
นางสาวลดาวัลย์ ค าภา  
รองเลขาธิการฯ 

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ

วันที่ 31 พฤษภาคม 2560  
ณ โรงแรมทีเค พาเลซ หลักสี่ กรุงเทพฯ 

ยุทธศาสตรช์าต ิ 

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที่ 12 

และการด าเนินการท่ีส าคญัของภาครฐัในการขบัเคล่ือน

เป้าหมายการพฒันาท่ียัง่ยนื  
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  ประเด็นน ำเสนอ 

กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 

กลไกขับเคลื่อน SDGs และผลการด าเนินงาน 
SDGs ของประเทศไทย 

แนวทางการด าเนินงานในระยะต่อไป  

SDGs กับการประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือวางแผนพัฒนาจังหวัด/
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

1  

2  

3  

4  

5  
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#กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)  

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์  
“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  

เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา 
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข 
และตอบสนองตอบต่อการบรรลุ 

ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาต ิ

ความมั่นคง 

1 2 3 

4 5 6 

การสร้างความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน 

การสร้างโอกาส 
ความเสมอภาคและ

เท่าเทียมกันทางสังคม 

การสร้างการเติบโต 
บนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการ

บริหารจัดการภาครัฐ 
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ยุทธศาสตร์ 

ประเทศอาเซียนและ
ประชาคมโลก การเมือง ภัยคุกคามจาก

ภายนอก 

ความมั่นคง 

มีเสถียรภาพ ลด/ป้องกัน เชื่อมั่น 

#ประเทศไทยป ี2579 
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#ประเทศไทยป ี2579 

≤10 ยุทธศาสตร์ 

อันดับความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

ประเทศรายได้ระดับสูง 

13,000 
ดอลลาร์ สรอ./ปี 

การขยายตัว
GDP 

5-6% 

การสร้างความสามารถในการแขง่ขัน 
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#ประเทศไทยปี 2579 

ยุทธศาสตร์ 

วัยสูงอาย ุคนทุกช่วงวัย 

มีสุขภาวะที่ดี 
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

คุณภาพการศึกษา 

การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

เด็กมีความรู ้
สอดรับกับทักษะ 
ในศตวรรษที่ 21 

มีความสุข 
มีรายได้พอเพียง 
ในการด ารงชีวิต 
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ยุทธศาสตร์ 

การสร้างโอกาสความเสมอภาค 
และเท่าเทียมกันทางสังคม 

ลดความเหลื่อมล  าทางสังคม 

0.36 
ค่าสัมประสิทธิ์ 

ความไม่เสมอภาค  
(Gini Coefficient)  

ด้านรายได้ 

10% รวยสุด/ 
พื นที่มากสุด 

10% จนสุด/ 
พื นที่น้อยสุด 

36.81% 
ของรายได้ทั งหมด 

1.06% 
ของรายได้ทั งหมด 

∆=34.9 เท่า 

฿ 

#ประเทศไทยป ี2579 
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ยุทธศาสตร์ 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก สัดส่วนพื นที่ป่าไม้ 

40% 
ของ 

พื นที่ประเทศ 

ลดลง 

20-25% 

การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

#ประเทศไทยป ี2579 
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ยุทธศาสตร์ 

กฎหมาย ระเบียบ 
และข้อบังคับ การให้บริการประชาชน อันดับคอร์รัปชัน

ในอาเซียน 

2 

การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

Digital Service 
เต็มรูปแบบ 

ชัดเจน  
ทันสมัย  
เป็นธรรม 

#ประเทศไทยป ี2579 
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แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิ

ฉบบัที1่2  
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#หลักการส าคัญของแผนฯ 12 

น าไปสู่การปฏิบัติให้เกิด 
ผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง 
ใน 5 ปี และต่อยอด คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา 

วิสัยทัศน์ภายใต้ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

เป้าหมายอนาคต 
ประเทศไทยป ี2579 

หลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพ่ือให้เกิดบูรณาการการพัฒนาใน
ทุกมิติอย่างสมเหตุสมผล  

มีความพอประมาณ และมีระบบ
ภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการ

ความเสี่ยงที่ดี  
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#ประเทศไทยปี 2564 

ยุทธศาสตร์ 

แผนปฏิรูป 

Thailand 4.0 
ยุท

ธศ
าส

ตร
์ แผนฯ12 SDGs ประชารัฐ 



6-6-4 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สู่ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ความมั่นคง 
  

สร้างความสามารถ 
ในการแข่งขัน  

พัฒนาและเสรมิสรา้ง 
ศักยภาพคน  

สร้างโอกาสความเสมอภาค 
และเท่าเทียมกันทางสังคม 

สร้างการเติบโตบนคุณภาพ 
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

การปรับสมดุลและพัฒนา 
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

ความมั่นคง 
 

การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
และแข่งขนัได้อย่างยั่งยืน 

การสร้างความเป็นธรรม 
ลดความเหลื่อมล  าในสังคม 

การเสริมสร้างและพัฒนา 
ศักยภาพทุนมนุษย์ 

การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิงแวดล้อม
เพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน  

การเพ่ิมระสิทธิภาพและ
ธรรมาภิบาลในภาครัฐ 

การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน
และระบบโลจิสติกส์ 

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิจัยและนวัตกรรม 

การพัฒนาภูมิภาค เมือง 
และพื นที่พิเศษ  

การต่างประเทศ ประเทศ
เพ่ือนบ้าน และภูมิภาค    

#ประเทศไทยปี 2564 



31 พฤษภาคม 2560  www.nesdb.go.th  14 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์

ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

“คนไทยใฝ่ดี มีวินัย สร้างสรรค์นวัตกรรม พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน” 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

IQ ไม่ต่ ากว่า
เกณฑ์

มาตรฐาน 

70% 

เด็ก 70% EQ  
ไม่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 

     + 500  

PISA การอ่านเพ่ิมเป็น 

      85%  

การคลอดในผู้หญิงกลุ่ม 
 อายุ 15-19 ปี 

คดีอาญา 
ลดลง 

ลดลง 

ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมี
การพัฒนาทักษะทางสมอง
และทักษะทางสั งคมที่
เหมาะสม 

พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
คิดสร้ างสรรค์  ทักษะการ
ท างานและการใช้ชีวิตที่พร้อม
เข้าสู่ตลาดงาน 

ลดปัจจัยเสี่ยงด้าน
สุขภาพและให้ทุก
ภาคส่ วนค า นึ ง ถึ ง
ผลกระทบต่อสุขภาพ 

ผลักดันให้สถาบัน
ทางสังคมมีส่วนร่วม
พัฒนาประเทศอย่าง
เข้มแข็ง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 

การสร้างความเป็นธรรม 
และลดความเหลื่อมล  าในสังคม 

ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

“ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง สร้างสังคมเป็นธรรมและเข้มแข็ง” 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล  าในสังคม 

แนวทาง เป้าหมาย 

เพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มี
รายได้ต่ าสุดให้เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ 

 - การเข้าถึงการศึกษา     - ปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษี 
 - จัดบริการด้านสุขภาพ   - เพิ่มเบี้ยคนพิการและเบี้ยผู้สูงอายุ 
 - มีท่ีดินท ากินของตนเอง  

40% 

กระจายการให้บริการภาครัฐ
ทั งด้านการศึกษา สาธารณสุข 
และสวัสดิการที่มีคุณภาพให้
ครอบคลุมและทั่วถึง 

การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
- สร้างและพัฒนาผู้น าชุมชน  
- ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดวัสดิการ 
- ส่งเสริมให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้      
บริการ และจัดการทรัพยากร 

รายได้เฉลี่ยของประชากรที่
จนที่สุด 40% เพิ่มขึ นปีละ 

15% 
+ 

อัตราการเข้าเรียนในระดับการ 
ศึกษาขั นพื นฐานเท่ากับร้อยละ 90  

90% 

เพิ่ มศั กยภาพชุ มชนและ
เศรษฐกิจฐานรากให้มีความ
เข้มแข็ง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 

การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ 
และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

“พัฒนาเศรษฐกิจให้เข้มแข็งและทั่วถึง เพื่อมุ่งสู่การมีรายได้สูง 
อย่างมีเสถียรภาพ เป็นธรรม และยั่งยืน ด้วยนวัตกรรม” 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน การสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขา 

เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ย 
 5% 

รายได้ต่อหัวเป็น 
  
ในปี 2564  
8,200USD 

ผลิตภาพการผลิตของ
ปัจจัยการผลิตโดยรวม 

ต่อป ี

2.5% ต่อปี 

กรอบอัตราเงินเฟ้อ 

2.5 ± 1.5 

ภาคเกษตร อุตสาหกรรมและบริการ  

ขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 

3%/4.5%/6% 

เกษตรกรมีรายได้เงินสดสุทธิ 

59,460 bath 
ต่อครัวเรือน 

พื นท่ีที่ได้รับการพัฒนาสู่
เมืองอุตสาหกรรมนิเวศ 

จ านวน 15 พื นที่ 

ไม่ต่ ากว่า 3 ล้านล้านบาท 
รายได้จากการท่องเที่ยว 

 ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้า
สู่ระบบมาตรฐาน 

 ต่อยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมที่มี
ศั ก ย ภ า พ ปั จ จุ บั น เ พ่ื อ ย ก ร ะ ดั บ ไ ป สู่
อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง 

 วางอนาคตรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรม 
 เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันใน

เชิงธุรกิจของภาคบริการ 
 ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบเพ่ือ

ส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรมและอ านวยความ
สะดวกการค้าการลงทุน  

 เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการเงินและ
สถาบันการเงินทั้งในตลาดเงินและตลาดทุน
ให้ ส ามารถสนับสนุนการขยายตั วทาง
เศรษฐกิจ ลดต้นทุนในการให้บริการ 

แนวทางการพัฒนาที่มีความส าคัญสูง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 

การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

“คืนสมดุลสู่ธรรมชาติ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

พัฒนาหลักเกณฑ์การปรับปรุงแผนที่แนว 
เขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ (One Map)  

เพิ่มพื นท่ีป่าเศรษฐกิจเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ร้อยละ 15 ของพื้นที่ประเทศ โดยส่งเสริม
การปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว 

เร่งรัดให้มีการประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติ
ทรัพยากรน้ า พ.ศ. ....  และแผนบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ า 

ผลักดันกฏหมายและกลไกเพื่อการคัดแยก
ขยะ สนับสนุนการแปรรูปเป็นพลังงาน 

ปรั บปรุ ง กฎหมายและพั ฒนา
โครงสร้างพื นฐานเมืองเพื่อรองรับการ
เติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

พัฒนามาตรการและกลไกเพื่อ
สนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก
ในทุกภาคส่วน 

40% 

350,000 

75% 

+ 

7% 
+ 

พื นที่ป่าไม้ 40% 
ของพื นที่ประเทศ 

เพิ่มพื นที่
ชลประทาน ปีละ 
350,000 ไร ่

ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับ
การจัดการอย่างถูกต้อง 
75% +  

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน
ภาค   พลังงาน และคมนาคม
ขนส่งลดลง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 

การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ 
เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 

ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

“เสริมสร้างพ้ืนฐานที่มั่นคงในการพัฒนาประเทศ” 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนา
ประเทศ สู่ความมั่งคั่ง และยั่งยืน 

ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษตัริย์ 

สังคมมีความสมานฉันท์ 

ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ประเทศไทยมีความพร้อมต่อการรับมือภัย
คุกคามทางทหาร  

ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือ
ด้านความมั่นคงในกลุ่มประเทศนานาประเทศ 

เสริมสร้างความปรองดองของคนใน
ชาติและมีกลไกในการตรวจสอบและ
พัฒนาภาคการเมือง 

ป้องกันและแก้ ไขปัญหา
ความ ไม่ ส งบ ในจั ง หวั ด
ช า ย แ ด น ภ า ค ใ ต้  โ ด ย
ก ร ะ บ ว น ก า ร สั น ติ สุ ข
แ น ว ท า ง สั น ติ วิ ธี แ ล ะ
กระบวนการมีส่วนร่วมของ
ป ร ะ ช า ช น ใ น พื น ที่ บ น
พื น ฐ า น ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง
ทางอัตตลักษณและชาติ
พันธุ์  

พัฒนาเสริมสร้าง
ศักยภาพการป้องกัน
ประเทศ   

ส่งเสริมความร่วมมือกับ
ต่างประเทศด้านความ
มั่นคง 

อันดับความเสี่ยงจากการก่อการร้ายต่ ากว่า
อันดับที่ 20 ของโลก  

อันดับความเสี่ยงจากการโจมตีด้านไซเบอร์
ในต่ ากว่าอันดับที่ 10 ของโลก 

แนวทาง 

สร้างจิตส านึกของคนในชาติให้มีความหวงแหน 
และธ ารงรักษาสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ 

เป้าหมาย 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 

การบริหารจัดการในภาครัฐ  
การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ  

และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

“ประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส เป็นธรรม” 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิ
ชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

IMD 2nd  
of ASEAN 

อปท.  
ได้รับรางวัลการ 
บริหารจัดการที่ดี 

ปรับปรุงโครงสร้าง 
หน่วยงาน  
บทบาท  

ภารกิจ 

คุณภาพบุคลากรภาครัฐ 

ปรับปรุงกระบวนการ 
งบประมาณ  

สร้างกลไกในการติดตาม
ตรวจสอบการเงินการ
คลังภาครัฐ  

ป้องกันและปราบปราม ปฏิรูปกฎหมาย 

การทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 

สูงกว่า50%  

ดัชนีรับรู้ 
การทุจริต (CPI) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 

การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน 
และระบบโลจิสติกส์ 

ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

“โครงสร้างพ้ืนฐานก้าวไกล พัฒนาไทยสู่ทศวรรษหน้า” 
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ยุทธศาสตร์ที่  7 การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ 

ลดความเข้มการใช้  
พลังงานอยู่ท่ี  

7.7 

ลดต้นทุนโลจิสติกส์เป็น  
12 % ของ GDP  

ปริมาณสินค้าเข้า-ออก  
ณ ด่านชายแดน 
ไม่น้อยกว่า 5%  

ขยายโครงข่าย
อินเทอร์เน็ตให้ได้  

85%  
ของหมู่บ้านทั่วประเทศ 

ขยายก าลังการผลิต
น  าประปา  

กระจายโครงข่าย
น  าประปา 

เขตนครหลวง100% 

แนวทาง 

การพัฒนาโครงสร้าง
พื นฐานคมนาคมขนส่ง 
พั ฒ น า ข น ส่ ง ท า ง ร า ง  ข น ส่ ง
สาธารณะ โครงข่ายถนน ขนส่งทาง 
อากาศ ขนส่งทางน้ า 

ก า ร พั ฒ น า
ระบบโลจิสติกส์ 
พัฒนามาตรฐานการบริหาร
จัดการโลจิสติกส์ การอ านวย
ความสะดวกทางการค้า 

ก า ร พั ฒ น า ด้ า น
พลังงาน 
เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน  
การใช้พลังงานทดแทน ส่งเสริม
ไทยเป็นศูนย์กลางพลังงาน 

การพัฒนาเศรษฐกิจ
ดิจิทัล 
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ทางธุรกิจ  สร้างความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์  
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ยุทธศาสตร์ที่ 8 

การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย  
และนวัตกรรม 

ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

“รุกไปข้างหน้าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม” 
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 ส่งเสริมการลงทุน R &D ผลักดันในเชิงพาณิชย์
และเชิงสังคม  ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุ่ม
เทคโนโลยีที่ไทยมีศักยภาพ   พัฒนาตลาด
เทคโนโลยีและนวัตกรรมไทย เสริมสร้างระบบ
การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 

 พัฒนาให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี 
ส่ ง เสริมการสร้ างสรรค์นวัตกรรมด้ านการ
ออกแบบและการจัดการธุรกิจ 

 พัฒนาสภาวะแวดล้อมของ วทน . ทั้ งด้าน
บุคลากร  โครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และการบริหารจัดการ  

ยุทธศาสตร์ที่  8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

แนวทาง เป้าหมาย 

เพิ่มอันดับความสามารถการแข่งขัน
โครงสร้างพื้นฐาน วทน. ให้อยู่ ใน
ล าดับไม่เกิน 30 

เพิ่มสัดส่วนค่าใช้จ่ายการลงทุน 
เพื่อการวิจัยและพัฒนาสู่ร้อยละ 1.5 ของ GDP  

สัดส่วนการลงทุน R&D  
เอกชนต่อรัฐเป็น 70:30 

25 คน :10,000 คน  

บุคลากรด้าน R &D =  



31 พฤษภาคม 2560  www.nesdb.go.th  30 

ยุทธศาสตร์ที่ 9 

การพัฒนาภาค เมือง และพื นที่เศรษฐกิจ 

ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

“กระจายความเจริญสู่ภูมิภาคอย่างสมดุล” 
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ยุทธศาสตร์ที่  9  การพัฒนาภาค เมือง และพื นที่เศรษฐกิจ 

ภาคเหนือ: เป็นฐานเศรษฐกิจ 
                   สร้างสรรค์มูลค่าสูง 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: 
หลุดพ้นจากความยากจน 
สู่เป้าหมายการพึ่งตนเอง 

ภาคกลาง : เป็นฐานเศรษฐกิจชั นน า 

ภาคใต้ :   
เป็นฐานการสร้าง
รายได้ที่หลากหลาย 

พัฒนาเมืองศูนย์กลาง
ของจังหวัด 

เป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่ม
ในสังคม 

พัฒนาฟ้ืนฟูพื นที่บริเวณ
ชายฝั่งทะเลตะวันออก 

เป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมหลัก
ของประเทศท่ีขยายตัวอย่างมีสมดุล  

พัฒนาพื นที่เศรษฐกิจ
ใหม่บริเวณชายแดน 

เป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน 

ลดช่องว่างรายได้
ระหว่างภาค และมี
การกระจายรายได้
ที่เป็นธรรม 

เพิ่มจ านวนเมือง
ศู น ย์ ก ล า ง ขอ ง
จังหวัดเป็นเมือง
น่าอยู่ 

พื น ที่ ฐ า น 
เศรษฐกิจหลักมี
ระบบการผลิตที่มี
ประสิทธิภาพสูง
และเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

