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สรุปผลการประชุมระดมความคิดเห็น 
เร่ือง บทบาทภาคเอกชนในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  

วันพฤหัสบดีที ่๒๐ ตุลาคม  ๒๕๕๙ เวลา ๘.๓๐ น. – ๑๔.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมราชา ๑ ชั้น ๑๑ อาคาร ๒ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ 

 

๑. สรุปสาระส าคัญปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ทิศทางประเทศไทยกับการพัฒนาที่ย่ังยืน”  

โดย ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ  เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

๑.๑ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สศช.) ในฐำนะที่ได้รับมอบหมำยให้
ท ำหน้ำที่เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรเพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (กพย.) โดยมี พลเอก ประยุทธ์  
จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี เป็นประธำน ได้มีกำรประชุมร่วมกันครั้งแรกเมื่อวันที่  7 ตุลำคม 2558 
นับเป็นกำรเริ่มด ำเนินกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (SDGs) ของประเทศไทย  

๑.๒ กำรจัดท ำ Road Map หรือแนวทำงกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนให้มีควำมชัดเจน ทำง 
สศช. ได้บูรณำกำรเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนเข้ำไว้ในยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี และแผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที ่12  เพ่ือให้กำรพัฒนำเป็นไปด้วยควำมสมดุล และยั่งยืน  

๑.๒.๑  กรอบยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี รัฐบำลได้มุ่งเน้นและให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำที่ยั่งยืน จะ
เห็นได้จำกวิสัยทัศน์ของกรอบยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี “ประเทศมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
เป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำ ตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” น ำไปสู่กำร
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 ฉบับที ่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 กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมลดควำมเหลื่อมล้ ำในสังคม 

   ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืน 

   ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 

  ยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงแห่งชำติเพ่ือกำรพัฒนำประเทศ สู่ควำมมั่งคั่ง 
และยั่งยืน 

  ยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ กำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิชอบและธรร
มำภิบำลในสังคมไทย 

  ยุทธศำสตร์ที่ ๗ กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบโลจิสติกส์ 

  ยุทธศำสตร์ที่ ๘ กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

  ยุทธศำสตร์ที่ ๙ กำรพัฒนำภำค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 

  ยุทธศำสตร์ที่ ๑๐ ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศเพ่ือกำรพัฒนำ 

๑.๒.๓ เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals (SDGs) องค์กำร
สหประชำชำติได้ก ำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำโดยอำศัยกรอบควำมคิดท่ีมองกำรพัฒนำเป็นมิติ 
(Dimensions) ของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้มีควำมเชื่อมโยงกัน ซ่ึงจะใช้เป็นทิศ
ทำงกำรพัฒนำที่ครอบคลุมระยะเวลำ 15 ปี โดยประกอบไปด้วย เป้ำหมำยส ำคัญในกำร
ด ำเนินงำน  ๑๗ เป้ำหมำย ประกอบด้วย 

          เป้ำหมำยที่ ๑  ขจัดควำมยำกจนทุกรูปแบบในทุกพ้ืนที่ 

          เป้ำหมำยที่ ๒  ขจัดควำมหิวโหย บรรลุควำมมั่นคงทำงอำหำร ปรับปรุงโภชนำกำรและ
สนับสนุนเกษตรกรรมอย่ำงยั่งยืน 

เป้ำหมำยที่ ๓  สร้ำงหลักประกันให้คนมีชีวิตที่มีคุณภำพ และส่งเสริมสุขภำวะที่ดีของคนทุก
เพศทุกวัย 

เป้ำหมำยที่ ๔  สร้ำงหลักประกันให้ กำรศึกษำมีคุณภำพอย่ำงเท่ำเทียมและครอบคลุม และ
ส่งเสริมโอกำสในกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตส ำหรับทุกคน 

เป้ำหมำยที่ ๕  บรรลุ ควำมเท่ำเทียมระหว่ำงเพศ และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่สตรีและ
เด็กหญงิ 

เป้ำหมำยที่ ๖  สร้ำงหลักประกันให้มีน้ ำใช้ และมีกำรบริหำรจัดกำรน้ ำและสุขำภิบำลอย่ำง
ยั่งยืนส ำหรับทุกคน 

เป้ำหมำยที่ ๗  สร้ำงหลักประกันให้สำมำรถเข้ำถึงพลังงำนอย่ำงยั่งยืนในรำคำที่เหมำะสม 
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เป้ำหมำยที่ ๘   ส่งเสริมกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและทั่วถึง และกำรจ้ำงงำนเต็ม
อัตรำ และงำนที่มีคุณค่ำส ำหรับทุกคน 

เป้ำหมำยที่ ๙  สร้ำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่ต้ำนทำนและรองรับต่อกำรเปลี่ยนแปลง ส่งเสริม
อุตสำหกรรมและนวัตกรรม 

เป้ำหมำยที่ ๑๐ ลดควำมไม่เท่ำเทียมท้ังภำยในและระหว่ำงประเทศ 

เป้ำหมำยที่ ๑๑ สร้ำงควำมปลอดภัยและภูมิคุ้มกันให้เมืองและกำรตั้งถิ่นฐำนมนุษย์ 

เป้ำหมำยที่ ๑๒ ส่งเสริมรูปแบบกำรผลิตและบริโภคท่ียั่งยืน 

เป้ำหมำยที่ ๑๓  เร่งรัดด ำเนินกำรด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศและผลกระทบ 

เป้ำหมำยที่ ๑๔ อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยำกรทำงทะเล และมหำสมุทร อย่ำงยั่งยืน 

