่างยั่งยืน

เป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ โดยมุ่งเป้าที่การเข้าถึงได้ใน โครงสร้างพื้ นฐาน: คมนาคม พลังงาน

สนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความ

สามารถจ่ายได้ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ อย่างยั่งยืน

พื้นฐานของภูมิภาคและที่ข้ามเขตแดน เพื่ อ

เข้มแข็งทางเศรษฐกิ จและแข่งขันได้

ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมในราคาที่

ยั่งยืนและมีความทนทาน ซึ่งรวมถึงโครงสร้าง

9.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ยุทธศาสตร์ 3 การสร้างความ

Global SDGs Target

สรุปผลการประชุมระดมสมอง

-

ความสําคัญ

ลําดับ
Target

SMART

หมายเหตุ
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เพิ่มการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและบริการทางการเงิน

2573

เพิ่มมากขึ้น

บทบาทต่อระบบเศรษฐกิจ

กลางและขนาดย่อมมี

เป้า 5 วิสาหกรรมขนาด

เข้มแข็งในเศรษฐกิจรายสาขา

สู่ห่วงโซ่มูลค่าและตลาด

และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข้อ 2 การสร้างความ

เข้าสู่ห่วงโซ่มูลค่าและตลาดได้ อย่างยั่งยืน

ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ 3 การสร้าง

(ทุกเป้าหมาย)

กําลังพัฒนา และให้เพิ่มการผนวกกลุ่มเหล่านี้เข้า

และวิสาหกิจขนาดเล็ก โดยเฉพาะในประเทศ

เครดิตในราคาที่สามารถจ่ายได้ให้แก่อุตสาหกรรม ให้แก่อุตสาหกรรมและวิสาหกิจขนาดเล็ก เพื่อให้

9.3 เพิ่มการเข้าถึงบริการทางการเงินโดยรวมถึง

2 เท่า ในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด

แวดล้อมของประเทศ และให้เพิ่มส่วนแบ่งขึ้นเป็น

รวมของประเทศ โดยให้เป็นไปตามสภาวะ

และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ยั่งยืนโดยให้เพิ่มสัดส่วนการจ้างงานใน

และยั่งยืน และภายในปี 2573 ให้เพิ่มส่วนแบ่ง

ของอุตสหกรรมในการจ้างงานและผลิตภัณฑ์มวล ภาคอุตสาหกรรมและ GDP ของประเทศภายในปี

ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ

ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและ

ยุทธศาสตร์ชาติ และ

9.2 ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุม

ภาครัฐ

National SDGs Target ในมุมมองหน่วยงาน ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
แผนพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตร์ 3 การสร้าง

Global SDGs Target

สรุปผลการประชุมระดมสมอง
ความสอดคล้องกับ

-

-

ความสําคัญ

ลําดับ
Target

SMART

หมายเหตุ

36 |

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นตามขีด
ความสามารถของแต่ละประเทศภายในปี 2573

สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดย

ทุกประเทศดําเนินการตามขีดความสามารถของ

แต่ละประเทศ ภายในปี 2573

และกระบวนการทางอุตสาหกรรมที่สะอาดและ

เทคโนโลยีและกระบวนการทางอุตสาหกรรมที่

ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและการใช้เทคโนโลยี อย่างยั่งยืน

ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและการใช้

แก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควัน

แหล่งน้ําสําคัญของประเทศ และ

ของเสียอันตราย ฟื้นฟูคุณภาพ

แรกกับการจัดการขยะมูลฝอยและ

นิเวศ โดยให้ความสําคัญเป็นลําดับ

สุขภาพของประชาชนและระบบ

ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อ

เป้า 3 สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี

ยั่งยืน

กับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่าง

ยุทธศาสตร์ 4 การเติบโตทีเป็นมิตร

อุตสาหกรรมนิเวศ

เป้า 3 พัฒนาพื้นที่ไปสู่เมือง

เศรษฐกิจรายสาขา

ข้อ 2 การสร้างความเข้มแข็งใน

เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้

อุตสาหกรรมให้เกิดความยั่งยืนโดยเพิ่ม

อุตสาหกรรมเพื่อให้เกิดความยั่งยืน โดยเพิ่ม

ยุทธศาสตร์ 3 การสร้างความ

และแผนพัฒนาประเทศ

ของหน่วยงาน ยุทธศาสตร์ชาติ

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์

ปรับปรุงและยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน

ภาครัฐ

National SDGs Target ในมุมมองหน่วยงาน

9.4 ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและปรับปรุง

Global SDGs Target

สรุปผลการประชุมระดมสมอง

Target

ความสําคัญ
-

SMART

ลําดับ

หมายเหตุ
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ภาครัฐ

National SDGs Target ในมุมมองหน่วยงาน

ยุทธศาสตร์ 8 การพัฒนา

และแผนพัฒนาประเทศ

ของหน่วยงาน ยุทธศาสตร์ชาติ

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ

ให้เพิ่มจํานวนผู้ทํางานวิจัยและพัฒนา ต่อ
เป้า 2 เพิ่มความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

สาธารณะและเอกชนในการวิจัยและพัฒนาให้เพิ่ม

มากขึ้น

ชีวิตของประชาชน

การผลิตและบริการ และคุณภาพ

ความสามารถการแข่งขันของภาค

และนวัตกรรเพื่อยกระดับ

ประเทศ

ประชากร 1 ล้านคน และการใช้จ่ายในภาค

ภาคอุตสาหกรรมของประเทศภายปี 2573

เป้า 1 เพิ่มความเข้มแข็งด้าน

และพัฒนาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อยกระดับ นวัตกรรม

และให้ภายในปี 2573 มีการส่งเสริมนวัตกรรมและ ขีดความสามารถทางเทคโนโลยีของ

ในทุกประเทศ โดยเฉพาะในประเทศกําลังพัฒนา

ความสามารถทางเทคโนโลยีของภาคอุตสาหกรรม การเพิ่มจํานวนบุคลากรและค่าใช้จ่ายทางการวิจัย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและ

9.5 เพิ่มพูนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ยกระดับขีด เพิ่มการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม โดย

Global SDGs Target

สรุปผลการประชุมระดมสมอง

Target

ความสําคัญ
-

SMART

ลําดับ

หมายเหตุ

38 |

ยุทธศาสตร์ชาติ และ

ภาครัฐ

เดียวกันกับตัวชี้วัดของประเทศด้วย

คนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคม

คํานึงถึงอายุ เพศ ความบกพร่องทางร่างกาย เชื้อ

ชาติ ชาติพันธุ์ แหล่งกําเนิด ศาสนา หรือสถานะทาง อย่างแน่ชัดว่าเป็นนโยบายหรือ
เศรษฐกิจหรือสถานะอื่นๆ ภายในปี 2573

ไม่คํานึงถึงอายุ เพศ ความบกพร่องทางร่างกาย

เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ แหล่งกําเนิ ด ศาสนา หรือ

สถานะทางเศรษฐกิจหรือสถานะอื่นๆ ภายในปี

2573

เศรษฐกิจและการเมืองสําหรับทุกคน โดยไม่

สังคม เศรษฐกิ จและการเมืองสําหรับทุกคน โดย

แผนยุทธศาสตร์ใด

ในที่ประชุมยังไม่สามารถระบุได้

หรือยุทธศาสตร์ของประเทศ แต่

ให้อํานาจและส่งเสริมความครอบคลุมด้านสังคม

มีความสอดคล้องกับนโยบาย

ความยากจน

เรื่องนี้

และประชุมหารือกั บหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ

ต่ างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความเท่าเทียม

ต้ องทําการศึกษาเพิ่มเติมในกฏหมาย นโยบาย

เช่นกัน ดังนั้น ตัวชี้วัดสากล จะเป็นตัว

เหลื่อมล้ําด้านรายได้ ของกลุ่ม

ไม่มีข้อสรุปการหารือ

สามารถประมวลข้อมูลสถิติสําหั รบตัวชี้วัดนี้ได้

เป้าหมายที่ 1 ลดปั ญหาความ

ที่แตกต่างกัน และแก้ไขปัญหา

กว่าร้อยละ 40 ต่อประชากรทั้งหมด" แล้วว่า

ในสังคม

10.2 ให้อํานาจและส่งเสริมความครอบคลุมด้าน

ภายในปี 2573

หรือรายได้ต่อหัวในกลุ่มประชากรที่มีรายได้ ตํา่

ความแข็งแกร่งในการดําเนินการกฏระเบียบดังกล่าว เป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ํา

40% ให้มีอัตราสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ

ที่ประชุมได้พิจารณา ตัวชี้วัดสากล "10.1.1

หมายเหตุ

อั ตราการเติบโตของการใช้จ่ายในครัวเรือน



Target

SMART

ตลาดการเงินและสถาบันการเงินของโลก และเสริม ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความ

มีความสําคัญมาก

ลําดับความสําคัญ

รายได้ของประชากรที่อยู่ในกลุ่มรายได้ต่ํากว่า

แผนพั ฒนาประเทศ
มีความสอดคล้องกับแผน 12

ยุ ทธศาสตร์ของหน่วยงาน

National SDGs Target ในมุมมองหน่วยงาน

ความสอดคล้องกับ

สรุปผลการประชุมระดมสมอง

10.1 บรรลุการเติบโตอย่างก้าวหน้าและยั่งยืนของ ปรับปรุงกฏระเบียบและการติ ดตามตรวจสอบ

Global SDGs Target

Goal 10 ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ

| 39

ยุทธศาสตร์ชาติ และ

ภาครัฐ

หรือยุทธศาสตร์ของประเทศ

ความไม่เสมอภาคของผลลัพธ์ รวมถึงโดยการขจัด

และลดความไม่เสมอภาคของผลลัพธ์ รวมถึงโดย

กระบวนการ

ปฏิบัติที่เหมาะสมในเรื่องนี้
นํานโยบาย โดยเฉพาะนโยบายการคลัง ค่าจ้าง
และการคุ้มครองทางสังคมมาใช้ และให้บรรลุความ หรือยุทธศาสตร์ของประเทศ
เสมอภาคยิ่งขึ้นอย่างก้าวหน้า

ปรับปรุงกฏระเบียบและการติดตามตรวจสอบ
ตลาดการเงินและสถาบันการเงินของโลก และเสริม หรือยุทธศาสตร์ของประเทศ

นโยบาย และการปฏิบัติที่เหมาะสมในเรื่องนี้

10.4 นํานโยบาย โดยเฉพาะนโยบายการคลัง

ค่าจ้าง และการคุ้มครองทางสังคมมาใช้ และให้

บรรลุความเสมอภาคยิ่งขึ้นอย่างก้าวหน้า

10.5 ปรับปรุงกฏระเบียบและการติดตาม

ตรวจสอบตลาดการเงินและสถาบันการเงินของ

กระบวนการ

สะท้อนบริบทของประเทศให้ชัดเจนมากขึ้น

ดําเนินการในเชิงกลไกและ

ระเบียบดังกล่าว

เกี่ยวข้อง และควรปรับปรุงชื่อเป้าประสงค์ให้

กฎระเบียบ นโยบายทางด้านการเงินที่

ต้องหารือกับธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับ

โลก และเสริมความแข็งแกร่งในการดําเนินการกฏ ความแข็งแกร่งในการดําเนินการกฏระเบียบดังกล่าว เป็นเป้าประสงค์มุ่งเน้นการ

มีความสอดคล้องกับนโยบาย

กระบวนการ

กลุ่มคนเปราะบาง ด้วย

เป้าประสงค์นี้ให้ครอบคลุมในประชากรทุกกลุ่ม

ต้องพิจารณาระบุกลุ่มประชากรเป้าหมายของ

กฎหมายสิทธิมนุษยชนเพิ่มเติม

กล่าวถึงการส่งเสริมความเท่าเทียม หรือ

ต้องทําการศึกษากฎหมายของ สนช. ที่มีการ

หมายเหตุ

ดําเนินการในเชิงกลไกและ

Target

SMART

รวมถึง กลุ่มแรงงานต่างชาติ กลุ่มชายขอบ

ไม่มีข้อสรุปการหารือ

ไม่มีข้อสรุปการหารือ

ไม่มีข้อสรุปการหารือ

ลําดับความสําคัญ

เป็นเป้าประสงค์มุ่งเน้นการ

มีความสอดคล้องกับนโยบาย

ดําเนินการในเชิงกลไกและ

และส่งเสริมการออกกฎหมาย นโยบาย และการ

เลือกปฏิบัติ และส่งเสริมการออกกฎหมาย

การขจัดกฎหมาย นโยบาย และแนวทางปฏิบัติที่ กฎหมาย นโยบาย และแนวทางปฏิบัติที่เลือกปฏิบัติ เป็นเป้าประสงค์มุ่งเน้นการ

มีความสอดคล้องกับนโยบาย

สร้างหลักประกันว่าจะมีโอกาสที่เท่าเทียมและลด

แผนพัฒนาประเทศ

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

National SDGs Target ในมุมมองหน่วยงาน

ความสอดคล้องกับ

10.3 สร้างหลักประกันว่าจะมีโอกาสที่เท่าเทียม

Global SDGs Target

สรุปผลการประชุมระดมสมอง
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เพิ่มเติมกับกระทรวงมหาดไทยและกระทรวง

การวางแผนและการจั ดการที่ดี

อพยพที่มีการวางแผนและการจัดการที่ดี

อพยพและการเคลื่อนย้ายคนด้วย

แรงงาน เกี่ยวกับนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการ

Compact โดยควรประสานการหารือ

เคลื่อนย้ายคน รวมทั้งในเรื่องของ UN Global

ดําเนินงานเป็นไปตามนโยบายด้านการอพยพที่มี

ดําเนินการในเรื่องนี้อยู่แล้ว

หรือกฏหมายที่เกี่ยวกับการอพยพและการ

ต้องมีการไปศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องของนโยบาย

ว่ าประเทศไทยอยู่ในขอบข่ายใดได้บ้าง

ให้การดําเนินงานเป็นไปตามนโยบายด้านการ

เป็นไปตามระเบียบ และมีความรับผิดชอบ รวมถึง ระเบียบ และมีความรับผิดชอบ รวมถึงให้การ

คนให้เป็นไปด้วยความสงบ ปลอดภัยเป็นไปตาม

เคลื่อนย้ายคนให้เป็ นไปด้วยความสงบ ปลอดภัย

ของประเทศ โดยปัจจุบันมีการ

อํานวยความสะดวกในการอบพยพและเคลื่อนย้าย มีความสอดคล้องกับนโยบาย

10.7 อํานวยความสะดวกในการอบพยพและ

ไม่มีข้อสรุปการหารือ

กล่าวคือ ควร defind คําว่า สถาบันการเงิน

รับผิดชอบ และชอบธรรมมากขึ้น

ได้ มีความรับผิดชอบ และชอบธรรมมากขึ้น

ระหว่างประเทศและเขตเศรษฐกิจ ให้ชัดเจน

เศรษฐกิจและสถาบั นการเงินระหว่างประเทศ

เกี่ยวกับประเด็นด้านสิทธิในการออกเสียง

ต้องหารือเพิ่มเติมกับธนาคารแห่งประเทศไทย

หมายเหตุ

มากขึ้น เพื่อให้เป็นสถาบันที่มีประสิทธิผล เชื่อถือ เพื่อให้เป็นสถาบันที่มีประสิทธิผล เชื่อถือได้ มีความ

ของประเทศ

ไม่มีข้อสรุปการหารือ

Target

SMART

หรือการเข้าร่วมป็นตั วแทนของประเทศทาง

ประเทศกําลังพั ฒนาในการตั ดสินใจทางเศรษฐกิจ

สําหรับประเทศกําลังพัฒนาในการตัดสินใจทาง

มีความสอดคล้องกับนโยบาย

ลําดับความสําคัญ

เศรษฐกิจและสถาบันการเงินระหว่างประเทศเพิ่ม และสถาบันการเงินระหว่างประเทศเพิ่มมากขึ้น

สร้างหลักประกันว่าจะมีตัวแทนและเสียงสําหรับ

ยุทธศาสตร์ ชาติ และ

ภาครัฐ
แผนพัฒนาประเทศ

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

ความสอดคล้องกับ
National SDGs Target ในมุมมองหน่วยงาน

10.6 สร้างหลักประกันว่าจะมีตัวแทนและเสียง

Global SDGs Target

สรุปผลการประชุ มระดมสมอง
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ยุทธศาสตร์ชาติ และ

ภาครัฐ

กว่าร้อยละ 3 และขจัดการชําระเงินระหว่างประเทศ
(remittance corridors) ที่มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าร้อย
ละ 5 ภายในปี 2573

ให้ ต่ํากว่าร้อยละ 3 และขจัดการชําระเงิน

ระหว่างประเทศ (remittance corridors) ที่มี

ค่าใช้จ่ายสูงกว่าร้อยละ 5 ภายในปี 2573

กลับประเทศของผู้อพยพ (migrant remittance) ประเทศของผู้อพยพ (migrant remittance) ให้ต่ํา

ไม่มีข้อสรุปการหารือ

แผนพัฒนาประเทศ

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

ความสอดคล้องกับ
National SDGs Target ในมุมมองหน่วยงาน

10.c ลดค่าใช้จ่ายในการทําธุรกรรมของการส่งเงิน ลดค่าใช้จ่ายในการทําธุรกรรมของการส่งเงินกลับ

Global SDGs Target

สรุปผลการประชุมระดมสมอง

ไม่มีข้อสรุปการหารือ

ลําดับความสําคัญ
Target

SMART

แรงงาน

เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวง

ต้องทําหารือเพิ่มเติมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ
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- พัฒนาความปลอดภัยในระบบคมนาคมขนส่ง

สามารถจ่ายได้ พัฒนาความปลอดภัยทางถนน โดย

- พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางเลือก เช่น ทาง

บกพร่องทางร่างกาย และผู้สูงอายุ เป็นพิเศษ
จักรยาน ทางเดิน และทางเรือ เป็นต้น

เปราะบาง พระภิกษุ และสามเณร

ในสถานการณ์ที่เปราะบาง ผู้หญิง เด็ก ผู้มีความ

การขยายการขนส่งสาธารณะ โดยคํานึงถึงกลุ่มคนที่อยู่ - ขยายการขนส่งสาธารณะ โดยคํานึงถึงกลุ่มคนที่

ปลอดภัย ในราคาที่สามารถจ่ายได้

และป้องกันการเพิ่มจํานวนของชุมชนแออัด

คมนาคมขนส่งที่ยั่งยืน เข้าถึงได้ ปลอดภัย ในราคาที่

ชีวิตผู้มีรายได้น้อย (การเคหะ

- ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ที่อาศัยในชุมชนแออัด

ภายในปี 2573

- ทุกคนเข้าถึงระบบคมนาคมขนส่งที่ยั่งยืน เข้าถึงได้

- แผนงานยกระดับคุณภาพ

ราคาที่สามารถจ่ายได้

ราคาที่สามารถจ่ายได้ และยกระดับชุมชนแออัด

11.2 ภายในปี 2573 จัดให้ทุกคนเข้าถึงระบบ

- แผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่

การบริการพื้นฐานที่พอเพียงให้ปลอดภัย และใน

และการบริการพื้นฐานที่พอเพียงให้ปลอดภัย และใน

คมนาคม

- แผนยุทธศาสตร์กระทรวง

แห่งชาติ)

ด้านการอยู่อาศัย (การเคหะ

- แผนเสริมสร้างความมั่นคง

แห่งชาติ)

ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)

- ยุทธศาสตร์ชาติ

และแผนพัฒนาประเทศ

ของหน่วยงาน ยุทธศาสตร์ชาติ

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์

- สร้างหลักประกันว่าทุกคนจะเข้าถึงที่อยู่อาศัยและ

ภาครัฐ

National SDGs Target ในมุมมองหน่วยงาน

11.1 สร้างหลักประกันว่าทุกคนจะเข้าถึงที่อยู่อาศัย

Global SDGs Target

สรุปผลการประชุมระดมสมอง

Goal 11 ทําให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย ทั่วถึง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน

