สรุปผลการประชุมระดมความคิดเห็น
เรื่อง บทบาทภาคเอกชนในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๘.๓๐ น. – ๑๔.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมราชา ๑ ชั้น ๑๑ อาคาร ๒ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ
๑. สรุปสาระสาคัญปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ทิศทางประเทศไทยกับการพัฒนาที่ยั่งยืน”
โดย ดร.ปรเมธี วิ ม ลศิ ริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๑.๑ สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สศช.) ในฐำนะที่ได้รับมอบหมำยให้
ทำหน้ำที่เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (กพย.) โดยมี พลเอก ประยุทธ์
จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี เป็นประธำน ได้มีกำรประชุมร่วมกันครั้งแรกเมื่อวันที่ 7 ตุลำคม 2558
นับเป็นกำรเริ่มดำเนินกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (SDGs) ของประเทศไทย
๑.๒ กำรจัดทำ Road Map หรือแนวทำงกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ให้มีควำมชัดเจน ทำง
สศช. ได้ บู ร ณำกำรเป้ ำหมำยกำรพัฒ นำที่ยั่ งยื น เข้ ำไว้ใ นยุ ทธศำสตร์ช ำติ 20 ปี และแผนพัฒ นำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 เพื่อให้กำรพัฒนำเป็นไปด้วยควำมสมดุล และยั่งยืน
๑.๒.๑ กรอบยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี รัฐบำลได้มุ่งเน้นและให้ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำที่ยั่งยืน จะ
เห็นได้จำกวิสัยทัศน์ของกรอบยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี “ประเทศมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
เป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำ ตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” นำไปสู่กำร
พัฒนำให้คนไทยมีควำมสุข และตอบสนองตอบต่อกำรบรรลุ ซึ่งผลประโยชน์แห่งชำติ ซึ่งใน
กรอบยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี จะเป็นออกเป็น ๖ ยุทธศำสตร์ย่อย ดังนี้
๑) ด้ำนควำมมั่นคง
๒) ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
๓) ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน
๔) ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกันทำงสังคม
๕) ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๖) ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
ซึ่งยุทธศำสตร์ทั้ง ๖ ยุทธศำสตร์จะช่วยให้ประเทศไทยมีกำรพัฒนำที่ยั่งยืน เป็นประเทศ
พัฒนำแล้ว ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดี มีรำยได้ที่สูง สังคมมีควำมมั่นคง เสมอภำคและ เป็น
ธรรม ประเทศสำมำรถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ
๑.๒.๒ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒ เป็นกำรแปลงแผนยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี
มำสู่กำรปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์จริงในระยะเวลำ ๕ ปี และต่อยอดไปสู่แผนพัฒนำฯ ในฉบับ
ต่อไป ในแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๒ นี้ ได้อัญเชิญหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำบูรณำ
กำรพัฒนำในทุกมิติอย่ำงสมเหตุสมผล มีควำมพอประมำณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและกำร
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บริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่ดี ซึ่งแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้แบ่งออกเป็น ๑๐ ยุทธศำสตร์
ครอบคลุมในด้ำน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์
ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมลดควำมเหลื่อมล้ำในสังคม
ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืน
ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
ยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงแห่งชำติเพื่อกำรพัฒนำประเทศ สู่ควำมมั่งคั่ง
และยั่งยืน
ยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ กำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิชอบและธรร
มำภิบำลในสังคมไทย
ยุทธศำสตร์ที่ ๗ กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบโลจิสติกส์
ยุทธศำสตร์ที่ ๘ กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
ยุทธศำสตร์ที่ ๙ กำรพัฒนำภำค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
ยุทธศำสตร์ที่ ๑๐ ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศเพื่อกำรพัฒนำ
๑.๒.๓ เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals (SDGs) องค์กำร
สหประชำชำติได้กำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำโดยอำศัยกรอบควำมคิดที่มองกำรพัฒนำเป็นมิติ
(Dimensions) ของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้มีควำมเชื่อมโยงกั น ซึ่งจะใช้เป็นทิศ
ทำงกำรพัฒนำที่ครอบคลุมระยะเวลำ 15 ปี โดยประกอบไปด้วย เป้ำหมำยสำคัญในกำร
ดำเนินงำน ๑๗ เป้ำหมำย ประกอบด้วย
เป้ำหมำยที่ ๑ ขจัดควำมยำกจนทุกรูปแบบในทุกพื้นที่
เป้ ำหมำยที่ ๒ ขจัดควำมหิว โหย บรรลุ ควำมมั่นคงทำงอำหำร ปรับปรุงโภชนำกำรและ
สนับสนุนเกษตรกรรมอย่ำงยั่งยืน
เป้ำหมำยที่ ๓ สร้ำงหลักประกันให้คนมีชีวิตที่มีคุณภำพ และส่งเสริมสุขภำวะที่ดีของคนทุก
เพศทุกวัย
เป้ำหมำยที่ ๔ สร้ำงหลักประกันให้ กำรศึกษำมีคุณภำพอย่ำงเท่ำเทียมและครอบคลุม และ
ส่งเสริมโอกำสในกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคน
เป้ำหมำยที่ ๕ บรรลุ ควำมเท่ำเทียมระหว่ำงเพศ และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่สตรีและ
เด็กหญิง
เป้ำหมำยที่ ๖ สร้ำงหลักประกันให้มีน้ำใช้ และมีกำรบริหำรจัดกำรน้ำและสุขำภิบำลอย่ำง
ยั่งยืนสำหรับทุกคน
เป้ำหมำยที่ ๗ สร้ำงหลักประกันให้สำมำรถเข้ำถึงพลังงำนอย่ำงยั่งยืนในรำคำที่เหมำะสม
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เป้ำหมำยที่ ๘ ส่งเสริมกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและทั่วถึง และกำรจ้ำงงำนเต็ม
อัตรำ และงำนที่มีคุณค่ำสำหรับทุกคน
เป้ำหมำยที่ ๙ สร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำนที่ต้ำนทำนและรองรับต่อกำรเปลี่ยนแปลง ส่งเสริม
อุตสำหกรรมและนวัตกรรม
เป้ำหมำยที่ ๑๐ ลดควำมไม่เท่ำเทียมทั้งภำยในและระหว่ำงประเทศ
เป้ำหมำยที่ ๑๑ สร้ำงควำมปลอดภัยและภูมิคุ้มกันให้เมืองและกำรตั้งถิ่นฐำนมนุษย์
เป้ำหมำยที่ ๑๒ ส่งเสริมรูปแบบกำรผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน
เป้ำหมำยที่ ๑๓ เร่งรัดดำเนินกำรด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศและผลกระทบ
เป้ำหมำยที่ ๑๔ อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยำกรทำงทะเล และมหำสมุทร อย่ำงยั่งยืน
เป้ำหมำยที่ ๑๕ ปกป้อง ฟื้นฟูและส่งเสริมกำรใช้ระบบนิเวศน์บนบกอย่ำงยั่งยืน
เป้ำหมำยที่ ๑๖ ส่งเสริมสังคมที่สงบสุข ทุกคนเข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรม สร้ำงสถำบันที่มี
ควำมรับผิดชอบและมีประสิทธิภำพ
เป้ำหมำยที่ ๑๗ เสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่งของกลไกดำเนินงำนและหุ้นส่วนควำมร่วมมือ
ระดับโลก
๑.๒.๔ กำรดำเนินงำนเกี่ยวกับแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๒ ซึ่งอยู่ภำยใต้กรอบยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี ได้
ยึดหลักกำรพัฒนำที่ยั่งยืน เป็นหลักในกำรดำเนินงำน ซึ่งจะเห็นได้ว่ำยุทธศำสตร์ทั้ง ๑๐ ข้อ
ของแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๒ ครอบคุมทั้ง ๑๗ เป้ำหมำยของ SDGs ทั้งในด้ำนเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม นอกจำกนีใ้ นขั้นตอนกำรปฏิบัติต้องพิจำรณำลงลึกไปในเรื่องเป้ำหมำย
ในแต่ละเป้ำ ตัวชี้วัด ของ SDGs ว่ำมีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ ฉบับที่
๑๒ มำกน้อยเพียงใด ซึ่งจะต้องมีกำรปรับให้มีควำมสอดคล้องกัน เพื่อให้เกิดแนวทำงกำร
พัฒนำที่ยั่งยืนอย่ำงชัดเจน ซึ่งจะช่วยให้ประเทศไทยมีกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ทั้งในด้ำนเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม
๒.

