
การขบัเคลือ่นการพฒันาภายใตก้รอบการพฒันาทีย่ ัง่ยนื 
(Sustainable Development Goals: SDGs) 

นางสาวลดาวัลย์ ค าภา 
รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

Thailand SDGs Forum # 3 : THAILAND SUSTAINABILITY JOURNEY 
 วันที่ 27 กันยายน 2559 ณ โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ 



ประเด็นการน าเสนอ 

MDGs และผลการด าเนินงาน 

ความเป็นมาของ SDGs  

กลไกขับเคลื่อน SDGs  

ผลการด าเนินงาน SDGs 

แนวทางด าเนินงานในระยะต่อไป 
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เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ  
Millennium Development Goals: MDGs 
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MDGs และผลการด าเนินงาน 

26/09/59 www.nesdb.go.th 4 

ลดอัตราการตาย 
ของเด็กต่ ากว่า 5 ปี 

จัดการศึกษา 
ปฐมวัยให้ทั่วถึง 

 ยงัไมบ่รรลุเป้าหมายใหเ้ด็กทกุคนไดร้บัการศกึษา

ระดบัประถม 

ขจัดความยากจน 
และความหิวโหย 

 ลดความยากจนใหเ้หลือ 1/2  ต ัง้แตปี่ 2547  

 ลดสดัสว่นประชากรหวิโหยลง 1/2 ต ัง้แตปี่ 2543 

ส่งเสริมความเท่าเทียม 
กันของชาย-หญิง 

 ขจดัความไมเ่ทา่เทียมทางเพศในการศกึษา
ระดบัประถมและมธัยมภายในปี 2548  

 ลดอตัราการตายเด็กอายุต ่ากวา่ 5 ปีลง 2/3 ภายในปี 
2558 
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 ไมส่ามารถลดอตัราสว่นการตายของมารดาลง 3/4
ในปี 2558 หรือ 31.5 ตอ่การเกดิมีชีพแสนคน 

 ชะลอและลดการแพรร่ะบาดของโรคเอดส์ภายในปี 2558 

 ดแูลรกัษาผูต้ดิเช้ือ HIV และผูป่้วย AIDS อยา่งท ั่วถงึ 

 ลดสดัสว่นประชากรทีไ่มส่ามารถเขา้ถงึแหลง่น ้าสะอาด

และสว้มทีถู่กสุขลกัษณะ1/2 ในปี 2558 

 ไมส่ามารถเพิม่สดัสว่นแมน่ ้าสายหลกัทีม่ีคณุภาพอยูใ่น

เกณฑ์ระดบัพอใชข้ึน้ไป 

 พฒันาระบบการคา้และการเงนิ แกป้ญัหาหน้ีในประเทศ

ก าลงัพฒันาผา่นนโยบายระดบัประเทศและระหวา่ง

ประเทศ 

 ไมส่ามารถรว่มมือกบับรรษทัยาด าเนินการใหป้ระเทศ

ก าลงัพฒันาสามารถเขา้ถงึยาทีจ่ าเป็นได ้

MDGs และผลการด าเนินงาน 

จัดการสิ่งแวดล้อม 
อย่างยั่งยืน 

พัฒนาสุขภาพ 
สตรีมีครรภ์ 

ต่อสู้โรคเอดส์ มาลาเรีย 
และโรคส าคัญอื่นๆ 

ส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วน 
การพัฒนาในประชาคมโลก 
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2012 
หารือรื่อง

กระบวนการ 

2013 
หารือเรื่อง

เนื้อหาสาระ 

2014 
เจรจาต่อรอง
และอภิปราย 

2015 
ข้อตกลง
ร่วมกัน  

2016 
ด าเนินการ 

Rio +20 Conference in 2012 
การประชุมเตรียมการเพ่ือเริ่มจัดท า SDGs 
 ตั้ง Open Working Group เพื่อจัดเตรียมข้อเสนอ 

SDGs เสนอต่อสมัชชาสหประชาชาติ 
 ตั้ง High Level Political Forum เพื่อให้ทิศทาง

และข้อเสนอแนะต่อการจัดท า SDGs 

UN General Assembly in September 2015 
การประชุมเพื่อรับรอง SDGs 
 Transforming Our World: the 2030 

Agenda for Sustainable Development  

2559 

กระบวนการจัดเตรียม SDGs ระดับโลก 
ปรากฏอยู่ในเอกสาร  

“เปลี่ยนโลกของเรา : วาระ 2030 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”   
“Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development”  



เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ขจัดความยากจน 
ทุกรูปแบบในทุกพื้นที่ 