Target

ความสําคัญ





SMART

ลําดับ

- ด้านที่อยู่อาศัย

การศึกษา

โทรคมนาคม ไฟฟ้า ประปา สาธารณะสุข และ

- ด้านบริการพื้นฐาน ได้แก่ คมนาคม

เป้าประสงค์นี้จะพิจารณา

หมายเหตุ
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- พรบ.ผังเมือง

ปกป้อง คุ้มครอง อนุรักษ์ และฟื้นฟู พร้อมทั้งส่งเสริม - กรอบทิศทางยุทธศาสตร์ 20
ปี ด้านวัฒนธรรม ตามกรอบ

ยั่งยืน ภายในปี 2573

บูรณาการและยั่งยืนในทุกประเทศ ภายในปี 2573

11.4 เสริมความพยายามที่จะปกป้องและคุ้มครอง

มรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติของโลก

สาธารณภัยแห่งชาติ

- แผนการป้องกันและบรรเทา

ธารณภัย

ยั่งยืน

พิบัติ

เกิดจากภัยพิบัติ ซึ่งรวมถึงภั ยพิบัติที่เกี่ยวกับน้ํา โดย

เปราะบาง ภายในปี 2573

สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่าง

- ลดการสูญเสียโดยตรงทางเศรษฐกิจที่เกิดจากภัย

เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของโลกที่
- พรบ.ป้องกันและบรรเทาสา

4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับ

พิบัติ

ผลกระทบและลดการสูญเสียโดยตรงทางเศรษฐกิจที่

มุ่งเป้าปกป้องคนจนและคนที่อยู่ในสถานการณ์ที่

- ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่

- ลดจํานวนผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับผลกระทบจากภัย

20 ปี

11.5 ลดจํานวนการตายและจํานวนคนที่ได้รับ

ทางธรรมชาติ และมรดกโลก

ยั่งยืน ในพื้นที่แหล่งมรดกทางวัฒนธรรม แหล่งมรดก ทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ

ความร่วมมืออย่างบู รณาการ และใช้ประโยชน์อย่าง

พื้นที่เศรษฐกิจ

9 การพัฒนาภาค เมือง และ

ครอบคลุมและยั่งยืน เพื่อการวางแผนและการบริหาร

ให้ครอบคลุมและยั่งยืน เพื่อการวางแผนและการ

บริหารจัดการการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์อย่างมีส่วนร่วม จัดการการตั้งถิ่นฐานอย่างมีส่วนร่วม บูรณาการและ

- ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่

และแผนพัฒนาประเทศ

ของหน่วยงาน ยุทธศาสตร์ชาติ

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์

ยกระดับการพัฒนาเมืองและขีดความสามารถให้

ภาครัฐ

National SDGs Target ในมุมมองหน่วยงาน

11.3 ยกระดับการพัฒนาเมืองและขีดความสามารถ

Global SDGs Target

สรุปผลการประชุมระดมสมอง

Target

ความสําคัญ







SMART

ลําดับ

อัคคีภัยแผ่นดินไหว และดินโคลนถล่ม

- ภัยธรรมชาติ ได้แก่ ภัยแล้ง อุทกภัย วาตภัย

เทคโนโลยีสารสนเทศ และจราจร

- ภัยจากมนุษย์ 3 ชนิด ได้แก่ โรคระบาด ภัย

ภัยพิ บัติ ประกอบด้วย

ประโยชน์ในทางที่ดี ใช้ในทางคุณค่า

คําว่า "ใช้ประโยชน์" ในเป้าประสงค์นี้เป็นการใช้

ทุกประเทศ" ออก

ที่ประชุมมีมติให้ตัดคํา ว่า "ของมนุษย์" และ "ใน

หมายเหตุ
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ว่ามีคํา นิยามเหมือนกันหรือไม่ในแต่ละ Goal
เพิ่มเติม
- แก้ไขคําว่า "คนชรา" เป็น "ผู้สูงอายุ"

เขียว ที่ปลอดภัยครอบคลุมและเข้าถึงได้ โดยถ้วนหน้า
โดยเฉพาะผู้หญิง เด็ก ผู้สูงอายุ และผู้มีความ
บกพร่องทางร่างกาย ภายในปี 2573

ปลอดภัยครอบคลุมและเข้าถึงได้ โดยถ้วนหน้า

โดยเฉพาะผู้หญิง เด็ก คนชรา และผู้มีความบกพร่อง

ทางร่างกาย ภายในปี 2573

- ตรวจสอบคํานิยามของคําว่า "คนเปราะบาง"

จัดให้มีการเข้าถึงพื้นที่สาธารณะสีเขียว รวมถึงพื้นที่สี

ยั่งยืน

สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่าง

4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับ

- ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่

สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

2573

อื่น ๆ"

จัดการขยะและน้ําเสีย และการจัดการของเสีย

- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

ขยะและน้ําเสีย และการจัดการของเสียอื่นๆ ภายในปี

เขตเทศบาลเพิ่มเติม
- ตัดคําว่า "ของเทศบาล" ออก และเพิ่ม "การ

20 ปี และแผนจัดการมลพิษ

- ให้แต่ละกรมไปศึกษาคํา นิยามของเมือง และ

หมายเหตุ

พ.ศ. 2560-2564

เขตเมือง รวมถึงการให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อ

Target

ความสําคัญ


SMART

ลําดับ

11.7 จัดให้มีการเข้าถึงพื้นที่สาธารณะสีเขียว ที่

ของเสียอื่นๆ ภายในปี 2573

และแผนพัฒนาประเทศ

ของหน่วยงาน ยุทธศาสตร์ชาติ

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์

ลดผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมต่อหัวประชากรใน - ยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ

ภาครัฐ

National SDGs Target ในมุมมองหน่วยงาน

พิเศษต่อคุณภาพอากาศของเทศบาล และการจัดการ คุณภาพอากาศ และการจัดการของเสีย การจัดการ

ประชากรในเขตเมือง รวมถึงการให้ความสนใจเป็น

11.6 ลดผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมต่ อหัว

Global SDGs Target

สรุปผลการประชุมระดมสมอง

| 45

- ลดขยะเศษอาหาร โดยมีผู้ที่เกี่ ยวข้องเป็นผู้ ผลิ ต ผู้ บริ โภค

ไม่เปลี่ ยนแปลง

ไม่เปลี่ยนแปลง

ภายในปี 2573

12.4 บรรลุ เรื่ องการจั ดการสารเคมีและของเสี ยทุกชนิด

มนุษย์และสิ่ งแวดล้ อมภายในปี 2563

อย่างมีนัยสําคั ญ เพื่ อจะลดผลกระทบทางลบต่ อสุ ขภาพของ

และลดการปลดปล่ อยสิ่ งเหล่ านั้นออกสู่ อากาศ น้ํา และดิ น

สิ่ งแวดล้ อม ตามกรอบข้อตกลงความร่ วมมือระหว่างประเทศ

ตลอดวงจรชี วิตของสิ่ งเหล่านั้นด้ วยวิธีที่เป็นมิตรต่ อ

- ลดการสู ญเสี ยจากกระบวนการผลิ ตและห่วงโซ่ อุปทาน
โดยมีผู้ที่เกี่ ยวข้องเป็นผู้ ผลิ ต

และห่วงโซ่ อุปทาน รวมถึงการสู ญเสี ยหลั งการเก็ บเกี่ ยว

และผู้ บริ โภค และลดการสู ญเสี ยอาหารจากระบวนการผลิ ต และผู้ ค้าปลี ก

12.3 ลดขยะเศษอาหารของโลกลงครึ่ งหนึ่งในระดั บค้ าปลี ก

ธรรมชาติ อย่างมีประสิ ทธิภาพ ภายในปี 2573

12.2 บรรลุ การจั ดการที่ยั่งยืนและการใช้ ทรั พยากรทาง

กําลั งพั ฒนา

โดยคํานึงถึงการพั ฒนาและขีดความสามารถของประเทศ

ทุกประเทศนําไปปฏิบัติโดยประเทศที่พัฒนาแล้ วเป็นผู้ นํา

ระยะ 10 ปี ว่าด้ วยแบบแผนการผลิ ตและการบริ โภคที่ยั่งยืน

ความสําคัญ

ยุทธศาสตร์ชาติ และ







แผนพัฒนาประเทศ

ลําดับ

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

ความสอดคล้องกับ

สรุปผลการประชุมระดมสมอง

National SDGs Target ในมุมมองหน่วยงานภาครัฐ

12.1 ดําเนินโครงการโดยให้เป็นผลตามกรอบการดําเนินงาน ไม่เปลี่ ยนแปลง

Global SDGs Target

Goal 12 สร้างหลักประกันให้มีแบบแผนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน

Target

SMART

ตรงตามบริ บทประเทศไทย

มากยิ่งขึ้น

มีการปรั บเป้าประสงค์ ใหม่ เพื่ อให้มีความชั ดเจน

ตรงตามบริ บทประเทศไทย

ตรงตามบริ บทประเทศไทย

หมายเหตุ

46 |

ไม่เปลี่ยนแปลง

เกี่ ยวข้ องเป็ นผู้ ผลิ ต

วิถีชีวิตที่สอดคล้องกับธรรมชาติ ภายในปี 2573

เกี่ยวข้องและมีความตระหนักถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนและ

12.8 สร้างหลักประกันว่าประชาชนในทุกแห่งมีข้อมูลที่

ของประเทศ

ที่ยั่งยืน ตามนโยบายและการให้ลําดับความความสําคัญ
ไม่เปลี่ยนแปลง

12.7 ส่งเสริมแนวปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ ไม่เปลี่ยนแปลง

เหล่านั้น

การข้อมูลด้านความยั่งยืนไว้ในรอบการรายงานของบริษัท

บริษัทขนาดใหญ่ รับแนวปฏิบัติที่ยั่งยืนไปใช้ และบูรณา

12.6 สนับสนุนให้บริษัท โดยเฉพาะบริษัทข้ามชาติและ

เกี่ ยวข้ องเป็ นผู้ ผลิ ต

การใช้ ซ้ํา และการนํ า กลั บมาใช้ ใหม่ ภายในปี 2573
- การนํ า ขยะมู ลฝอยกลั บมาใช้ ให้ เกิ ดประโยชน์ โดยมี ผู้ที่

- เพิ่ มประสิ ทธิภาพในการผลิ ต เพื่ อลดการเกิ ดขยะ โดยมี ผู้ที่

National SDGs Target ในมุมมองหน่วยงานภาครัฐ

12.5 ลดการเกิ ดของเสี ยโดยให้ มีการป้ องกั น การลดปริมาณ

Global SDGs Target
ความสําคัญ

ยุทธศาสตร์ชาติ และ





แผนพัฒนาประเทศ

ลําดับ

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

ความสอดคล้องกับ

สรุปผลการประชุมระดมสมอง

Target

SMART

ตรงตามบริบทประเทศไทย

ตรงตามบริบทประเทศไทย

ตรงตามบริบทประเทศไทย

มากยิ่ งขึ้ น

มี การปรับเป้ าประสงค์ ใหม่ เพื่ อให้ มีความชั ดเจน

หมายเหตุ
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แผน13

บรรเทาปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การ

เรื่องการบรรเทาปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภัยล่วงหน้า

ภูมิอากาศ การปรับตัว การลดผลกระทบ การเตือน ปรับตัว การลดก๊าซเรือนกระจก การเตือนภัยล่วงหน้า

ผลกระทบ เป็น การลดก๊าซ

ยุทธศาสตร์กระทรวงและ

ความสามารถของมนุษย์และของสถาบันในเรื่องการ

และขีดความสามารถของมนุษย์และของสถาบันใน

เรือนกระจก

เปลี่ยนคําจาก การลด

เป็น ภูมิคุ้มกัน

เปลี่ยนคําจาก ภูมิต้านทาน

หมายเหตุ

13.3 พัฒนาการศึกษา การสร้างความตระหนักรู้ และขีด สอดคล้องทั้งยุทธศาสตร์ชาติ

แผน12

ระดับชาติ

อุทกภัย ภัยแล้ง และวาตภัย

พิจารณาจาก 3 ภัย คือ

เกี่ยวข้องกับภูมิอากาศ

ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่

SMART Target

13.3 พัฒนาการศึกษา การสร้างความตระหนักรู้

ยุทธศาสตร์กระทรวงและ

ภูมิอากาศในนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการวางแผน นโยบาย ยุทธศาสตร์ และการวางแผนระดั บชาติ

13.2 บูรณาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใน สอดคล้องทั้งยุทธศาสตร์ชาติ

13.2 บูรณาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ

แผน12

กั บภูมิอากาศในทุกประเทศ

เกี่ยวข้องกั บภูมิอากาศในทุกประเทศ

ยุทธศาสตร์กระทรวงและ

ความสําคัญ

ยุทธศาสตร์ชาติ และ

การปรับตัวต่ออันตรายและภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ ปรับตัวต่ออันตรายและภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกี่ยวข้อง

ลําดับ

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

13.1 เสริมสร้างภูมิต้านทานและขีดความสามารถใน 13.1 เสริมสร้างภูมิคุ้มกันและขีดความสามารถในการ

National SDGs Target ในมุมมองหน่วยงานภาครัฐ
แผนพัฒนาประเทศ
สอดคล้องทั้งยุทธศาสตร์ชาติ

Global SDGs Target

สรุปผลการประชุมระดมสมอง
ความสอดคล้องกับ

Goal 13 ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น
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และแผนพัฒนาประเทศ

ของหน่วยงาน ยุทธศาสตร์ชาติ

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์

มลพิษทางทะเล ควรแยกเป็นประเด็นมลพิษที่เกิด ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 5 :

ในมุมมองหน่วยงานภาครั ฐ

National SDGs Target

14.1 - 14.6 ใช้ว่าเป้าประสงค์

- แผนจัดการมลพิ ษ พ.ศ.

บนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อ

- หญ้าทะเล

ผลกระทบทางลบที่มีนัยสําคัญ รวมถึงโดยการเสริม

2563

มีมหาสมุทรที่มีสุขภาพดีและมีผลิตภาพ ภายในปี

สิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโต

- ปะการัง

ทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน เพื่อหลีกเลี่ยง

ภู มิต้านทานและปฏิ บัติการเพื่อฟื้นฟู เพื่อบรรลุการ

ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 5 :

รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

- นโยบายและแผนการส่งเสริมและ

เป้าประสงค์นี้แล้ว

สามารถบรรลุ

หมายถึงอะไร

เพื่อบรรลุการมีมหาสมุทรที่มีสุขภาพดี

2. Target คือเป้าประสงค์หรือเป้าหมาย ใน

พ.ศ. 2560-2564

ประเทศไทย

17

- แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

2560-2564

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ข้อ = Goal

สลับกันอยู่

ให้พิจารณาคํา 2 คํา ว่าใช้ถกู ต้องหรือ

หมายเหตุ

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

มีข้อมูลบางส่วน

พอวัดได้

SMART Target

1. Goal คือเป้าหมายหรือเป้าประสงค์

ความสําคัญ

ลําดับ

บนคุณภาพชีวิต

ระบบนิเวศทางทะเล ได้แก่

เกษตร อุตสาหกรรมและชุมชน และขยะทะเล

14.2 บริหารจัดการและปกป้องระบบนิเวศทาง

(nutrient pollution) ภายในปี 2568

รวมถึงขยะทะเลและมลพิษจากธาตุอาหาร

อย่างมีนัยสําคัญ โดยเฉพาะจากกิจกรรมบนแผ่นดิน จากกิจกรรมบนแผ่นดิน ซึ่งได้แก่ สารพิษจากภาค ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโต

14.1 ป้องกันและลดมลพิษทางทะเลทุกประเภท

Global SDGs Target

สรุปผลการประชุมระดมสมอง

Goal 14 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเลและทรัพยากรทางทะเลและทรัพยากรอย่างยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
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ฐานข้อมูล

บนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อ

- การจับสัตว์น้ําที่ไม่เกินค่า MSY
- ฟื้นฟูมวลปลา (fish stock)

การประมงที่ผิดกฎหมายที่ไม่มีการรายงาน และที่

ไม่มีการควบคุม และแนวปฏิบัติด้านการประมงที่

ทะเลไทย พ.ศ. 2552-2561

เพื่อจะฟื้นฟูมวลปลา (fish stock) ในเวลาที่สั้น

คุณลักษณะทางชีววิทยาของสัตว์น้ําเหล่านั้น

(maximum sustainable yield:MSY) ตาม

สามารถไปถึงจุดสูงสุดที่ให้ผลตอบแทนแบบยั่งยืน

ที่สุดที่จะเป็นไปได้ อย่างน้อยที่สุดในระดับที่

- แผนแม่บทการจัดการประมง

แผนการบริหารจัดการที่อยู่บนฐานวิทยาศาสตร์

เป็นไปในทางทําลาย และดําเนิ นการให้ เป็นผลตาม

รองรับ และมี

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโต

กฎหมาย

เรื่องการเก็บเกี่ยวและยุติการประมงเกินขีดจํากั ด
สิ่งแวดล้อม

พอวัดได้ มีกลไก

เป้าประสงค์นี้แล้ว

สามารถบรรลุ

ประเทศไทย

SMART Target

- ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 5 :

ความสําคัญ

ลําดับ

14.4 ภายในปี 2563 ให้กํากับอย่างมีประสิทธิผลใน - กํากับการประมงและยุติการประมงที่ผิด

สิ่งแวดล้อม

บนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อ

ทางวิทยาศาสตร์ในทุกระดับ
- รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโต

ในมหาสมุทร โดยผ่านทางการเพิ่มพูนความร่วมมือ ในมหาสมุทร

และแผนพัฒนาประเทศ

ของหน่วยงาน ยุทธศาสตร์ชาติ

ความสอดคล้องกั บยุ ทธศาสตร์

- ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 5 :

ในมุมมองหน่วยงานภาครัฐ

National SDGs Target

14.3 ลดและแก้ปัญหาผลกระทบของความเป็นกรด - ลดและแก้ปัญหาผลกระทบของความเป็นกรด

Global SDGs Target

สรุปผลการประชุมระดมสมอง

ภูมิอากาศ พ.ศ. 2558 - 2593

แผนแม่บทรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ

หมายเหตุ
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บนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม

ในประเทศและระหว่างประเทศ และอยู่บนพื้นฐาน

ของข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ดีที่สุดที่มีอยู่

ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 5 :

และแผนพั ฒนาประเทศ

ของหน่วยงาน ยุทธศาสตร์ชาติ

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโต

มีพื้นที่คุ้มครองทางทะเลไม่น้อยกว่าร้อยละ 10

ในมุมมองหน่วยงานภาครั ฐ

National SDGs Target

ชายฝั่งอย่างน้อยร้อยละ 10 ให้เป็นไปตามกฎหมาย ของพื้นที่ทางทะเลทั้งหมดของประเทศ

14.5 ภายในปี 2563 อนุรักษ์พื้นที่ทางทะเลและ

Global SDGs Target

สรุปผลการประชุมระดมสมอง

ความสําคัญ

ลําดับ

ฐานข้อมูล

พอวัดได้ มี

SMART Target

ดังกล่าวในอนาคตต่อไปได้ (สผ.)

ในทางปฏิบัติเมื่อมีการบังคับใช้กฎหมาย

สถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งอาจส่งผลกระทบ

กฎหมาย ไม่สอดคล้องหรือเหมาะสมกับต่อ

ค่อนข้างนาน อาจทําให้รายละเอียดของร่าง

คณะกรรมการกฤษฎีกา ใช้ระยะเวลา

- การพิจารณาตรวจร่างกฎหมายของ

ในอนาคต (สทอภ.)