เป้ำหมำยที่ ๑๕ ปกป้อง ฟ้ืนฟูและส่งเสริมกำรใช้ระบบนิเวศน์บนบกอย่ำงยั่งยืน 

เป้ำหมำยที่ ๑๖ ส่งเสริมสังคมที่สงบสุข ทุกคนเข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรม สร้ำงสถำบันที่มี
ควำมรับผิดชอบและมีประสิทธิภำพ 

เป้ำหมำยที่ ๑๗  เสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่งของกลไกด ำเนินงำนและหุ้นส่วนควำมร่วมมือ
ระดับโลก 

๑.๒.๔  กำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับแผนพัฒนำฯ ฉบับที ่๑๒ ซึ่งอยู่ภำยใต้กรอบยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี ได้
ยึดหลักกำรพัฒนำที่ยั่งยืนเป็นหลักในกำรด ำเนินงำน ซึ่งจะเห็นได้ว่ำยุทธศำสตร์ทั้ง ๑๐ ข้อ
ของแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๒ ครอบคุมทั้ง  ๑๗ เป้ำหมำยของ SDGs ทั้งในด้ำนเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม นอกจำกนีใ้นขั้นตอนกำรปฏิบัติต้องพิจำรณำลงลึกไปในเรื่องเป้ำหมำย
ในแต่ละเป้ำ ตัวชี้วัด ของ SDGs ว่ำมีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 
๑๒ มำกน้อยเพียงใด ซึ่งจะต้องมีกำรปรับให้มีควำมสอดคล้องกัน เพ่ือให้เกิดแนวทำงกำร
พัฒนำที่ยั่งยืนอย่ำงชัดเจน ซึ่งจะช่วยให้ประเทศไทยมีกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ทั้งในด้ำนเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม  

๒. สรุปสาระส าคัญการบรรยายเรื่อง “การด าเนินการที่ส าคัญของภาครัฐ ในการขับเคลื่อนเป้าหมาย SDGs” 

โดย นางสาวลดาวัลย์ ค าภา  รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

๒.๑   SDGs หรือ เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ประกอบด้วย ๑๗ เป้ำหมำย (Goals) ๑๖๙ เป้ำประสงค์ 
(Targets) ๒๔๑ ตัวชี้วัด (Indicators) ซึ่ง SDGs ถูกน ำมำเป็นกรอบในกำรท ำแผนพัฒนำฯ ของ
ไทย โดยประเทศไทยมีกำรตั้งคณะกรรมกำรเพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (กพย.) เมื่อวันที่ ๗ ตุลำคม 
๒๕๕๘ ท ำหน้ำที่ก ำหนดนโยบำยและยุทธศำสตร์ ส่งเสริมสนับสนุนกำรด ำเนินงำน ก ำกับกำร
ด ำเนินงำน เสนอแนะให้มีกำรก ำหนดหรือแก้ไขเพ่ิมเติมหรือปรับปรุงมำตรกำร ก ำหนดแนวทำง
และท่ำทีกำรเจรจำในกำรประชุมระหว่ำงประเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน เป็นต้น 
ทั้งยังตั้งคณะอนุกรรมกำรภำยใต้คณะ กพย. ยังมี คณะอนุกรรมกำรอีก ๓ ชุด ดังนี้  

๑)  อนุกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีนำยสุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ เป็น
ประธำน สศช. เป็นฝ่ำยเลขำนุกำร อนุกรรมกำรชุดที่ ๑ นี้ ท ำหน้ำที่ วำงแนวทำงกำร
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ด ำเนินงำน ประสำน ติดตำมและบูรณำกำร กำรด ำเนินงำน ก ำหนดเป้ำหมำยและตัวชี้วัด
กำรพัฒนำที่ยั่งยืน เสนอแนะให้มีกำรก ำหนดหรือปรับปรุงมำตรกำร วำงระบบและกลไก
กำรติดตำมประเมินผล และติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน เป็นต้น 

๒) อนุกรรมการส่งเสริมความเข้าใจและประเมินผลการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยมี นำงจุรี วิจิตรวำทกำร เป็นประธำน มีหน้ำที่ศึกษำสร้ำงควำม
เข้ำใจเกี่ยวกับ “กำรพัฒนำที่ยั่งยืน” กับ “ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” ให้ค ำแนะน ำ
แนวทำงกำรประชำสัมพันธ์ เสริมสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยกำรขับเคลื่อนและประยุกต์ใช้
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และกำรพัฒนำที่ยั่งยืน และจัดให้มีระบบกำรติดตำม
ประเมินผลกำรด ำเนินงำน เป็นต้น 

๓) อนุกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน  มี 
นำยศุภวุฒิ สำยเชื้อ เป็นประธำน ท ำหน้ำที่ติดตำมข้อมูลและสถำนกำรณืกำรพัฒนำ
ตัวชี้วัดกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของคณะกรรมำธิกำรด้ำนสถิติ ให้ค ำแนะน ำและข้อเสนอแนะใน
กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถของระบบกำรจัดเก็บสถิติ  บูรณำกำรแนวทำงกำรท ำงำนของ
หน่วยงำนรัฐที่จัดท ำฐำน ข้อมูลกลำงของประเทศและหน่วยงำนสนับสนุนต่ำงๆ  และ
ติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำครัฐและเอกชน เป็นต้น 

๒.๒  ในกำรท ำ Roadmap กำรขับเคลื่อนเป้ำหมำย SDGs จะดูจำกสถำนภำพปัจจุบันของเป้ำหมำย
ตัวชี้วัด ควำมเร่งด่วนในกำรแก้ไขปัญหำ สถำนะของแผนแม่บท แนวทำงกำรด ำเนินงำน และ
ควำมท้ำทำยของเป้ำหมำย 