ขจัดความหิวโหย บรรลุ
ความม่ันคงทางอาหาร 
สนับสนุนเกษตรกรรม

อย่างย่ังยืน 

คนมีชีวิตที่มีคุณภาพ 
และส่งเสริมสุขภาวะท่ี
ดีของคนทุกเพศทุกวัย 

การศึกษามีคุณภาพอย่าง
เท่าเทียมและครอบคลุม 
และส่งเสริมโอกาสในการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตทุกคน 

บรรลุ ความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่สตรี

และเด็กหญิง 

ใหมี้น้ าใช้ และบริหาร
จัดการน้ าและสุขาภิบาล
อย่างย่ังยืนส าหรับทุกคน 

สร้างหลักประกันให้
สามารถเข้าถึงพลังงาน
อย่างย่ังยืนในราคาที่

เหมาะสม 

การเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจที่ย่ังยืนและ
ทั่วถึง และการจ้างงาน

เต็มอัตรา 

สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานที่
รองรับต่อการเปลี่ยนแปลง 
ส่งเสริมอุตสาหกรรมและ

นวัตกรรม 

ลดความไม่เท่าเทียมทั้ง
ภายในและระหว่าง

ประเทศ 

สร้างความปลอดภัยและ
ภูมิคุ้มกันให้เมืองและ
การตั้งถิ่นฐานมนุษย์ 

ส่งเสริมรูปแบบการผลิต
และบริโภคที่ย่ังยืน 

เร่งรัดด าเนินการด้าน 
การเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศและผลกระทบ 

อนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ทรัพยากรทางทะเล และ
มหาสมุทร อย่างย่ังยืน 

ปกป้อง ฟื้นฟูและ
ส่งเสริมการใช้ระบบ

นิเวศน์บนบกอย่างยั่งยืน 

ส่งเสริมสังคมที่สงบสุข  
ทุกคนเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรม สร้างสถาบันที่มี

ความรับผิดชอบ 

เสริมสร้างความ
แข็งแกร่งของกลไก

ด าเนินงานและหุ้นส่วน
ความร่วมมือระดับโลก 

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



ความส าคัญของ SDGs ต่อการพัฒนาประเทศ 

กรอบแนวทางหลัก 
ในการพัฒนาประเทศ  

ตั้งแต่แผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2540 

เป็นต้นมา ภายใต้หลัก
ปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียง 

กติกาสากลของโลก 
ที่นานาประเทศยอมรับ 

และร่วมกันผลักดันให้
น าไปสู่การปฏิบัติ 

สามารถเปรียบเทียบ
ระหว่างประเทศได้ 

โอกาสสร้างความต่อเนื่อง
ของการพัฒนาอย่างยั่งยืน
จาก MDGs สู่ SDGs 
ซึ่งค านึงถึงการพัฒนาที่
สมดุลทั้ง 3 มิติ คือ 
เศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 

โอกาสพัฒนา 
ความร่วมมือ 
ระหว่างประเทศ 
เพื่อขับเคลื่อนการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนไปสู่
การปฏิบัติได้อย่างเป็น
รูปธรรม 



คณะรฐัมนตร ี

    

คณะกรรมการ 
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

อนุกรรมการ   
ขับเคลื่อนเป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืน 

บูรณาการการด าเนินงานและจัดล าดับความส าคัญในการขับเคลื่อน 
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ปรับปรุงกลไก มาตรการด้านเศรษฐศาสตร์ สังคมและกฎหมาย เพื่อส่งเสริม 
การพัฒนาที่ยั่งยืน 

คณะท างาน 

คณะท างาน 

คณะท างาน 

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

1 2 3 

1 

2 

3 

อนุกรรมการ  
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ 
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน 

อนุกรรมการ  
ส่งเสริมความเข้าใจและประเมิน 
ผลการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 



หน่วยงานรับผิดชอบ SDGs 17 เป้าหมาย 
ขจัดความยากจนทุกรูปแบบใน
ทุกพื้นที่ 

สร้างหลักประกันให้คนมีชีวิตที่มี
คุณภาพ และส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของ
คนทุกเพศทุกวัย 

ขจัดความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทาง
อาหาร ปรับปรุงโภชนาการและ
สนับสนุนเกษตรกรรมอย่างย่ังยืน 

สร้างหลักประกันให้ การศึกษามีคุณภาพ
อย่างเท่าเทียมและครอบคลุม และส่งเสริม
โอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับทกุคน 

บรรลุ ความเท่าเทียมระหว่างเพศ และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สตรีและ
เด็กหญิง 

สร้างหลักประกันให้มีน้ าใช้ และมีการ
บริหารจัดการน้ าและสุขาภิบาลอย่าง
ยั่งยืนส าหรับทุกคน 

มท. พม. 

กษ. 