ประกาศพื้นที่ที่จัดเป็นพื้นที่คุ้มครองเพิ่ มเติม

กม.) ซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ ยังคงมีแผนที่จะ

ของพื้นที่ทางทะเลงหมด (๓๒๓,๔๘๘ ตร.

ประมาณ ๑๘,๑๓๖ ตร.กม. คิดเป็น ๕.๖%

พื้ นที่คุ้มครองทางทะเลและชายฝั่งที่สําคัญ

- ปัจจุบัน ประเทศไทยมีพื้นที่ที่จัดเป็น

หมายเหตุ
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- ยุทธศาสตร์อนุรักษ์ฟื้นฟูและ
ป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ/
โครงการแก้ ไขปัญหาการทําประมง
ผิดกฎหมาย

ไม่มีการควบคุม และระงับการริเริ่มการอุดหนุนใน

ลักษณะดังกล่าว ตระหนักว่ าการปฏิบัติที่เป็นพิเศษ

และแตกต่างที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลสําหรับ

ประเทศกําลังพัฒนาและประเทศพัฒนาน้อยที่สุด

สิ่งแวดล้อม
- แผนการบริหารจัดการการประมง
และพ.ร.ก. การประมง พ.ศ. 2558

ทางทะเลอย่างยั่งยืน รวมถึงผ่านทางการบริหาร

จัดการอย่างยั่งยืนในเรื่องการประมง การเพาะเลี้ยง

สัตว์น้ํา และการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อ

ยั่งยืน ต่อ GDP

เศรษฐกิจแก่รัฐกําลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก

และประเทศพัฒนาน้อยที่สุดจากการใช้ทรัพยากร

การประเมินร้อยละของผลผลิตจากการประมงที่

14.7 ภายในปี 2573 เพิ่มผลประโยชน์ทาง

ประมงขององค์การการค้าโลก
- ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 5 :

สิ่งแวดล้อม

การประมงที่ผิดกฎหมาย ที่ไม่มีการรายงาน และที่

ควรเป็นส่วนควบในการเจรจาการอุดหนุนการ

บนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อ

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโต

กฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม

การประมงบางอย่างที่มีส่วนทําให้เกิดการประมง

เกินขีดจํากัด ขจัดการอุดหนุนที่มีส่วนทําให้เกิ ด

- ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 5 :

และแผนพัฒนาประเทศ

ของหน่วยงาน ยุทธศาสตร์ชาติ

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์

- การดําเนินงานจัดการแก้ไขการประมงที่ผิด

ในมุมมองหน่วยงานภาครัฐ

National SDGs Target

14.6 ภายในปี 2563 ยับยั้นรูปแบบการอุดหนุน

Global SDGs Target

สรุปผลการประชุมระดมสมอง

ความสําคัญ

ลําดับ

หมายเหตุ

ความร่วมมือจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

สศช. แต่ข้อมูลปัจจุบันยังไม่อาจบ่งชี้

ของผลผลิตจากการประมงอย่างต่อเนื่องโดย

ได้

ตัวชี้วัดนี้ต่อไป

ประมวลผลข้อมูลที่สะท้อนเป้าหมาย

พาณิชย์ ซึ่ง สศช. ต้องดําเนินการ

สําหรับการออกใบอนุญาตทําการประมง

การกําหนดมาตรการในการใช้ค่า MSY

หลังจากปี พ.ศ. 2560 หลังจากที่ได้เริ่มมี

จําเป็นต้องรอผลการประเมินผลผลิตที่ได้

แต่มีข้อมูลพอวัด ผลผลิตจากการประมงที่ยั่งยืนได้

บริบทของไทย

สอดคล้องกั บ

เป้าประสงค์นี้ ไม่ มีการจัดเก็บข้อมูล GDP รวม และข้อมูล

รองรับ

พอวัดได้ มีกลไก ประเทศมีการกํากับการดําเนินงาน และ

SMART Target
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ความสําคัญ

ยุทธศาสตร์ชาติ และ

ภาครั ฐ

ภายใต้ความตกลงระหว่างประเทศ ภายในปี 2563

ยิ่ง ป่าไม้ พื้นที่ชุ่มน้ํา ภู เขา โดยเป็นไปตามข้อบังคับ

พื้นที่ชุ่มน้ําภายในปี 2563

รวมทั้งบริการทางระบบนิเวศอย่างยั่งยืน เฉพาะอย่าง ระบบนิเวศอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ป่าไม้และ

ชาติ

พิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของ

ยั่งยืน :ยุทธศาสตร์การ

ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง

บริหารจัดการ

ที่ดินของรัฐ และการ

ทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุก

ปัญหาการทําลาย

- แผนแม่บทการแก้ไข

สมดุล

ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง

ยุทธศาสตร์การจัดการ

สิ่งแวดล้อม 2560-2564 :

- แผนการจัดการคุณภาพ

น้ํา ฯลฯ

ป่าไม้ พื้นที่ชุม ระหว่างประเทศ

การพัฒนาที่ยั่งยืน

พิจารณาด้วย

- ควรนําข้อตกลงระหว่างประเทศมาร่วม

เขตแห้งแล้ง และข้อบังคับภายใต้ความตกลง

ออกเป็นพื้นที่

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อ

- ควรหารือผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกันคํานิยามของ

เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์การเติบโตที่

นิเวศบนบกและในน้ําจืดในแผ่นดินรวมทั้งบริการทาง สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : 2. พื้นที่ชุ่มน้ํา ชัดเจนควรแยก แห้งแล้ง" ออกเนื่องจากประเทศไทยไม่มี

- ผู้แทนกรมอุทยานฯ เสนอให้ตัดคําว่า "เขต

หมายเหตุ

และการใช้ระบบนิเวศบนบกและในน้ําจืดในแผ่นดิน

- เพื่อความ

Target

SMART

สร้างหลักประกันว่าจะมีการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ระบบ

แผนพั ฒนาประเทศ
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 1. ป่าไม้

ลําดับ

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

National SDGs Target ในมุมมองหน่วยงาน

สรุปผลการประชุมระดมสมอง
ความสอดคล้องกับ

15.1 สร้างหลักประกั นว่าจะมีการอนุรักษ์ การฟื้นฟู

Global SDGs Target

การสูญเสี ยความหลากหลายทางชีวภาพ

Goal 15 ปกป้อง ฟื้นฟู และส่งเสริมการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน การบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย หยุดยั้งการเสื่อมโทรมของดินและฟื้นสภาพดิน และหยุดยั้ง
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SMART
Target

ลําดับ
ความสําคัญ

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
ยุทธศาสตร์ชาติ และ

National SDGs Target ในมุมมองหน่วยงาน
ภาครัฐ

“สํารวจสถานะของเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย
และทางเลือกมาตรการทางเศรษฐศาสตร์

เหล่านั้น เพื่อจะเพิ่ มพูนขีดความสามารถของระบบ

นิเวศเหล่านั้นที่จะให้ผลประโยชน์อันสําคัญต่อการ

พัฒนาที่ยั่งยืน ภายในปี 2573

หรือตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสม

15 และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา

ปรับปรุงเป้าประสงค์ต่าง ๆ ในเป้าหมายที่

ทําข้อเสนอผลการศึกษามาประกอบในการ

MOVE THAILAND, 2560)

สังคม และกฎหมาย” เป้าหมายที่ 15” (SDG

โครงการ

ภูเขาและความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศ

ระดับลุ่มน้ํา
- ที่ประชุมมีความเห็นให้นําผลการศึกษาจาก

การพัฒนาที่ยั่งยืน

15.4 สร้างหลักประกั นว่าจะมีการอนุรักษ์ระบบนิเวศ

ทรัพยากรที่ดิน ภายในปี 2573

ข้อมูลพื้นที่ดินเสื่อมโทรมต่อพื้นที่ทั้งหมด ใน

ภายในปี 2573

และพยายามที่จะบรรลุถึงความสมดุลของการจัดการ

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อ

- ตั้งเป้าหมายภายใน 5 ปี ในการจัดทํา

ที่จะบรรลุถึงความสมดุลของการจัดการทรัพยากรที่ดิน ยุทธศาสตร์การเติบโตที่

สภาพเป็ นทะเลทราย ความแห้งแล้ง และอุทกภัย

UNCCD (UNCC, n.d.)

เสื่อมโทรม รวมถึงที่ดินได้รับผลกระทบจากการกลาย โทรม รวมถึงความแห้งแล้ง และอุทกภัย และพยายาม สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 :

การพัฒนาที่ยั่งยืน

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อ

- ยึดตามตามอนุสัญญาระหว่างประเทศ

ภายในปี 2563

ป่าทั่วโลก ภายในปี 2563

ยุทธศาสตร์การเติบโตที่

หมายเหตุ

15.3 ต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย ฟื้นฟูที่ดิน ต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย ฟื้นฟูที่ดินเสื่อม - แผนพั ฒนาเศรษฐกิจและ

ป่าที่เสื่อมโทรม และเพิ่มการปลูกป่าภายในประเทศ

ฟื้นฟูป่าที่เสื่อมโทรม และเพิ่ มการปลูกป่าและฟื้นฟู

ไม้ทุกประเภทอย่างยั่งยืน หยุดยั้งการตัดไม้ทําลายป่า ประเภทอย่างยั่งยืน หยุดยั้งการตัดไม้ทําลายป่า ฟื้นฟู สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 :

แผนพัฒนาประเทศ
15.2 ส่งเสริมการดําเนินการด้านการบริหารจัดการป่า ส่งเสริมการดําเนินการด้านการบริหารจัดการป่าไม้ทุก - แผนพั ฒนาเศรษฐกิจและ

Global SDGs Target

สรุปผลการประชุมระดมสมอง
ความสอดคล้องกับ
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ยุทธศาสตร์ชาติ และ

ภาครัฐ

ผลิตภัณฑ์สัตว์ ป่าที่ผิดกฎหมาย” อาจต้อง

ย้ายชนิดพันธุ์พืชและสัตว์คุ้มครอง

การขนย้ายชนิดพันธุ์พืชและสัตว์ คุ้มครอง และ

ควบคุม และกําจัดชนิดพันธุ์ต่างถิ่น (28
เม.ย. 52 และ 20 ก.พ. 61)

ผลกระทบของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานในระบบนิเวศ

บกและน้ําและควบคุมหรือขจัด priority species

ภายในปี 2563

- ประเทศไทยมีมติ ครม.มาตรการป้องกัน

พิจารณาเป็นรายผลิตภัณฑ์ เช่น ไม้พยุง

15.8 นํามาตรการมาใช้เพื่อป้องกันการนําเข้าและลด ไม่เปลี่ยนแปลง

ผิดกฎหมาย

แก้ปัญหาทั้งอุปสงค์และอุปทานต่อผลิตภัณฑ์สัตว์ป่าที่

- คําว่า “แก้ปัญหาทั้งอุปสงค์และอุปทานต่ อ

ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่ อจะยุติการล่าและการขน

15.7 ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อจะยุติการล่าและ

เท่าเทียมและยุติธรรม

ผลประโยชน์จากทรัพยากรพันธุ กรรมอย่าง

ทรัพยากรพันธุกรรมและการแบ่งปัน

ยาบัณพิธีสารนาโงยาว่าด้วยการเข้าถึง

- อยู่ระหว่างดําเนินกํารเพื่อมุ่งสู่การให้สัต

ภายในประเทศ กําหนดข้อตกลงการเข้าใช้

เหล่านั้นอย่างเหมาะสม

จากการใช้ประโยชน์ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างเท่า

ผลประโยชน์ที่เกิดจากการใช้ประโยชน์ทรัพยากร

- สผ. สร้างกลไกการดําเนินงาน

เข้าถึงทรัพยากรเหล่านั้นอย่างเหมาะสม

สร้างหลักประกันว่าจะมีการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิ ด

15.6 สร้างหลักประกันว่าจะมีการแบ่งปัน

การแบ่งปันผลประโยชน์

คุกคาม

คุกคาม

ทําทุกๆ 10 ปี (2548, 2558)

พันธุกรรมอย่างเท่าเทียมและยุติธรรม และส่งเสริมการ เทียมและยุติธรรม และส่งเสริมการเข้าถึงทรัพยากร

ปกป้องและป้องกันการสูญพันธุ์ของชนิดพันธุ์ที่ถูก

ปกป้องและป้องกันการสูญพันธุ์ของชนิดพันธุ์ที่ถูก

ความหลากหลายทางชีวภาพ และภายในปี 2563 จะ หลากหลายทางชีวภาพ และภายในปี 2563 จะ

ของถิ่นที่อยุ่ตามธรรมชาติ หยุดยั้งการสูญเสียความ

- สผ ทําบัญชีแดง (red list ) เป็นรายชนิด

Target

ความสําคัญ

หมายเหตุ

โทรมของถิ่นที่อยุ่ตามธรรมชาติ หยุดยั้งการสูญเสีย

SMART

ลําดับ

- ปีที่บรรลุผลสําเร็จอาจมีการเปลี่ยนแปลง

แผนพัฒนาประเทศ

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

National SDGs Target ในมุมมองหน่วยงาน

15.5 ปฏิบัติการที่จําเป็นและเร่งด่วนเพื่อลดการเสื่อม ปฏิบัติการที่จําเป็นและเร่งด่วนเพื่อลดการเสื่อมโทรม

Global SDGs Target

สรุปผลการประชุมระดมสมอง
ความสอดคล้องกับ
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- ปีที่บรรลุผลสําเร็จอาจมีการเปลี่ยนแปลง

Economic-Environmental Account)

2563

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ภายในปี 2573

กระบวนการพัฒนา ยุทธศาสตร์การลดความยากจน

เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม (System

- เรื่องนี้มีความเกี่ยวข้องกับการจั ดทําบัญชี

หมายเหตุ

(UN, n.d.)

ทางชีวภาพเข้าไปสู่การวางแผนกระบวนการพัฒนา

หลากหลายทางชีวภาพเข้าไปสู่การวางแผน

Target

SMART

และบัญชีทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ ภายในปี

บูรณาการมูลค่าของระบบนิเวศและความหลากหลาย

ความสําคัญ

ยุทธศาสตร์ชาติ และ

ภาครัฐ
แผนพัฒนาประเทศ

ลําดับ

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

National SDGs Target ในมุมมองหน่วยงาน

15.9 บูรณาการมูลค่าของระบบนิเวศและความ

Global SDGs Target

สรุปผลการประชุมระดมสมอง
ความสอดคล้องกับ
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ยุทธศาสตร์ชาติ และ

ในมุมมองหน่วยงานภาครัฐ

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์สํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ

พัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

เด็กและเยาวชน

ไม่เปลี่ยนแปลง

ทรมานทุกรูปแบบที่มีต่อเด็ก

16.3 ส่งเสริมหลักนิติธรรมทั้งในระดับชาติและ

สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียม

ระหว่างประเทศ และสร้างหลักประกั นว่าทุกคน

การค้ามนุษย์ และความรุนแรงในทุกรูปแบบที่มีต่อ

ถูกต้อง การค้ามนุษย์ และความรุนแรงและการ

กระทรวงยุติธรรม

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

ตํารวจแห่ งชาติ

กระทรวงยุติธรรม สํานักงาน

ความมั่นคงของมนุษย์

กระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ยุติการข่มเหง การแสวงหาประโยชน์อย่างไม่ถูกต้อง สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

16.2 ยุติการข่มเหง การแสวงหาประโยชน์อย่างไม่

ประเด็น

ศึกษาคํานิยามหลักนิติธรรมของ WJP มี 8

สิทธิและเสรีภาพให้ข้อมูล)

ไม่มีฐานข้อมูลเรื่องการทรมาน (กรมคุ้มครอง

ในทุกแห่งให้ลดลงอย่างมีนัยสําคัญนั้น มีความ

สาธารณสุข และกระทรวงการ

ตายที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงทุกรูปแบบ ตลอดจน

เกี่ยวข้องในทุกแห่งให้ลดลงอย่างมีนัยสําคัญ

รุนแรงทุกรูปแบบและอัตราการตายที่เกี่ยวข้อง

ลดความรุนแรงทางร่างกาย จิตใจ และเพศ รวมถึง
กระทรวงยุติธรรม กระทรวง

หมายเหตุ

ความรุนแรงในครอบครัว สังคมและชุมชน และการ

Target

SMART

ข้อสังเกตเพิ่มเติม เป้าประสงค์ที่ 16.1 ลดความ

ความสําคัญ

ลําดับ

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

แผนพัฒนาประเทศ

ยุ ทธศาสตร์ของหน่วยงาน

National SDGs Target

16.1 ลดความรุนแรงทุกรูปแบบและอัตราการตายที่

Global SDGs Target

ความสอดคล้องกับ

สรุปผลการประชุมระดมสมอง

Goal 16 ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุ มในทุกระดับ
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การจัดเก็บข้อมูลให้ถูกต้องต่อไป

แทน ซึ่งควรหาข้อสรุปที่เป็นที่ยุติ เพื่อจะได้มี

ในตัวชี้วัดดังกล่าว หรือ (2) ใช้ตัวชี้วัด Proxy

หรืออาจจะจัดให้มีการทําวิจัยเพื่อจัดเก็บข้อมูล

หน่วยงานรับผิดชอบในตัวชี้วัดที่ 16.1 เพิ่มเติม

เอกสาร Metadata อย่างเคร่งครัด ต้ องระบุ

ภาพรวมตัวชี้วัดที่ 16 ว่า (1) หากจะยึดตาม

กิจการยุติธรรม ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบ

ข้อเสนอแนะในการประชุมร่วมกับสํานักงาน

ที่ UN กําหนด ซึ่งสํานักงาน ปปง. ได้เคยมี

ซึ่งปัจจุบันยังไม่เป็นไปตามเอกสาร Metadata

ไม่ได้ข้อยุติเกี่ยวกับแนวทางกํารจัดเก็บตัวชี้วัด

รับผิดชอบตัวชี้วัดที่ 16.4.1 ยังมีประเด็นที่ยัง

- ปัจจุบัน สํานักงาน ปปง. ในฐานะหน่วยงาน

แนวทางเดียวกั น

ก่อการร้าย) ทั้งนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นไปใน

อาชญากรรมข้ามชาติ และแผนแม่บทด้านการ

ชาติด้านความมั่นคง (แผนแม่บทด้าน

ระหว่างจัดทําแผนแม่บทย่อยรองรับยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ซึ่งขณะนี้อยู่

ไทย ควรประสานงานกับคณะกรรมการจัดทํา

มุมมองของหน่วยงานภาครัฐ ในบริบทประเทศ

ดังนี้

ด้านความมั่นคง

ที่จัดตั้งในลักษณะองค์ทุกรูปแบบภายใน พ.ศ. 2573

ผู้แทนของสํานักงาน ปปง. ได้ให้ข้อเสนอแนะ

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ

หมายเหตุ

- การกําหนด National SDGs Target ใน

ไม่เปลี่ยนแปลง

Target

ความสําคัญ

ยุทธศาสตร์ชาติ และ

ในมุมมองหน่วยงานภาครัฐ
แผนพัฒนาประเทศ

SMART

ลําดับ

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

National SDGs Target

ส่งคืนทรัพย์สินที่ถูกขโมยไปและต่อสู้กับอาชญากรรม

ความแข็งแกร่งของกระบวนการติดตามและการ

16.4 ลดการลักลอบเคลื่อนย้ายอาวุธและเงินเสริม

Global SDGs Target

ความสอดคล้องกับ

สรุปผลการประชุมระดมสมอง
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ยุทธศาสตร์ชาติ และ

ในมุมมองหน่วยงานภาครัฐ

กําหนด KPI ร่วมกันด้วย

และบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.

ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

ข้อมูลและมีการปกป้องเสรีภาพขั้นพื้นฐานโดยเป็นไป ภาครัฐและมีการปกป้องเสรีภาพขั้นพื้นฐานโดย

ประเทศ

ระหว่างประเทศ

ตามกฎหมายภายในประเทศและความตกลงระหว่าง เป็นไปตามกฎหมายภายในประเทศและความตกลง

สอดคล้องกับ พ.ร.บ. ข้อมูล

ไม่เปลี่ยนแปลง

ไม่เปลี่ยนแปลง

16.10 สร้างหลักประกันว่าสาธารณชนสามารถเข้าถึง สร้างหลักประกันว่าสาธารณชนสามารถเข้าถึงข้อมูล

โดยรวมถึงการให้มีสูติบัตร ภายในปี พ.ศ. 2573

16.9 กํา หนดสถานะทางกฎหมายสําหรับทุกคน

บาลระดับโลก

ร่วมของประเทศกําลังพัฒนาในสถาบันของธรรมาภิ

16.8 ขยายและเสริมความแข็งแกร่งของการมีส่วน

เป็นตัวแทนที่ดีในทุกระดับการตัดสินใจ

มีความรับผิดชอบ ครอบคลุมมีส่วนร่วม และมีความ

16.7 สร้างหลักประกั นว่าจะมีกระบวนการตัดสินใจที่ ไม่เปลี่ยนแปลง

เข้าถึง มีส่วนร่วมและวัดผลสัมฤทธิ์ โดยให้

และ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง
2560

ควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม/

(ยุทธศาสตร์ที่ 6)

การใช้จ่ายงบประมาณเป็นองค์ประกอบ 1 แต่

หมายเหตุ

รับผิดชอบและโปร่งใส

Target

SMART

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ

ความสําคัญ

ลําดับ

16.6 พัฒนาสถาบันทุกระดับให้มีประสิทธิผลมีความ ไม่เปลี่ยนแปลง

2560-2564)

การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.

ด้วยการป้องกันและปราบปราม

ภาครัฐและยุทธศาสตร์ชาติ ว่า

ระบบการบริหารรจัดการ

ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา

มีนัยสําคั ญ
แบบอย่างมีนัยสําคัญ

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ

แผนพัฒนาประเทศ

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

National SDGs Target

16.5 ลดการทุจริตและการรับสินบนทุกรูปแบบอย่าง ลดการทุจริตและการรับสินบนในภาครัฐทุกรูป

Global SDGs Target

ความสอดคล้องกับ

สรุปผลการประชุมระดมสมอง
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ยุ ทธศาสตร์ชาติ และ

ในมุมมองหน่วยงานภาครัฐ

ไม่มีข้อสรุป
การหารือ

เข้ากับบริบทประเทศไทย
มีความสอดคล้องกั บแผน
12 ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความ
ร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อ
การพั ฒนา

ประเทศไปยังประเทศกําลังพัฒนา เพื่อปรับปรุงขีด
ความสามารถภายในประเทศในการเก็บภาษีและ
รายได้อื่นๆ ของรัฐ
ที่ประชุมเห็นว่า ควรกําหนดรายละเอียดเป้าประสงค์
ให้เข้ากับบริบทของประเทศ เช่น เปลี่ยนจาก
"ประเทศพัฒนาแล้ว" เป็น "ประเทศไทย" เป็นต้น

ประเทศไปยังประเทศกําลังพัฒนา เพื่อปรับปรุงขีด

ความสามารถภายในประเทศในการเก็บภาษีและ

รายได้อื่นๆ ของรัฐ

17.2 ประเทศพัฒนาแล้วจะดําเนินการ (ให้เป็ นผล)

ตามพันธกรณีเรื่องการให้ความช่วยเหลือเพื่อการ

พัฒนาอย่างเป็นทางการโดยเต็มที่ โดยรวมถึง

พันธกรณีที่ให้ไว้โดยประเทศพัฒนาแล้วหลายประเทศ และการปรับการบรรลุเป้าหมายให้สอดคล้องกับ

ที่จะบรรลุเป้าหมายการมีสัดส่วน ODA/GNI ร้อยละ

ประเทศไทย ก็ควรปรับให้เป็นเป้าประสงค์ของ
ประเทศแทน

เป็นหุ้ นส่วนการพัฒนาที่
สําคัญทั้งในทุกระดับ

ODA/GNI ร้อยละ 0.15 ถึง 0.20 ให้แก่ประเทศ

พัฒนาน้ อยที่สุด โดยสนับสนุนให้ ผู้ให้ ODA พิจารณา

ร้อยละ 0.20 ให้แก่ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด

ตั้งเป้าหมายที่จะให้มีสัดส่วน ODA/GNI ถึงอย่างน้อย

วัตถุประสงค์ของเป้าประสงค์นี้สอดคล้องกับบริบท

เป้าหมายที่ 4 ประเทศไทย

0.7 ให้แก่ประเทศกําลังพัฒนา และมีสัดส่วน

ผ่านไปก็อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้น หาก

พัฒนา" "ด้อยพัฒนา" มีความแตกต่าง และเมื่อเวลา

- การกําหนดกลุ่ม "ประเทศพัฒนาแล้ว" "กําลัง

ให้ความช่วยเหลือประเทศต่างๆ อยู่แล้ว

- เข้ากับบริบทประเทศไทย โดยประเทศไทยได้มีการ

ภายในประเทศ"

นิยามและขอบข่ายของคําว่า "การระดมทรัพยากร

การหารือ

ภายในประเทศ โดยรวมถึงการสนับสนุนระหว่าง

ต้องนําหารือเพิ่มเติมกับกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับ

หมายเหตุ

ไม่มีข้อสรุป

ภายในประเทศ โดยรวมถึงการสนับสนุนระหว่าง

บริบทของประเทศด้วย

SMART

ความสําคัญ Target

ลําดับ

เสริมความแข็งแกร่งของการระดมทรัพยากร

ไม่มีข้อสรุปการหารือ

แผนพัฒนาประเทศ

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

National SDGs Target

17.1 เสริมความแข็งแกร่งของการระดมทรัพยากร

Global SDGs Target

ความสอดคล้องกั บ

สรุ ปผลการประชุมระดมสมอง

Goal 17 เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดําเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกสําหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน
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ปัญหาหนี้

ที่ยากจนและมีหนี้สินในระดับสูงเพื่อลดการประสบ

เหมาะสม และแก้ ปัญหาหนี้ต่างประเทศของประเทศ

บรรเทาหนี้และการปรับโครงสร้างหนี้ตามความ

กันที่มุ่งส่งเสริมการจัดหาเงินทุนโดยการก่อหนี้ การ

ยั่งยืนของหนี้ระยะยาว โดยใช้นโยบายที่ประสานงาน

-

หลากหลายไปยังประเทศกําลังพัฒนา

ที่หลากหลายไปยังประเทศกําลังพัฒนา

17.4 ช่วยประเทศกําลังพัฒนาในการบรรลุความ

ระดมทรัพยากรทางการเงินเพิ่มเติมจากแหล่งที่

ยุทธศาสตร์ชาติ และ

ในมุมมองหน่วยงานภาครัฐ

ระดับ
-

การพัฒนาที่สําคัญทั้งในทุก

ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วน

การพัฒนาเป้าหมายที่ 4

ร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อ

12 ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความ

มีความสอดคล้องกับแผน

เข้ากับบริบทประเทศไทย

แผนพัฒนาประเทศ

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

National SDGs Target

17.3 ระดมทรัพยากรทางการเงินเพิ่มเติมจากแหล่ง

Global SDGs Target

ความสอดคล้องกับ

สรุปผลการประชุมระดมสมอง
SMART

การหารือ

ไม่มีข้อสรุป

การหารือ

ไม่มีข้อสรุป

-



ความสําคัญ Target

ลําดับ

ประเทศเจ้าหนี้

- ไม่เกี่ยวกับบริบทประเทศไทย ส่วนใหญ่เกี่ยวกับ

มากขึ้น

- ประเทศไทย เป็นผู้ให้ความช่วยเหลือประเทศต่างๆ

หมายเหตุ
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ยุทธศาสตร์ชาติ และ

ในมุมมองหน่วยงานภาครัฐ

สอดคล้องกั บการส่งเสริมการลงทุนของรัฐบาล ในการ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความ

ส่งเสริมการลงทุนสําหรับประเทศพัฒนาน้อยทีสุด

เป้าหมายที่ 3 ประเทศไทย

เป้าประสงค์ของประเทศ อีกครั้ง

ตะวันออกและเอเชียใต้

ภูมิภาคอาเซียน เอเชีย

ภูมิภาคให้ครอบคลุม

ระเบียงเศรษฐกิจในอนุ

พัฒนาส่วนขยายจากแนว

และเอเชีย รวมทั้งมีการ

ภูมิภาคอนุภูมิภาคอาเซียน

และการลงทุนที่สําคัญใน

เป็นฐานเศรษฐกิจ การค้า

การพัฒนา

ขึ้น แต่อาจต้องพิ จารณาแนวทางปรับชื่อเป็น

ให้ผู้ประกอบการไทยไปลงทุนในประเทศ CLMV มาก ร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อ

ที่ประชุมเห็นว่า เป้าประสงค์นี้ ในบริบทของประเทศ

มีความสอดคล้องกั บแผน

แผนพัฒนาประเทศ

ยุ ทธศาสตร์ของหน่วยงาน

National SDGs Target

17.5 ใช้และดําเนินการให้เกิดผลตามระบอบการ

Global SDGs Target

ความสอดคล้องกับ

สรุปผลการประชุมระดมสมอง
SMART

การหารือ

ไม่มีข้อสรุป

-

ความสําคัญ Target

ลําดับ

เกี่ยวกับนโยบายของ BOI ที่ดําเนินการอยู่

- อาจมีการปรึกษาหารือกับทาง BOI เพิ่มเติมในเรื่อง

หมายเหตุ
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ยุทธศาสตร์ ชาติ และ

ในมุมมองหน่วยงานภาครัฐ

ร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อ
การพัฒนา

ประเทศกําลังพั ฒนาภายใต้เงื่อนไขที่อํานวยประโยชน์ กําลังพัฒนาภายใต้เงื่อนไขที่อํานวยประโยชน์แก่

แก่ประเทศกํา ลังพัฒนารวมทั้งตามเงื่อนไขสิทธิพิเศษ ประเทศกําลังพัฒนารวมทั้งตามเงื่อนไขสิทธิพิเศษ
ตามที่ตกลงร่วมกัน

- ในการวัดเป็ นจํานวนเงินทุนที่ให้การสนับสนุนอาจ

การหารือ

12 ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความ

เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้กับประเทศ

เผยแพร่เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้กับ

ตามที่ตกลงร่วมกัน

คิด

ไม่มีข้อสรุป

มีความสอดคล้องกับแผน

ส่งเสริมการพัฒนา การถ่ายทอด และการเผยแพร่

17.7 ส่งเสริมการพัฒนา การถ่ายทอด และการ

ตะวันออกและเอเชียใต้

ภูมิภาคอาเซียน เอเชีย

ภูมิภาคให้ครอบคลุม

ระเบียงเศรษฐกิจในอนุ

วัดยาก

ต่างประเทศ โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้และแนวการ

- กต. มีการส่งเสริมในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงให้กับ

หรือจํานวนครั้งของการให้ความร่วมมือ เป็ นต้น

และเอเชีย รวมทั้งมีการ
พั ฒนาส่วนขยายจากแนว

นิยามให้ชัดเจน ว่าจะนับเป็นโครงการ กิจกรรม MOU

ภูมิภาคอนุ ภูมิภาคอาเซียน

ด้านเทคโนโลยีของโลก

ด้านเทคโนโลยีของโลก

บุคลากร หรือเงินทุน เป็นต้น

เป็นฐานเศรษฐกิจ การค้า

- การจะนับว่าเป็นความร่วมมืออย่างไรนั้น ควรที่จะ

กลไกที่มีอยู่เดิมเฉพาะอย่างยิ่งในระดับของ

กลไกที่มีอยู่เดิมเฉพาะอย่างยิ่งในระดับของ

การถ่ายทอดเทคโนโลยี การให้ความร่วมมือด้าน

สหประชาชาติ และผ่านทางกลไกอํานวยความสะดวก สหประชาชาติ และผ่านทางกลไกอํานวยความสะดวก และการลงทุนที่สําคัญใน

โดยรวมถึงผ่านการพัฒนาการประสานงานระหว่าง

โดยรวมถึงผ่านการพัฒนาการประสานงานระหว่าง

- การให้ความร่วมมือระหว่ างประเทศนั้น อาจมองได้

เป้าหมายที่ 3 ประเทศไทย

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และยกระดั บ ร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อ

เข้าถึงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และ

กันทั้งในด้านการเป็นผู้ให้และการเป็นผู้รับ

- อาจมีการเพิ่ม Partnership ในการให้ความร่วมมือ

หลายแนวทาง ทั้งในด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้

การหารือ

12 ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความ

แบบเหนือ-ใต้ ใต้ -ใต้ และไตรภาคี และการเข้าถึง

ภูมิภาคแบบเหนือ-ใต้ ใต้-ใต้ และไตรภาคี และการ

-

หมายเหตุ

การพัฒนา

ไม่มีข้อสรุป

มีความสอดคล้องกับแผน

ยกระดับการแบ่งปันความรู้ตามเงื่อนไขที่ตกลงร่วมกั น การแบ่งปันความรู้ตามเงื่อนไขที่ตกลงร่วมกัน

SMART

ความสําคัญ Target

ลําดับ

เพิ่มพูนความร่วมมือระหว่างประเทศและในภูมิภาค

แผนพัฒนาประเทศ

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

National SDGs Target

17.6 เพิ่มพูนความร่วมมือระหว่างประเทศและใน

Global SDGs Target

ความสอดคล้องกั บ

สรุปผลการประชุมระดมสมอง
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ยุทธศาสตร์ชาติ และ

ในมุมมองหน่วยงานภาครัฐ

ความสามารถด้ านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม สําหรับประเทศพั ฒนาน้อยที่สุด ทํางานได้
อย่างเต็มที่ภายในปี 2560 (2) เพิ่มพูนการใช้

นวัตกรรมสําหรับประเทศพัฒนาน้อยที่สุด ทํางานได้

อย่างเต็มที่ภายในปี 2560 และเพิ่มพูนการใช้

เทคโนโลยีสนับสนุนที่สําคัญ

(2) มีการตั้งเป้าในประเทศกําลังพัฒนาเพื่ อสนับสนุน
แผนระดับชาติที่จะดําเนินงานในทุกเป้าหมายการ

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงผ่านทางความ

ร่วมมือแบบเหนือ-ใต้ ใต้-ใต้ และไตรภาคี

การเจรจาภายใต้วาระการพัฒนารอบโดฮา

ภายใต้องค์การการค้าโลก โดยรวมถึงผ่านการสิ้นสุด

กติกา เปิดกว้าง ไม่เลือกปฏิบัติ และเสมอภาค

17.10 ส่งเสริมระบบการค้าพหุภาคีที่เป็นสากล มี

ประสิทธิผลและ

เพื่อสนับสนุนแผนระดับชาติที่จะดําเนิ นงานในทุก

ใต้ ใต้-ใต้ และไตรภาคี
-

พัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงผ่านทางความร่วมมือแบบเหนือ-

ดําเนินการด้านการเสริมสร้างขีดความสามารถที่มี

ประสิทธิผลและมีการตั้งเป้าในประเทศกําลังพัฒนา

การดําเนินการด้านการเสริมสร้างขีดความสามารถที่มี (1) เพิ่มพูนการสนับสนุนระหว่างประเทศสําหรับการ

อาจมีการปรับ National Target อีกครั้ง

การหารือ

ไม่มีข้อสรุป

การหารือ

ไม่มีข้อสรุป

การหารือ

(1) ให้ธนาคารเทคโนโลยีและกลไกการเสริมสร้างขีด การใช้เทคโนโลยี

ขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

17.9 เพิ่มพูนการสนับสนุนระหว่างประเทศสําหรับ

ไม่มีข้อสรุป

เทคโนโลยีสนั บสนุนที่สําคัญ

SMART

ความสําคัญ Target

ลําดับ

ที่ประชุมเห็นควรแบ่งเป้าประสงค์ออกเป็น 2 ส่วน คือ ประเทศมีนโยบายส่งเสริม

แผนพัฒนาประเทศ

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

National SDGs Target

ความสอดคล้องกับ

17.8 ให้ธนาคารเทคโนโลยีและกลไกการเสริมสร้าง

Global SDGs Target

สรุ ปผลการประชุมระดมสมอง

เป็ นเป้าประสงค์สําหรับระดับสากล

Implement SDGs เข้าไปไว้ในแผน 12

- (2) อยู่ในบริบทของประเทศไทย โดยได้มีการ

น่าจะใช่ National Target

- เป้าประสงค์ (1) อาจเป็น Global Target ไม่

- (2) มีนโยบายส่งเสริมในเรื่องนี้อยู่

ทําการหาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่อง technology bank

Target ซึ่งไม่น่าจะเกี่ยวกับบริบทประเทศไทย ซึ่งต้อง

อาจเป็น Global Target ไม่น่าจะใช่ National

ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตุ โดยเป้าประสงค์ (1)

หมายเหตุ
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เข้าถึงตลาด

เรียบง่าย และมีส่วนช่วยอํานวยความสะดวอกในการ

กับประเทศพัฒนาน้อยที่สุดจะมีความโปร่งใสและ

แหล่งกําเนินสินค้าที่มีการให้สิทธิพิเศษทางการค้าที่ใช้

โลก โดยรวมถึงการสร้างหลักประกันว่ากฎว่าด้วย

โดยให้สอดคล้องกับการตัดสินใจขององค์การการค้า

ปริมาณในระยะยาวสําหรับประเทศพัฒนาน้อยที่สุด

เรื่องการเข้าถึงตลาดปลอดภาษีและปลอดการจํากัด

17.12 ทําให้เกิดการดําเนินการในเวลาที่เหมาะสมใน ไม่มีข้อสรุปการหารือ
การหารือ

ไม่มีข้อสรุป

นําไปปรึกษาหารือภายในอีกครั้ง เนื่องจากมีบาง

- กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ขอ

(DFQF) ที่ปัจจุ บันไม่ค่อยมีใครใช้แล้ว

พิเศษแก่ LDCs โดยการยกเลิกภาษีนําเข้าและโควตา

การหารือ

ไม่มีข้อสรุป

หมายเหตุ

2 เท่าในปี 2563

ไม่มีข้อสรุปการหารือ

ไม่มีข้อสรุปการหารือ

SMART

ความสําคัญ Target

ลําดับ

ประเด็นที่ยังต้องพิจารณา เช่น ข้อมูลการให้สิทธิ

ไม่มีข้อสรุปการหารือ

ยุ ทธศาสตร์ชาติ และ

ในมุมมองหน่วยงานภาครัฐ
แผนพัฒนาประเทศ

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

National SDGs Target

ความสอดคล้องกับ

โดยเพิ่มส่วนแบ่งของประเทศพัฒนาน้อยที่สุดให้สูงขึ้น

พัฒนาในการส่งออกทั่วโลกให้ สูงขั้นอย่างมีนัยสําคัญ

17.11 เพิ่ มส่วนแบ่ งการส่งออกของประเทศกําลัง

Global SDGs Target

สรุปผลการประชุมระดมสมอง
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ยุทธศาสตร์ชาติ และ

ในมุมมองหน่วยงานภาครัฐ

ประเทศด้านเสถียรภาพทาง

ประเทศ ควรปรับคําว่า "เพิ่มพูน" ควรเปลี่ยนเป็น
"สนับสนุน"