สรุปสาระสาคัญการบรรยายเรื่อง “การดาเนินการที่สาคัญของภาครัฐ ในการขับเคลื่อนเป้าหมาย SDGs”
โดย นางสาวลดาวัลย์ คาภา รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๒.๑ SDGs หรือ เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ประกอบด้วย ๑๗ เป้ำหมำย (Goals) ๑๖๙ เป้ำประสงค์
(Targets) ๒๔๑ ตัวชี้วัด (Indicators) ซึ่ง SDGs ถูกนำมำเป็นกรอบในกำรทำแผนพัฒนำฯ ของ
ไทย โดยประเทศไทยมีกำรตั้งคณะกรรมกำรเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (กพย.) เมื่อวันที่ ๗ ตุลำคม
๒๕๕๘ ทำหน้ำที่กำหนดนโยบำยและยุทธศำสตร์ ส่งเสริมสนับสนุนกำรดำเนินงำน กำกับกำร
ดำเนินงำน เสนอแนะให้มีกำรกำหนดหรือแก้ไขเพิ่มเติมหรือปรับปรุงมำตรกำร กำหนดแนวทำง
และท่ำทีกำรเจรจำในกำรประชุมระหว่ำงประเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำน เป็นต้น
ทั้งยังตั้งคณะอนุกรรมกำรภำยใต้คณะ กพย. ยังมี คณะอนุกรรมกำรอีก ๓ ชุด ดังนี้
๑) อนุกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีนำยสุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ เป็น
ประธำน สศช. เป็นฝ่ำยเลขำนุกำร อนุกรรมกำรชุดที่ ๑ นี้ ทำหน้ำที่ วำงแนวทำงกำร
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ดำเนินงำน ประสำน ติดตำมและบูรณำกำร กำรดำเนินงำน กำหนดเป้ำหมำยและตัวชี้วัด
กำรพัฒนำที่ยั่งยืน เสนอแนะให้มีกำรกำหนดหรือปรับปรุงมำตรกำร วำงระบบและกลไก
กำรติดตำมประเมินผล และติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำน เป็นต้น
๒) อนุกรรมการส่งเสริมความเข้าใจและประเมินผลการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรั ชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยมี นำงจุรี วิจิตรวำทกำร เป็นประธำน มีหน้ำที่ ศึกษำสร้ำงควำม
เข้ำใจเกี่ยวกับ “กำรพัฒนำที่ยั่งยืน” กับ “ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” ให้คำแนะนำ
แนวทำงกำรประชำสัมพันธ์ เสริมสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยกำรขับเคลื่อนและประยุกต์ใช้
ปรั ช ญำของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง และกำรพัฒ นำที่ยั่ ง ยืน และจั ดให้ มี ระบบกำรติด ตำม
ประเมินผลกำรดำเนินงำน เป็นต้น
๓) อนุ ก รรมการพัฒ นาระบบข้ อ มูล สารสนเทศเพื่ อ สนั บสนุ น การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น มี
นำยศุภ วุ ฒิ สำยเชื้อ เป็ น ประธำน ทำหน้ ำที่ ติดตำมข้อมูล และสถำนกำรณืก ำรพัฒ นำ
ตัวชี้วัดกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของคณะกรรมำธิกำรด้ำนสถิติ ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะใน
กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถของระบบกำรจัดเก็บสถิติ บูรณำกำรแนวทำงกำรทำงำนของ
หน่ ว ยงำนรั ฐ ที่จั ดทำฐำน ข้อมูล กลำงของประเทศและหน่ว ยงำนสนับสนุนต่ำงๆ และ
ติดตำมประเมินผลกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำครัฐและเอกชน เป็นต้น
๒.๒ ในกำรทำ Roadmap กำรขับเคลื่อนเป้ำหมำย SDGs จะดูจำกสถำนภำพปัจจุบันของเป้ำหมำย
ตัวชี้วัด ควำมเร่งด่วนในกำรแก้ไขปัญหำ สถำนะของแผนแม่บท แนวทำงกำรดำเนินงำน และ
ควำมท้ำทำยของเป้ำหมำย
๒.๓ สศช. ได้มีกำรจัดลำดับควำมสำคัญ โดยมีกำรจัดประชุมร่วมกับหน่วยงำนรัฐ ๓ ครั้ง และขณะนี้
อยู่ระหว่ำงดำเนินกำรประมวลผลในภำพรวม หลักเกณฑ์กำรจัดลำดับควำมสำคัญ ประกอบด้วย
ควำมส ำคั ญ และควำมพร้ อ ม ของเป้ ำ ประสงค์ นั้ น ๆ ในล ำดั บ ต่ อ ไป สศช.จะ ๑) จั ด ท ำ
Roadmap กำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนในแต่ละเป้ำหมำยให้สมบูรณ์ ๒) เผยแพร่
องค์ควำมรู้กำรขับเคลื่อนกำรนำใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ ๓) จัดเตรียมควำมพร้อม
ด้ำนระบบข้อมูลข่ำวสำร ๔) ผลักดันควำมร่วมมือกับประเทศกลุ่ม ๗๗ ๕) จัดกำรประชุมกับ
เครือข่ำยประชำสังคม ๖) ประชุมคณะอนุกรรมกำร ครั้งที่ ๓ ของทั้ง ๓ คณะ และประชุมคณะ
กพย. ครั้งที่ ๒
๒.๔ สถำนภำพข้อมูลและตัวชี้วัด SDGs ของประเทศในปัจจุบัน พบว่ำ จำนวนตัวชี้วัดมีทั้งหมด ๒๔๑
ตัวชี้วัด มีข้อมูลอยู่แล้ว ๑๑๙ ตัวชี้วัด ต้องปรับปรุงข้อมูล ๑๔ ตัวชี้วัด อยู่ระหว่ำงกำรตรวจสอบ
๑๐๓ ตัวชี้วัด และไม่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยอีก ๕ ตัวชี้วัด
๓.