เพิ่มมูลค่าการ
ลงทุนในพื นที่
เศรษฐกิจใหม่
บริเวณชายแดน 

เป้าหมาย 
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ยุทธศาสตร์ที่ 10 

ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 

ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

“ใช้จุดเด่นให้เป็นประโยชน์ ขยายความร่วมมือระหว่างประเทศ 
ให้เข้มข้นเพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนาอย่างเต็มที่” 
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ยุทธศาสตร์ที่ 10  ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 

การพัฒนาความเชื่อมโยงในด้านต่างๆ  

GMS ACMECS IMT-GT BIMSTEC JDS และอาเซียน 

ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐาน
ของการประกอบธุรกิจ 
การบริการ และการลงทุน 

การส่งเสริมการลงทุน
ไทยในต่างประเทศ 

การสร้างความเป็นหุ้นส่วนการ
พัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค 
ภูมิภาค และนานาประเทศ 

การเชื่อมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ 

ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่
ส าคัญทุกระดับ 

ระบบห่วงโซ่มูลค่าในอนุภูมิภาคและ
ภูมิภาคอาเซียน 

ประเทศไทยเป็นฐานเศรษฐกิจ การค้า
และการลงทุนที่ส าคัญ 

แนวทาง เป้าหมาย 
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1 

2 

3 6 

ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล แผนบริหารราชการแผ่นดิน 
และแผนระดับอื่นๆ  
o ก าหนดประเด็นการพัฒนาส าคัญภายใต้แผนฯ น าไปสู่การ

ก าหนดแผนงาน/โครงการ/ระดมทรัพยากร/ผู้รับผิดชอบ 
o วางระบบการติดตามประเมินผลแผนงานโครงการระดับ

กระทรวง กลุ่มกระทรวง ระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัดเพื่อ
เช่ือมโยงตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติการกับ แผนฯ 12 
ยุทธศาสตร์ชาติ 

ให้สามารถติดตามประเมินผลแผนฯ 12 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย 
o เช่ือมโยงคณะกรรมการระดับชาติ  
o ส่งเสริมให้เกิดการประสานความร่วมมือระหว่าง สศช.  กพร. ส านักงบประมาณ 

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนกลางและในพื้นที่  
o ตั้งหน่วยวิจัย ฝึกอบรม และตรวจสอบมาตรฐานระบบ และติดตามประเมินผล  
o จัดเวทีสาธารณะเพื่อให้ผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ได้มีเวทีแสดงความคิดเห็น 

ให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความส าคัญและพร้อมเข้าร่วมในการ
ผลักดันและติดตามประเมินผลแผนฯ 12  
o จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์และคู่มือ 

เพื่อประเมินการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่  ๑๒ และยุทธศาสตร์ชาติซึ่ ง
สามารถวัดทั้งรูปของตัวช้ีวัดผลกระทบร่วม ตัวช้ีวัด
ผลลัพธ์ร่วม และตัวช้ีวัดผลผลิตร่วม  

การขับเคลือ่นและการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

สร้างความรู้ความเข้าใจ 

สร้างความเชื่อมโยงระหว่างแผนฯ 12  

ให้สามารถขับเคลื่อนแผนฯ 12 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย 
o การจัดเตรียมองค์กรกลางที่มีความเป็นมืออาชีพ มีความช านาญ

และเป็นท่ียอมรับของทุกฝ่าย 
o เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและ อปท.  
o ให้สถาบันการศึกษาในพื้นที่เข้าร่วมพัฒนาชุมชนมากขึ้น 
o ส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม 

รวมทั้งส่งเสริมสื่อให้เป็นกลาง  

4 

พัฒนาตัวชี วัดและตัวชี วัดร่วมให้ได้มาตรสากล  

สร้างสภาพแวดล้อม 

ให้เอื้อต่อการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลแผน
ของภาคีการพัฒนาต่างๆ โดย  
o ปรับกฎหมาย/กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  
o พัฒนาระบบข้อมูลและประยกุต์ใช้เทคโนโลยี 

เพื่อใช้ ICT และสร้างช่องทางแสดงความคิดเห็น
และเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการประเมินผล 

ปรับกลไกของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

5 
เสริมสร้างบทบาทของทุกภาคส่วน 
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 เป้าหมายการพฒันาที่ยัง่ยนื 
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MDGs: 2000-2015 

SDGs: 2016-2030 
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ขจัดความยากจน 
ทุกรูปแบบในทุกพื นที่ 

ขจัดความหิวโหย บรรลุ
ความม่ันคงทางอาหาร 
สนับสนุนเกษตรกรรม

อย่างย่ังยืน 

คนมีชีวิตที่มีคุณภาพ 
และส่งเสริมสุขภาวะท่ี
ดีของคนทุกเพศทุกวัย 

การศึกษามีคุณภาพอย่าง
เท่าเทียมและครอบคลุม 
และส่งเสริมโอกาสในการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตทุกคน 

บรรลุ ความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่สตรี

และเด็กหญิง 

ใหมี้น  าใช้ และบริหาร
จัดการน  าและสุขาภิบาล
อย่างย่ังยืนส าหรับทุกคน 

สร้างหลักประกันให้
สามารถเข้าถึงพลังงาน
อย่างย่ังยืนในราคาที่

เหมาะสม 

การเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจที่ย่ังยืนและ
ทั่วถึง และการจ้างงาน

เต็มอัตรา 

สร้างโครงสร้างพื นฐานที่
รองรับต่อการเปลี่ยนแปลง 
ส่งเสริมอุตสาหกรรมและ

นวัตกรรม 

ลดความไม่เท่าเทียมทั ง
ภายในและระหว่าง

ประเทศ 

สร้างความปลอดภัยและ
ภูมิคุ้มกันให้เมืองและ
การตั งถิ่นฐานมนุษย์ 

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 ตัวชี วัด (Indicators) 
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“การพัฒนาที่ยัง่ยืน คือ การพัฒนาที่สนองตอบต่อ 

ความตอ้งการของคนรุ่นปัจจุบัน โดยไม่ท าใหค้นรุ่น

ต่อไปในอนาคตต้องประนีประนอมยอมลดทอน

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

“การพฒันาที่ยัง่ยืน มีลกัษณะที่เป็นบูรณาการ คือท าให้

เกิดเป็นองคร์วม หมายความว่า องคป์ระกอบทั้งหลาย

ที่ เ ก่ียวข้องจะต้องมาประสานกันครบองค์ และมี

ลกัษณะอีกอย่างหน่ึงคือ มีดุลยภาพ หรือพูดอีกนัยหน่ึง 

คือ การท าใหกิ้จกรรมมนุษยส์อดคลอ้งกับเกณฑข์อง

ธรรมชาต”ิ ป.อ. ปยุตโต (2541) 

ความหมายของการพฒันาท่ียัง่ยืน 
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“การพัฒนาที่ ยั ง่ยืน  จะต้องเ ป็น 

การพัฒนาที่ก่อให ้เกิดความสมดุล

หรือมีปฏิสัมพันธ์ท่ี เ ก้ือกูลกันใน

ระหว่างมิติอนัเป็นองคป์ระกอบที่จะ

ท าใหชี้วิตมนุษย์อยู่ดี มีสุขคือ ทั้ง

ทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 

วัฒนธรรม จิตใจ รวมทั้งทรพัยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ทั้งตอ่คน

ในรุ่นปัจจุบนัและคนรุน่อนาคตเอง” 
  สศช. (2546) 

ความหมายของการพฒันาท่ียัง่ยืนในบริบทไทย 
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2013  

กระบวนการจดัเตรียม SDGs ระดบัโลก 

2012 : Rio +20 Conference 
การประชุมเตรียมการเพื่อเริ่มจัดท า SDGs 

2015 UN General 
Assembly in September   
การประชุมเพื่อรับรอง SDGs 

 ตั ง Open Working Group เพื่อจัดเตรียมข้อเสนอ 
SDGs เสนอต่อสมัชชาสหประชาชาต ิ

 ตั ง High Level Political Forum เพื่อให้ทิศทางและ
ข้อเสนอแนะต่อการจัดท า SDGs 

2014  

ปลายปี2015  

 Transforming Our World: the 2030 
Agenda for Sustainable 
Development 
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ความส าคัญของ SDGs 

1. ความตอ่เน่ืองจาก MDGs สู ่SDGs 

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

2. พฒันาความรว่มมือระหวา่งประเทศ 
โอกาสพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ  

เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

กรอบแนวทางหลักในการพัฒนาประเทศ  
ตั งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 8 พ.ศ. 2540  

เป็นต้นมา ภายใต้หลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง 

4. กรอบการพฒันาประเทศ 

เป็นกติกาสากลของโลกที่นานา
ประเทศ ยอมรับและร่วมกันผลักดัน
ให้น าไปสู่การปฏิบัติ สามารถ
เปรียบเทียบระหว่างประเทศได้ 

3. กตกิาสากลของโลก 



42 

กลไกขบัเคลื่อนเป้าหมาย SDGs 

และผลการด าเนินงาน SDGs ของ

ประเทศไทย 
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คณะรฐัมนตร ี

    

คณะกรรมการ 
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

อนุกรรมการ   
ขับเคลื่อนเป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืน 

บูรณาการการด าเนินงานและจัดล าดับความส าคัญในการขับเคลื่อน 
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ปรับปรุงกลไก มาตรการด้านเศรษฐศาสตร์ สังคมและกฎหมาย เพื่อส่งเสริม 
การพัฒนาท่ียั่งยืน 

คณะท างาน 

คณะท างาน 

คณะท างาน 

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

1 2 3 

1 

2 

3 

อนุกรรมการ  
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ 
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน 

อนุกรรมการ  
ส่งเสริมความเข้าใจและประเมิน 
ผลการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กลไกขบัเคลือ่น SDGs ของประเทศไทย 
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องคป์ระกอบและอ ำนำจหนำ้ทีข่อง กพย. 