โดยรวมถึงผ่านทางการประสานงานนโยบายและ

ความสอดคล้องเชิงนโยบาย

ยั่งยืน

นโยบายเพื่อการขจัดความยากจนและการพัฒนาที่

ของแต่ละประเทศที่จะสร้างและดําเนินงานตาม

17.15 เคารพพื้นที่ทางนโยบายและความเป็นผู้นํา

-

แผน 12

ยุทธศาสตร์กระทรวง หรือ

การหารือ

ไม่มีข้อสรุป

การหารือ

ยุทธศาสตร์ชาติ

พัฒนาที่ยั่งยืน

การหารือ

ไม่มีข้อสรุป

ไม่มีข้อสรุป

ยั่งยืน

SMART

ความสําคัญ Target

ลําดับ

17.14 ยกระดั บความสอดคล้องเชิงนโยบายเพื่อการ ยกระดับความสอดคล้องเชิงนโยบายเพื่อการพั ฒนาที่ มีความสอดคล้องกับ

เศรษฐกิจมหภาค

สอดคล้องกับนโยบายของ

แผนพัฒนาประเทศ

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

National SDGs Target

17.13 เพิ่มพูนเสถียรภาพเศรษฐกิจมหาภาคของโลก ที่ประชุมเห็นว่า หากจะปรับให้เข้ากับบริบทของ

Global SDGs Target

ความสอดคล้องกับ

สรุปผลการประชุมระดมสมอง

เป็นเป้าประสงค์สําหรับระดับสากล

การผนวกเอา SDGs เข้าไปในแผนของหน่วยงาน

- ตรงกับบริบทประเทศไทย โดยหน่วยงานต่างๆ มี

การออกเสียงในเวทีระดับโลก

ภาค ทั้งกลไกการประสานงาน การให้ความเห็นหรือ

หรือสนั บสนุนให้เกิดความมีเสถียรภาพเศรษฐกิ จมห

เศรษฐกิจการคลัง (กค.) อีกครั้งในการมีความร่วมมือ

หารือเพิ่มเติมกั บ BOT NESDB และ สํานักงาน

หมายเหตุ
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ยุทธศาสตร์ชาติ และ

ในมุมมองหน่วยงานภาครัฐ

นโยบายของประเทศ

การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยร่วมเติมเต็มโดยหุ้นส่วนความ พัฒนาที่ยั่งยืน โดยร่วมเติมเต็มโดยหุ้นส่วนความ
แบ่งปันความรู้ ความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยี และ
ทรัพยากรด้านการเงิน เพื่อจะสนับสนุนการบรรลุ

แบ่งปันความรู้ ความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยี และ

ทรัพยากรด้านการเงิน เพื่อจะสนับสนุนการบรรลุ

นโยบายของประเทศ

สนับสนุนและส่งเสริมหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่ าง

17.17 สนับสนุนและส่งเสริมหุ้นส่วนความร่วมมือ

ระหว่างภาครัฐ ภาครัฐ-ภาคเอกชน และประชาสังคม ภาครัฐ ภาครัฐ-ภาคเอกชน และประชาสังคม สร้าง

หุ้นส่วน

สร้างบนประสบการณ์และกลยุทธ์ด้านทรัพยากรของ บนประสบการณ์และกลยุทธ์ด้านทรัพยากรของหุ้นส่วน

มีความสอดคล้องกับ

ในประเทศกําลังพัฒนา

ในประเทศกําลังพัฒนา

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกประเทศ โดยเฉพาะ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกประเทศ โดยเฉพาะ

ร่วมมือจากภาคส่วนที่หลากหลายซึ่งจะระดมและ

ร่วมมือจากภาคส่วนที่หลากหลายซึ่งจะระดมและ

17.16 ยกระดับหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกเพื่อ
มีความสอดคล้องกับ

แผนพัฒนาประเทศ

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

National SDGs Target

ความสอดคล้องกับ

ยกระดับหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกเพื่อการ

Global SDGs Target

สรุปผลการประชุมระดมสมอง
SMART

การหารือ

ไม่มีข้อสรุป

ทั้งนี้อาจพิจารณาปรับข้อความเป้าประสงค์ในบริบท

การหารือ

ของไทยให้ชัดเจนมากกว่านี้

- การมีความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศอยู่แล้ว

หมายเหตุ

ไม่มีข้อสรุป

ความสําคัญ Target

ลําดับ
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ยุทธศาสตร์ชาติ และ

ในมุมมองหน่วยงานภาครัฐ

นโยบายของประเทศ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งแผน

ความสามารถให้กับประเทศกําลังพัฒนา รวมถึง
ประเทศพัฒนาน้อยที่สุดและรัฐกําลังพัฒนาที่เป็น

ความสามารถให้ กับประเทศกําลังพั ฒนา รวมถึง

ประเทศพัฒนาน้อยที่สุดและรัฐกําลังพัฒนาที่เป็น

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ และสนับสนุนการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแผน
สร้างขีดความสามารถด้ านสถิติในประเทศกําลังพัฒนา แม่บทระบบสถิติของประเทศ
ภายในปี 2573

ผลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ และ

สนับสนุนการสร้างขีดความสามารถด้านสถิติใน

ประเทศกําลังพัฒนา ภายในปี 2573

นโยบายของประเทศ

ต่อยอดจากข้อริเริ่มที่มีอยู่แล้วในการพัฒนามาตรการ มีความสอดคล้องกับ

17.19 ต่อยอดจากข้อริเริ่มที่มีอยู่แล้วในการพัฒนา

มาตรการวัดความก้าวหน้าของการพัฒนาที่ยั่งยืนที่มี วัดความก้าวหน้าของการพัฒนาที่ยั่งยืนที่มีผลต่อ

บริบทของประเทศ ภายในปี 2563

ริทบของประเทศ ภายในปี 2563

ทางภูมิศาสตร์ และคุณลักษณะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามบ ทางภูมิศาสตร์ และคุ ณลักษณะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตาม

เชื้อชาติพันธุ์ สถานะการอพยพ ความพิการ ตําแหน่ง เชื้อชาติพันธุ์ สถานะการอพยพ ความพิการ ตําแหน่ง

ทันเวลาและเชื่อถือได้ ที่จําแนกตามรายได้ เพศ อายุ ทันเวลาและเชื่อถือได้ ที่จําแนกตามรายได้ เพศ อายุ

เกาะขนาดเล็ก ให้เพิ่มการมีอยู่ของข้อมูลทีมีคุณภาพ เกาะขนาดเล็ก ให้เพิ่มการมีอยู่ของข้อมูลทีมีคุณภาพ แม่บทระบบสถิติของประเทศ

มีความสอดคล้องกับ

ยกระดับการสนั บสนุนด้านการเสริมสร้างขีด

แผนพัฒนาประเทศ

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

National SDGs Target

17.18 ยกระดับการสนับสนุนด้ านการเสริมสร้างขีด

Global SDGs Target

ความสอดคล้องกั บ

สรุปผลการประชุมระดมสมอง
SMART

การหารือ

ไม่มีข้อสรุป

การหารือ

ไม่มีข้อสรุป

ความสําคัญ Target

ลําดับ

ไทยให้ชัดเจนมากกว่านี้

อาจพิจารณาปรับข้อความเป้าประสงค์ในบริบทของ

หมายเหตุ
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9. รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
Goal

ชื่อ – สกุล

หน่วยงาน

1

1. คุณชญานิตย์ หวังดี

Unicef

2. นางสาววรรณภา คล้ายสวน

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

3. นายภูมิสุข คณานุรักษ์

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

4. นางสาวฉัตราภรณ์ แก้วยนตร์

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

5. นางสาวกนกภรณ์ ชูเชิด

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

6. นางสาวสุธาทิพย์ เดชชัยศรี

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

7. นางสาวปรัชญานี เหมือนแย้ม

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

8. นางสาวสุจินต์พร ผานุการณ์

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

9. นางรัชดา เพชรรัตน์

สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

10. นางสาวอารีวรรณ เซ่งตระกูล

สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

11. นางสุภา พรหมชูแก้ว

กรมการพัฒนาชุมชน

12. นางสาวรังรอง นาบุญเมือง

ผู้ประสานงานโครงการ SDG Move

13. นางสาวอารีรัตน์ กิตติสมบูรณ์สุข

สํานักงานสถิติแห่งชาติ

14. นางเพ็ญศรี ถวาย

สํานักงานสถิติแห่งชาติ

15. นายณรงค์ฤทธิ์ สุทธิสมุทร

สํานักงานสถิติแห่งชาติ

16. นางสาวบุบผา สิงห์สามารถ

สํานักงานสถิติแห่งชาติ

1. นายวงศ์ยากร ตันเชียรรัตน์

สํานักเศรษฐกิจการเกษตร

2. นายชาญชัย แพทอง

สํานักเศรษฐกิจการเกษตร

3. นางสาวอภิญญา ขนุนทอง

สํานักเศรษฐกิจการเกษตร

4. นางสาวนภัสสร หอมวงศ์

สํานักงานสถิติแห่งชาติ

5. นางสาวสมคิด ทุมวงศ์

สํานักงานสถิติแห่งชาติ

6. นางสาวนิตยา ปะอินทร์

สํานักงานสถิติแห่งชาติ

2
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Goal

3

ชื่อ – สกุล

หน่วยงาน

7. นางสาวฐิติยา พาณิชยเวชสันติ

สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

8. นางสาวรัชดา เกตุสุวรณ์

กระทรวงพาณิชย์

9. นายนิติกร หนุนนาค

กรมควบคุมโรค

10. นางนาถลดา ประสงค์ศรี

กรมควบคุมโรค

1. คุณนัทฐ์หทัย ไตรฐิ่น

กรมอนามัย

2. ว่าที่ ร.ต. สมพร สมทอง

กรมอนามัย

3. คุณกนกกาญจน์ เกษรินทร์

กรมอนามัย

4. คุณภัสราภรณ์ ห้องกรุด

กรมอนามัย

5. คุณนัทฐ์หทัย ไตรฐิ่น

กรมอนามัย

6. ว่าที่ ร.ต. สมพร สมทอง

กรมอนามัย

7. คุณกนกกาญจน์ เกษรินทร์

กรมอนามัย

8. คุณภัสราภรณ์ ห้องกรุด

กรมอนามัย

9. คุณนาถลดา ประสงค์ศรี

กรมควบคุมโรค

10. คุณนิติกร หุนนาค

กรมควบคุมโรค

11. นายภานุวัฒน์ หาญยุทธ

กรมสุขภาพจิต

12. คุณเสาวณีย์ ภิญโญ

กรมสุขภาพจิต

13. คุณวสันต์ ลายทอง

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

14. คุณนพวรรณ มาดารัตน์

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

15. คุณโศรดา ปัตถวัลย์

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

16. คุณอรวรรณ สุทธางกูร

สํานักงานสถิติแห่งชาติ

17. คุณกรัณฐ์วรัตม์ แก้วศรีงาม

สํานักงานสถิติแห่งชาติ

18. คุณอภิชาติ ธัญญาหาร

สํานักงานสถิติแห่งชาติ
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Goal

ชื่อ – สกุล

หน่วยงาน

4

1. นางสาววรีพรรณ วัชรางค์กุล

สํานักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

2. นางสาวภัณฑิกา สหายมิตร

สํานักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

3. นายวีระชัย บุญขํา

สํานักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

4. นางปุณฑริกา พันธุ

สํานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

5. นางวิภารัตน์ พันจิตร์

สํานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

6. นางสาวสายรุ้ง แสงแจ้ง

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

7. นางสาวศิริพร ลักษณาภิรมย์

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

8. นางสาวสุภัคสรณ์ รุ่งศรี

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

9. นางมุ่ยฟ้า วัฒนศักดิ์

สํานักงานสถิติแห่งชาติ

10. นางสาวสุพิชชา วุฒิชาติวานิช

สํานักงานสถิติแห่งชาติ

11. นางธัญสินี ทิมศรี

สํานักงานสถิติแห่งชาติ

12. นายสถิตย์ พันแสง

สํานักงานสถิติแห่งชาติ

13. นางสาวสุพาพร อรุณรักษ์สมบัติ

สํานักงานสถิติแห่งชาติ

1. นางสาวทัศนีย์ สุชีวกุล

พม. (สค.)

2. นางสาวยุวันดา สุขประเสริฐ

พม. (สค.)

3. นางสาวชุตินันท์ พุ่มกลิ่น

พม. (สค.)

4. นางเพชรธิดา ตรีภพนารถ

สํานักงานสถิติแห่งชาติ

5. นางสาวบุศรา แสงอรุณ

สํานักงานสถิติแห่งชาติ

6. นางสาวประดิษฐา ลิขิตพัฒนะกุล

สํานักงานสถิติแห่งชาติ

1. นางหทัยชนก พรรคเจริญ

สํานักงานสถิติแห่งชาติ

2. นายบรรพต ตีเมืองสอง

สํานักงานสถิติแห่งชาติ

3. นางวรรณี คมปรียารัตน์

สํานักงานสถิติแห่งชาติ

4. คุณกันตพิมพ์ พาณิชย์ (แทน)

กรมทรัพยากรน้ํา

5. คุณตติยา อุยตระการ

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

5

6
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7

1. คุณแทนวรรณ โตโพธิ์กลาง

สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

2. คุณภูมิเทพ บุญนาค

สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

3. คุณศิริวรรณ บุญศรีภิรัตน์

สํานักงานสถิตแิ ห่งชาติ

4. คุณจิรวัส พูลทรัพย์

สํานักงานสถิติแห่งชาติ

5. คุณอาภรณ์ ตรีวรรณกุล

สํานักงานสถิติแห่งชาติ

6. คุณบรรพต ตีสองเมือง

สํานักงานสถิติแห่งชาติ

7. คุณธัญมาศ ทองมูลเล็ก

สํานักงานสถิติแห่งชาติ

8. คุณสยุมพร เข็มเพ็ชร์

สํานักงานสถิติแห่งชาติ

9. คุณสุทิศา สงวนตระกูล

กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

10. คุณมานพ เล็กอุทัย

กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

1. นางศิริลักษณ์ ฉกะนันท์

สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

2. นางสาวอัญชุลีกร กรวยสวัสดิ์

สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

3. นางสาวศิริขวัญ สุขศรี

สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

4. นางสาววันดี เอียดแก้ว

สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

5. นางสาวฌิกามาศ สัตยคุณ

สํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

6. นายปริทัศน์ ฉันทศักดา

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

7. นายภัทร จารุวัฒนมงคล

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

8. นางสาวสิริวิมล พูนธนสมบัติ

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

9. คุณนิติกร หนุนนาค

กรมควบคุมโรค

10. คุณวรรณภา คล้ายสวน

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

11. คุณสรัลชนา วิริยะทวีกุล

SDG MOVE

12. คุณอานนท์ จันทวิช

สํานักงานสถิติแห่งชาติ

13. นางธิรดา ชัยเดชอัครกุล

สํานักงานสถิติแห่งชาติ

14. นางสาวกรัณฐ์วรัตม์ แก้วศรีงาม

สํานักงานสถิติแห่งชาติ
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15. นางวิสณี พูลทรัพย์

สํานักงานสถิติแห่งชาติ

16. นางเพ็ญศรี ถวาย

สํานักงานสถิติแห่งชาติ

1. นางสาวออมพิไล มโนรัตน์

สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

2. นายสุเมธ วนาลีสุขสันต์

สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

3. นางสาวพัชราวดี คํารอด

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

4. นางศุภวรรณ เทอดเกียรติ์บูรณะ

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

5. นายสุปรีย์ เถระพัฒน์

สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

6. นายวิษณุ เพียรทอง
7. นางสาวยุวดี องค์โฆษิต

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ

8. นางอารีย์ เพ่งไพฑูรย์

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

9. นางสาวอุมาพร โควงษ์

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

10. นางสาววรรณณี แสนทวีสุข

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

11. นางสาวนภัสธนันท์ ทรัพย์บัญญัติ

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

12. นางน้ําผึ้ง เชิดชูพงษ์

สํานักงานสถิติแห่งชาติ

13. นางสาวสกุลกานต์ ขันแข็ง

สํานักงานสถิติแห่งชาติ

14. นายบุญสิทธ์ สุทธินุ่น

สํานักงานสถิติแห่งชาติ

15. นางมุ่ยฟ้า วัฒนศักดิ์

สํานักงานสถิติแห่งชาติ

16. นายพลากร ดวงเกตุ

สํานักงานสถิติแห่งชาติ

1. นายวัชรพล พุ่มแก้ว

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

2. นายวงศกร ชัยชนะ

กรมองค์การระหว่างประเทศ

3. นางโสนน้อย บุราเจริญ

สํานักงานสถิติแห่งชาติ

4. นางสาวนภัสสร หอมวงศ์

สํานักงานสถิติแห่งชาติ

5. นางสาวศิริพร แก้วโชติช่วงกูล

สํานักงานสถิติแห่งชาติ
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1. นางกานดาภา ศิลป์ไพบูลย์พาณิชย์

การเคหะแห่งชาติ

2. นางขวัญกมล วิจิตรทองแสง

การเคหะแห่งชาติ

3. นางสาววรรณรัตน์ เธียรพจีกุล

การเคหะแห่งชาติ

4. นางสาวสุจินต์พร ผานุการณ์

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

5. นางสาวสุธาทิพย์ เดชชัยศรี

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

6. นางสาวปรัชญานี เหมือนแย้ม

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

7. นางสุปรียา พันธุ์สังวร

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

8. นางสาวกุลนรี ถนอมสุข

กรมพัฒนาที่ดิน

9. นางสาวสิริกุล ศิริพรกุลทรัพย์

กรมพัฒนาที่ดิน

10. นางสาวกัญติยา สดใส

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

11. นางชรินี สุวรรณทัต

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

12. นางสาวกนกกาญจน์ โกติรัมย์

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

13. นางสาวทิพาวรรณ รักสงบ

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

14. นางสาวอัจฉรา อุ่นใจ

กรมที่ดิน

15. นางสาววรพรรณ เกียรตินันทน์

กรมที่ดิน

16. นายยุทธนา แย้มสี

กรมที่ดิน

17. นายณัฐนาท สุวรรณ

กรมโยธาธิการและผังเมือง

18. นางสาวจําเรียง บัวทอง

กรมโยธาธิการและผังเมือง

19. นายเชาวรัตน์ กระบัตร

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

20. นางสาวดรุณศิริ แพน้อย

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

21. นางสาวมุทิตา ภู่บัว

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

22. นายภาคภูมิ นันทปรีชา

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

23. นายณัฐวิคม พันธุวงศ์ภักดี

SDG Move

24. นางสาวบงกช วิบูลย์ธนานันต์

สํานักงานสถิติแห่งชาติ
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25. นางพรรณี พัฒนประดิษฐ์

สํานักงานสถิติแห่งชาติ

26. นางสาวบุศรา แสงอรุณ

สํานักงานสถิติแห่งชาติ

27. นางสาวดวงใจ วัฒนาวงษ์

สํานักงานสถิติแห่งชาติ

1. นายปาฐกรณ์ แก้วมรกต

สํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

2. นางสาวฌิกามาศ สัตยคุณ

สํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

3. นางสาววินิตา กุลตังวัฒนา

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

4. นางสาวทิพยวรรณ ขวัญข้าว

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

5. นายประเสริฐ ศิรินภาพร

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

6. นางสาววนิดา แซ่จิว

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

7. นางสาวเอกพัดชา จุฑามาตย์

กรมควบคุมมลพิษ

8. นางนุชนาด จันทร

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

9. นางสาวกัญญ์ณพัชร์ อนันตพงษ์

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

10. นายจิตติ มังคละศิริ

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

11. นางสาวเกศรี ลีลาศรีบรรจง

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

12. นางสาวรุจิรา ชัยศิริถาวรกุล

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

13. นางสาวพิมพ์นารา รอดกุล

SDG Move

14. นางสาวบงกช วิบูลย์ธนานันต์

สํานักงานสถิติแห่งชาติ

15. นางสาวเสาวลักษณ์ อินทร์บํารุง

สํานักงานสถิติแห่งชาติ

16. นางสาวทวีทรัพย์ ศรีขวัญ

สํานักงานสถิติแห่งชาติ

17. นางนันทาฉวี หงษ์นุสนธิ์

สํานักงานสถิติแห่งชาติ

18. นางสาวภรณ์ทิพย์ จันทร์แดง

สํานักงานสถิติแห่งชาติ

19. นางสาวดวงใจ วัฒนาวงษ์

สํานักงานสถิตแิ ห่งชาติ
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1. ฉัตราภรณ์ แก้วยนตร์