สรุปสาระสาคัญการบรรยายเรื่อง “ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”
โดย ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ผู้อานวยการสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
จำกคำกล่ำวของ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ ที่ว่ำ “กำรกำหนดยุทธศำสำตร์ชำติก็เหมือนกับกำรกำหนด
กรอบแนวทำงกำรพัฒนำประเทศให้อยู่ในวิสัยทัศน์ของประเทศไทย แม้จะมีกำรเปลี่ยนแปลงรัฐบำลก็
ตำม” ดังนั้นกำรจัดทำยุทธศำสตร์ชำติ ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับประเทศไทย โดยยุทธศำสำตร์ชำติจะ
เป็นกรอบใหญ่ของ นโยบำยรัฐบำล ๑๑ ข้อ ประเด็นปฏิรูป คสช. ๑๑ ด้ำน และแผนพัฒนำเศรษฐกิจ
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และสั ง คมแห่ ง ชำติ เพื่ อ น ำไปสู่ ก ำรพั ฒ นำให้ ค นไทยมี ค วำมสุ ข และตอบสนองต่ อ กำรบรรลุ ซึ่ ง
ผลประโยชน์แห่งชำติ ในกำรที่จะพัฒนำคุณภำพชีวิต สร้ำงรำยได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนำแล้ว และ
สร้ำงควำมสุขของคนไทย สังคมมีควำมมั่งคง เสมอภำพ และเป็นธรรม ประเทศสำมำรถแข่งขันได้ใน
ระบบเศรษฐกิจ
๓.๑

ประเทศไทยได้กำหนดให้มีกระบวนกำรจัดทำยุทธศำสตร์ชำติ ดังนี้
๑)

เริ่มจำก มิติคณะรัฐมนตรี ๓๐ มิ.ย. ๕๘ เห็นควรให้มีกำรจัดตั้ง คณะกรรมกำรจัดทำ
ยุทธศำสตร์ชำติ โดยมี 2 คณะอนุกรรมกำรฯ คือ คณะอนุกรรมกำรจัดทำยุทธศำสตร์
และกรอบกำรปฏิ รู ป และคณะอนุ ก รรมจั ด ท ำแผนปฏิบั ติ ก ำรตำมแนวทำงปฏิ รู ป
ประเทศ ที่จะมีกำรทำแผนยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี และสร้ำงกลไกขับเคลื่อนแผนไป
ข้ำงหน้ ำเพื่อผลประโยชน์ของคนทั้งประเทศ ตำมวิสั ยทัศน์ “ประเทศมีควำมมั่งคง
มั่ ง คั่ ง ยั่ ง ยื น เป็ น ประเทศพั ฒ นำแล้ ว ด้ ว ยกำรพั ฒ นำตำมปรั ช ญำของเศรษฐกิ จ
พอเพียง”