๒.๓ สศช. ได้มีกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญ โดยมีกำรจัดประชุมร่วมกับหน่วยงำนรัฐ ๓ ครั้ง และขณะนี้
อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรประมวลผลในภำพรวม หลักเกณฑ์กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญ ประกอบด้วย
ควำมส ำคัญและควำมพร้อม ของเป้ำประสงค์นั้นๆ ในล ำดับต่อไป สศช.จะ ๑) จัดท ำ 
Roadmap กำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนในแต่ละเป้ำหมำยให้สมบูรณ์ ๒) เผยแพร่
องค์ควำมรู้กำรขับเคลื่อนกำรน ำใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ 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 จ ำนวนตัวชี้วัดมีทั้งหมด ๒๔๑ 
ตัวชี้วัด มีข้อมูลอยู่แล้ว ๑๑๙ ตัวชี้วัด ต้องปรับปรุงข้อมูล ๑๔ ตัวชี้วัด อยู่ระหว่ำงกำรตรวจสอบ 
๑๐๓ ตัวชี้วัด และไม่เก่ียวข้องกับประเทศไทยอีก ๕ ตัวชี้วัด    

๓.  สรุปสาระส าคัญการบรรยายเรื่อง “ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

    โดย ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ผู้อ านวยการสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 

จำกค ำกล่ำวของ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ ที่ว่ำ “กำรก ำหนดยุทธศำสำตร์ชำติก็เหมือนกับกำรก ำหนด
กรอบแนวทำงกำรพัฒนำประเทศให้อยู่ในวิสัยทัศน์ของประเทศไทย แม้จะมีกำรเปลี่ยนแปลงรัฐบำลก็
ตำม” ดังนั้นกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ชำติ ถือเป็นสิ่งส ำคัญส ำหรับประเทศไทย โดยยุทธศำสำตร์ชำติจะ
เป็นกรอบใหญ่ของ นโยบำยรัฐบำล ๑๑ ข้อ ประเด็นปฏิรูป คสช. ๑๑ ด้ำน และแผนพัฒนำเศรษฐกิจ



5 

และสังคมแห่งชำติ เ พ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำให้คนไทยมีควำมสุขและตอบสนองต่อกำรบรรลุซึ่ง
ผลประโยชน์แห่งชำติ ในกำรที่จะพัฒนำคุณภำพชีวิต สร้ำงรำยได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนำแล้ว และ
สร้ำงควำมสุขของคนไทย สังคมมีควำมมั่งคง เสมอภำพ และเป็นธรรม ประเทศสำมำรถแข่งขันได้ใน
ระบบเศรษฐกิจ  

      ๓.๑  ประเทศไทยได้ก ำหนดให้มีกระบวนกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ชำติ ดังนี้ 

๑)   เริ่มจำก มิติคณะรัฐมนตรี ๓๐ มิ.ย. ๕๘ เห็นควรให้มีกำรจัดตั้ง คณะกรรมกำรจัดท ำ
ยุทธศำสตร์ชำติ โดยมี 2 คณะอนุกรรมกำรฯ คือ คณะอนุกรรมกำรจัดท ำยุทธศำสตร์
และกรอบกำรปฏิรูป และคณะอนุกรรมจัดท ำแผนปฏิบัติกำรตำมแนวทำงปฏิรูป
ประเทศ ที่จะมีกำรท ำแผนยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี และสร้ำงกลไกขับเคลื่อนแผนไป
ข้ำงหน้ำเพ่ือผลประโยชน์ของคนทั้งประเทศ ตำมวิสัยทัศน์ “ประเทศมีควำมมั่งคง  
มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง” 

๒) กระบวนกำรตำม รัฐธรรมนูญ ฉบับผ่ำนกำรลงประชำมติ ๗ ส.ค. ๒๕๕๙ ยกตัวอย่ำง
เช่น มำตรำ ๖๕ แนวนโยบำยของรัฐ ว่ำด้วย “รัฐพึงจัดให้มียุทธศำสตร์ชำติเป็น
เป้ำหมำยกำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืนตำมหลักธรรมำภิบำลเพ่ือใช้เป็นกรอบในกำร
จัดท ำแผนต่ำง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณำกำรกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่
เป้ำหมำยดังกล่ำว กำรจัดท ำ กำรก ำหนดเป้ำหมำย ระยะเวลำที่จะบรรลุเป้ำหมำย และ
สำระที่พึงมีในยุทธศำสตร์ชำติ ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่กฎหมำยบัญญัติ 
ทั้งนี้ กฎหมำยดังกล่ำว ต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับกำรมีส่วนร่วมและกำรรับฟังควำม
คิดเห็นของประชำชนทุกภำคส่วนอย่ำงทั่วถึงด้วย” และ มำตรำ ๒๗๕ บทเฉพำะกำล 
ให้คณะรัฐมนตรีจัดให้มีกฎหมำยตำมมำตรำ ๖๕ วรรคสอง ให้แล้วเสร็จภำยในหนึ่งร้อย
ยี่สิบวันนับแต่วันประกำศใช้รัฐธรรมนูญนี้ และด ำเนินกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ชำติให้แล้ว
เสร็จภำยในหนึ่งปีนับแต่วันที่กฎหมำยดังกล่ำวใช้บังคับ 