ประธาน: 
นายก 

รัฐมนตรี 

ภาค 
เอกชน 

สถาบัน 
วิจัย 

กระทรวง
ต่างๆ เลขานุการ 

รอง
ประธาน 
รอง นรม. 

รอง
ประธาน 
รมต. สนร. 

4 เสนอแนะให้มีการก าหนดหรือแก้ไขเพิ่มเติมหรือปรับปรุงมาตรการ  
ด้านเศรษฐศาสตร์ สังคมและกฎหมาย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยนื และเสนอต่อ ครม. 

5 ก าหนดแนวทางและท่าทีการเจรจาในการประชุมระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาท่ียั่งยืน 
6 ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนตามนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืน 

ข้อตกลงและความร่วมมือระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง 

 สภาอุตสาหกรรมฯ 
 สภาหอการค้าไทย 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ท่าน 

 สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 
 สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 
 สถาบันธรรมรัฐฯ 
 สถาบันวิจัยเพื่อการ 

พัฒนาประเทศไทย 
 สถาบันเพื่อการยุติธรรมฯ 

 

 ลศช. 
 ลสผ. 
 รศช. 

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

2 ส่งเสริมและสนับสนนุการด าเนินงาน 
ของหน่วยงานรัฐและเอกชนที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน 

3 ก ากับการด าเนินงาน ของหน่วยงาน
รัฐให้เป็นไปตามนโยบาย ยุทธศาสตร์
การพัฒนาท่ียั่งยืนของประเทศ และ
ข้อตกลงและความร่วมมือระหว่าง
ประเทศที่เกี่ยวข้อง 

กค กต กษ มท 

ทส ทก อก คค 

พณ พม รง ยธ 

ศธ สธ วท นร 

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

2 ก าหนดเป้าหมายและตัวชี วัดการพัฒนา
ที่ยั่งยืน ที่สอดคล้องกับบริบทของไทยและแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จัดท า Roadmap 
เพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืนแต่ละด้าน 

3 เสนอแนะให้มีการก าหนดหรือปรับปรุง
มาตรการ  ด้านเศรษฐศาสตร์ สังคมและ
กฎหมาย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยนื 

4 วางระบบและกลไกการติดตาม
ประเมินผล ตามเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน
ตามกรอบสหประชาชาติ จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเสนอ
ต่อเลขาธิการสหประชาชาติ 

5 ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน  วิเคราะห์
ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขเสนอต่อ กพย. 

มท พม กษ กค 

พณ รง ศธ สธ 

อก พน วท กต 

สนร คค 

ประธาน 

 ส านักงานกิจการยุติธรรม 
 สถาบันเพื่อการยุติธรรมฯ 

นายสวุิทย์  
เมษนิทรีย์ 

องค์กร 
ไม่แสวงผลก าไร 

กระทรวง 

หน่วยงานรัฐ 

ฝ่ายเลขานุการฯ 

 มูลนิธีโลกสีเขียว 
 สถาบันธรรมรัฐ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 สศช. 
 สผ. 
 กพร. 

 วช. 
 สสช. 
 สกว. 

 รองเลขาธิการฯ  
สศช. 

อนกุรรมกำรขบัเคลือ่นเป้ำหมำย 
กำรพฒันำทีย่ ัง่ยนื 

อนกุรรมกำรชุดที ่1  
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มท วท สธ ศธ ยธ 

กค กษ กต อก 

พณ พน พม รง ทส ปร
ะธ

าน
 

เล
ขา

ธิก
าร

 ส
ศช

 

ภาคเอกชน 
ไม่แสวงก าไร 

กระทรวง 

หน่วยงานรัฐ 

ฝ่าย 
เลขานุการฯ 

 มูลนิธิสถาบันวิจัยและ
พัฒนาประเทศตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 มูลนิธิมั่นพัฒนา 

 สสช. 

 ผอ. ส านักวางแผนการเกษตรทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สศช. 
 เจ้าหน้าที่ สศช. 

1 บูรณาการการด าเนินงานของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ในการขับเคล่ือนเป้าหมาย 
การพัฒนาทีย่ั่งยืนที่สอดคล้องกับบริบทไทย 

2 บูรณาการข้อมูลและสนับสนุน 
การด าเนินงานของหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง
กับเป้าหมาย เป้าประสงค์ และตัวชี้วัดการ
พัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อให้การขับเคลื่อนบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในแต่ละด้าน 

3 เชิญบุคคลและองค์กรที่เก่ียวข้อง เพื่อให้
ข้อมูล ความเห็นและแนวทางปฏบิัติใน
ประเด็นเฉพาะทาง เพื่อสนับสนุน 
การปฏิบัติงานตามความเหมาะสม 

4 ปฏิบัติงานตามภารกิจอื่นใด ที่ได้รับ
มอบหมายจาก อนุ กก.ขับเคล่ือนเป้าหมาย
การพัฒนาทีย่ั่งยืน  

คณะท างานชุดที่ 1 
คณะท างานเพือ่บูรณาการการด าเนินงาน
ในการขับเคลื่อนเปา้หมายการพฒันา  
ท่ียั่งยืน 



31 พฤษถาคม 2560  www.nesdb.go.th  47 

1 เสนอแนวทางการจัดท ารายงานผล 
การด าเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืนเบื องต้น ต่อ อนุ กก. ขับเคลื่อน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  

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

3 เชิญบุคคลและองค์กรที่เก่ียวข้อง เพื่อให้
ข้อมูล ความเห็นและแนวทางปฏบิัติใน
ประเด็นเฉพาะทาง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติ 
งานตามความเหมาะสม 

4 ปฏิบัติงานตามภารกิจอื่นใดที่ได้รับ
มอบหมายจาก อนุ กก. ขับเคลื่อนเป้าหมาย
การพัฒนาทีย่ั่งยืน  

สธ ศธ ยธ 

กค กษ กต อก 

ทส พน พม 

คณะท างานชุดที่ 2 
คณะท างานจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนา 
ทีย่ั่งยืน 

ปร
ะธ

าน
 

อธ
ิบด

ีกร
มอ

งค
์กา

รร
ะห

ว่า
งป

ระ
เท

ศ ผู้ทรงคุณวุฒิ 

กระทรวง 

หน่วยงานรัฐ 

ฝ่าย 
เลขานุการฯ 

 นายอมรศักดิ์  
กิจธนานันท์ 

 สศช. 
 สสช. 

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

2 จัดท าข้อเสนอเชงินโยบาย เพื่อเสนอแนะ ปรับปรุง หรือ
พัฒนาแนวทาง มาตรการและเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ 
สังคมและกฎหมายเพื่อสนับสนุน 
การพัฒนาที่ยั่งยืน 

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

4 เชิญบุคคลและองค์กรที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้ข้อมูล ความเห็น
และแนวทางปฏิบัติในประเด็นเฉพาะทาง เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานตามความเหมาะสม 

5 ปฏิบัติงานตามภารกิจอื่นใดที่ได้รับมอบหมายจาก อนุ กก. 
ขับเคลื่อนเปา้หมายการพัฒนาที่ยัง่ยืน  

คณะท างานชุดที่ 3 
คณะท างาน ปรับปรุงกลไกมาตรการ 
ด้านเศรษฐศาสตร์ สังคม และกฎหมาย 
เพื่อส่งเสรมิการพฒันาที่ยั่งยืน 

ปร
ะธ

าน
 

นา
ยบ

ัณ
ฑูร

 เศ
รษ

ฐศ
ิโร

ตม์
 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

หน่วยงานรัฐ 

ฝ่าย 
เลขานุการฯ 

 รศ. ดร. ปัทมาวดี  
โพชนุกูล ซูซูกิ สกว. 

 สศช. 
 สสช. 
 วช. 
 สถาบันเพื่อ 
   การยุติธรรม 
   ระหว่างประเทศ  ผู้แทน ก. คลัง 

 ผู้แทน สศช. 

 อก. 
 ทส. 
 พม. 

 นายเดชรัตน์ สุขก าเนิด มนส. 
 นายณัฐพงษ์ พัฒนพงษ ์มธ. 
 นายณรรต ปิ่นน้อย 
 น.ส. วรัญญา เตียกุล 
 รศ. ดร. อดิศร ์อิศรางกูร ณ อยุธยา TDRI 
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1 ศึกษา สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ  
“การพัฒนาที่ยั่งยืน” กับ “ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” และเผยแพร่  
องค์ความรู้ ให้เกิดการสื่อสารท าความเข้าใจอย่าง
กว้างขวางแก่สาธารณชนและกลุ่มเป้าหมายทุก
ระดับ และในเวทีประชาคมโลก 

2 ให้ค าแนะน าแนวทางการประชาสัมพันธ์ 
เพือสร้างความรู้ความเข้าใจและการสื่อสาร
สาธารณะ 

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

4 จัดให้มีระบบการติดตามประเมินผล 
การด าเนินงาน เสนอแนวทางแก้ไขปัญหา
อุปสรรคในการด าเนินงาน 

นางจุรี  
วิจิตรวาทการ   

องค์กรไม่แสวง
ผลก าไร 

ภาคเอกชน 

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับ
เศรษฐกิจพอเพียง 

หน่วยงานรัฐ 

ฝ่ายเลขานุการฯ 

 สถาบันธรรมรัฐ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 สภาอุตสาหกรรมฯ 
 สภาหอการค้าฯ 
 สมาคมธนาคารไทย 
 ตลาดหลักทรัพย์ฯ 

 สนร. 
 สศช. 
 สส. 
 ปชส. 