๒) กระบวนกำรตำม รั ฐธรรมนูญ ฉบับผ่ำนกำรลงประชำมติ ๗ ส.ค. ๒๕๕๙ ยกตัวอย่ำง
เช่ น มำตรำ ๖๕ แนวนโยบำยของรั ฐ ว่ ำ ด้ ว ย “รั ฐ พึ ง จั ด ให้ มี ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ เ ป็ น
เป้ำหมำยกำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืนตำมหลักธรรมำภิบำลเพื่อใช้เป็นกรอบในกำร
จัดทำแผนต่ำง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณำกำรกันเพื่อให้เกิดเป็นพลัง ผลักดันร่วมกันไปสู่
เป้ำหมำยดังกล่ำว กำรจัดทำ กำรกำหนดเป้ำหมำย ระยะเวลำที่จะบรรลุเป้ำหมำย และ
สำระที่พึงมีในยุทธศำสตร์ชำติ ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่กฎหมำยบัญญัติ
ทั้งนี้ กฎหมำยดังกล่ ำว ต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับกำรมีส่ วนร่ว มและกำรรับฟังควำม
คิดเห็นของประชำชนทุกภำคส่วนอย่ำงทั่วถึงด้วย” และ มำตรำ ๒๗๕ บทเฉพำะกำล
ให้คณะรัฐมนตรีจัดให้มีกฎหมำยตำมมำตรำ ๖๕ วรรคสอง ให้แล้วเสร็จภำยในหนึ่งร้อย
ยี่สิบวันนับแต่วันประกำศใช้รัฐธรรมนูญนี้ และดำเนินกำรจัดทำยุทธศำสตร์ชำติให้แล้ว
เสร็จภำยในหนึ่งปีนับแต่วันที่กฎหมำยดังกล่ำวใช้บังคับ
๓.๒

ขอบเขต เนื้อหำของยุทธศำสตร์ชำติ “ไม่มีข้อกำหนดเป็นสูตรสำเร็จ ขึ้นอยู่กับควำมเหมำะสม
ควำมจำเป็นของแต่ละประเทศ” และมีระยะเวลำอยู่ในช่วง ๑๐-๓๐ ปี

๓.๓

โจทย์ แ ละควำมท้ ำ ทำยส ำคั ญ คื อ กำรด ำเนิ น กำรจั ด ท ำยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ที่ เ ป็ น ไปตำม
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ กำรทำให้ประชำชนมีควำมรู้สึกเป็นเจ้ำของ และทำให้ยุทธศำสตร์ชำติ
เป็น “ยุทธศำสตร์ชำติ ” ที่มีเป้ำหมำยและภำพอนำคตที่ชัดเจนและยอมรับร่วมกันโดยมี
ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เหมำะสม รวมทั้งทำให้เกิดเป็นกระบวนกำรที่ช่วยสร้ำงควำมสมำนฉันท์
ของคนในชำติในกำรปฏิบัติอย่ำงมีประสิทธิภำพและสอดคล้องในทุกระดับ

๓.๔

ควำมสั ม พัน ธ์ร ะหว่ ำงยุ ท ธศำสตร์ช ำติ และเป้ำหมำย SDGs และแผนอื่นๆ จำกร่ำ ง
ยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปีของประเทศไทย ที่รองรับด้วยแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๒ ที่ได้กำหนด
ขึ้นมำเพื่อตอบโจทย์ควำมยั่งยืนของเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับ SDGs
หรือเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ในอีก ๑๕ ปี ข้ำงหน้ำ เพื่อทำให้ประเทศไทยสำมำรถบรรลุ
เป้ำหมำยกลำยเป็นประเทศที่มีควำมมั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในอนำคต
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๔.

สรุปสาระสาคัญการบรรยายเรื่อง “การดาเนินงาน SDGs ของภาคเอกชนในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ”โดย ดร. พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ผู้อานวยการสถาบันไทยพัฒน์
๔.๑

กำรที่ภำคเอกชนจะเข้ำมำมีส่ วนร่ว มในกำรขับเคลื่อน SDGs จะต้องมีควำมเข้ำใจใน
จุดประสงค์ของ SDGs ซึ่งกำรนำ SDGs เข้ำมำเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของบริษัท
สำมำรถสรุปเป็นขั้นตอน ได้ 5 ขั้นตอน ตำม SDGs Compass ดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑

Understanding กำรสร้ำงควำมเข้ำใจของบริษัทในเรื่อง SDGs ที่บริษัท
จะต้องมีควำมเข้ำใจในบริบทอย่ำงแท้จริง เพื่อที่สำมำรถนำ SDGs มำใช้
ขับเคลื่อนองค์กรได้

ขั้นตอนที่ ๒

Defining priorities กำรหำสำระสำคัญของ SDGs ในแต่ละเป้ำ ที่มีควำม
สอดคล้องกับเป้ำหมำยของบริษัทซึ่งจะแตกต่ำงจำกภำครัฐที่ต้อง
ดำเนินกำร SDGs ทุกเป้ำ

ขั้นตอนที่ ๓

Setting goals กำรกำหนด Goal ของบริษัทให้ตอบสนองเป้ำ SDGs ของ
บริษัท

ขั้นตอนที่ ๔

Integrating กำรบูรณำกำร SDGs สู่ Core Business ของบริษัท

ขั้นตอนที่ ๕

Reporting กำรจัดทำรำยงำนและกำรสื่อสำรที่เกี่ยวข้องกับ SDGs เผยแพร่
สู่สำธำรณะ

๔.๒ กำรขับเคลื่อนSDGs ของภำคเอกชน เอกชนสำมำรถที่นำ SDGs มำเชื่อมโยงกับกำรดำเนินงำน
ของบริษัทที่ทำอยู่แล้ว โดยปรับปรุงกำรทำงำนหรือกำรดำเนินให้สอดคล้องกับ SDGs ได้ ซึ่ง
ปัจจุบันมีองค์กรหลำยองค์กรนำ SDGs มำเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำองค์กร เช่น บริษัท
บำงจำกปิโตรเลียม จำกัด (มหำชน) และบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหำชน) ที่
ได้ พั ฒ นำกำรรำยงำนข้ อ มู ล แผนกำรด ำเนิ น งำน กิ จ กรรมของบริ ษั ท ที่ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ ำ
สอดคล้องกับ SDGs ในเป้ำใดบ้ำง ส่วนธนำคำรออมสิน ได้นำ เป้ำหมำยของ SDGs เข้ำมำ
สื่อสำรในรำยงำนควำมยั่งยืน เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจของพนักงำนในองค์กรได้รับทรำบ และมี
กำรทำตำรำงแสดงควำมเชื่อมโยงกันระหว่ำงกิจกรรมหรือกำรดำเนินงำนของธนำคำรที่ตรงกับ
เป้ำหมำยใน SDGs
๕.

