สรุปความเป็นมาของวาระการพัฒนาภายหลังปี ค.ศ. 2015 (The Post-2015 Development Agenda)
และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
วาระการพัฒนาการพัฒนาภายหลังปี ค.ศ. 2015 (The Post-2015 Development Agenda) ริเริ่มโดย
สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาติ (United Nations General Assembly) ปี 2010 เป็นการดาเนินการต่อเนื่องจาก
แถลงการแห่ ง สหั ส หวรรษ (Millennium Declaration) เพื่ อ ประเมิ น เป้ า หมายการพั ฒ นาแห่ ง สหั ส วรรษ
(Millennium Development Goals: MDGs) และกระตุ้นให้ประเทศต่างๆ พัฒนาประเทศเพื่อขจัดความยากจน
ความหิวโหย ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ความเท่าเทียม เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดูแลสิ่งแวดล้อม และ
พร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ อีกทั้งเพิ่มเนื้อหาการพัฒนาที่ยั่งยืนให้ครอบคลุมโดยยึดถือหลักสาคัญว่า
“No one left behind”
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ริเริ่มจากการะประชุม Rio+20
โดยปรากฎอยู่ในผลการประชุมที่มีชื่อว่า “The Future We Want” ทั้งนี้เพื่อเป็นการต่อเนื่องจาก MDGs ซึ่งจะ
สิ้ น สุ ดในปี ค.ศ. 2015 ในการนี้ มีการจั ดตั้ง Open Working Group on Sustainable Development Goals:
OWG) เพื่อดาเนินการจัดทาเป้าหมาย (Goals) และเป้าประสงค์ (Targets) ขึ้น
OWG ประกอบไปด้วยประเทศต่างๆ 70 ประเทศ แบ่งเป็น 30 กลุ่มประเทศ โดยประเทศไทยจัดอยู่ กั บ
ราชอาณาจักรภูฏาน และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียตนาม OWG มีหน้าที่ในการจัดทาข้อเสนอ Goals และ Targets
โดยได้รับข้อมูลสนับสนุนการทางานจากระบบสนับสนุนทางเทคนิคของสหประชาชาติ (UN System Technical
Support Team: TST) โดยข้อเสนอ Goals และ Targets เสร็จสิ้ นในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 2014 เสนอในการ
ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ครั้งที่ 68 (68th United Nations General Assembly: UNGA)
กระบวนการจัดทาตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal Indicators:
SDGs indicators) เริ่มดาเนินการภายหลังจากได้ข้อเสนอ Goals และ Targets โดย คณะกรรมาธิการด้านสถิติ
แห่งสหประชาชาติ (United Nations Statistical Commission: UNSC) ได้รวบรวมตัวชี้วัดที่ได้รับการเสนอจาก
หน่วยงานเฉพาะด้าน และหน่วยงานสหประชาติอื่นๆ จัดทาเป็นรายการตัวชี้วัดขั้นต้นที่ถูกนาเสนอ (List of proposed
preliminary indicators) พ ร้ อ ม เ อ ก ส า ร ค ว า ม เ ป็ น ม า ข อ ง ตั ว ชี้ วั ด (Background of List of proposed
preliminary indicators)
การประชุ ม UNSC ครั้ ง ที่ 46 ได้ มี ม ติ ใ ห้ จั ด ตั้ ง Inter-agency and Expert Group on SDGs มี ห น้ า ที่
จั ดทาตัว ชี้วัดระดับ โลก (ตัว ชี้วัดระดับ ภูมิภ าค และระดับประเทศ ประเทศต่างๆ ดาเนินการร่ว มกัน) รวมถึง
มอบหมายให้ Bureau of the United Nations Statistical Commission จั ด ท ารายงานทางเทคนิ ค เกี่ ย วกั บ
ต ัว ชี ้ว ัด ( Technical report by the Bureau of the United Nations Statistical Commission (UNSC)
on the process of the development of an indicator framework for the goals and targets of the
post-2015 development agenda) โดยให้หน่วยงานสถิติประเทศต่างๆ ร่วมกันประเมินตัวชี้วัดตาม 3 ลักษณะ
คื อ สามารถน าไปใช้ ไ ด้ จ ริ ง ในทางปฏิ บั ติ (Feasibility) มี ค วามเหมาะสม (Suitable) และ มี ค วามสอดคล้ อ ง
(Relevant) โดยแต่ละระดับกาหนดคะแนนเป็นตัวอักษร A-C ในแต่ละลัษณะตามลาดับ ผลสรุปการประเมินจะถูก
นาเข้าสู่การประชุม IAEG-SDGs ครั้งที่ 1
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ในขณะที่กระบวนการจัดทาตัวชี้วัดระดับโลก โดย IAEG-SDGs กาลังดาเนินไป The post-2015 ก็ก้าวเข้า
สู่ขั้นตอนการลงมติเห็นชอบผ่านการประชุม United Nations Summit to adopt the post-2015 development