๓.๒     ขอบเขต เนื้อหำของยุทธศำสตร์ชำติ “ไม่มีข้อก ำหนดเป็นสูตรส ำเร็จ ขึ้นอยู่กับควำมเหมำะสม 
ควำมจ ำเป็นของแต่ละประเทศ” และมีระยะเวลำอยู่ในช่วง ๑๐-๓๐ ปี 

๓.๓     โจทย์และควำมท้ำทำยส ำคัญ คือ กำรด ำเนินกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ชำติที่ เป็นไปตำม
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ กำรท ำให้ประชำชนมีควำมรู้สึกเป็นเจ้ำของ และท ำให้ยุทธศำสตร์ชำติ
เป็น “ยุทธศำสตร์ชำติ” ที่มีเป้ำหมำยและภำพอนำคตที่ชัดเจนและยอมรับร่วมกันโดยมี
ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เหมำะสม รวมทั้งท ำให้เกิดเป็นกระบวนกำรที่ช่วยสร้ำงควำมสมำนฉันท์
ของคนในชำติในกำรปฏิบัติอย่ำงมีประสิทธิภำพและสอดคล้องในทุกระดับ  

๓.๔     ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงยุทธศำสตร์ชำติ และเป้ำหมำย SDGs และแผนอ่ืนๆ จำกร่ำง
ยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปีของประเทศไทย ที่รองรับด้วยแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๒ ที่ได้ก ำหนด
ขึ้นมำเพ่ือตอบโจทย์ควำมยั่งยืนของเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับ SDGs 
หรือเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ในอีก ๑๕ ปี ข้ำงหน้ำ เพ่ือท ำให้ประเทศไทยสำมำรถบรรลุ
เป้ำหมำยกลำยเป็นประเทศท่ีมีควำมม่ังคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ในอนำคต 
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๔.  สรุปสาระส าคัญการบรรยายเรื่อง “การด าเนินงาน SDGs ของภาคเอกชนในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ”โดย  ดร. พิพัฒน์ ยอดพฤติการ  ผู้อ านวยการสถาบันไทยพัฒน์ 

๔.๑   กำรที่ภำคเอกชนจะเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อน SDGs จะต้องมีควำมเข้ำใจใน
จุดประสงค์ของ SDGs ซึ่งกำรน ำ SDGs เข้ำมำเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของบริษัท 
สำมำรถสรุปเป็นขั้นตอน ได้ 5 ขั้นตอน ตำม SDGs Compass ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ ๑   Understanding กำรสร้ำงควำมเข้ำใจของบริษัทในเรื่อง SDGs ที่บริษัท
จะต้องมีควำมเข้ำใจในบริบทอย่ำงแท้จริง เพื่อที่สำมำรถน ำ SDGs มำใช้
ขับเคลื่อนองค์กรได้  

ขั้นตอนที่ ๒   Defining priorities กำรหำสำระส ำคัญของ SDGs ในแต่ละเป้ำ ที่มีควำม
สอดคล้องกับเป้ำหมำยของบริษัทซึ่งจะแตกต่ำงจำกภำครัฐที่ต้อง
ด ำเนินกำร SDGs ทุกเป้ำ  

ขั้นตอนที่ ๓  Setting goals กำรก ำหนด Goal ของบริษัทให้ตอบสนองเป้ำ SDGs ของ
บริษัท  

ขั้นตอนที่ ๔   Integrating กำรบูรณำกำร SDGs สู่ Core Business ของบริษัท 

ขั้นตอนที่ ๕   Reporting กำรจัดท ำรำยงำนและกำรสื่อสำรที่เก่ียวข้องกับ SDGs เผยแพร่
สู่สำธำรณะ  

๔.๒   กำรขับเคลื่อนSDGs ของภำคเอกชน เอกชนสำมำรถที่น ำ SDGs มำเชื่อมโยงกับกำรด ำเนินงำน
ของบริษัทที่ท ำอยู่แล้ว โดยปรับปรุงกำรท ำงำนหรือกำรด ำเนินให้สอดคล้องกับ SDGs ได้ ซึ่ง
ปัจจุบันมีองค์กรหลำยองค์กรน ำ SDGs มำเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำองค์กร เช่น บริษัท 
บำงจำกปิโตรเลียม จ ำกัด (มหำชน) และบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) ที่
ได้พัฒนำกำรรำยงำนข้อมูล แผนกำรด ำเนินงำน กิจกรรมของบริษัท ที่แสดงให้เห็นว่ำ
สอดคล้องกับ SDGs ในเป้ำใดบ้ำง ส่วนธนำคำรออมสิน ได้น ำ เป้ำหมำยของ SDGs เข้ำมำ
สื่อสำรในรำยงำนควำมยั่งยืนเพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจของพนักงำนในองค์กรได้รับทรำบ และมี
กำรท ำตำรำงแสดงควำมเชื่อมโยงกันระหว่ำงกิจกรรมหรือกำรด ำเนินงำนของธนำคำรที่ตรงกับ
เป้ำหมำยใน SDGs   

๕.  สรุปสาระส าคัญการบรรยายเรื่อง “บทบาทภาคเอกชนในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนา 
ที่ย่ังยืน” 

๕.๑  นำยยอดพจน์ วงศ์รักมิตร รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ บริษัทบำงจำกปิโตรเลียม จ ำกัด 
(มหำชน)  บริษัท มีภำรกิจหลักคือ เพ่ือควำมมั่นคงด้ำนพลังงำนและสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิต 
ที่ดีของสังคมไทย 