สรุปสาระสาคัญการบรรยายเรื่อง “บทบาทภาคเอกชนในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยงั่ ยืน”
๕.๑

นำยยอดพจน์ วงศ์รักมิตร รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ บริษัทบำงจำกปิโตรเลียม จำกัด
(มหำชน) บริษัท มีภำรกิจหลักคือ เพื่อควำมมั่นคงด้ำนพลังงำนและสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิต
ที่ดีของสังคมไทย
๑) หลักการบริหาร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้สอดคล้องกับควำมมุ่งหมำย
ของบริ ษัท ฯ “ในกำรเป็นบริษัท ไทยที่มั่นคงดำเนินธุ รกิจพลั งงำนและธุร กิจต่อเนื่อ ง
สอดคล้องกับประโยชน์ส่วนรวมและมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำควำมอยู่ที่ดีขึ้นของคนไทย”
และบำงจำกฯ มี วัฒ นธรรมองค์ก ร “พัฒ นำธุร กิจ อย่ ำงยั่ งยื นไปกั บสิ่ งแวดล้ อ มและ
สังคม” และวัฒนธรรมพนักงำน “เป็นคนดี มีควำมรู้ เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น ” เพื่อบรรลุ
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วิสัยทัศน์ของบริษัท “กลุ่มบริษัทนวัตกรรมสีเขียวชั้นนำในเอเชีย ที่มีบรรษัทภิบำลที่ดี
และดำเนินธุรกิจด้วยแนวทำงแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน”
๒) กรอบความยั่งยืนของ บำงจำกฯ : ESG ได้แก่ contributive to Society (เป็นประโยชน์
ต่อสังคม) Environmental friendly (เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม) และ Governance
(ซื่อสัตย์ โปร่งใส)
๓) การดาเนินงานตามแนวทาง SDGs ของบริษัทบำงจำกฯ
ขั้นตอนที่ ๑ Understanding บำงจำกฯ มีกำรจัดอบรม Introduction to SDGs
ขั้นตอนที่ ๒ Defining priorities บำงจำกฯ คัดเลือกเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
จำนวน ๙ เป้ำหมำยที่สำคัญต่อบริษัท ตำมหลัก ESG ได้แก่ E (สอดคล้อง
กับเป้ำ SDGs ที่ ๖ ๗ ๑๒ และ ๑๓) S (สอดคล้องกับเป้ำ SDGs ที่ ๔ ๘ ๙
และ ๑๑) และ G (สอดคล้องกับเป้ำ SDGs ที่ ๑๖)
ขั้นตอนที่ ๓ Setting goals บำงจำกฯ กำหนดเป้ำหมำยของบริษัทที่สอดคล้องกับ
SDGs ๔ ด้ำน คือ Climate Change Water Community & Society
และ Education
ขั้นตอนที่ ๔ Integrating บำงจำกฯ จัดทำ workshop Sustainability strategies
and targets in ๒๐๒๐/๒๐๓๐ workshop เกี่ยวกับ SDGs เพื่อกำร
ขับเคลื่อนเป้ำหมำยที่ยั่งยืน
ขั้นตอนที่ ๕ Reporting บำงจำกฯ มีกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนด้ำนควำมยั่งยืน
ผ่ำน SDG Index คือ รำยงำน BCP Sustainable Development Goals
๔) ตัวอย่างโครงการ ESG
๔.๑ 3Es Projects ที่สอดคล้องกับเป้ำ SDGs ที่ ๗ และ ๑๒ ได้แก่ Carbon offset
จำกธุรกิจพลังงำนหมุนเวียน “เมืองไทย ไร้ขยะ” ส่งเสริมจิตสำนึกและนวัตกรรม
สิ่งแวดล้อมสู่สังคมคำร์บอนต่ำ โครงกำรบริหำรจัดกำรน้ำและป่ำตำมหลักกำร
เศรษฐกิจพอเพียง และโรงไฟฟ้ำจำกเซลล์แสงอำทิตย์ เป็นต้น
๔.๒ Ss Projects ที่สอดคล้องกับเป้ำ SDGs ที่ ๑๑ ได้แก่ “ชุมชนปลอดภัย ชุมชน
สุขภำพดี” กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์รอบพื้นที่โรงกลั่น สถำนีบริกำรน้ำมันสหกรณ์
กำรเกษตร และบริษัท ออมสุข วิสำหกิจเพื่อสังคม จำกัด เป็นต้น
๕.๒ นายวุฒิชัย สิทธิปรีดำนันท์ รองกรรมกำรผู้จัดกำรอำวุโส บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อำหำร จำกัด
(มหำชน)
“เส้นทำงควำมยั่งยืนของซีพีเอฟ สู่กำรสนับสนุนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของสหประชำชำติ”
๑) ในโลกมีหลำยสิ่งที่เกิดกำรเปลี่ยนแปลงในทุก 1 นำที เช่น ทำรกเกิดใหม่ ๓๕๐,๐๐๐ รำย พื้นที่