agenda ระหว่างวันที่ 25-27 กันยายน 2558 ณ สานักงานใหญ่สหประชาชาติ นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ในขณะเดียวกัน
กระบวนการหารือกับนานาชาติเกี่ยวกับตัวชี้วัด SDGs เพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับการประชุม IAEG-SDGs ครั้งที่
2 ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 26-28 ตุลาคม 2558 ณ กรุงเทพมหานคร มีการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อให้ประ
เทศต่างๆ ได้พิจารณาตัวชี้วัดระดับโลกร่วมกัน สาหรับประเทศไทย นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้
เข้าร่วมการประชุมสหประชาชาติระดับผู้นา เพื่อรับรองวาระการพัฒนาภายหลังปี ค.ศ. 2015 (United Nations
Summit to adopt the post-2015 development agenda)
กระบวนการในลาดับต่อไป
การประชุม IAEG-SDGs ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 26-28 ตุลาคม 2558 ณ กรุงเทพมหานคร เพื่อคัดเลือก
ตัวชี้วัดระดับโลก จัดทาเป็นข้อ เสนอตัวชี้วัดนาเข้าสู่ การประชุม UNSC ครั้งที่ 47 โดย UNSC จะพิจารณาเพื่อให้
การยอมรับข้อเสนอ และนาเข้าสู่กระบวนการพิจารณาโดยรัฐบาลนานาประเทศ โดยมี คณะมนตรีเศรษฐกิจและ
สั งคมแห่ งสหประชาชาติ (Economic and Social Council: ECOSOC) และ UNGA ดาเนินการ กระบวนการ
คัดเลือกและอนุมัตืตัวชี้วัดอย่างเป็นทางการจะเสร็จสิ้นลงในเดือนกันยายน 2559
การดาเนินการเกี่ยวกับตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs Indicators) ของสานักงานสถิติแห่งชาติ
1. จัดทาการแปลตัวชี้วัดที่ปรากฎอยู่ในเอกสาร List of proposed preliminary indicators และ
Background of List of proposed preliminary indicators
2. จัดทาผังรายการตัวชี้วัด SDGs
3. เปรียบเทียบตัวชี้วัด SDGs และตัวชี้วัด MDGs
4. หาความสอดคล้องของรายการสถิติทางการ และตัวชี้วัด SDGs
5. หาความสอดคล้องของตัวชี้วัดความร่วมมือลุ่มแม่น้าโขง และตัวชี้วัด SDGs
6. หาความสอดคล้องของชุดข้อมูลความเหลื่อมล้า และตัวชี้วัด SDGs
7. จัดตั้งคณะทางานพิจารณาและสนับสนุนข้อมูลตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีหน้าทีด่ ังนี้
 ศึกษาและพิจารณาสถานะตัวชี้วัด SDGs (ข้อมูลตัวชี้วัด SDGs, หน่วยงานรับผิดชอบ
และสาขาที่เกี่ยวข้อง)
 พิจารณาความเกี่ยวข้องและความสัมพันธ์ของตัวชี้วัด SDGs กับคณะอนุกรรมการสถิติ
รายสาขา หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 เสนอความเห็นเกี่ยวกับรายละเอียดของตัวชี้วัด SDGs ให้ผู้อานวยการสานักงานสถิติ
แห่งชาติทราบ
8. ติดตามความก้าวหน้าของกระบวนการจัดทาตัวชี้วัด SDGs และปรับปรุงผังรายการตัวชี้วัดอย่าง
สม่าเสมอ
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9. ร่วมประชุม Monitoring the Sustainable Development Goals: Meeting to identify AsiaPacific regional and sub-regional priorities เพื่อแบ่งปันประสบการณ์การทางานเกี่ยวกับ
ตัว ชี้วัด SDGs และการพิจารณาร่ว มกันของประเทศสมาชิกภูมิภ าคเอเชีย -แปซิฟิก เกี่ยวกับ
ตัวชี้วัดระดับโลก และระบุประเด็นการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านสถิติ
10. ร่วมประชุม Regional Workshop on ICPD-based Indicator Proposals for the Post-2015
Sustainable Development Goals เพื่อการพิจารณาร่วมกันของประเทศสมาชิกภูมิภาคเอเชียแปซิ ฟิ ก เกี่ ย วกั บ ตั ว ชี้ วั ด SDGs ที่ ก องทุ น ประชากรแห่ ง สหประชาติ (United Nations
Population Fund: UNFPA) นาเสนอ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่อยู่บนพื้นฐานของการประชุมนานาชาติ
ว่ า ด้ ว ยเรื่ อ งประชากร และการพั ฒ นา (International Conference on Population and
Development) และระบุประเด็นการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านสถิติ การประชุมดังกล่าว
เป็ น การต่ อ เนื่ อ งจากการประชุ ม Monitoring the Sustainable Development Goals:
Meeting to identify Asia-Pacific regional and sub-regional priorities
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