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

2. กนกภรณ์ ชูเชิด

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

3. กตัญชลี ธรรมกุล

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4. อมฤต บุญวัฒน์

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5. นางสาวบงกช วิบูลย์ธนานันต์

สํานักงานสถิติแห่งชาติ

6. นางสาวเสาวลักษณ์ อินทร์บํารุง

สํานักงานสถิติแห่งชาติ

7. นางสาวอังสนา เพชรศักดิ์วงศ์

สํานักงานสถิติแห่งชาติ

1. คุณตติยา อุยตระการ

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2. นางสุมนา ขจรวัฒนากุล

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

3. น.ส.ปัญจมา กิจอํานาจสุข

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

4. นายพีระวัฒน์ บุญขจรกุล

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

5. นายทรงพล เดชเสน่ห์

กรมประมง

6. นายกมลพันธ์ อรียวานนท์

กรมประมง

7. นางวรรณภา คล้ายสวน

สํานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

8. น.ส.วิไลรัตน์ อนันตพฤทธิ์

สํานักงานสถิติแห่งชาติ

9. น.ส.อังคณา แย้มอุบล

สํานักงานสถิติแห่งชาติ

1. นางสาวสุวรรณี วังกานต์

สํานักงานสถิติแห่งชาติ

2. นางกาญจนา ภู่มาลี

สํานักงานสถิติแห่งชาติ

3. นายสมยศ ประจันบาล

สํานักงานสถิติแห่งชาติ

4. นายศึกษิต พันธ์ทอง

กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

5. นายปัญญา สุขสมกิจ

กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

6. นายนิรัญ มโนรัตน์

กรมป่าไม้

7. นางสาวจุฑารัชต์ บุญรัตน์

กรมป่าไม้

8. นางกตัญชลี ธรรมกุล

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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9. นางสาวสโรชา หรุ่นศิริ

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

10. นายไกรศร ตาวงศ์

กรมวิชาการเกษตร

11. นางมณีรัตน์ รุจิณรงค์

กรมวิชาการเกษตร

12. นางสาวกุลนรี ถนอมสุข

กรมพัฒนาที่ดิน

13. นางสาวสิริกุล ศิริพรกุลทรัพย์

กรมพัฒนาที่ดิน

1. นางสาวปริฉัตร โกนขุนทด

สํานักงานกิจการยุติธรรม

2. นายพลกฤษ ลิ่มสกุลไพศาล

สํานักงานกิจการยุติธรรม

3. นางสาวปริยานุช สันติวงษ์

สํานักงานกิจการยุติธรรม

4. นางสาวสุกัญญา ต้นสายเพชร

สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

5. นางมณีรัตน์ บวรพิสิฐกุล

สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

6. นางสาวสุชาวดี เลาะเดรุส

กรมคุ้มครองสิทธิ์และเสรีภาพ

7. นางสาววราภรณ์ ภาชัตตะ

กรมคุ้มครองสิทธิ์และเสรีภาพ

8. นายศุภณัฐ แก้วเล็ก

กรมคุ้มครองสิทธิ์และเสรีภาพ

9. นายสมคิด ขวัญดํา

กรมการปกครอง

10. นางสาวมนนัทร เทียนสวัสดิ์

กรมการปกครอง

11. นางสาวสุนารี สุลักษณานนท์

กรมการปกครอง

12. นายเมธเมธา พัคค์สนุ ทร

กรมการปกครอง

13. นายสุภกิจ เจริญเวช

กรมราชทัณฑ์

14. นางสาวพัฐสุดา ชูติกุลัง

กรมราชทัณฑ์

15. นายสัจชัย แสงเสย์โย

สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

16. นางสาวนารีรัตน์ เอี่ยมตั้งพาณิชย์

สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

17. นางสมพร สมผดุง

สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

18. นางสาววราภา แตงอินทวัฒน์

สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

19. นางสาวจิราพรรณ มะลิทอง

สํานักงบประมาณ
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20. นางสาววันนิสา โยธาภักดี

สํานักงบประมาณ

21. นางสุรีย์ ทินกร

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

22. นางสาวปศิญา เชื้อดี

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

23. พ.ต.อ.หญิงกษิรานิษฐ์ เตชิตวรเศรษฐ์

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ

24. พ.ต.ท.สุทัศน์ ทองห่อ

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ

25. นายพระรุทร จุลกะทัพพะ

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

26. นางสาวมนพะงา เล็กขาว

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

27. นางสาววรนุช อ้อนอุบล

สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

28. นายณรงค์ ชุมสุพรรณวารี

ผู้ประสานงานโครงการ SDG Move

29. นางสาวณัฐภัสสร นิธิประภาวัฒน์

สํานักงานสถิติแห่งชาติ

30. นางสาวสุวรรณิกา กระแสร์สุนทร

สํานักงานสถิติแห่งชาติ

31. นางธัญสินี ทิมศรี

สํานักงานสถิติแห่งชาติ

32. นางสาวบุบผา สิงห์สามารถ

สํานักงานสถิติแห่งชาติ

33. นางมลุลี คงสกุล

สํานักงานสถิติแห่งชาติ

34. นายณรงค์ฤทธิ์ สุทธิสมุทร

สํานักงานสถิติแห่งชาติ

1. นายชัชวาลย์ อินทรักษ์

ธนาคารแห่งประเทศไทย

2. นายเกียรติคุณ สัมฤทธิ์เปี่ยม

ธนาคารแห่งประเทศไทย

3. นางสาวอนุสรา ทองเอี่ยม

สํานักงานปลัดฯ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4. นางสาวอัญชลี มานิชพงษ์

สํานักงานปลัดฯ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

5. นายถนอมสิน ชาครีย์เวส

สํานักงานปลัดฯ กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

6. นางสาวชัญญ์ชิชญา นันท์นรารัตน์

สํานักงานปลัดฯ กระทรวงอุตสาหกรรม

7. นางสาวสุนี สุทธิอนันต์

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA)

8. นางสาวรัตนา แซ่จู

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA)

9. นางสาวเปมิกา พูลทรัพย์

กรมการค้าต่างประเทศ
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10. นางสาวจุไรรัตน์ โพธิผล

กรมการค้าต่างประเทศ

11. นางสาวอรกนก วัฒนาเลิศรักษ์

กรมศุลกากร

12. นางสาวพัชรินี ไชยจันทร์

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

13. นางสาวสุภาพร ศรีชัยภูมิ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

14. นางสาวสุนารี สุลักษณานนท์

กรมการปกครอง

15. นางมนัสชนก กายสี

สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

16. นางโสนน้อย บุราเจริญ

สํานักงานสถิติแห่งชาติ

17. นางอุมาพร ดีบุกคํา

สํานักงานสถิติแห่งชาติ

18. นางสาวศิริพร แก้วโชติช่วงกูล

สํานักงานสถิติแห่งชาติ
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Nationalizing
SDG indicators
for Children
Christina Popivanova
Chief, Social Policy
UNICEF-Thailand

Why nationalize
indicators?
National governments are
encouraged to set their own
national targets, guided by
the global aspirational targets
(UN, 2015)
Specific recommendation to
align the indicators with
national policies, strategies
and existing commitments

National Progress in Thailand for the
nationalization of the SDGs
Setting up national mechanisms
The National Committee / 3 Sub-Committees

Integrating into the 20 year national strategy
framework and the 12th National Economic and
Social Development Plan
Setting 30 priority targets
National assessment of the indicators for
Thailand (data availability, relevance,
methodology)

What does nationalization look like?
Example from Moldova
Process
Assessment of country relevance
Review of existing primary data source
Clarification of methodology
Necessary adjustments of the units,
development of “proxy” indicators,
refinement of methodology, setting
additional indicators

Example on Goal 4
Assessment of Indicators under Goal 4

Case study from Thailand:
Developing national
indicator for SDG 1.2
Target 1.2
by 2030, reduce at least by half
the proportion of men, women
and children of all ages living in
poverty in all its dimensions
according to national definitions
Indicator 1.2.2
Proportion of men, women and
children of all ages living in
poverty in all its dimensions
according to national definitions

Process led by NESDB
Understanding of National Priorities related to poverty
Establishment of the Steering Committee
Identification of the data source and structure

Capacity building of technical teams and baseline calculation
Finalization of the indicator and further analysis
Institutionalization of the indicator

Key features of the
process
Nationally-driven process
Inclusive and participatory
institutional mechanism, involving
relevant ministries/academic
institutions
Technical support from Oxford
University to align with global
methodology
Strong technical team to advice the
technical aspects to the steering
committee

Examples of discussions on the
nationalization of indicators for MPI
Setting the cut-offs based on national
laws/regulations
Years of education should be in line with the
national curriculum and compulsory education

Removing already achieved indicators
Improved sanitation already achieved in Thailand

Including national priority indicators
Access to sexuality education to be considered

Key child-related indicators for
possible further nationalization
Social Protection
1.3.1 Proportion of population covered by social protection floors/systems, by
sex, and distinguishing children, unemployed persons, older persons, persons
with disabilities, pregnant women, newborns, work injury victims, and the
poor and the vulnerable

Early Childhood Development
4.2.1 Proportion of children under 5 years of age who are developmentally on
track in health, learning and psychosocial well-being, by sex

Violence against children/women
5.2.1 Proportion of ever-partnered women and girls aged 15 years and older
subjected to physical, sexual or psychological violence by a current or former
intimate partner, in the previous 12 months, by form of violence and by age
5.2.2 Proportion of women and girls aged 15 years and older subjected to
sexual violence by persons other than an intimate partner, in the previous 12
months, by age and place of occurrence
16.2.3 Proportion of young women and men aged 18–29 years who
experienced sexual violence by age 18

Resources
Technical guidance on key child-focused
indicators by New York HQ
https://data.unicef.org/resources/sdg-global-indicators-related-to-children

Challenges in nationalizing SDG indicators
Availability of data
• Still some data
not available
• Disaggregation
still limited for
many indicators
• Routine collection
could be a
challenge

Clarity of
Methodology
• Some are still not
clear globally –
national choices
to be made

Ownership and
Inclusiveness
• Some indicators
do not have lead
agencies
• Nationalization
process should
involve relevant
experts/agencies
but it could be
time-consuming

1

2

Completion of the
national indicator
set for Thailand
based on the results
from national
assessment

Disaggregation of
key indicators
with equity-focus

Ways Forward

3
Regular
monitoring of
the SDGs and
linking it to
policy actions

4
System building
to share and
monitor the
indicators
through platform

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
เป้าหมายที่ ๑. คนไทยส่วนใหญ่มี
ตัวชี้วัด ๑.๑ ประชากรอายุ ๑๓ ปีขึ้นไป มีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่
ทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐาน สะท้อนการมีคุณธรรม จริยธรรมเพิ่มขึ้น
ที่ดีของสังคมเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด ๑.๒ คดีอาญามีสัดส่วนลดลง
เป้าหมายที่ ๒ คนในสังคมไทยทุกช่วง
วัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถ
เพิ่มขึ้น

๒.๑ เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ
ตัวชี้วัด ๑ เด็กมีพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕
๒.๒ เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์
เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด ๒ คะแนน IQ เฉลี่ยไม่ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ตัวชี้วัด ๓ เด็กร้อยละ ๗๐ มีคะแนน EQ ไม่ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน
๒.๓ วัยแรงงานมีความรู้และทักษะเป็นไปตามความต้องการของ
ตลาดงานและมีทักษะ ทางการเงินเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทาง
เศรษฐกิจ
ตัวชี้วัด ๔ ผู้เรียนในระบบทวิภาคีเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ ๓๐ ต่อปี
ตัวชี้วัด ๕ ผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพและผู้ผ่านการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด ๖ การออมส่วนบุคคลต่อรายได้พึงจับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้น
๒.๔ ผู้สูงอายุวัยต้น มีงานท่าและรายได้ที่เหมาะสมกับศักยภาพของ
ผู้สูงอายุ
ตัวชี้วัด ๗ การมีงานท่าของผู้สูงอายุ (อายุ ๖๐ – ๖๙ ปี) เพิ่มขึ้น

เป้าหมายที่ ๓ คนไทยได้รับการศึกษาที่
มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และ
สามารถเรียนรู้ด้วย ตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง

ตัวชี้วัด ๓.๑ ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชาไม่ต่ากว่า ๕๐๐
ตัวชี้วัด ๓.๒ การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการอ่านหาความรู้เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด ๓.๓ การอ่านของคนไทยเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๘๕
ตัวชี้วัด ๓.๔ แรงงานที่ขอเทียบโอนประสบการณ์และความรู้เพื่อ
ขอรับวุฒิ ปวช. และ ปวส.เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ ๒๐ ต่อปี

เป้าหมายที่ ๔ คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้น ตัวชี้วัด ๔.๑ ประชากรอายุ ๑๕ – ๗๙ ปี มีภาวะน้่าหนักเกินลดลง
ตัวชี้วัด ๔.๒ การตายจากอุบัติเหตุทางถนนต่่ากว่า ๑๘ คน ต่อ
ประชากรแสนคน
ตัวชี้วัด ๔.๓ ประชาชนเล่นกีฬาและเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ
เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด ๔.๔ อัตราการฆ่าตัวตายส่าเร็จต่อประชากรแสนคนลดลง
ตัวชี้วัด ๔.๕ การคลอดในผู้หญิงกลุ่มอายุ ๑๕ – ๑๙ ปี ลดลง
ตัวชี้วัด ๔.๖ รายจ่ายสุขภาพทั้งหมดไม่เกินร้อยละ ๕ ของผลิตภัณฑ์

2
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด
มวลรวมในประเทศ
ตัวชี้วัด ๔.๗ ผู้สูงอายุที่อาศัยในบ้านที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
เป็นร้อยละ ๒๐

เป้าหมายที่ ๕ สถาบันทางสังคมมี
ความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ
สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา
สถาบันทางศาสนา ชุมชน สื่อมวลชน
และภาคเอกชน

ตัวชี้วัด ๕.๑ ดัชนีครอบครัวอบอุ่นอยู่ในระดับดีขึ้น
ตัวชี้วัด ๕.๒ ประชากรอายุ ๑๓ ปีขึ้นไปมีการปฏิบัติตามหลัก
ค่าสอนทางศาสนาเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด ๕.๓ ธุรกิจที่เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเพิ่มขึ้น

3

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้้าในสังคม
เป้าหมาย
เป้าหมายที่ ๑ ลดปัญหาความ
เหลื่อมล้่าด้านรายได้ของกลุ่มคนที่
มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคม ที่
แตกต่างกัน และแก้ไขปัญหาความ
ยากจน

ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด ๑.๑ รายได้เฉลี่ยต่อหัวของกลุ่มประชากรร้อยละ ๔๐
ที่มีรายได้ต่าสุด เพิ่มขึ้นไม่ต่ากว่าร้อยละ ๑๕ ต่อปี
ตัวชี้วัด ๑.๒ ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini
Coefficient) ด้านรายได้ลดลงเหลือ ๐.๔๑ เมื่อสิ้นสุด
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
ตัวชี้วัด ๑.๓ การถือครองสินทรัพย์ทางการเงินของกลุ่ม
ประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่าสุดเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด ๑.๔ สัดส่วนประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง
เหลือร้อยละ ๖.๕ ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ
ตัวชี้วัด ๑.๕ สัดส่วนหนี้สินต่อรายได้ทั้งหมดของครัวเรือน
ของกลุ่มครัวเรือนที่ยากจนที่สุดลดลง

เป้าหมายที่ ๒ เพิ่มโอกาสการ
ตัวชี้วัด ๒.๑ อัตราการเข้าเรียนสุทธิ (ที่ปรับปรุง) ในระดับ
เข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของ การศึกษาขั้นพื้นฐานเท่ากับร้อยละ ๙๐ โดยไม่มีความ
ภาครัฐ
แตกต่างระหว่างกลุ่มนักเรียน/นักศึกษาที่ครอบครัวมีฐานะ
ทางเศรษฐกิจสังคมและระหว่างพื้นที่
ตัวชี้วัด ๒.๒ สัดส่วนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทุก
ระดับชั้นผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ ๕๐ มี จ่านวนเพิ่มขึ้น
และความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์ระหว่างพื้นที่ และ
ภูมิภาคลดลง
ตัวชี้วัด ๒.๓ สัดส่วนแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้
ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา ๔๐) และที่ เข้าร่วม
กองทุนการออมแห่งชาติต่อก่าลังแรงงานเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด ๒.๔ ความแตกต่างของสัดส่วนบุคลากรทาง
การแพทย์ต่อประชากรระหว่างพื้นที่ลดลง
ตัวชี้วัด ๒.๕ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของกลุ่ม
ประชากรที่มีฐานะยากจนเพิ่มขึ้น
เป้าหมายที่ ๓ เพิ่มศักยภาพ
ชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มี
ความเข้มแข็ง เพื่อให้ชุมชนพึ่งพา

ตัวชี้วัด ๓.๑ สัดส่วนครัวเรือนที่เข้าถึงแหล่งเงินทุนเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด ๓.๒ ดัชนีชุมชนเข้มแข็งเพิ่มขึ้นในทุกภาค
ตัวชี้วัด ๓.๓ มูลค่าสินค้าชุมชนเพิ่มขึ้น
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เป้าหมาย
ตนเองและได้รับส่วนแบ่ง
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้น

ตัวชี้วัด

5
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๑. เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน
เป้าหมายที่ ๑ เศรษฐกิจเติบโตได้ตาม ตัวชี้วัด ๑.๑ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเฉลี่ยในช่วงแผนพัฒนา
ศักยภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่และ ฯ ฉบับที่ ๑๒ ไม่ต่ากว่า ร้อยละ ๕
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ตัวชี้วดั ๑.๒ รายได้ต่อหัวไม่ต่ากว่า ๘,๒๐๐ ดอลลาร์ สรอ. ณ สิ้น
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ (ปี ๒๕๖๔) และรายได้สุทธิของรัฐบาลต่อ
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไม่ต่ากว่าร้อยละ ๑๙.๐
เป้าหมายที่ ๒ การลงทุนภาครัฐและ ตัวชี้วัด ๒.๑ อัตราการขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่ต่ากว่าร้อยละ
เอกชนขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
๑๐ ต่อปี
ตัวชี้วัด ๒.๒ อัตราการขยายตัวของการลงทุนภาคเอกชนไม่ต่ากว่า
ร้อยละ ๗.๕ ต่อปี
เป้าหมายที่ ๓ พัฒนาภาคส่งออกให้
ตัวชี้วัด ๓.๑ อัตราการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกเฉลี่ยไม่ต่ากว่า
ขยายตัวและเป็นกลไกส่าคัญในการ
ร้อยละ ๔.๐
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
เป้าหมายที่ ๔ เพิ่มผลิตภาพการผลิต
ของประเทศ

ตัวชี้วัด ๔.๑ ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตไม่ต่ากว่าร้อยละ
๒.๕ ต่อปี
ตัวชี้วัด ๔.๒ ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงานไม่ต่ากว่าร้อยละ
๒.๕ ต่อปี