เพำะปลูกหำยไป ๑๘ ไร่ CO2 กว่ำ ๔๕,๖๖๐ ตัน ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยำยกำศ เป็นต้น รวมทั้งกำร
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดของโลกในช่วงปี ๒๐๓๐-๒๐๕๐ เช่น ควำมต้องกำรอำหำรของโลกจะเพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๗๐ ในปี ๒๐๕๐ และสัดส่วนผู้สูงอำยุเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๑๖ เป็นต้น
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๒) ทิศทำง CSR สู่ควำมยั่งยืน ๖ เป้ำหมำยของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อำหำร จำกัด (มหำชน)
แบ่งตำมหมวดหมู่ได้ ดังนี้
๒.๑ อาหารมั่งคง โดยมีเป้ ำหมำยที่ส ำคัญ ได้แก่ เป้ำหมำยที่ ๑ ยกระดับคุณภำพและควำม
ปลอดภัย (สอดคล้องกับเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน เป้ำที่ ๒ และ ๓) คือกำรผลิต ผลิตภัณฑ์
อำหำรสัตว์ เลี้ยงสัตว์ อำหำร กำรค้ำปลีก ที่ ได้มำตรฐำนสำกล เช่น ISO 22000 ISO 9001
ISO 14001 GMP GAP และ OHSAS 18001 เป็นต้น และมุ่งเน้นสุขโภชนำกำร เพื่อสุขภำพ
และสุขภำวะที่ดี และเป้ำหมำยที่ ๒ ส่งเสริมกำรเข้ำถึงอำหำร (สอดคล้องกับเป้ำหมำยกำร
พัฒนำที่ยั่งยืน เป้ำที่ ๒ และ ๔) โดยภำยในปี ๒๐๒๐ เด็กและเยำวชน ๓๐๐,๐๐๐ คน มี
โอกำสเข้ำถึงกำรเรียนรู้หรือทักษะในด้ำนกำรผลิตอำหำร และ/หรือ กำรบริโภคที่ถูกหลัก
โภชนำกำรและปลอดภัย เช่น โครงกำรไก่ไข่เพื่ออำหำรกลำงวันนักเรียน โครงกำรซีพีเอฟ อิ่ม
สุข ปลูกอนำคต โครงกำรเปิดโลกกำรเรียนรู้ เป็นต้น
๒.๒ สังคมพึ่งตน โดยมีเป้ ำหมำยที่ ส ำคัญ ได้แก่ เป้ำหมำยที่ ๓ พัฒ นำคู่ค้ำธุรกิจให้ เติบโตไป
ด้วยกัน (สอดคล้องกับเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน เป้ำที่ ๒ ๑๒ ๑๔ และ ๑๕) คือ ภำยในปี
๒๐๒๐ ๑๐๐% ของวัตถุดิบหลักทำงกำรเกษตรผ่ำนกำรจัดหำจำกแหล่งผลิตที่รับผิดชอบ
เช่น ปลำป่น ข้ำวโพด ถั่วเหลือง น้ำมันปำล์ม และมันสำปะหลัง และ ๑๐๐% ของคู่ค้ำธุรกิจ
หลั กได้รั บ กำรตรวจประเมินด้ำนควำมยั่งยืน โดยเฉพำะในกลุ่ มวัตถุดิบอำหำรสั ตว์ กลุ่ ม
เครื่ อ งปรุ ง เป็ น ต้ น และเป้ ำ หมำยที่ ๔ ส่ ง เสริ ม คุ ณ ภำพชี วิ ต ของชุ ม ชน (สอดคล้ อ งกั บ
เป้ ำ หมำยกำรพั ฒ นำที่ ยั่ ง ยื น เป้ ำ ที่ ๑ และ ๘) คื อ ภำยในปี ๒๐๒๐ เกษตรกรและ
ผู้ประกอบกำรรำยย่อย รวมถึงกลุ่มเปรำะบำง ๕๐,๐๐๐ รำย ได้รับกำรส่งเสริมอำชีพและ
คุณภำพชีวิต เช่น Contract Farming ธุรกิจ 5 ดำว ตู้เย็นชุมชน กำรส่งเสริมอำชีพ
เกษตรกรรมแก่เกษตรกรรำยย่อย (ร่วมกับมูลนิธิพัฒนำชีวิตชนบท) เป็นต้น
๒.๓ ดิ น น้ าป่ า คงอยู่ โดยมี เ ป้ ำ หมำยที่ ส ำคั ญ ได้ แ ก่ เป้ ำ หมำยที่ ๕ บรรเทำผลกระทบต่ อ
สิ่งแวดล้อม (สอดคล้องกับเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน เป้ำที่ ๖ ๗ ๑๒ และ ๑๓) คือ ภำยใน
ปี ๒๐๒๐ ลดกำรปล่ อยก๊ ำซเรือนกระจกลงร้อยละ ๕ ต่อ หน่ว ยกำรผลิ ต เทีย บกับ ปีฐ ำน
๒๐๑๕ และลดปริมำณกำรใช้น้ำลงร้อยละ ๑๐ ต่อหน่วยกำรผลิตเทียบกับปีฐำน ๒๐๑๕ เช่น
โครงกำรปรั บ เปลี่ ย นอุป กรณ์ของหม้อไอน้ำให้ ส ำมำรถใช้เชื้อเพลิ งชีว มวลแทนเชื้อเพลิ ง
ฟอสซิล โครงกำรฟำร์มสุกรรักษ์โลก (Green Farm) และโครงกำรผลิตไบโอดีเซลจำกน้ำมัน
พืชที่ใช้แล้ว และเป้ำหมำยที่ ๖ ปกป้องควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ (สอดคล้องกับเป้ำหมำย
กำรพัฒนำที่ยั่งยืน เป้ำที่ ๑๔ ๑๕ และ ๑๗) คือ ภำยในปี ๒๐๒๐ ๗,๐๐๐ ไร่ ของพื้นที่ป่ำ
ชำยเลนและป่ำต้นน้ำในพื้นที่ยุทธศำสตร์ของประเทศ รวมถึงพื้นที่สีเขียวในโรงงำนและฟำร์ม