๑)  หลักการบริหาร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้สอดคล้องกับควำมมุ่งหมำย
ของบริษัทฯ “ในกำรเป็นบริษัทไทยที่มั่นคงด ำเนินธุรกิจพลังงำนและธุรกิจต่อเนื่อง
สอดคล้องกับประโยชน์ส่วนรวมและมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำควำมอยู่ที่ดีขึ้นของคนไทย” 
และบำงจำกฯ มีวัฒนธรรมองค์กร “พัฒนำธุรกิจอย่ำงยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและ
สังคม” และวัฒนธรรมพนักงำน “เป็นคนดี มีควำมรู้ เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืน” เพ่ือบรรลุ
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วิสัยทัศน์ของบริษัท “กลุ่มบริษัทนวัตกรรมสีเขียวชั้นน ำในเอเชีย ที่มีบรรษัทภิบำลที่ดี
และด ำเนินธุรกิจด้วยแนวทำงแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน” 

๒) กรอบความย่ังยืนของ บำงจำกฯ : ESG ได้แก่ contributive to Society (เป็นประโยชน์
ต่อสังคม) Environmental friendly (เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม) และ Governance 
(ซื่อสัตย์ โปร่งใส)  

๓) การด าเนินงานตามแนวทาง SDGs ของบริษัทบำงจำกฯ 

ขั้นตอนที่ ๑ Understanding บำงจำกฯ มีกำรจัดอบรม Introduction to SDGs  

ขั้นตอนที่ ๒ Defining priorities บำงจำกฯ คัดเลือกเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
จ ำนวน ๙ เป้ำหมำยที่ส ำคัญต่อบริษัท 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 ก ำหนดเป้ำหมำยของบริษัทที่สอดคล้องกับ 
SDGs ๔ ด้ำน คือ Climate Change Water Community & Society 
และ Education  

ขั้นตอนที่ ๔ Integrating บำงจำกฯ จัดท ำ workshop Sustainability strategies 
and targets in ๒๐๒๐/๒๐๓๐ workshop เกี่ยวกับ SDGs เพ่ือกำร
ขับเคลื่อนเป้ำหมำยที่ยั่งยืน 

ขั้นตอนที่ ๕  Reporting บำงจำกฯ มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนด้ำนควำมยั่งยืน
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” ส่งเสริมจิตส ำนึกและนวัตกรรม
สิ่งแวดล้อมสู่สังคมคำร์บอนต่ ำ โครงกำรบริหำรจัดกำรน้ ำและป่ำตำมหลักกำร
เศรษฐกิจพอเพียง และโรงไฟฟ้ำจำกเซลล์แสงอำทิตย์ เป็นต้น 

๔.๒  Ss Projects ที่สอดคล้องกับเป้ำ SDGs ที่ ๑๑ ได้แก่ “ชุมชนปลอดภัย ชุมชน
สุขภำพดี” กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์รอบพ้ืนที่โรงกลั่น สถำนีบริกำรน้ ำมันสหกรณ์
กำรเกษตร และบริษัท ออมสุข วิสำหกิจเพ่ือสังคม จ ำกัด เป็นต้น 

   ๕.๒ นายวุฒิชัย สิทธิปรีดำนันท์ รองกรรมกำรผู้จัดกำรอำวุโส บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อำหำร จ ำกัด 
(มหำชน) 

     “เส้นทำงควำมยั่งยืนของซีพีเอฟ สู่กำรสนับสนุนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของสหประชำชำติ”  

๑) ในโลกมีหลำยสิ่งที่เกิดกำรเปลี่ยนแปลงในทุก 1 นำที เช่น ทำรกเกิดใหม่ ๓๕๐,๐๐๐ รำย พ้ืนที่
เพำะปลูกหำยไป ๑๘ ไร่ CO2 กว่ำ ๔๕,๖๖๐ ตัน ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยำยกำศ เป็นต้น รวมทั้งกำร
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดของโลกในช่วงปี ๒๐๓๐-๒๐๕๐ เช่น ควำมต้องกำรอำหำรของโลกจะเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ ๗๐ ในปี ๒๐๕๐ และสัดส่วนผู้สูงอำยุเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ ๑๖ เป็นต้น  
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๒) ทิศทำง CSR สู่ควำมยั่งยืน ๖ เป้ำหมำยของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อำหำร จ ำกัด (มหำชน)  
แบ่งตำมหมวดหมู่ได้ ดังนี้ 

๒.๑ อาหารม่ังคง โดยมีเป้ำหมำยที่ส ำคัญ ได้แก่ เป้ำหมำยที่ ๑ ยกระดับคุณภำพและควำม
ปลอดภัย (สอดคล้องกับเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน เป้ำที่ ๒ และ ๓) คือกำรผลิต ผลิตภัณฑ์
อำหำรสัตว์ เลี้ยงสัตว์ อำหำร กำรค้ำปลีก ที่ได้มำตรฐำนสำกล เช่น ISO 22000 ISO 9001 
ISO 14001 GMP GAP และ OHSAS 18001 เป็นต้น และมุ่งเน้นสุขโภชนำกำร เพ่ือสุขภำพ
และสุขภำวะที่ดี และเป้ำหมำยที่ ๒ ส่งเสริมกำรเข้ำถึงอำหำร (สอดคล้องกับเป้ำหมำยกำร
พัฒนำที่ยั่งยืน เป้ำที่ ๒ และ ๔) โดยภำยในปี ๒๐๒๐ เด็กและเยำวชน ๓๐๐,๐๐๐ คน มี
โอกำสเข้ำถึงกำรเรียนรู้หรือทักษะในด้ำนกำรผลิตอำหำร และ/หรือ กำรบริโภคที่ถูกหลัก 
โภชนำกำรและปลอดภัย เช่น โครงกำรไก่ไข่เพ่ืออำหำรกลำงวันนักเรียน โครงกำรซีพีเอฟ อ่ิม 
สุข ปลูกอนำคต โครงกำรเปิดโลกกำรเรียนรู้ เป็นต้น 