 สมอ. 
 สกว. 
 สถ. 

 รองเลขาธิการฯ สศช. 

 สนง. ทรัพย์สินส่วน 
พระมหากษัตริย ์

 สนง. คกก. ประสานงาน 
โครงการอันเนื่องมาจาก 
พระราชด าริ 

 ศูนย์ประสานงานโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
และความมั่นคง 

ประธาน 

 พช. 
 มท. 
 ศธ. 
 กต. 

อนุกรรมการส่งเสรมิความเข้าใจและประเมินผล 
การพัฒนาที่ยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพยีง 
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1 ติดตามข้อมูลและสถานการณ์การพัฒนา
ตัวชี วัดการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
คณะกรรมาธิการด้านสถิติทางการจัดท า
ฐานข้อมูลกลางของประเทศ การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน 
พัฒนาฐานข้อมูลและสถิติให้ทันสมัย เพื่อรองรับการ
จัดท าเป้าหมายและตัวชี้วัด SDG ของสหประชาชาติ
ทั้งในระดับประเทศและท้องถิ่น 

2 ให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะในการพัฒนา
ขีดความสามารถของระบบการจัดเก็บสถิติ  
แบบจ าแนกข้อมูลทั้งในระดับประเทศและท้องถิ่น 

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

4 ติดตามประเมินผลการด าเนินงานของ
หน่วยงานต่างๆ ทั งภาครัฐและเอกชน 
วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขเสนอ
ต่อ กพย. 

นายศุภวุฒิ 
สายเชื อ 

องค์กร 
ไม่แสวงผลก าไร 

หน่วยวิจัยและ
ข้อมูล 

กระทรวง 

หน่วยงานรัฐ 

ฝ่ายเลขานุการฯ 

 สถาบันธรรมรัฐ 

 วช. 
 สกว. 
 GISTDA 

 สศช. 
 กพร. 
 

 สถ.  
 ธปท. 

 สสช. 
 สศช. 

ประธาน 

มท วท วธ คค สธ 

กค กษ อก ดท ทส 

พณ พน พม รง ศธ 



31 พฤษถาคม 2560  www.nesdb.go.th  51 

คร ัง้ที ่2: เมือ่วนัที ่ 16 ธนัวาคม 2559 คร ัง้ที ่1: เมือ่วนัที ่ 7 ตุลาคม 2558 

ให้ สศช. จัดท ายุทธศาสตร์ 
การพัฒนาทีย่ั่งยืนที่สอดคล้องกับ 
SDGs ยุทธศาสตร์ชาตริะยะ 20 ปี 
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และวาระ
ปฏิรูป 

อนุกรรมการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่
ยั่งยืน   

เห็นชอบผลการจัดล าดับความส าคัญ     
เป้าประสงค์การพัฒนาที่ยั่งยืนที่มี
ความจ าเป็นต้องเร่งด าเนินการ 30 
ล าดับแรก 

ให้กระทรวง/หน่วยงานที่รับผดิชอบหลักแต่ละ
เป้าหมาย จัดท ารายงานความก้าวหน้าผลการ
ด าเนินงาน เสนอ กพย. ทุกๆ 6 เดือน  

เพิ่มกระทรวงยุติธรรมเป็นองคป์ระกอบของ 
กพย. เพิ่มเติม 

เห็นชอบกับแผนการด าเนินงานในป ี
พ.ศ. 2560 ของคณะอนุกรรมการฯ 
ทั ง 3 คณะ  

ให้มีผู้ประสานงานหลักด้าน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนประจ า
กระทรวง (Mr./Ms. SDG)  

กำรด ำเนนิงำนของ กพย. 

1 

 มตทิีป่ระชุม 

2 ตั งคณะอนุกรรมการ 3 คณะ      

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
เป้าหมายการพัฒนาทีย่ั่งยืน 

คณะอนุกรรมการส่งเสริมความเข้าใจ
และประเมินผลการพัฒนาที่ยั่งยืนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1 

2 

3 

4 

5 

51 
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จัดประชมุรว่ม

คณะอนกุรรมการ 3 

คณะภายใต ้กพย.  

วันที ่8 เมษายน 2559 

แตง่ต ัง้คณะท างาน 3 

คณะเพือ่สนบัสนุนการ

ท างานดา้นวชิาการของ

คณะอนุกรรมการ 

ก าหนดหนว่ยงาน

รับผิดชอบหลกั/สนบัสนนุ

เพื่อขับเคลื่อน SDGs แต่

ละเป้าหมาย 

ให้หนว่ยงานรบัผดิชอบหลกั

ร่วมกบัหนว่ยงานสนบัสนนุ

จัดท า Roadmap การ

ขับเคลือ่น SDGs โดยใช้

แบบฟอร์ม (Template) ที่ 

สศช. จัดท า  

การประชุมอนุกรรมการฯ 3 ครั ง  
วันที่  27 มกราคม 2559  
วันที่   7  กรกฎาคม 2559 
วันที่  17 พฤศจิกายน 2559 

อนกุรรมกำรขบัเคลือ่นเป้ำหมำย 
กำรพฒันำทีย่ ัง่ยนื 

อนกุรรมกำรชุดที ่1  
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ขจัดความยากจนทุกรูปแบบใน
ทุกพื นที่ 

สร้างหลักประกันให้คนมีชีวิตที่มี
คุณภาพ และส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของ
คนทุกเพศทุกวัย 

ขจัดความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทาง
อาหาร ปรับปรุงโภชนาการและ
สนับสนุนเกษตรกรรมอย่างย่ังยืน 

สร้างหลักประกันให้ การศึกษามีคุณภาพ
อย่างเท่าเทียมและครอบคลุม และส่งเสริม
โอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับทกุคน 

บรรลุ ความเท่าเทียมระหว่างเพศ และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สตรีและ
เด็กหญิง 

สร้างหลักประกันให้มีน  าใช้ และมีการ
บริหารจัดการน  าและสุขาภิบาลอย่าง
ยั่งยืนส าหรับทุกคน 

มท. พม. 

สธ. 

ศธ. 

พม. 

ทส. กษ.  
มท. 

กษ. 

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

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

กษ. คค. ทส. มท. ศธ.  
สตช. สสช. สกว. 

มท. รง. พม. วธ. กก. 
ตชด. สกว. สสช. 

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

สธ. อก. วท. (สสนก.)  
สกว. สสช. 

อนกุรรมกำรขบัเคลือ่นเป้ำหมำย 
กำรพฒันำทีย่ ัง่ยนื 

อนกุรรมกำรชุดที ่1  

 หนว่ยงำนรบัผดิชอบหลกั/รว่ม และสนบัสนนุ SDGs  
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ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่
ยั่งยืนและทั่วถึง และการจ้างงานเต็ม
อัตรา และงานที่มีคุณค่าส าหรับทุกคน 

สร้างหลักประกันให้สามารถเข้าถึง
พลังงานอย่างย่ังยืนในราคาท่ีเหมาะสม 

สร้างโครงสร้างพื นฐานที่ต้านทานและ
รองรับต่อการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริม
อุตสาหกรรมและนวัตกรรม 

ลดความไม่เท่าเทียมทั งภายในและ
ระหว่างประเทศ 

สร้างความปลอดภัยและภูมิคุ้มกันให้
เมืองและการตั งถิ่นฐานมนุษย์ 

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. 

อนกุรรมกำรขบัเคลือ่นเป้ำหมำย 
กำรพฒันำทีย่ ัง่ยนื 

อนกุรรมกำรชุดที ่1  

 หนว่ยงำนรบัผดิชอบหลกั/รว่ม และสนบัสนนุ SDGs  
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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. 