ของบริษัทได้รับปกป้องควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ เช่น โครงกำรซีพีเอฟ ปลูก-ปัน-ป้องป่ำ
ชำยเลน ในจังหวัดชุมพร ระยอง สมุทรสำคร พังงำ สงขลำ และโครงกำรซีพีเอฟรักษ์นิเวศ
เป็นต้น
๖. สรุ ป ข้ อ เสนอแนะแนวทางการสร้ า งความร่ ว มมื อระหว่า งภาครั ฐ และภาคเอกชน เพื่ อ ขั บเคลื่ อ น
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
๖.๑ ผู้แทนจำก บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อำหำร จำกัด (มหำชน)
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๖.๑.๑ ควรมีกำรเชิญหน่ว ยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งในส่ว นภำครัฐ ภำคเอกชน หรือภำคประชำสั งคม
ประชุมร่วมกันเพื่อกำหนดแนวทำงหรือขั้นตอนในกำรนำ SDGs มำเป็นแนวทำงปฏิบัติของ
องค์กร พร้อมกันนี้บ ริษัท เจริญโภคภัณฑ์อำหำร จำกัด (มหำชน) ยินดีให้กำรสนับสนุน
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ SDGs เช่น กำรให้บริษัทในเครือช่วยในกำรประชำสัมพันธ์ ข่ำว
เกี่ยวกับ SDGs ให้ประชำชนรับทรำบ
๖.๒ ผู้แทนจำก ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
๖.๒.๑ ควรมีหน่วยงำนหลักที่ทำหน้ำที่เป็นสื่อกลำงในกำรเผยแพร่ SDGs ให้เป็นที่รู้จักแก่หน่วยงำน
ต่ ำ งๆ ซึ่ ง ทำงตลำดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยจะเป็ น อี ก หน่ ว ยงำนที่ ร่ ว มสนั บ สนุ น
ประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรต่ำงๆของ SDGs ให้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ได้รับ
ทรำบ
๖.๓ ผู้แทนจำก บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหำชน)
๖.๓.๑ อยำกให้มีควำมชัดเจนในเรื่องเกี่ยวกับหน่วยงำนที่รับผิดชอบในแต่ละเป้ำหมำยของ SDGs
เพื่อสะดวกในกำรติดต่อประสำนงำนระหว่ำง ภำครัฐ ภำคเอกชนและเกษตรกร ซึ่งจะช่วยให้
ภำคเอกชนดำเนินงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำที่ยั่งยืนได้รวดเร็ว และประสบควำมสำเร็จ
๖.๔ ผู้แทนจำก หอกำรค้ำไทย และสภำหอกำรค้ำแห่งประเทศไทย
๖.๔.๑ เป้ำหมำยที่ ๒ คำนิยำมของ “เกษตรกรรมที่ยั่งยืน” ยังไม่ชัดเจน ควรกำหนดให้ชัดเจนตรง
กับบริบทของประเทศไทย
๖.๔.๒ เป้ำหมำยที่ ๑๓ เกี่ยวกับเรื่อง Climate change มีบริษัทเอกชนหลำยบริษัทที่มีควำมสำมำรถที่จะ
เข้ำมำมีส่วนร่วมกับเรื่องนี้
๖.๔.๓ เป้ำหมำยที่ ๑๕ ในส่วนของกำรเพิ่มพื้นที่ป่ำไม้ ที่ปัจจุบันมีกำรร่วมมือกันระหว่ำง กรมป่ำไม้
บริษัทเอกชน และองค์กำรบริหำรจัดกำรก๊ำซเรือนกระจก (องค์กำรมหำชน) มีแผนงำนที่จะ
เพิ่มพื้นที่ป่ำไม้ในพื้นที่ของบริษัทเอกชน
๖.๔.๔ กำรพัฒนำที่ยั่งยืนควรที่จะมีบริษัทในกลุ่ม ธุรกิจขนำดเล็กหรือ SME เข้ำมำมีส่วนเกี่ยวข้อง
ด้วย เพื่อจะเป็นกำรพัฒนำบริษัทในกลุ่มธุรกิจขนำดเล็กให้เป็นบริษัทที่มีกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
๖.๕ ผู้แทนจำก บริษัท ปตท. จำกัด (มหำชน)
๖.๕.๑ ภำครัฐควรมีเป้ำหมำยหรือจุดมุ่งหมำยที่ชัดเจนในแต่ละเป้ำหมำย มีหน่วยงำนที่คอยดูแล
ควบคุมกำรดำเนินงำนให้เป็นระบบ และมีกำรประสำนงำนกับบริษัทต่ำงๆ อย่ำงใกล้ชิด เพื่อ
เป็นกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรพัฒนำไปสู่ระดับที่ยั่งยืน
๖.๖ รศ.ดร.ปัทมำวดี โพชนุกูล สำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย
๖.๖.๑ มีกำรจัดตั้งทีมวิชำกำรที่มี ควำมเชี่ยวชำญในแต่ละเป้ำ ทั้ง ๑๗ เป้ำ ที่จะลงไปทำงำนเชิงรุก
ร่วมกับภำคเอกชน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนมำกขึ้น