๒.๒ สังคมพึ่งตน โดยมีเป้ำหมำยที่ส ำคัญ ได้แก่ เป้ำหมำยที่ ๓ พัฒนำคู่ค้ำธุรกิจให้เติบโตไป
ด้วยกัน (สอดคล้องกับเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน เป้ำที่ ๒ ๑๒ ๑๔ และ ๑๕) คือ ภำยในปี 
๒๐๒๐ ๑๐๐% ของวัตถุดิบหลักทำงกำรเกษตรผ่ำนกำรจัดหำจำกแหล่งผลิตที่รับผิดชอบ 
เช่น ปลำป่น ข้ำวโพด ถั่วเหลือง น้ ำมันปำล์ม และมันส ำปะหลัง และ ๑๐๐% ของคู่ค้ำธุรกิจ
หลักได้รับกำรตรวจประเมินด้ำนควำมยั่งยืน โดยเฉพำะในกลุ่มวัตถุดิบอำหำรสัตว์ กลุ่ม
เครื่องปรุง เป็นต้น และเป้ำหมำยที่ ๔ ส่งเสริมคุณภำพชีวิตของชุมชน (สอดคล้องกับ
เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่ งยืน เป้ำที่  ๑ และ ๘) คือ ภำยในปี ๒๐๒๐ เกษตรกรและ
ผู้ประกอบกำรรำยย่อย รวมถึงกลุ่มเปรำะบำง ๕๐,๐๐๐ รำย ได้รับกำรส่งเสริมอำชีพและ
คุณภำพชีวิต เช่น Contract Farming ธุรกิจ 5 ดำว ตู้เย็นชุมชน กำรส่งเสริมอำชีพ
เกษตรกรรมแก่เกษตรกรรำยย่อย (ร่วมกับมูลนิธิพัฒนำชีวิตชนบท) เป็นต้น 

๒.๓ ดินน้ าป่าคงอยู่ โดยมีเป้ำหมำยที่ส ำคัญ ได้แก่ เป้ำหมำยที่ ๕ บรรเทำผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม (สอดคล้องกับเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน เป้ำที่ ๖ ๗ ๑๒ และ ๑๓) คือ ภำยใน
ปี ๒๐๒๐ ลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกลงร้อยละ ๕ ต่อหน่วยกำรผลิตเทียบกับปีฐำน 
๒๐๑๕ และลดปริมำณกำรใช้น้ ำลงร้อยละ ๑๐ ต่อหน่วยกำรผลิตเทียบกับปีฐำน ๒๐๑๕ เช่น 
โครงกำรปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ของหม้อไอน้ ำให้สำมำรถใช้เชื้อเพลิงชีวมวลแทนเชื้อเพลิง
ฟอสซิล โครงกำรฟำร์มสุกรรักษ์โลก (Green Farm) และโครงกำรผลิตไบโอดีเซลจำกน้ ำมัน
พืชที่ใช้แล้ว และเป้ำหมำยที่ ๖ ปกป้องควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ (สอดคล้องกับเป้ำหมำย
กำรพัฒนำที่ยั่งยืน เป้ำที่ ๑๔ ๑๕ และ ๑๗) คือ ภำยในปี ๒๐๒๐ ๗,๐๐๐ ไร่ ของพ้ืนที่ป่ำ
ชำยเลนและป่ำต้นน้ำในพื้นท่ียุทธศำสตร์ของประเทศ รวมถึงพ้ืนที่สีเขียวในโรงงำนและฟำร์ม
ของบริษัทได้รับปกป้องควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ เช่น โครงกำรซีพีเอฟ ปลูก-ปัน-ป้องป่ำ
ชำยเลน ในจังหวัดชุมพร ระยอง สมุทรสำคร พังงำ สงขลำ และโครงกำรซีพีเอฟรักษ์นิเวศ 
เป็นต้น 

๖. สรุปข้อเสนอแนะแนวทางการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อขับเคลื่อน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

๖.๑  ผู้แทนจำก บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อำหำร จ ำกัด (มหำชน) 
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๖.๑.๑  ควรมีกำรเชิญหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนภำครัฐ ภำคเอกชน หรือภำคประชำสังคม 
ประชุมร่วมกันเพ่ือก ำหนดแนวทำงหรือขั้นตอนในกำรน ำ SDGs มำเป็นแนวทำงปฏิบัติของ
องค์กร  พร้อมกันนี้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อำหำร จ ำกัด (มหำชน) ยินดีให้กำรสนับสนุน
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ SDGs  เช่น กำรให้บริษัทในเครือช่วยในกำรประชำสัมพันธ์ข่ำว
เกี่ยวกับ SDGs ให้ประชำชนรับทรำบ  

๖.๒  ผู้แทนจำก ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

๖.๒.๑  ควรมีหน่วยงำนหลักที่ท ำหน้ำที่เป็นสื่อกลำงในกำรเผยแพร่ SDGs ให้เป็นที่รู้จักแก่หน่วยงำน
ต่ำงๆ ซึ่งทำงตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะเป็นอีกหน่วยงำนที่ร่วมสนับสนุน
ประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรต่ำงๆของ SDGs ให้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ได้รับ
ทรำบ  

๖.๓ ผู้แทนจำก บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จ ำกัด (มหำชน) 