อนกุรรมกำรขบัเคลือ่นเป้ำหมำย 
กำรพฒันำทีย่ ัง่ยนื 

อนกุรรมกำรชุดที ่1  

 หนว่ยงำนรบัผดิชอบหลกั/รว่ม และสนบัสนนุ SDGs  
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สถานภาพปัจจุบันของ
เป้าหมาย เป้าประสงค์ และ 
ตัวชี วัด  

ความเร่งด่วนของปัญหา
ที่ต้องการการแก้ไข  

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

แนวทางการด าเนินงาน
ในระยะสั น ระยะกลาง 
และระยะยาว 

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

Template ของ Roadmap การขับเคล่ือน SDGs  

อนกุรรมกำรขบัเคลือ่นเป้ำหมำย 
กำรพฒันำทีย่ ัง่ยนื 

อนกุรรมกำรชุดที ่1  
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อนกุรรมกำรขบัเคลือ่นเป้ำหมำย 
กำรพฒันำทีย่ ัง่ยนื 

อนกุรรมกำรชุดที ่1  

 มตทิีป่ระชุม 

1 
2 

3 4 

5 

ให้ สศช.จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) 
เพื่อล าดับความส าคัญของเป้าหมายและเป้าประสงค์
ในการขับเคลื่อน SDG ซึ่ง สศช. ด าเนินการจัด
ปร ะ ชุ ม แ ล้ ว จ า น วน  5 ค รั ง  ไ ด้ ผ ล ลั พ ธ์  3 0 
เป้าประสงค์แรกที่พร้อมและส าคัญในการด าเนินการ 
และเพื่อยืนยันข้อสรุปของผลลัพธ์ที่ ได้ให้เป็นที่
ยอมรับร่วมกัน 1 ครั ง 

ให้หน่วยงานรับผิดชอบหลักและหน่วยงานสนับสนุน ร่วมกัน
จัดท า Roadmap การขับเคลื่อนเป้าหมายและเป้าประสงค์ที่มี
ความพร้อมและส าคัญใน 30 เป้าประสงค์แรก เพื่อด าเนินการ
ในช่วงปีงบประมาณ 2560-2564  

ให้หน่วยงานหลักและร่วม 
ก าหนดค่าเป้าหมายที่มีความ
จ าเป็นในรายเป้าประสงค์และ
ตัวชี วัด เพื่อเป็นค่ากลางของ
ประเทศ  

มอบหมายให้หน่วยงานแจ้งรายชื่อ
ผู้ประสานงานหลัก (Mr. SDGs) 
เพื่อประสานงานในการด าเนินงาน
ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืนต่อไป    

 ให้พัฒนาตัวชี วัด SDGs ให้สอดคล้องกับบริบทของแผนชาติ ยุทธศาสตร์ 20 ปี 
รวมทั งบริบทด้านเศรษฐกจิพอเพยีง บนหลักการทางสถติิ โดยที่ตัวชี วัดดังกล่าว 
ต้องสามารถเทียบเคียงกบัตัวชี วัดระดับโลกได ้
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ครั งที่ 2 : 5 กันยายน 59   ด้านเศรษฐกิจและความมั่งคั่ง 

ครั งที่ 3 : 12 กันยายน 59  ด้านสังคม การศึกษา และยุติธรรม 

ครั งที่ 1 : 26 สิงหาคม 59  ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม   

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 

ครั งที่ 4 : 25 พฤศจิกายน 59   
ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ครั งที่ 5 : 28 พฤศจิกายน 59   
ทบทวนการจัดล าดับความส าคัญ
เป้าประสงค์ SDGs 
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 มีงานวิจัยรองรับหรือไม่ 
 มีนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในเรื่อง

นี หรือไม่ 

ข้อมูล 

กฎหมาย 

ทรัพยากร 

สังคม 

 ตัวชี วัด UN ก าหนดมีข้อมูลสถิติเก็บบันทึก
ไว้โดย สสช. หรือไม่ 

 ตัวชี วัดที่เพิ่มขึ นเพื่อพิจารณาเกณฑ์ย่อยอื่นๆ 
เช่น ความเร่งด่วน 

ความ
เร่งด่วน 

 ขนาดประชากร 
 ระดับความรุนแรง 
 ความเป็นไปได้ 

ผล 
กระทบ 

 กระทบต่อเป้าหมายอื่น 
 ไม่พิจารณาระดับเป้าประสงค์ 

 มีข้อกฎหมายท่ีเอื อหรือขัดกับการบรรลุ 
Target นี หรือไม่  

 โครงสร้างบริหารงานภาครัฐ และอ านาจ 
เอื อหรือขัดต่อการบรรลุ Target นี หรือไม่ 

 ความพร้อมในเชิงทรัพยากร ธรรมชาติ และ 
โครงสร้างพื นฐาน 

 หน่วยงานภาครัฐมีโครงการ นโยบาย หรือแผน
เพื่อบรรลุเป้าหมายเหล่านี แล้วหรือไม่ อย่างไร 

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) เกื อหนุนหรือขัดขวาง
การบรรลุเป้าหมายหรือไม่ (เอกชน นักการเมือง ฯลฯ) 

 สังคมมี ความตระหนักรู้ และพร้อมที่จะร่วมมือกับ
หน่วยงานต่างๆ หรือไม่อย่างไร  

ความรู้ 

59 
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5.2   ลดความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก 

4.1   ส าเร็จการศึกษาประถม มัธยมคุณภาพเท่าเทียมและไม่มีค่าใช้จ่าย 
4.2   เข้าถึงการพัฒนา การดูแล และการจัดการศึกษาระดับกอ่นประถมศึกษาส าหรับเดก็ปฐมวัยที่มีคุณภาพ 

3.3   ยุติการแพร่กระจายของ HIV และโรคติดต่อ  
3.4   ลดการตายจากโรคไมต่ดิตอ่  
3.5   เสริมสร้างการป้องกันและการรักษา การใช้สารเสพติดในทางที่ผิด  
3.6   ลดอุบัติเหตุทางถนน 

2.1   ยุติความหิวโหย และการเข้าถึงอาหารที่ ปลอดภัยเพียงพอ 
2.4   ระบบการผลิตอาหารที่ยั่งยืน การเกษตรมีภูมคุ้ิมกันต่อการเปลีย่นแปลงภมูิอากาศ 
2.5   ความหลากหลายทางพันธุกรรมของเมล็ดพันธุ์  

  1.3   มาตรการคุ้มครองทางสังคม 

7.3   ประสิทธิภาพการใชพ้ลังงาน 

11.5  ลดจ านวนการตายและจ านวนคนทีไ่ดร้ับผลกระทบจากภัยพิบัต ิ

10.1  เพ่ิมการเติบโตดา้นรายไดข้องกลุม่คนยากไร้ร้อยละ 40 ล่างสุด 

8.1   ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมและยั่งยืน 
8.4   ประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร และดัด ความเชื่อมโยงระหว่างการเติบโตทาง 
       เศรษฐกิจและการท าให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม  

9.4   อุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อม  
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6.1  การเข้าถึงน  าดื่มปลอดภยั มีราคาหาซื อได้ 

15.1  อนุรักษฟ์ื้นฟูระบบนิเวศบนบก น  าจืด พื นที่ชุ่มน  า 
15.2  การจัดการป่าอย่างยั่งยืน  

14.4 ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล 
14.6  ยับยั งรูปแบบการอุดหนุนประมงเกินขีดจ ากัดและ IUU 

12.4  การจัดการสารเคมีและของเสียที่เป็นมิตรตอ่สิงแวดลอ้ม 
13.1  เสริมภูมิต้านทานและขีดความสามารถในการปรับตวัต่ออันตรายและภยัพิบัติทาง

ธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ 
13.2  บูรณาการมาตรการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศในนโยบาย  

16.2   ยุติการค้ามนุษย์ และความรุนแรงต่อเด็ก 
16.5   ลดการทุจริตคอร์รัปชั่น 

17.1    การระดมทรัพยากรของรัฐเพ่ือ
สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน  

17.11   เพ่ิมส่วนแบ่งการส่งออกของประเทศ       
ก าลังพัฒนา 

17.14   ยกระดับความสอดคล้องเชิงนโยบาย
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน   
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การเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

มั่นคง 

ความมั่นคง 

ความสามารถใน
การแข่งขัน 

ความเสมอภาค
และเท่าเทียมกัน

ทางสังคม 

การพัฒนาระบบ 
การบริหารจัดการ

ภาครัฐ 

การสร้างการเติบโต 
ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

16.2 ยุติการค้ามนุษย์และความ
รุนแรงต่อเด็ก 

16.5 ลดการทุจริตคอร์รัปชั่น  

8.1   ส่งเสริมการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจท่ี
ครอบคลุม และยั่งยืน 

17.11  เพ่ิมส่วนแบ่งในการ
ส่งออกของประเทศ
ก าลังพัฒนา 

3.3 ยุติการแพร่กระจายของ HIV 
โรคติดต่อ  

3.4 ลดการตายจากโรคไม่ตดิตอ่ 
3.5 ป้องกันและรักษาการใช้สารเสพติด 
3.6 ลดอุบัติเหตุทางถนน  
4.1 ส าเร็จการศึกษาประถม มัธยม 

คุณภาพเท่าเทียมและไม่มีค่าใช้จ่าย 
4.2 เข้าถึงการพัฒนา ดูแล จัดการศึกษา

ระดับก่อน ประถมศึกษา 

17.1   การระดมทรัพยากรของรัฐเพ่ือสนับสนุน
การพัฒนาที่ยั่งยืน 

17.14  ยกระดับความสอดคล้องเชิงนโยบายเพ่ือ
การพัฒนาที่ยั่งยืน 

2.4   เกษตรกรรมย่ังยืน 
2.5   ความหลากหลายทางพันธุกรรม

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

รับภัยพิบัต ิ
13.2  บูรณาการมาตรการ Climate 

Change ในนโยบาย 
14.4  ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล 
14.6  ยุติการอุดหนุนประมงเกินขีดจ ากัด IUU 
15.1  อนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศบก น  าจืด พื นที่ชุ่มน  า 
15.2  จัดการป่าอย่างย่ังยืน 