9

๖.๗ ผู้แทนจำก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหำชน)
๖.๗.๑ ทำงบริษัทได้นำเสนอโครงกำร “สำนพลังประชำรัฐ” ซึ่งเป็นโครงกำรที่ทำร่วมกับบริษัทเอกชน
ชั้นนำของประเทศ โดยหลักกำรและเป้ำหมำยของโครงกำรนี้สอดคล้องกับ SDGs ในทุกเป้ำ
๖.๘ ผู้แทนจำก บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหำชน)
๖.๘.๑ ในกำรที่จะให้ภำคเอกชนเข้ำมำมีส่วนร่วมกับภำครัฐในกำรขับเคลื่อน SDGs นั้น ภำครัฐควรที่
จะกำหนดเป้ำหมำยที่ชัดเจนในกำรขับเคลื่อน SDGs มีแผนกำรดำเนินงำน และเครื่องมือ
ที่เอื่ออำนวยให้ภำคเอกชนเข้ำมำมีส่วนร่วม รวททั้งชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ที่ภำคเอกชนจะได้
จำกกำรเข้ำร่วมในกำรขับเคลื่อน SDGs
๖.๙ ผู้แทนจำก บริษัท ไทยออยล์ จำกัด
๖.๙.๑ อยำกให้ทำงภำครัฐจัดทำเป้ำหมำยของ SDGs ให้มีควำมชัดเจน และสำมำรถทำได้จริง เพื่อที่
ภำคเอกชนจะได้นำไปปฏิบัติและดำเนินกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
๗. สรุปผลแบบสารวจความพร้อมและการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเป้าหมาย SDGs ของภาคเอกชน
๗.๑ บริ ษั ท ที่ต อบแบบส ำรวจมี จ ำนวนทั้ งสิ้ น ๒๑ บริษั ท โดยมี ๑๐ บริษั ท ที่ส นใจจะเข้ำ ร่ ว มในกำร
ขับเคลื่อนเป้ำหมำย SDGs ดังนี้
๗.๑.๑ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อำหำร จำกัด (มหำชน) เป้ำที่สนใจจะเข้ำร่วม ๑-๔ ๖-๙ และ ๑๒-๑๕
๗.๑.๒ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) เป้ำที่สนใจจะเข้ำร่วม ๔ ๙ ๑๑ และ ๑๒
๗.๑.๓ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหำชน) เป้ำที่สนใจจะเข้ำร่วม ๖ ๘ และ ๑๓
๗.๑.๔ บริษัท น้ำตำลมิตรผล จำกัด เป้ำที่สนใจจะเข้ำร่วม ทั้ง ๑๗ เป้ำ
๗.๑.๕ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหำชน) เป้ำที่สนใจจะเข้ำร่วม ๗ และ ๑๓
๗.๑.๖ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหำชน) เป้ำที่สนใจจะเข้ำร่วม ๑ และ ๑๐
๗.๑.๗ ธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด (มหำชน) เป้ำที่สนใจจะเข้ำร่วม ๓-๖ ๘ ๑๐ ๑๑ ๑๕ และ ๑๖
๗.๑.๘ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหำชน) เป้ำที่สนใจจะเข้ำร่วม ๒ ๔ ๖-๙ และ ๑๑
๗.๑.๙ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหำชน) เป้ำที่สนใจจะเข้ำร่วม ทั้ง ๑๗ เป้ำ
๗.๑.๑๐ บริษัทซองเดอร์ ไทยออร์กำนิคฟูด จำกัด (ตัวแทนจำกหอกำรค้ำไทย) เป้ำที่สนใจจะเข้ำร่วม
๒ และ ๓
๘. บริษัทและหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุม
๑) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อำหำร จำกัด (มหำชน)

จำนวน ๔ คน

๒) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)

จำนวน ๑ คน

๓) บริษัท ปตท. จำกัด (มหำชน)

จำนวน ๓ คน

๔) บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหำชน)

จำนวน ๒ คน
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๕) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหำชน

จำนวน ๑ คน

๖) บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหำชน)

จำนวน ๕ คน

๗) บริษัท บำงจำก ปิโตรเลียม จำกัด (มหำชน)

จำนวน ๕ คน

๘) บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหำชน)

จำนวน ๑ คน

๙) บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหำชน)

จำนวน ๑ คน

๑๐) บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหำชน)

จำนวน ๑ คน

๑๑) บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

จำนวน ๑ คน

๑๒) บริษัท น้ำตำลมิตรผล จำกัด

จำนวน ๑ คน

๑๓) บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เซอรวิสส์

จำนวน ๑ คน

๑๔) บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหำชน)

จำนวน ๒ คน

๑๕) บริษัท พฤกษำ เรียลเอสเตท จำกัด (มหำชน)

จำนวน ๑ คน

๑๖) บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

จำนวน ๑ คน

๑๗) บริษัท ป่ำสำละ จำกัด

จำนวน ๑ คน

๑๘) บริษทั เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหำชน)

จำนวน ๑ คน

๑๙) บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)

จำนวน ๑ คน

๒๐) บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหำชน)

จำนวน ๑ คน

๒๑) บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหำชน)

จำนวน ๑ คน

๒๒) บริษัท โพเท็นเชียล มำร์เก็ตติ้ง

จำนวน ๒ คน

๒๓) บริษัท ไออำร์พีซี จำกัด (มหำชน)

จำนวน ๒ คน

๒๕) บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวำนซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)

จำนวน ๑ คน

๒๖) บริษัท แอดวำนซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหำชน)

จำนวน ๑ คน

๒๗) ธนำคำรกรุงไทย จำกัด (มหำชน)

จำนวน ๑ คน

๒๘) ธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด (มหำชน)

จำนวน ๑ คน

๒๙) ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จำนวน ๑ คน

๓๐) สมำคมกำรจัดกำรธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)

จำนวน ๒ คน

๓๑) สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย

จำนวน ๒ คน

๓๒) หอกำรค้ำไทย และสภำหอกำรค้ำแห่งประเทศไทย

จำนวน ๒ คน

๓๓) สถำบันสิ่งแวดล้อมไทย

จำนวน ๒ คน

๓๔) องค์กรธุรกิจเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน

จำนวน ๑ คน
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๓๕) สถำบันไทยพัฒน์

จำนวน ๑ คน

๓๖) สถำบันธรรมรัฐเพื่อกำรพัฒนำสังคมและสิ่งแวดล้อม

จำนวน ๑ คน

๓๗) มูลนิธิปิดทองหลังพระ

จำนวน ๑ คน

๓๘) ไทยพับลิก้ำ

จำนวน ๑ คน

๓๙) คณะเศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

จำนวน ๑ คน

๔๐) สำนักงำนสถิติแห่งชำติ

จำนวน ๒ คน

๔๑) สำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย

จำนวน ๑ คน

๔๒) กระทรวงกำรต่ำงประเทศ

จำนวน ๒ คน

๔๓) สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

จำนวน ๓๒ คน

สรุปผู้เข้ำร่วมประชุม 96 คน จำก ๔๓ บริษัท/หน่วยงำน
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