เป้าหมายที่ ๕ รักษาเสถียรภาพของ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ

ตัวชี้วัด ๕.๑ อัตราเงินเฟ้อระยะปานกลางอยู่ที่ร้อยละ ๒.๕ ± ๑.๕
ตัวชี้วัด ๕.๒ หนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ไม่
เกินร้อยละ ๕๕ ของ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ตัวชี้วัด ๕.๓ ดุลบัญชีเดินสะพัดไม่เกินร้อยละ ๒ ต่อผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศ

เป้าหมายที่ ๖ เพิ่มการลงทุนจาก
ความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนใน
การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของ
ประเทศ
เป้าหมายที่ ๗ ประชาชนและ
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษีมากขึ้น

ตัวชี้วัด ๖.๑ การลงทุนจากความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนใน
การพัฒนาโครงการโครงสร้าง พื้นฐานเฉลี่ยปีละ ๔๗,๐๐๐ ล้านบาท

เป้าหมายที่ ๘ ประเทศไทยมีขีด
ความสามารถในการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจสูงขึ้น

ตัวชี้วัด ๘.๑ อันดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของ
ประเทศโดย IMD เลื่อนขึ้นไปอยู่ในกลุ่ม ๑ ใน ๒๕ ของประเทศแรก
ที่ได้รับการจัดอันดับทั้งหมด

ตัวชี้วัด ๗.๑ จ่านวนการยื่นแบบเพื่อช่าระภาษีประชาชนและ
ผู้ประกอบการที่เข้าข่ายต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้น

6
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๒. การสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขา
เป้าหมายที่ ๑ เศรษฐกิจรายสาขา
ตัวชี้วัด ๑.๑ อัตราการขยายตัวของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และ
เติบโตอย่างเข้มแข็งและเป็นฐานในการ บริการ (นอกเหนือจาก บริการภาครัฐ) ขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อย
สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ละ ๓, ๔.๕ และ ๖ ต่อปี ตามล่าดับ
ของประเทศ
เป้าหมายที่ ๒ เกษตรกรมีรายได้เงิน
สดสุทธิทางการเกษตรเพิ่มขึ้นและพื้นที่
การท่าเกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้น
ต่อเนื่อง

ตัวชี้วัด ๒.๑ รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรเพิ่มขึ้นเป็น ๕๙,๔๖๐
บาทต่อครัวเรือน ในปี ๒๕๖๔
ตัวชี้วัด ๒.๒ พื้นที่การท่าเกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้นเป็น
๕,๐๐๐,๐๐๐ ไร่ ในปี ๒๕๖๔

เป้าหมายที่ ๓ พัฒนาพื้นที่ไปสู่เมือง
อุตสาหกรรมนิเวศ

ตัวชี้วัด ๓.๑ จ่านวนพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมนิเวศ
จ่านวน ๑๕ พื้นที่

เป้าหมายที่ ๔ ประเทศไทยมีรายได้
จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นและมีขีด
ความสามารถใน การแข่งขันด้านการ
ท่องเที่ยวสูงขึ้น

ตัวชี้วัด ๔.๑ รายได้จากการท่องเที่ยวไม่ต่ากว่า ๓ ล้านล้านบาท
ตัวชี้วัด ๔.๒ อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว
(The Travel & Tourism Competitiveness Index: TTCI) ไม่ต่า
กว่าอันดับที่ ๓๐

เป้าหมายที่ ๕ วิสาหกิจขนาดกลางและ ตัวชี้วัด ๕.๑ สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของวิสาหกิจขนาด
ขนาดย่อมมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจ กลางและขนาดย่อมต่อ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศทั้งประเทศ
เพิ่มมากขึ้น
เพิม่ ขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๕ เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
เป้าหมายที่ ๖ เพิ่มประสิทธิภาพของ ตัวชี้วัด ๖.๑ อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันในภาคการเงิน
ภาคการเงินเพื่อให้เป็นกลไกสนับสนุน ปรับตัวดีขึ้น
การพัฒนา ทางเศรษฐกิจและสังคม
ตัวชี้วดั ๖.๒ คะแนนทักษะทางการเงินของคนไทยเท่ากับคะแนน
เฉลี่ยของโลก
ตัวชี้วัด ๖.๓ สัดส่วนการกู้เงินนอกระบบลดลง
ตัวชี้วัด ๖.๔ เพิ่มปริมาณการใช้บริการช่าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
เป็น ๒๐๐ ครั้ง/ปี/คน

7
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
เป้าหมาย
เป้าหมายที่ ๑ รักษา และฟื้นฟูฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ เพิ่มพื้นที่ป่าไม้
เพื่อการอนุรักษ์ ป่าเศรษฐกิจ และป่า
ชายเลน ลดการสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพ แก้ไขปัญหา
การบุกรุกที่ดินของรัฐ และจัดที่ดินท่า
กินให้ผู้ยากไร้โดยให้สิทธิร่วม

ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด ๑.๑ สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้เป็นร้อยละ ๔๐ ของพืน้ ที่ประเทศ
แบ่งเป็นพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ ร้อยละ ๒๕ และพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ
ร้อยละ ๑๕ พื้นที่ป่าชายเลนเพิ่มจาก ๑.๕๓ ล้านไร่ เป็น ๑.๕๘ ล้าน
ไร่ พื้นที่ปลูกและฟื้นฟูป่าต้นน้่าเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด ๑.๒ จ่านวนชนิดพันธุ์และประชากรของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ใน
ภาวะถูกคุกคาม หรือใกล้สูญพันธุ์
ตัวชี้วัด ๑.๓ แผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ (โครงการ One Map) ที่
แล้วเสร็จมีการประกาศใช้ และ จ่านวนพื้นที่จัดที่ดินท่ากินให้ชุมชน

เป้าหมายที่ ๒ สร้างความมั่นคงด้านน้่า
และบริหารจัดการทรัพยากรน้่าทั้งน้่า
ผิวดินและ น้่าใต้ดิน ให้มีประสิทธิภาพ
บริหารจัดการน้่าในระดับลุ่มน้่าให้มี
ความสมดุลระหว่างความต้องการใช้น้่า
ทุกกิจกรรมกับปริมาณน้่าต้นทุน เพื่อ
แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้่า และลด
จ่านวนประชาชนที่ประสบปัญหาจาก
การขาดแคลนน้่า ควบคู่กับการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้น้่าทั้งภาคการผลิต
และการบริโภค ป้องกันและ ลดความ
เสียหายจากอุทกภัยและภัยแล้ง

ตัวชี้วัด ๒.๑ มีระบบประปาหมู่บ้านครบทุกหมู่บ้าน
ตัวชี้วัด ๒.๒ ลุ่มน้่าส่าคัญของประเทศ ๒๕ ลุ่มน้่า มีแผนบริหาร
จัดการทรัพยากรน้่าอย่างสมดุล ระหว่างความต้องการใช้น้่ากับ
ปริมาณน้่าต้นทุน และมีการแปลงไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม
ตัวชี้วัด ๒.๓ ประสิทธิภาพการใช้น้่าในพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด ๒.๔ ประสิทธิภาพการใช้น้่าทั้งภาคการผลิตและการบริโภค
เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด ๒.๕ พื้นที่และมูลค่าความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแล้งมี
แนวโน้มลดลง
ตัวชี้วัด ๒.๖ พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้นปีละ ๓๕๐,๐๐๐ ไร่

เป้าหมายที่ ๓ สร้างคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และลด
ผลกระทบต่อสุขภาพของ ประชาชน
และระบบนิเวศ โดยให้ความส่าคัญเป็น
ล่าดับแรกกับการจัดการขยะมูลฝอย
และของเสียอันตราย ฟื้นฟูคุณภาพ
แหล่งน้่าส่าคัญของประเทศ และแก้ไข
ปัญหาวิกฤตหมอกควัน

ตัวชี้วัด ๓.๑ สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่าง
ถูกต้องและน่าไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ สัดส่วนของเสีย
อันตรายชุมชนที่ได้รับการก่าจัดอย่างถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐
และ กากอุตสาหกรรมอันตรายทั้งหมดเข้าสู่ระบบการจัดการที่
ถูกต้อง
ตัวชี้วัด ๓.๒ คุณภาพน้่าของแม่น้่าสายหลักที่อยู่ในเกณฑ์ดีเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด ๓.๓ คุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤติหมอกควันได้รับการ
แก้ไขและมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

เป้าหมายที่ ๔ เพิ่มประสิทธิภาพการ
ลดก๊าซเรือนกระจกและขีด
ความสามารถในการปรับตัว ต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีกลไก

ตัวชี้วัด ๔.๑ ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและ
คมนาคมขนส่งลดลงไม่น้อย กว่าร้อยละ ๗ ของการปล่อยในกรณี
ปกติ ภายในปี ๒๕๖๓
ตัวชี้วัด ๔.๒ ต้นทุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วย
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จัดการเพื่อลดผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในด้าน
ต่างๆ หรือในพื้นที่หรือสาขาที่มีความ
เสี่ยงจะได้รับผลกระทบสูง

ตัวชี้วัด
(บาทต่อตันคาร์บอนไดออกไซด์ เทียบเท่า) มีแนวโน้มลดลง
ตัวชี้วัด ๔.๓ แผนปฏิบัติการการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศในรายสาขา ที่จ่าเป็น เช่น การจัดการน้่า เกษตร
สาธารณสุข และป่าไม้
ตัวชี้วัด ๔.๔ การจัดตั้งกลไกภายในประเทศเพื่อสนับสนุนด้าน
การเงิน เทคโนโลยีและการเสริมสร้างศักยภาพ

เป้าหมายที่ ๕ เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัย
พิบัติ ความสูญเสีย ในชีวิตและ
ทรัพย์สินที่เกิดจากสาธารณภัยลดลง

ตัวชี้วัด ๕.๑ ระบบพยากรณ์และเตือนภัยล่วงหน้าส่าหรับภาค
เกษตรและการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติในพื้นที่เสี่ยงภัย
ตัวชี้วัด ๕.๒ สัดส่วนของพื้นที่เสี่ยงภัยที่ได้รับการจัดตั้งเครือข่าย
เฝ้าระวังภัยธรรมชาติ
ตัวชี้วัด ๕.๓ จ่านวนผู้เสียชีวติ และมูลค่าความเสียหายจากภัย
ธรรมชาติ ค่าใช้จ่ายในการชดเชยผู้ ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติใน
พื้นที่เสี่ยงภัยซ้่าซากลดลง
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ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ สู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
เป้าหมายภาพรวมคือ ผลประโยชน์ของชาติว่าด้วยความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
เป้าหมายที่ ๑ ปกป้องและเชิดชู
ตัวชี้วัด ๑.๑ จ่านวนกิจกรรมเทิดพระเกียรติและเชิดชูสถาบัน
สถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบัน พระมหากษัตริย์เพิ่มขึ้น
หลักของประเทศ
ตัวชี้วัด ๑.๒ จ่านวนกิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับโครงการ
พระราชด่าริเพิ่มขึ้น
เป้าหมายที่ ๒ สังคมมีความสมานฉันท์
ผู้เห็นต่างทางความคิดของคนในชาติ
สามารถอยู่ร่วมกัน ได้อย่างสันติ
ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไข
ปัญหาความมั่นคง

ตัวชี้วัด ๒.๑ ดัชนีความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองลดลง (ดัชนี
สันติภาพโลกของ The Institute for Economics and Peace:
IEP)
ตัวชี้วัด ๒.๒ จ่านวนผู้เสียชีวิตจากความขัดแย้งภายในประเทศลดลง
(ดัชนีสันติภาพโลก)
ตัวชี้วัด ๒.๓ จ่านวนกิจกรรมที่ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไข
ปัญหาความมั่นคงเพิ่มขึ้น

เป้าหมายที่ ๓ ประชาชนในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน มีโอกาสใน
การศึกษาและการประกอบอาชีพที่
สร้างรายได้เพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด ๓.๑ มูลค่าความเสียหายและจ่านวนการก่อเหตุร้ายที่มี
มูลเหตุจากความไม่สงบลดลง
ตัวชี้วัด ๓.๒ รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อคนและจ่านวนปีการศึกษาเฉลี่ย
ในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด ๓.๓ จ่านวนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ที่ประชาชนทุก
ศาสนาร่วมด่าเนินการเพิ่มขึ้น

เป้าหมายที่ ๔ ประเทศไทยมี
ความสัมพันธ์และความร่วมมือด้าน
ความมั่นคงในกลุ่มประเทศ สมาชิก
อาเซียน มิตรประเทศ และนานา
ประเทศในการป้องกันภัยคุกคามใน
รูปแบบต่างๆ ควบคู่ไปกับการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติ

ตัวชี้วัด ๔.๑ ดัชนีความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มขึ้น (ดัชนี
สันติภาพโลก)
ตัวชี้วัด ๔.๒ จ่านวนคดีที่เกี่ยวข้องกับภัยคุกคามข้ามชาติลดลง
ตัวชี้วัด ๔.๓ จ่านวนเหตุการณ์การกระท่าผิดกฎหมายทางทะเลลดลง
ตัวชี้วัด ๔.๔ จ่านวนคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดลดลง

เป้าหมายที่ ๕ ประเทศไทยมีความ
พร้อมต่อการรับมือภัยคุกคามทั้งภัย
คุกคามทางทหารและ ภัยคุกคามอื่นๆ

ตัวชี้วัด ๕.๑ ระยะเวลาในการระดมสรรพก่าลังเมื่อเกิดภัยคุกคาม
ตัวชี้วัด ๕.๒ อันดับความเสี่ยงจากการก่อการร้ายต่่ากว่าอันดับที่ ๒๐
ของโลก (ดัชนีความเสี่ยงของ โลกของ WEF)
ตัวชี้วัด ๕.๓ อันดับความเสี่ยงจากการโจมตีด้านไซเบอร์/ต่่ากว่า
อันดับที่ ๑๐ ของโลก (ดัชนี ความปลอดภัย
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เป้าหมายที่ ๖ แผนงานด้านความ
มั่นคงมีการบูรณาการสอดคล้องกับ
นโยบายการพัฒนา เศรษฐกิจ สังคม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัด
ไซเบอร์ของโลกของ International Telecommunication Union:
ITU)
ตัวชี้วัด ๖.๑ จ่านวนแผนงานด้านความมั่นคงที่สอดคล้องกับนโยบาย
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพิ่มขึ้น
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ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครฐั การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย
เป้าหมาย
เป้าหมายที่ ๑ ลดสัดส่วนค่าใช้จ่าย
ด้านบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการและ การให้บริการ
ของภาครัฐและประสิทธิภาพการ
ประกอบธุรกิจของประเทศ

ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด ๑.๑ อันดับประสิทธิภาพภาครัฐ จัดท่าโดยสถาบันการ
จัดการนานาชาติ อยู่ในอันดับสองของอาเซียน เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนา
ฯ ฉบับที่ ๑๒
ตัวชี้วัด ๑.๒ อันดับความยากง่ายในการด่าเนินธุรกิจ จัดท่าโดย
ธนาคารโลก อยู่ในอันดับสองของอาเซียน เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ ๑๒
ตัวชี้วัด ๑.๓ สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของรัฐต่องบประมาณ
รายจ่ายประจ่าปีลดลง

เป้าหมายที่ ๒ เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

ตัวชี้วัด ๒.๑ สัดส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละประเภทที่
ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทั้งหมดเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด ๒.๒ ข้อร้องเรียนและคดีเกี่ยวกับการด่าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นลดลง

เป้าหมายที่ ๓ เพิ่มคะแนนดัชนีการ
รับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น

ตัวชี้วัด ๓.๑ ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริตสูงกว่าร้อยละ
๕๐ เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒

เป้าหมายที่ ๔ ลดจ่านวนการ
ด่าเนินคดีกับผู้มิได้กระท่าความผิด

ตัวชี้วัด ๔.๑ จ่านวนคดีที่รัฐด่าเนินคดีกับผู้มิได้กระท่าความผิดซึ่งต้อง
ชดเชยความเสียหายลดลง
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ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
เป้าหมาย
เป้าหมายที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ใน
ภาพรวม มีเป้าหมายเพื่อ ลดความเข้ม
การใช้พลังงาน (Energy Intensity:
EI) และลดต้นทุนโลจิสติกส์ของ
ประเทศ

ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด ๑.๑ สัดส่วนการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศลดลงจาก ๘.๒๒ เป็น ๗.๗๐ พันตันเทียบเท่าน้่ามันดิบ/
พันล้านบาท ในปี ๒๕๖๔
ตัวชี้วัด ๑.๒ สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ลดลงจากร้อยละ ๑๔ เป็น
ร้อยละ ๑๒ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ โดยในส่วนของต้นทุน
ค่าขนส่งสินค้าต่่ากว่าร้อยละ ๗ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ในปี ๒๕๖๔

เป้าหมายที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านระบบขนส่ง เพื่อเพิ่ม
ปริมาณการขนส่งสินค้า ทางรางและ
ทางน้่า และเพิ่มปริมาณการเดินทาง
ด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง
รวมทั้งขยาย ขีดสามารถในการรองรับ
ปริมาณผู้โดยสารของท่าอากาศยานใน
กรุงเทพมหานครและท่าอากาศยานใน
ภูมิภาค ให้เพียงพอกับความต้องการ

ตัวชี้วัด ๒.๑ สัดส่วนปริมาณการขนส่งสินค้าทางรางต่อปริมาณการ
ขนส่งสินค้าทัง้ หมด ภายในประเทศ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๑.๔ เป็น
ร้อยละ ๔ และสัดส่วนปริมาณการขนส่งสินค้าทางน้่าต่อปริมาณ การ
ขนส่งสินค้าทั้งหมดภายในประเทศ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๑๒ เป็นร้อย
ละ ๑๕ ในปี ๒๕๖๔
ตัวชี้วัด ๒.๒ สัดส่วนของผู้ใช้ระบบรถไฟฟ้าต่อปริมาณการเดินทาง
ในเขตกรุงเทพมหานครและ ปริมณฑล จากร้อยละ ๕ เป็นร้อยละ
๑๕ ในปี ๒๕๖๔
ตัวชี้วัด ๒.๓ ความสามารถในการรองรับปริมาณผู้โดยสารโดยรวม
ของท่าอากาศยานใน กรุงเทพมหานครและท่าอากาศยานในภูมิภาค
เพิ่มขึ้นเป็น ๑๒๐ และ ๕๕ ล้านคนต่อปี ตามล่าดับ ในปี ๒๕๖๔

เป้าหมายที่ ๓ การพัฒนาระบบ
โลจิสติกส์ เพื่อให้ประเทศไทยมี
ความสามารถในการแข่งขันด้าน
โลจิสติกส์ และการอ่านวยความ
สะดวกทางการค้ามีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น ระบบ National Single
Window (NSW) สามารถเชื่อมโยง
และแลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการ
น่าเข้าส่งออกและโลจิสติกส์ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์แบบไร้กระดาษได้อย่าง
สมบูรณ์ บุคลากรด้านโลจิสติกส์ได้รับ
การพัฒนาให้มีผลิตภาพสูงขึ้น รวมทั้ง
การขนส่งสินค้าผ่านเข้า-ออก ณ ด่าน
การค้าชายแดนส่าคัญที่เชื่อมต่อกับ
โครงข่ายทางหลัก มีประสิทธิภาพมาก