1.3  มาตรการคุ้มครองทางสังคม 
2.1  เข้าถึงอาหารที่ปลอดภัยเพียงพอ 
5.2  ลดความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก 
6.1  เข้าถึงน  าดื่มปลอดภัย ราคาหาซื อได้  
10.1 เพิ่มการเติบโตทางรายได้ของกลุ่มคนยากไร้ 
      ร้อยละ 40 ล่างสุด 
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 จัดประชุมระดม
ความคิดเห็นบทบาท
ภาคเอกชนใน 
การขับเคลื่อน SDG  

 ภาคเอกชนร่วม
แบ่งปันประสบ-
การณ์ อาทิ บางจาก
ปิโตรเลียม  CPF  

 ภาคเอกชนที่อยู่ใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ 
กว่า 50 บริษัท เข้า
ร่วมระดมความคิดเห็น 

วันที่ 20 ตุลาคม 2559 
ณ โรงแรม ปรินซ์พาเลซ โบ๊เบ๊ 
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 จัดประชุมระดม
ความคิดเห็นบทบาท
ภาคประชาสังคมใน 
การขับเคลื่อน SDG  

 ภาคประชาสังคม
ร่วมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 

วันที่ 26 มกราคม 2560 
ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน  า 
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วันที่ 27 มกราคม 2560 
สศช. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดท าRoadmap การขับเคลื่อนเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน ส าหรับเป้าประสงค์ 30 ล าดับแรก 
 สนับสนุนให้ภาคเอกชน และประชาสังคมมีส่วนร่วมจัดท าอย่างต่อเนื่อง 
 ให้หน่วยงานหลักของแต่ละเป้าหมายจัดส่งแผนการด าเนินงานโดยย่อ

ในช่วงเดือน ก.พ. – เม.ย. 2560 
 ให้พิจารณาก าหนดค่าเป้าหมายของประเทศ กรณีที่ UN ไม่ได้ก าหนด 
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การประชุมอนุกรรมการฯ 3 ครั ง  
วันที่  21 มกราคม 2559  
วันที่  15 กรกฎาคม 2559 
วันที่   4  เมษายน 2560 

การจัดการความรู้การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีผลต่อการ
บรรลุ SDGs 
 การจัดการความรู้การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีผลต่อการบรรลุเป้าหมาย

การพัฒนาที่ยั่งยืนในภาพรวม  
 การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีผลต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยนื

รายเป้าหมาย 

การส่งเสริมความเข้าใจและประเมินผลการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดหลักการว่า “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นผลลัพธ์ของการ
ขับเคลื่อนการน าใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในประเด็นต่างๆ” และยึดกรอบระยะเวลาที่
ก าหนดโดยองค์การสหประชาชาติ (ค.ศ. 2015-2030) 

กรอบแนวคิดการส่งเสริมความเข้าใจและประเมินผลการพัฒนาที่ยั่งยืนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยน าเป้าหมายและเป้าประสงค์ของ SDGs เป็นกรอบหลักใน
การพิ จารณา ค้นหาประเด็นส าคัญ และน าโครงการ/กิจกรรมขับเคลื่อนน าใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบและระดับต่างๆ มาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์/ความเชื่อมโยง 

8 

ถอดบทเรียนการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ใน 4 ภาคส่วน ได้แก่ ภาคธุรกิจเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area-based Development) และด้านเศรษฐกิจชุมชน/เศรษฐกิจฐานราก 

อนุกรรมการส่งเสรมิความเข้าใจและประเมินผล 
การพัฒนาที่ยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพยีง 



31 พฤษถาคม 2560  www.nesdb.go.th  67 

การวางแนวทางการจัดท าฐานข้อมูลกลางของประเทศ โดย 
สสช.ได้ติดตามข้อมูลและสถานการณ์การพัฒนาตัวชี้วัด SDGs รวมทั้ง
พัฒนาฐานข้อมูลและสถิติของประเทศให้ทันสมัย ปัจจุบัน IAEG อยู่
ระหว่างการพัฒนาให้มีความสมบูรณ์ โดยมีการแบ่งตามสถานภาพของ
ตัวชี้วัดเป็น 3 ระดับ (Tier) 

การประชุมอนุกรรมการฯ 3 ครั ง  
วันที่  4 กุมภาพันธ์ 2559  
วันที่  13  กรกฎาคม 2559 
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 
วันที่ 19 เมษายน 2560 

การเตรียมความพร้อมของข้อมูลตามตัวชี วัด SDGs หน่วยงาน
หลัก/ร่วม และสนับสนุนในแต่ละเป้าหมาย อยู่ระหว่างการจัดท ารายละเอียด 
การประเมินสถานะด้านข้อมูล/สารสนเทศตัวชี้วัด SDGs และแบบฟอร์มบันทึก 
Metadata การแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อส่งให้ สศช.และ สสช. โดยได้ด าเนินการสอบทาน
ข้อมูลไปแล้วจ านวน 12 เป้าหมาย 

การเผยแพร่รายละเอียดของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
สสช. ได้เผยแพร่รายละเอียดของ SDGs ฉบับภาษาอังกฤษ และภาษาไทย 
บนเว็บไซต์ของ สสช. เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ประโยชน์ต่อไป 



68 

 
แนวทางการด าเนินงานในระยะตอ่ไป 
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#แผนกำรด ำเนนิงำน 

การจัดท า Roadmap การขับเคลื่อนเป้าหมายและเป้าประสงค์การพฒันาที่ยัง่ยนืที่มี
ล าดับความส าคัญสูง ให้ชัดเจนเป็นที่ยอมรับร่วมกัน 30 เป้าประสงค์ 

ขับเคลื่อนเป้าประสงค ์

พิจารณาก าหนดค่าเป้าหมายในระดับประเทศ โดยยึดกรอบยุทธศาสตร์
ชาติ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และแผนแม่บทต่างๆ  

ติดตามและรายงานผลการขบัเคลื่อน SDG โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ด าเนินการและ / หรือจัดเก็บข้อมูลของแต่ละเป้าหมายทุก 6 เดือน 

จัดเตรียมรายงาน  VNR ของประเทศไทยและเข้าร่วมประชุม 

จัดประชุมระดมความคิดเห็นในการขับเคลื่อน SDGs ระดับพื นที่ กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใน 4 ภาค ท่ัวประเทศ 

จัดประชุมสร้างเครือข่ายการขับเคลื่อน SDGs กับเยาวชน 

VNR 

อนกุรรมกำรชุดที ่1  

อนกุรรมกำร
ขบัเคลือ่น
เป้ำหมำย 

กำรพฒันำที่
ย ัง่ยนื 
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อนกุรรมกำรชุดที ่2  

อนุกรรมกำร 

สง่เสรมิควำม

เขำ้ใจและ

ประเมนิผล 

กำรพฒันำที่

ย ัง่ยนื ตำมหลกั

ปรชัญำของ 

เศรษฐกจิ

พอเพยีง 

#แผนกำรด ำเนนิงำน 

รวบรวมตัวอย่างการขับเคลื่อนน าใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีผลต่อการบรรลุ SDG 
ทั งในระดับรายเป้าหมายและเป้าประสงค์ 

ถอดบทเรียนเชิงประจักษ์การน าใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีผลต่อการบรรลุ 
SDG รายเป้าหมายและในภาพรวม ทั งในระดับบุคคล/ครวัเรือน ชุมชน พื นที่ 
องค์กร ฯลฯ 

จัดเสวนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ การการขับเคลื่อนน าใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงที่มีผลต่อการบรรลุ SDG 

เผยแพร/่การขับเคลื่อนน าใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ SDG ทั งใน
และต่างประเทศ และสรุปความเชื่อมโยงของปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงที่มีผลต่อการบรรลุ SDG 

พัฒนาเครื่องมือและข้อมูลส าหรับการติดตามและประเมินผลการเชื่อมโยง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับ SDG 

ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมความเข้าใจและประเมินผลการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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อนกุรรมกำรชุดที ่3  #แผนกำรด ำเนนิงำน 

อนุกรรมกำร 

พฒันำระบบ

ฐำนขอ้มลู 

สำรสนเทศเพือ่

สนบัสนุนกำร

พฒันำทีย่ ัง่ยนื 

สอบทานและทบทวนสถานะความพร้อมของข้อมูลตัวชี วัดทั ง 17 
เป้าหมาย  

รวบรวมและน าเข้าข้อมูลตัวชี วัดในฐานข้อมูลกลาง พร้อม
ติดตามความก้าวหน้า 

น าเสนอและเผยแพร่ข้อมูลตัวชี วัดการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ติดตามการพัฒนาตัวชี วัดของหน่วยงาน 
FOLLOW 

UP 



31 พฤษถาคม 2560  www.nesdb.go.th  72 

เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ 
ทุนมนุษย์ 1 

สร้างความเป็นธรรม 
ลดความเหลื่อมล  าในสังคม 2 

สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ 
และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 3 

เติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

4 

สร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการ 
พัฒนาประเทศสู่ความม่ันคั่ง และย่ังยืน 5 

บริหารจัดการในภาครัฐ ป้องกัน 
การทุจริตประพฤติทิชอบ 

และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
6 

พัฒนาโครงสร้างพื นฐาน 
และระบบโลจสิติกส ์7 

พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  
วิจัย และนวัตกรรม 8 

พัฒนาภาค เมือง และพื นที่เศรษฐกิจ 9 

ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
เพื่อการพัฒนา 10 
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ความเช่ือมโยงของ SDGs กับนโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศ  
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