๖.๓.๑  อยำกให้มีควำมชัดเจนในเรื่องเกี่ยวกับหน่วยงำนที่รับผิดชอบในแต่ละเป้ำหมำยของ SDGs 
เพ่ือสะดวกในกำรติดต่อประสำนงำนระหว่ำง ภำครัฐ ภำคเอกชนและเกษตรกร ซึ่งจะช่วยให้
ภำคเอกชนด ำเนินงำนที่เก่ียวข้องกับกำรพัฒนำที่ยั่งยืนได้รวดเร็ว และประสบควำมส ำเร็จ  

๖.๔ ผู้แทนจำก หอกำรค้ำไทย และสภำหอกำรค้ำแห่งประเทศไทย 

๖.๔.๑  เป้ำหมำยที่ ๒  ค ำนิยำมของ “เกษตรกรรมที่ยั่งยืน” ยังไม่ชัดเจน ควรก ำหนดให้ชัดเจนตรง
กับบริบทของประเทศไทย 

๖.๔.๒  เป้ำหมำยที ่๑๓ เกี่ยวกับเรื่อง Climate change มีบริษัทเอกชนหลำยบริษัทที่มีควำมสำมำรถที่จะ
เข้ำมำมีส่วนร่วมกับเรื่องนี้  

๖.๔.๓  เป้ำหมำยที่ ๑๕ ในส่วนของกำรเพ่ิมพ้ืนที่ป่ำไม้ ที่ปัจจุบันมีกำรร่วมมือกันระหว่ำง กรมป่ำไม้ 
บริษัทเอกชน และองค์กำรบริหำรจัดกำรก๊ำซเรือนกระจก (องค์กำรมหำชน) มีแผนงำนที่จะ
เพ่ิมพ้ืนที่ป่ำไม้ในพ้ืนที่ของบริษัทเอกชน 

๖.๔.๔  กำรพัฒนำที่ยั่งยืนควรที่จะมีบริษัทในกลุ่มธุรกิจขนำดเล็กหรือ SME เข้ำมำมีส่วนเกี่ยวข้อง
ด้วย เพ่ือจะเป็นกำรพัฒนำบริษัทในกลุ่มธุรกิจขนำดเล็กให้เป็นบริษัทที่มีกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 

๖.๕  ผู้แทนจำก บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) 

๖.๕.๑  ภำครัฐควรมีเป้ำหมำยหรือจุดมุ่งหมำยที่ชัดเจนในแต่ละเป้ำหมำย มีหน่วยงำนที่คอยดูแล 
ควบคุมกำรด ำเนินงำนให้เป็นระบบ และมีกำรประสำนงำนกับบริษัทต่ำงๆ อย่ำงใกล้ชิด เพ่ือ
เป็นกำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรพัฒนำไปสู่ระดับที่ยั่งยืน  

๖.๖  รศ.ดร.ปัทมำวดี  โพชนุกูล ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย 

๖.๖.๑   มีกำรจัดตั้งทีมวิชำกำรที่มีควำมเชี่ยวชำญในแต่ละเป้ำ ทั้ง ๑๗ เป้ำ ที่จะลงไปท ำงำนเชิงรุก
ร่วมกับภำคเอกชน เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนมำกขึ้น 
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๖.๗  ผู้แทนจำก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกัด (มหำชน) 

๖.๗.๑ ทำงบริษัทได้น ำเสนอโครงกำร “สำนพลังประชำรัฐ” ซึ่งเป็นโครงกำรที่ท ำร่วมกับบริษัทเอกชน
ชั้นน ำของประเทศ โดยหลักกำรและเป้ำหมำยของโครงกำรนี้สอดคล้องกับ SDGs ในทุกเป้ำ  

๖.๘  ผู้แทนจำก บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ำกัด(มหำชน) 

๖.๘.๑  ในกำรที่จะให้ภำคเอกชนเข้ำมำมีส่วนร่วมกับภำครัฐในกำรขับเคลื่อน SDGs นั้น ภำครัฐควรที่
จะก ำหนดเป้ำหมำยที่ชัดเจนในกำรขับเคลื่อน SDGs มีแผนกำรด ำเนินงำน และเครื่องมือ
ที่เอ่ืออ ำนวยให้ภำคเอกชนเข้ำมำมีส่วนร่วม รวททั้งชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ที่ภำคเอกชนจะได้
จำกกำรเข้ำร่วมในกำรขับเคลื่อน SDGs 

๖.๙  ผู้แทนจำก บริษัท ไทยออยล์ จ ำกัด 

๖.๙.๑  อยำกให้ทำงภำครัฐจัดท ำเป้ำหมำยของ SDGs ให้มีควำมชัดเจน และสำมำรถท ำได้จริง เพ่ือที่
ภำคเอกชนจะได้น ำไปปฏิบัติและด ำเนินกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

๗. สรุปผลแบบส ารวจความพร้อมและการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเป้าหมาย SDGs ของภาคเอกชน 

๗.๑ บริษัทที่ตอบแบบส ำรวจมีจ ำนวนทั้งสิ้น ๒๑ บริษัท โดยมี ๑๐ บริษัทที่สนใจจะเข้ำร่วมในกำร
ขับเคลื่อนเป้ำหมำย SDGs ดังนี้  

 ๗.๑.๑  บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อำหำร จ ำกัด (มหำชน) เป้ำที่สนใจจะเข้ำร่วม ๑-๔ ๖-๙ และ ๑๒-๑๕  

๗.๑.๒  บริษัท ทร ูคอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) เป้ำที่สนใจจะเข้ำร่วม ๔ ๙ ๑๑ และ ๑๒ 

