กระบวนการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของ Post-2015 Development Agenda
 20-22 มิถุนายน 2013 : United Nations Conference on Sustainable Development at Rio De Janeiro,
Brazil หรื อ Rio+20 หารื อเกี่ย วกับแนวทางการดาเนินการต่อเนื่องกับ MGDs โดยผลการประชุม ถูก
เผยแพร่ในเอกสาร “The Future We Want1” และได้จัดตั้ง Open Working Group ทางานเกี่ยวกับ
Goals และ Targets
 กันยายน 2013 - มีนาคม 2014 : บทสรุปบันทึกทางสถิติ 29 ประเด็น (Compendium of 29 statistical
note)2 โดยผู้เชี่ยวชาญจากสานักงานสถิติแห่งชาติ และองค์กรระหว่างประเทศ ภายใต้การประสานความ
ร่วมมือของ United Nations Statistical Division: UNSD
 กันยายน 2014 - มกราคม 2015 : การสารวจโดย Friends of the Chair Group on Broader Measure
of Progress : FOC3 ท าการส ารวจความพร้ อ มของข้ อ มู ล และตั ว ชี้ วั ด ที่ จ ะน ามาวั ด SDGs และ
เป้าประสงค์ที่เสนอโดย Open Working Group โดยมี 91 ประเทศร่วมตอบแบบสารวจ
 มกราคม - มีนาคม 2015 : ตัวชี้วัด 304 ตัวได้ถูกรวบรวมและเผยแพร่ เอกสารชื่อว่า “List of proposed
preliminary indicators”4 โดยมีพื้นฐานมาจากการเสนอของผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรระหว่างประเทศ
จัดแบ่งตาม Goals และตามผลการประเมินโดยสานักงานสถิติแห่งชาติ
 25-26 กุ ม ภาพั น ธ์ 2015 : การประชุ ม กลุ่ ม ผู้ เ ชี่ ย วชาญเกี่ ย วกั บ กรอบตั ว ชี้ วั ด ส าหรั บ Post-2015
Development Agenda (EGM)5
 กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2015 : ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับตัวชี้วัดที่ถูกเสนอทั้งหมด 304
ตัวชี้วัด ทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online Consultation) โดย Major Group และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 3-6 มีนาคม 2015 : การประชุม UNSC ครั้งที่ 46 ได้อนุมัติแผนกลยุทธ์ การพัฒนาและการนากรอบ
ตัวชี้วัดไปดาเนินการ และจัดตั้ง Inter-Agency and Expert Group on SDG indicators: IAEG-SDGs
และ High-Level Group: HLG
 23-24 มีนาคม 2015 : ในการประชุมหารือภาครัฐนานาชาติ (Intergovernmental negotiations) ได้มี
การทบทวนและพิ จ ารณารายงานทางเทคนิ ค (Technical Report) 6 โดยผู้ เ ชี่ ย วชาญของหน่ ว ยงาน
สหประชาชาติ ประเมินตัวชี้วัด 304 ตัวชี้วัด ตามหลักเกณฑ์ใ นเรื่องความสามารถในการนาไปใช้ได้จริง
มีความเหมาะสม และมีความสอดคล้องกับ Goal และ Target
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 เมษายน - พฤษภาคม 2015 : หน่ วยงานต่ างๆ ถู กร้ องขอให้ จั ดส่ งข้ อมู ล Metadata และตั วชี้ วั ดที่ ต้ องการ
เปลี่ยนแปลง หรือตัวชี้วัดที่จะนามาทดแทนตัวชี้วัดเดิม และระบุตัวชี้วัดที่มีความสาคัญต่อเป้าประสงค์ที่อยู่
ในขอบข่ายงานของหน่วยงานตน
 29 พฤษภาคม 2015 : รายการตัวชี้วัด ฉบับที่ 17 ได้รับการเผยแพร่ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม
ส าหรั บ การประชุม IAEG-SDGs ครั้งที่ 1 รายการตัว ชี้วัดฉบับนี้ประกอบไปด้ว ย Metadata เกี่ยวกับ
แหล่งข้อมูลและความพร้อมของข้อมูล และผลการประเมินที่ปรากฏอยู่ใน Technical Report ตัวชี้วัดที่มี
ความเป็นไปได้สูง จะถูกไฮไลท์โดยสีฟ้า รวมถึงมีการจัดลาดับทั้งหมด 3 ลาดับ (3 Tier) ดังนี้
Tier 1 : ตัวชี้วัดที่มีระเบียบวิธีที่เป็นที่ยอมรับ และข้อมูลมีอยู่อย่างกว้างขวาง
Tier 2 : ตัวชี้วัดที่มีระเบียบวิธีที่เป็นที่ยอมรับ แต่ไม่มีความพร้อมของข้อมูล
Tier 3 : ตัวชี้วัดที่ระเบียบวิธียังไม่ได้มีการตกลงอย่างเป็นสากล
 1-2 มิถุนายน 2015 : การประชุม IAEG-SDGs ครั้งที่ 18