สธ. 

ศธ. 

พม. 

ทส. กษ.  
มท. 

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

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

กษ. คค. ทส. มท. ศธ.  
สตช. สสช. สกว. 

มท. รง. พม. วธ. กก. 
ตชด. สกว. สสช. 

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

สธ. อก. วท. (สสนก.)  
สกว. สสช. 



หน่วยงานรับผิดชอบ SDGs 17 เป้าหมาย 

ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่
ยั่งยืนและทั่วถึง และการจ้างงานเต็ม
อัตรา และงานที่มีคุณค่าส าหรับทุกคน 

สร้างหลักประกันให้สามารถเข้าถึง
พลังงานอย่างย่ังยืนในราคาท่ีเหมาะสม 

สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานที่ต้านทานและ
รองรับต่อการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริม
อุตสาหกรรมและนวัตกรรม 

ลดความไม่เท่าเทียมทั้งภายในและ
ระหว่างประเทศ 

สร้างความปลอดภัยและภูมิคุ้มกันให้
เมืองและการตั้งถิ่นฐานมนุษย์ 

ส่งเสริมรูปแบบการผลิตและบริโภคที่
ยั่งยืน 

พน. มท. 

สศช.  
กค. รง. 

คค. อก. 

สศช.  
พม. 

มท. พม. 

ทส. 

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

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

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

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

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

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

ปกป้อง ฟื้นฟูและส่งเสริมการใช้ระบบ
นิเวศน์บนบกอย่างย่ังยืน 

ส่งเสริมสังคมที่สงบสุข ทุกคนเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรม สร้างสถาบันที่มี
ความรับผิดชอบและมีประสิทธภิาพ 

อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรทาง
ทะเล และมหาสมุทร อย่างย่ังยืน 

เสริมสร้างความแข็งแกร่งของกลไก
ด าเนินงานและหุ้นส่วนความร่วมมือ
ระดับโลก 

ยธ. มท. 
พม. 

กต. กค. 
พณ. 

ทส. 

ทส. 

ทส. 

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

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

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

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

วท. พม. ทก.  
สศช. สกว.สสช. 



Template ของ Roadmap ขับเคลื่อน SDGs 1 2 

3 

4 

ความเร่งด่วน 
ในการแก้ไขปัญหา  

สถานะของแผนแม่บท แผน
ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
Flagship มาตรการรองรับ 
การขับเคลือ่น SDGs 

สถานภาพปัจจุบันของ
เป้าหมาย ตัวชี้วัด  

ความท้าทายของเป้าหมาย  
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และเน้นความยั่งยืน

ที่เชื่อมโยงกับ 5 เรื่องส าคัญคือ  

นโยบายของรัฐบาล  
 ยุทธศาสตร์ชาติร 20 ปี 
 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
 วาระปฏิรูปประเทศ 
 Roadmap ของรัฐบาล 



12 8 1 3 - 

14 11 1 2 - 

26 17 - 9 - 

11 5 - 6 - 

14 8 1 5 - 

11 7 2 2 - 

6 4 1 1 - 

17 8 1 8 - 

12 10 1 1 - 

11 6 - 5 - 

15 6 2 6 1 

13 3 - 10 - 

7 4 - 1 2 

10 3 3 3 1 

14 3 - 11 - 

23 10 - 13 - 

25 6 1 17 1 

241 119 14 103 5 

สถานภาพข้อมูลและตัวชี้วัด SDGs ของไทย 

UN  
ก าหนด 

UN  
ก าหนด 



การด าเนินงานในระยะต่อไป 
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ปรับปรุง Roadmap การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในแต่ละเป้าหมาย 
ใหส้มบูรณ์ รวมทั้งจัดล าดับความส าคัญของเป้าหมายและเป้าประสงคก์ารพัฒนาท่ียั่งยืน  

เผยแพร่องค์ความรู้การขับเคลื่อนการน าใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ส่งผลต่อ 
การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 

เตรียมความพร้อมด้านระบบข้อมูลและสารสนเทศ  ทบทวนสถานะและความพร้อมของข้อมูล 
ก าหนดแนวทางการติดตามประเมินผลการขับเคลื่อน SDGs โดยใช้ระบบแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูล 

การประชุมอนุกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 3/2559  
เดือนตุลาคม 2559  

การประชุม กพย. ครั้งที่ 1/2559 ประมาณเดือนตุลาคม 2559 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดล าดับความส าคัญเป้าหมายและเป้าประสงค์การพัฒนาที่
ยั่งยืน ภาคเอกชน เดือนตุลาคม 2559 



   

    

     

     

 

  

    

 

 

 

ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ในแผนฯ 12 และ SDGs 17 เป้าหมาย 