๗.๑.๓  บริษัท พีทีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ำกัด (มหำชน) เป้ำที่สนใจจะเข้ำร่วม ๖ ๘ และ ๑๓ 

๗.๑.๔  บริษัท น้ ำตำลมิตรผล จ ำกัด เป้ำที่สนใจจะเข้ำร่วม ทั้ง ๑๗ เป้ำ  

๗.๑.๕  บริษัท ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ ำกัด (มหำชน) เป้ำที่สนใจจะเข้ำร่วม ๗ และ ๑๓ 

๗.๑.๖  บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ำกัด (มหำชน) เป้ำที่สนใจจะเข้ำร่วม ๑ และ ๑๐  

๗.๑.๗  ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกัด (มหำชน) เป้ำที่สนใจจะเข้ำร่วม ๓-๖ ๘ ๑๐ ๑๑ ๑๕ และ ๑๖ 

๗.๑.๘  บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จ ำกัด (มหำชน) เป้ำที่สนใจจะเข้ำร่วม ๒ ๔ ๖-๙ และ ๑๑  

๗.๑.๙  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกัด (มหำชน) เป้ำที่สนใจจะเข้ำร่วม ทั้ง ๑๗ เป้ำ 

๗.๑.๑๐ บริษัทซองเดอร์ ไทยออร์กำนิคฟูด จ ำกัด (ตัวแทนจำกหอกำรค้ำไทย) เป้ำที่สนใจจะเข้ำร่วม 
๒ และ ๓  

๘.  บริษัทและหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุม 

      ๑) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อำหำร จ ำกัด (มหำชน)    จ ำนวน ๔ คน  

๒) บริษัท ทร ูคอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน)     จ ำนวน ๑ คน  

๓) บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)      จ ำนวน ๓ คน 

๔) บริษัท ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ ำกัด (มหำชน)   จ ำนวน ๒ คน  
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๕) บริษัท พีทีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ำกัด (มหำชน    จ ำนวน ๑ คน 

๖) บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกัด (มหำชน)     จ ำนวน ๕ คน 

๗) บริษัท บำงจำก ปิโตรเลียม จ ำกัด (มหำชน)     จ ำนวน ๕ คน 

๘) บริษัท ไทยออยล์ จ ำกัด (มหำชน)       จ ำนวน ๑ คน  

๙) บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน)     จ ำนวน ๑ คน  

๑๐) บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหำชน)    จ ำนวน ๑ คน  

๑๑) บริษัท ไทยคม จ ำกัด (มหำชน)      จ ำนวน ๑ คน  

๑๒) บริษัท น้ ำตำลมิตรผล จ ำกัด      จ ำนวน ๑ คน 

๑๓) บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เซอรวิสส์       จ ำนวน ๑ คน  

๑๔) บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จ ำกัด (มหำชน)    จ ำนวน ๒ คน 

๑๕) บริษัท พฤกษำ เรียลเอสเตท จ ำกัด (มหำชน)    จ ำนวน ๑ คน 

๑๖) บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ำกัด     จ ำนวน ๑ คน  

๑๗) บริษัท ป่ำสำละ จ ำกัด        จ ำนวน ๑ คน 

๑๘) บริษทั เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จ ำกัด (มหำชน)    จ ำนวน ๑ คน  

๑๙) บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน)   จ ำนวน ๑ คน 

๒๐) บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ ำกัด (มหำชน)    จ ำนวน ๑ คน 

๒๑) บริษัท ทีวี ไดเร็ค จ ำกัด (มหำชน)      จ ำนวน ๑ คน  

๒๒) บริษัท โพเท็นเชียล มำร์เก็ตติ้ง      จ ำนวน ๒ คน  

๒๓) บริษัท ไออำร์พีซี จ ำกัด (มหำชน)      จ ำนวน ๒ คน  

๒๕) บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวำนซ์ เทคโนโลยี จ ำกัด (มหำชน)   จ ำนวน ๑ คน  

๒๖) บริษัท แอดวำนซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ำกัด (มหำชน)    จ ำนวน ๑ คน  

๒๗) ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน)      จ ำนวน ๑ คน  

๒๘) ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกัด (มหำชน)     จ ำนวน ๑ คน 

๒๙) ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย      จ ำนวน ๑ คน 

๓๐) สมำคมกำรจัดกำรธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)    จ ำนวน ๒ คน  

๓๑) สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย     จ ำนวน ๒ คน 

๓๒) หอกำรค้ำไทย และสภำหอกำรค้ำแห่งประเทศไทย    จ ำนวน ๒ คน 

๓๓) สถำบันสิ่งแวดล้อมไทย       จ ำนวน ๒ คน  

๓๔) องค์กรธุรกิจเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน     จ ำนวน ๑ คน 
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๓๕) สถำบันไทยพัฒน์        จ ำนวน ๑ คน  

๓๖) สถำบันธรรมรัฐเพ่ือกำรพัฒนำสังคมและสิ่งแวดล้อม   จ ำนวน ๑ คน  

๓๗) มูลนิธิปิดทองหลังพระ        จ ำนวน ๑ คน  

๓๘) ไทยพับลิก้ำ         จ ำนวน ๑ คน  

๓๙) คณะเศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์    จ ำนวน ๑ คน  

๔๐) ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ       จ ำนวน ๒ คน  

๔๑) ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย     จ ำนวน ๑ คน  

๔๒) กระทรวงกำรต่ำงประเทศ      จ ำนวน ๒ คน  

๔๓) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  จ ำนวน ๓๒ คน 

     สรุปผู้เข้ำร่วมประชุม 96 คน จำก ๔๓ บริษัท/หน่วยงำน 

 