แผนบริหารราชการแผ่นดิน 

แผนปฏิบัติการกระทรวง/กรม/หน่วยปฏิบัติ 

แผนงบประมาณ แผนแม่บท
ยุทธศาสตร์เฉพาะ 

นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ 

อาท ิ 

-แผนแมบ่ทดา้นแรงงานดา้นแรงงาน  
(พ.ศ. 2555-2559) 

-แผนยุทธศาสตร์สุขภาพดวีถิีไทย 
พ.ศ.2554-2563 

-แผนยุทธศาสตร์พฒันาระบบยาแหง่ชาต ิ
พ.ศ. 2560-2564 

-แผนจดัการคุณภาพสิง่แวดลอ้ม  
พ.ศ. 2555-2559 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/จังหวัด 

FUNCTION 

AREA 

AGENDA 

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

นโยบายรัฐบาล 
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SGDs กบัการประยุกตใ์ชเ้ป็นเครื่องมือ

วางแผนพฒันาจงัหวดั/แผนพฒันาทอ้งถ่ิน 



31 พฤษถาคม 2560  www.nesdb.go.th  75 

นโยบำย หลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรจดัท ำแผนจงัหวดัและกลุม่จงัหวดั 

(พ.ศ.2561-2564) 
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นโยบำย หลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรจดัท ำแผนจงัหวดัและกลุม่จงัหวดั 

(พ.ศ.2561-2564) (ตอ่) 
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ต ำแหนง่จดุยนืทำงยทุธศำสตร ์(Strategic Positioning) ของกลุม่

จงัหวดัภำคกลำงและภำคตะวนัออก 

5. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนลา่ง 2 
  (เพชรบุรี/ประจวบคีรีขันธ์/สมุทรสาคร/สมุทรปราการ) 
• Food & Ecotourism &Application Hub of 

Sufficiency Economy 
•  เกษตร (เกษตร/เกษตรแปรรูป) 
• ท่องเที่ยว (ธรรมชาติ/ทางทะเล/นิเวศ/อนุรักษ/์

สุขภาพ/เกษตร/วัฒนธรรม) 
• ประมง (ชายฝั่ง/เพาะเลี้ยง/แปรรูป) 

4. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนลา่ง 1 
 (นครปฐม/สุพรรณบุรี/กาญจนบุรี/ราชบุรี) 
• สินค้าและบริการด้านสุขภาพ (เมืองอาหาร) 
• ท่องเท่ียวอารยธรรมทวารดี 
• ประตูเศรษฐกิจสู่เอเชีย (เขตเศรษฐกิจพิเศษ) 
• ต้นแบบประเทศไทย 4.0 (เน้นนวัตกรรม) 

2. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 
 (ลพบุร/ีชัยนาท/สิงห์บุรี/อ่างทอง) 
• พัฒนาตลาดLogisticและการผลิต

อาหารปลอดภัย 
• ท่องเท่ียวประวัติศาสตร ์
• บริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ 

1. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 
(พระนครศรีอยุธยา/นนทบุรปีทุมธานี/สระบรุ)ี 
• อุตสาหกรรมและเกษตรเชิงสร้างสรรค์ 
• ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์  
• การจัดการมลภาวะและฟื้นฟูระบบ

นิเวศ 

3. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง 
 (ฉะเชิงเทรา/ปราจีนบุร/ีนครนายก/สมุทรปราการ/

สระแก้ว) 
• การค้าการลงทุน การคมนาคมสู่อินโดจีน 
• แหล่งผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย 
• อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เกษตรแปรรูปและสมุนไพร 
• ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ สุขภาพและวัฒนธรรม 

9. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 
 (ชลบุร/ีระยอง/จันทรบุร/ีตราด) 
•  อุตสาหกรรมสีเขยีว 
• เกษตรคุณภาพปลอดภัยเพ่ือการส่งออก 
• การท่องเที่ยวที่หลากหลาย 
• การค้าลการลงทนุในพ้ืนทีเ่ศรษฐกจิใหม ่
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ต ำแหนง่จดุยนืทำงยทุธศำสตร ์(Strategic Positioning) 
ภาคกลางและตะวันออก 
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ต ำแหนง่จดุยนืทำงยทุธศำสตร ์(Strategic Positioning) 
ภาคกลางและตะวันออก 
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SDGsเช่ือมโยงการพฒันาของแผนในทุกระดบัตั้งแตร่ะดบัชาต-ิพ้ืนท่ี 

ระดับ แผน/นโยบาย/ทิศทางการพัฒนา 

ส่วน 
กลาง 

ภูมิภาค 

ท้องถิ่น 

ชุมชน 

กา
รม

ีส่ว
นร

่วม
ทั ง

ภา
คร

ัฐ 
เอ

กช
น 

ปร
ะช

าช
น 

สถ
าบ

ันก
าร

ศึก
ษา

 

รัฐบาล 
ก.น.จ. / สศช. 

ราชการ 
ส่วนกลาง 

คณะกรรมการ
ระดับชาติ 

จังหวัด/ 
กลุ่มจังหวัด 
ก.บ.จ. / 
ก.บ.ก. 

อ าเภอ 

อ.ป.ท. 

คณะกรรมการ 
หมู่บ้าน 

ภาคประชาสังคม 
ชุมชน 

รัฐธรรมนูญ 

ยุทธศาสตร์ชาติ  แผนชาติ นโยบายรัฐบาล 
แผนบริหารราชการแผ่นดิน 

แผน/ยุทธศาสตร์ 
กระทรวงเฉพาะเรื่อง 
ทิศทางการพัฒนาภาค 

แผนพัฒนา 
จังหวัด/แผนพัฒนา 

กลุ่มจังหวัด 
ระยะ 4 ปี 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
อบจ./เทศบาล/อบต. 

แผนหมู่บ้าน/ชุมชน 
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SDGs 17 เป้าหมาย 
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ขับเคลื่อนท้องถิ่นสู่ไทยแลนด์ 4.0  

ท้องถิ่น 
4.0 

มิต ิ
สังคม 

มิติ
เศรษฐกิจ 

มิต ิ
ความเป็น
หุ้นส่วน 

มิต ิ
ความเป็น

ธรรม 

มิติ
สิ่งแวดล้อม 
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ขับเคลื่อนท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 4.0 

ส่งเสริมกลุ่ม SMEs และ
ผู้ประกอบการใหม่  

(Start up) ให้สร้างหรือใช้
นวัตกรรมการสร้างมูลค่า

สินค้าและบริการ 

พัฒนาเกษตรสมัยใหม่และ
ผู้ประกอบการเกษตร

อัจฉริยะ (Smart Farms)  

รวมกลุ่ม (Cluster) ทุก
ประเภท รวมทั งพัฒนา
สินค้า OTOP เพ่ือสร้าง

ขีดความสามารถ 
ในการผลิต 

มิติเศรษฐกิจ 



ขับเคลื่อนท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 4.0 
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มิติสังคม 

ประชาชนได้รับการส่งเสริม 
ป้องกัน ควบคุมโรค 

รักษาพยาบาล และฟื้นฟู
สุขภาพอย่างเท่าเทียม 

สนับสนุนการคิดนวัตกรรมและ
เพิ่มพูนองค์ความรู้ 

สร้างสังคมที่มีความสมานฉันท์   
ความพอเพียง เกิดความเท่าเทียม 

ความเหลื่อมล  าอยูใ่นระดับต่ า 

บูรณาการด้านการศึกษาทั งศาสตร์ 
ศิลป์ ภูมิปัญญาชาวบ้านและ

เทคโนโลยี เข้าด้วยกันอย่างกลมกลืน 

ระบบบริการ 
ที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ 

ครอบคลุม ทั่วถึง 
 



ขับเคลื่อนท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 4.0 
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มิติส่ิงแวดล้อม 

Smart 
Building 

Smart 
Transport 

 ลดการใช้พลังงาน
และปล่อยของเสีย 

 ลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก 

Smart City  



ขับเคลื่อนท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 4.0 

สร้างความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของ

ท้องถิ่น 

การบังคับใช้
กฎหมาย 

กฎระเบียบต่างๆ 
อย่างเป็นธรรม 

มิติความเป็นธรรม 
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ขับเคลื่อนท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 4.0 

สนับสนุนการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนใน 

การด าเนินงานและสร้าง
กลไกการมีส่วนร่วมแบบ

ประชาธิปไตย 
ในการบริหารท้องถิ่น 

ยกระดับเครือข่าย/ผู้น า  
ให้มีองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาที่ยั่งยืนใน

ระดับท้องถิ่น  
 
 

แลกเปลี่ยนและถ่ายทอดองค์
ความรู้ต่างๆ อาทิ 

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
นวัตกรรม ระหว่างท้องถิ่น

หรือประเทศเพื่อนบ้าน 
น าไปสู่การขยายผลหรือต่อ

ยอดความคิด  

มิติความเป็น
หุ้นส่วน 
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สรุปความส าเร็จต้องอาศัยกลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

Thailand 
4.0 

ภาคเอกชน 

ภาครัฐ 

ภาคประชา
สังคม 

เครือข่าย

ต่างประเทศ 

มหาวิทยาลัย
สถาบันวิจยั 

กระทรวงพาณิชย์ 

ตัวอย่าง 
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