 7 มิถุนายน 2015 : รายการตัวชี้วัด ฉบับที่ 29 ได้รับการเผยแพร่ สาหรับรายการตัวชี้วัดฉบับนี้ได้รวบรวม
ตัวชี้วัดที่ได้รับ การนาเสนอเพิ่มเติมหรือปรับปรุง ข้อคิดเห็นหรือการแก้ไข ซึ่งเป็นผลที่ได้รับจากการ
ประชุม IAEG-SDGs ครั้งที่ 1
 7 มิถุนายน - 9 สิงหาคม : การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของภูมิภาค ประเทศสมาชิก IAEG-SDGs
และผู้สังเกตการณ์ซึ่งเป็นประเทศต่างๆ และหน่วยงานระหว่างประเทศ ตัดสินใจเกี่ยวกับการทางาน 2
ขั้นตอน (Two Stream Discussions)
 11 สิงหาคม 2015 : รายการตัวชี้วัดฉบับวันที่ 11 สิงหาคม 201510 ได้รับการเผยแพร่ สาหรับรายการ
ตัวชี้วัดฉบับนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลง Goals และ Targets ตาม “Transforming Our World: The 2030
Agenda for Sustainable Development”11 ซึ่งได้รับการเผยแพร่เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2015 โดยไม่มี
การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด
 11 สิงหาคม - 8 กันยายน 2015 : เปิดให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่างประเทศสมาชิก IAEGSDGs และประเทศผู้สังเกตการณ์ เกี่ยวกับตัวชี้วัดที่ได้นาเสนอฉบับวันที่ 11 สิงหาคม 2015 ผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์
 11 สิงหาคม - 7 กันยายน 2015 : เปิดให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างประเทศสมาชิก IAEGSDGs และภาคประชาสังคม เกี่ยวกับตัวชี้วัดที่ได้นาเสนอฉบับวันที่ 11 สิงหาคม 2015 ผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์
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รายการตัวชี้วัด ฉบับที่ 1 https://docs.google.com/file/d/0B8n3WhOaTbGVZ3JIbUQ4QlFWYjQ/view?pli=1
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 25 กันยายน 2015 : ปรับปรุงรายการตัวชี้วัดโดยรวบรวมข้อเสนอให้ปรับเปลี่ยนตัวชี้วัด และข้อเสนอ
ตัวชี้วัดเพิ่มเติมนาเสนอ IAEG-SDGs เพื่อใช้สาหรับทบทวนในการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็ นครั้ง
ต่อไป
 25 กั น ยายน 2015 : การประชุ ม United Nations Sustainable Development Summit12 โดยมี
ประเทศสมาชิก UN เข้าร่วมเพื่อรับรองวาระการพัฒนาภายหลังปี 2015 (Post-2015 Development Agenda)
และ Outcome Document “Transforming Our World”
 26-28 ตุลาคม 2015 : การประชุม IAEG-SDGs ครั้งที่ 2 เพื่อหาฉันทามติเกี่ยวกับข้อเสนอตัวชี้วัดระดั บ
โลกที่จะนาเสนอต่อคณะกรรมาธิการสถิติแห่งสหประชาชาติ (United Nations Statistical Commission:
UNSC) และประเด็นที่ยังไม่ได้รับการแก้ปัญหา
 พฤศจิกายน 2015 : กระบวนการทาตัวชี้วัด และกรอบตัวชี้วัด ให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ รวมทั้งเรื่องการนา
ตัวชี้วัดไปดาเนินการ (Implementation)
 ธั น วาคม 2015 - กุ ม ภาพั น ธ์ 2016 : จะมี ก ารประชุ ม แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ของประเทศต่ า งๆ
หน่วยงานต่างๆ และภาคประชาสังคม เกี่ยวกับการนาตัวชี้วัดไปดาเนินการ
 มิถุนายน 2015 : การประชุม UNSC ครั้งที่ 47 จะทาการทบทวนข้อเสนอตัวชี้วัด ตัดสินใจอนุมัติ และ
เตรียมแนวทางสาหรับการนาตัวชี้วัดไปดาเนินการ
 กรกฎาคม - กันยายน 2016 : Economic and Social Council: ECOSOC และ General Assembly
จะทาการตกลง และอนุมัติในข้อเสนอ
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United Nations Sustainable Development Summit http://www.un.org/sustainabledevelopment/summit/
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