ตัวชี้วัด ๓.๑ อันดับดัชนีความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์
และประสิทธิภาพการอ่านวย ความสะดวกทางการค้าดีขึ้น
ตัวชี้วัด ๓.๒ จ่านวนธุรกรรมการให้บริการการน่าเข้าและส่งออก
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็น ร้อยละ ๑๐๐ ในปี ๒๕๖๔
ตัวชี้วัด ๓.๓ ปริมาณสินค้าที่ผ่านเข้า-ออก ณ ด่านการค้าชายแดน
ที่ส่าคัญเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕ ต่อปี
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เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

เป้าหมายที่ ๔ การพัฒนาด้านพลังงาน
เพื่อเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน
ต่อปริมาณการใช้พลังงาน
ขั้นสุดท้าย และลดการพึ่งพาก๊าซ
ธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า

ตัวชี้วัด ๔.๑ สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อปริมาณการใช้
พลังงานขั้นสุดท้ายเพิ่มขึ้นจาก ร้อยละ ๑๒.๙๔ เป็นร้อยละ ๑๗.๓๔
ในปี ๒๕๖๔
ตัวชี้วัด ๔.๒ สัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าลดลงจาก
ร้อยละ ๖๕ เป็นร้อยละ ๔๗ ใน ปี ๒๕๖๔

เป้าหมายที่ ๕ การพัฒนาเศรษฐกิจ
ดิจิทัล เพื่อขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงให้ ครอบคลุมทั่วทั้ง
ประเทศ และสร้างผู้ประกอบการธุรกิจ
ดิจิทัลรายใหม่เพิ่มขึ้น รวมทั้งพัฒนา
ระบบความมั่นคง ปลอดภัยทาง
ไซเบอร์ให้มีประสิทธิภาพและ
สอดคล้องตามมาตรฐานสากลเพื่อ
รับมือภัยคุกคามทางออนไลน์

ตัวชี้วัด ๕.๑ อันดับความพร้อมใช้ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (Network Readiness Index: NRI) ดีขึ้น
ตัวชี้วัด ๕.๒ จ่านวนหมู่บ้านที่มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าถึง
เพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๓๐ เป็นมากกว่า ร้อยละ ๘๕ ในปี ๒๕๖๔
ตัวชี้วัด ๕.๓ จ่านวนผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัลเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
๑,๐๐๐ ราย ในปี ๒๕๖๔
ตัวชี้วัด ๕.๔ จ่านวนหน่วยงานภาครัฐมีระบบความมั่นคงปลอดภัย
ทางไซเบอร์ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๔๗ เป็นมากกว่าร้อยละ ๘๐ ในปี
๒๕๖๔

เป้าหมายที่ ๖ การพัฒนาด้าน
สาธารณูปการ (น้่าประปา) เพื่อขยาย
ก่าลังการผลิตน้่าประปาและกระจาย
โครงข่ายการให้บริการน้่าประปาให้
ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ และ
บริหารจัดการลดน้่าสูญเสียในระบบส่ง
น้่าและระบบจ่าหน่ายน้่า

ตัวชี้วัด ๖.๑ จ่านวนครัวเรือนในเขตนครหลวงได้รับบริการ
น้่าประปาร้อยละ ๑๐๐ ภายในปี ๒๕๖๑ และจ่านวนครัวเรือนใน
เขตภูมิภาค/เทศบาลได้รับบริการน้่าประปาครอบคลุมมากกว่า
ร้อยละ ๘๐ ในปี ๒๕๖๔
ตัวชี้วัด ๖.๒ จ่านวนหมู่บ้านทั่วประเทศได้รับบริการน้่าสะอาดร้อย
ละ ๑๐๐ ในปี ๒๕๖๔
ตัวชี้วัด ๖.๓ อัตราน้่าสูญเสียในระบบส่งและจ่าหน่ายน้่าในเขตนคร
หลวงน้อยกว่าร้อยละ ๒๐ และ ในเขตภูมิภาค/เทศบาลน้อยกว่า
ร้อยละ ๒๕ ในปี ๒๕๖๔

ขึ้น
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ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
เป้าหมาย
เป้าหมายที่ ๑ เพิ่มความเข้มแข็งด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ
ประเทศ

ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด ๑.๑ สัดส่วนค่าใช้จ่ายการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาเพิ่ม
สู่ร้อยละ ๑.๕ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ตัวชี้วัด ๑.๒ สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อ
ภาครัฐ เพิ่มเป็น ๗๐:๓๐
ตัวชี้วัด ๑.๓ สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรม
ยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศ : งานวิจัยพื้นฐานเพื่อสร้าง/
สะสมองค์ความรู้ : ระบบโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบ
มาตรฐาน เพิ่มเป็น ๕๕ : ๒๕ : ๒๐
ตัวชี้วัด ๑.๔ จ่านวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มเป็น ๒๕
คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน

เป้าหมายที่ ๒ เพิ่มความสามารถใน
การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อ
ยกระดับความสามารถการแข่งขันของ
ภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน

ตัวชี้วัด ๒.๑ อันดับความสามารถการแข่งขันโครงสร้างพื้นฐานด้าน
วิทยาศาสตร์ และด้านเทคโนโลยี จัดโดย IMD อยู่ในล่าดับ ๑ ใน ๓๐
ตัวชี้วัด ๒.๒ ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่ถูกน่าไปใช้ในการ
สร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ให้กับภาคการผลิตและบริการ และภาคธุรกิจ
มีจ่านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของผลงานทั้งหมด
ตัวชี้วัด ๒.๓ มูลค่าการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลส่าหรับ
ค่าใช้จ่ายวิจัยและพัฒนา มีจ่านวน เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐
ต่อปี
ตัวชี้วัด ๒.๔ นวัตกรรมทางสังคมและนวัตกรรมส่าหรับผู้สูงอายุและผู้
พิการทีผ่ ลิตได้เองภายในประเทศ มีจ่านวนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ๑
เท่าตัว
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ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
เป้าหมายที่ ๑ ลดช่องว่างรายได้
ตัวชี้วัด ๑.๑ ผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัวระหว่างภาคลดลง
ระหว่างภาคและมีการกระจายรายได้ที่ ตัวชี้วัด ๑.๒ สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ระดับภาคลดลง
เป็นธรรมมากขึ้น
เป้าหมายที่ ๒ เพิ่มจ่านวนเมือง
ศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่
ส่าหรับคนทุกกลุ่มในสังคม
เป้าหมายที่ ๓ พื้นที่ฐานเศรษฐกิจหลัก
มีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูง
และเป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัด ๒.๑ เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมือง
น่าอยู่เพิ่มขึ้น

เป้าหมายที่ ๔ เพิ่มมูลค่าการลงทุนใน
พื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน

ตัวชี้วัด ๔.๑ มูลค่าการลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๒๐ ตัวชี้วัด ๔.๒ สถานประกอบการที่จดทะเบียนในพื้นที่
เศรษฐกิจใหม่เพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด ๓.๑ ค่าเฉลี่ยสารอินทรีย์ระเหยง่ายในพื้นที่อุตสาหกรรมหลัก
บริเวณมาบตาพุดไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน
ตัวชี้วัด ๓.๒ ข้อร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบจากการ
ประกอบการในพื้นที่ลดลง
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ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
เป้าหมายที่ ๑ เครือข่ายการเชื่อมโยง ตัวชี้วัด ๑.๑ ความส่าเร็จของไทยในการผลักดันให้เกิดโครงข่ายความ
ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจที่ครอบคลุม เชือ่ มโยงทางด้านโลจิสติกส์ ที่ครอบคลุมทางบก ทางราง ทางน้่า
และมีการใช้ ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ ทางอากาศภายในภูมิภาค เพื่ออ่านวยความสะดวก ลดระยะเวลา
และต้นทุนในการขนส่ง
ตัวชี้วัด ๑.๒ ความส่าเร็จของการด่าเนินงานภายใต้ความตกลงว่า
ด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนใน อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้่าโขง (Cross
Border Transport Agreement: CBTA) ณ ด่านชายแดนระหว่าง
ไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
เป้าหมายที่ ๒ ระบบห่วงโซ่มูลค่าในอนุ ตัวชี้วัด ๒.๑ ดัชนีย่อยความสามารถในการบริหารจัดการ ณ
ภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียนเพิ่มขึ้น
พรมแดนของประเทศไทย ในดัชนีการอ่านวยความสะดวกทางการค้า
(Enabling Trade Index)
ตัวชี้วัด ๒.๒ มูลค่าสินค้าขั้นกลางที่ผ่านด่านชายแดนระหว่าง
ประเทศ
ตัวชี้วัด ๒.๓ มูลค่าการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับประเทศใน
ภูมิภาค
ตัวชี้วัด ๒.๔ มูลค่าการบริการของผู้ประกอบการไทยในประเทศใน
ภูมิภาค
เป้าหมายที่ ๓ ประเทศไทยเป็น
ฐานเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนที่
ส่าคัญในภูมิภาคอนุภูมิภาค อาเซียน
และเอเชีย รวมทั้งมีการพัฒนาส่วน
ขยายจากแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุ
ภูมิภาคให้ครอบคลุม ภูมิภาคอาเซียน
เอเชียตะวันออก และเอเชียใต้

ตัวชี้วัด ๓.๑ ปริมาณการขนส่งสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด ๓.๒ มูลค่าการค้าชายแดนระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาค
ตัวชี้วัด ๓.๓ มูลค่าการลงทุนของผู้ประกอบการไทยในประเทศใน
ภูมิภาค
ตัวชี้วัด ๓.๔ กฎหมายและระเบียบต่างๆ ได้รับการปรับปรุงให้เอื้อต่อ
การเป็นศูนย์กลางการผลิต การลงทุน และบริการ

เป้าหมายที่ ๔ ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วน ตัวชี้วัด ๔.๑ มูลค่าการให้ความช่วยเหลือของไทยในอนุภูมิภาคและ
การพัฒนาที่ส่าคัญทั้งในทุกระดับ
ภูมิภาค
ตัวชี้วัด ๔.๒ ความส่าเร็จของโครงการพัฒนาร่วมกันระหว่างไทยกับ
ประเทศในภูมิภาค
ตัวชี้วัด ๔.๓ ความก้าวหน้าในการด่าเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน

การจัดทาข้อมูลตั ชี้ ัด SDGs ของประเท ไทย

กอง ถิติพยากรณ์ านักงาน ถิติแ ่งชาติ
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1. กลไกการขับเคลื่อนการจัดทาข้อมูลตั ชี้ ัด SDGs
1.1

2

1. กลไกการขับเคลื่อนการจัดทาข้อมูลตั ชี้ ัด SDGs
1.2 คณะทำงำนสนับสนุนกำรขับเคลื่อนเป้ ำหมำยกำรพัฒนำที่ย่ ังยืนและกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อ
สนับสนุนกำรพัฒนำที่ย่ ังยืน (คำสั่งสำนักงำนสถิตแิ ห่ งชำติท่ ี 23/2561 ลงวันที่ 16 มกรำคม 2561)

องค์ ประกอบ ผู้อำนวยกำรสำนักงำนสถิติแห่งชำติเป็ นประธำน
ข้ ำรำชกำรสำนักงำนสถิติแห่งชำติร่วมเป็ นคณะทำงำนย่อยรำย Goal 17 Goals
อำนำจหน้ ำที่
1) ศึกษำรำยละเอียด Meta data และติดตำมกำรพัฒนำตัวชี ้วัด SDGs ที่จดั ทำโดย UN
2) ศึกษำ และประเมินสถำนกำรจัดทำตัวชี ้วัด SDGs ในระดับประเทศ พร้ อมเปรี ยบเทียบควำมสอดคล้ องกับ
ระดับสำกล
3) เป็ นผู้แทน สสช. เข้ ำร่วมประชุม สนับสนุนหน่วยงำนรับผิดชอบหลัก และหน่วยงำนที่จดั ทำข้ อมูลรำยละเอียด
Meta data
4) ประสำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้ องทังภำยในและภำยนอก
้
สสช.
5) รำยงำนผลกำรดำเนินงำนต่อคณะทำงำน
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2. รุปค ามก้า น้าการจัดทาข้อมูลตั ชี้ ัด SDGs
2.1 การติดตามค ามก้า น้าของ UN
Tier ตาม UN 17 Goals 169 Targets 244 Indicators
Tier 1

102

Tier 2

81

Tier 3

68

Tier 1 : เป็นกลุ่มที่มีนิยาม กรอบค ามคิดและ
ิธีการเก็บข้อมูล และคาน นณตั ชี้ ัดที่ชัดเจน
และ มบู ร ณ์ แ ล้ และทุ ก ประเท มี ก ารเก็ บ
ข้อมูลเป็นประจา ม่าเ มอ
Tier 2 : เป็นกลุ่มที่มีการพัฒนารายละเอียด
มบูรณ์แบบกลุ่มที่ 1 แต่ ่าข้อมูลเ ล่านี้อาจมี
การเก็บข้อมูลในบางประเท เท่านั้น
Tier 3 : เป็นกลุ่มที่ไม่มีข้อมูลและ Metadata

ข้อมูล ณ 11 พฤ ภาคม 2561
4

2. รุปค ามก้า น้าการจัดทาข้อมูลตั ชี้ ัด SDGs
2.1 การติดตามค ามก้า น้าของ UN (ณ ก.ค. 61) https://unstats.un.org/sdgs/indicators/indicators-list/

5

2. รุปค ามก้า น้าการจัดทาข้อมูลตั ชี้ ัด SDGs
2.2 ค ามก้า น้าของประเท ไทย

รุปผลการกลั่นกรอง เมื่อ มิถุนายน 2560
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2. รุปค ามก้า น้าการจัดทาข้อมูลตั ชี้ ัด SDGs
2.2 ค ามก้า น้าของประเท ไทย

รุปผลการทบท น เมื่อ เม ายน 2561
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ตั อย่างชื่อ น่ ยงานผู้รับผิดชอบ ลัก ชื่อผู้ประ าน/ผู้รับผิดชอบตั ชี้ ัดระดับประเท และผู้ประ านงาน
ขององค์กรระ ่างประเท ที่รับผิดชอบตั ชี้ ัดระดับ ากล https://unstats.un.org/sdgs/dataContacts/
เป้า มายที่ 1 ยุติค ามยากจนทุกรูปแบบในทุกที่
น่ ยงานรับผิดชอบ ลัก : กระทร งม าดไทย/กระทร งการพัฒนา ังคมและค ามมั่นคงของมนุ ย์
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3. SDG Index and Dashboards Report 2018
รายงาน SDG Index and Dashboards (http://www.sdgindex.org/reports/2018/)
• เป็นรายงานการติดตามความคืบ น้าของประเทศต่างๆ ต่อการบรรลุเป้า มาย SDGs
• ผลิตและเผยแพร่โดย Sustainable Development Solutions Network (SDSN) และ Bertelsmann Stiftung
• ปัจจุบัน ปี 2018 เป็นรายงานฉบับที่ 3 (ฉบับแรก ปี 2016)
• มีการนาเ นอ regional performance
• มีการนาเ นอ country profile 2 น้า า รับทุกประเทศที่เป็น มาชิก UN
• SDG index score มีค่า 0-100 โดย 0 แ ดงค่าแย่ที่ ุด และ 100 ค่าดีที่ ุด

SDG Index score

เปรียบเทียบคะแนนแต่ละ Goal

ระดับความก้าว น้าในแต่ละ Goal
(เขีย -เ ลือง- ้ม-แดง)

รายการตัวชี้วัดที่ถูกประเมินทั้ง มด

Trends
(ใช้ ัญลัก ณ์ลูก ร)

3. SDG Index and Dashboards Report 2018
เปรี ย บเที ย บคะแนนราย GOAL ของประเท ในกลุ่ ม อาเซี ย น
Country

1

2

3

4

5

6

Singapore

98.6

71.2

93.8

94.9

71.8

86.2

Malaysia

98.5

55.3

82.6

88.6

58.3

Vietnam

99.2

66.3

74.6

80.7

79.8

Thailand

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

90.6 92.7 87.9

nd

94.9

43.3

60.0

12.1

34.9

91.3

27.5

84.2

84.4

82.7

59.5

42.6

87.2

69.7

84.6

45.1

41.4

68.9

56.6

88.4

71.5

73.1

25.4

78.4

68.9

72.8

79.4

47.3

44.9

63.4

70.1

100.0 55.3 76.7 75.1 65.3 94.8 77.0 75.1 42.7 59.0 79.2 70.5 79.8 49.8 61.2 59.4 56.2

Philippines

96.0

51.6

59.2

83.7

71.8

83.9

64.0

68.9

26.9

35.4

71.5

82.2 91.5 54.4

51.8

61.2

51.5

Indonesia

96.3

50.4

61.6

76.9

62.1

85.9

64.1

71.1

23.7

34.9

64.5

79.3

89.1

46.7

41.8

74.1

45.7

Lao PDR

90.2

55.0

50.2

54.6

72.1

84.2

39.3

70.8

14.2

nd

70.6

78.8

86.5

nd

48.1

63.6

46.7

Cambodia

99.9

51.8

61.0

60.9

62.9

81.1

35.5

47.0

20.3

91.0

73.8

80.8

73.2

34.5

43.2

55.1

54.5

Myanmar

91.1

52.0

54.5

64.3

61.6

76.7

35.7

62.3

16.8

nd

59.5

77.6

82.8

38.3

50.1

61.1

58.5

Brunel
Darussaiam

na

na

na

na

na

na

na

na

na

na

na

na

na

na

na

na 10 na

3. SDG Index and Dashboards Report 2018
เปรี ย บเที ย บผลการจั ด อั น ดั บ SDGS ของประเท ในกลุ่ ม อาเซี ย น ปี 2016 - 2018
Country

ปี 2016

ปี 2017

ปี 2018

Singapore

19

61

43

Malaysia

63

54

55

Vietnam

88

68

57

Thailand

61

55

59

Philippines

95

93

85

Indonesia

98

100

99

Lao PDR

107

107

108

Cambodia

119

114

109

Myanmar

117

110

113

Brunel Darussaiam

na

na

na
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การประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง ”การจัดทาตั ชี้ ัดเป้า มายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเท ไทย (National Indicators)”
กลุ่มที่ 1 People, Planet และ Partnership ันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561
กลุ่มที่ 2 Prosperity และ Peaceful ันอังคารที่ 4 กันยายน 2561
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4. มติคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบฐานข้อมูล าร นเท เพื่อ นับ นุนการพัฒนาที่ยั่งยืน
(อนุกรรมการคณะที่ 3) เมื่อ ันที่ 24 พฤ ภาคม 2561

มติที่ประชุม : เ ็นชอบ(ร่าง)แนวทางการพิจารณาตัวชี้วัดเพิ่มเติม และใ ้ ช. จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อกา นดตัวชี้วัดเป้า มายการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับประเทศในบริบทประเทศไทย (National
Indicators)
กรอบตั ชี้ ัดการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับประเท ประกอบด้ ย
1) Global Indicators
2) Proxy Indicators
3) Additional/Supplementary Indicators
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5. การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ”การจัดทาตั ชี้ ัดเป้า มายการพัฒนาที่ยั่งยืนใน
บริบทประเท ไทย (National Indicators)”

ตั ถุประ งค์
1. ร้างการรับรู้และความเข้าใจแก่บุคลากรจาก น่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดทาตัวชี้วัดเป้า มายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับ ากลและในบริบท
ของประเทศไทย
2. บุคลากรจาก น่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมกันทบทวนตัวชี้วัด SDGs ใน
ระดับ ากล พร้อมกา นดทิศทางการจัดทาเป้า มายการพัฒนาที่ยั่งยืนใน
บริบทของประเทศไทย (National Indicators)
3. รวบรวมข้อคิดเ ็นและข้อเ นอแนะต่าง า รับการพิจารณาจัดทาเป้า มาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทของประเทศไทย (National Indicators)
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Q&A
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