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ภำพรวมเป้ำหมำยกำรพัฒนำท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
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กำรด ำเนินงำนตำม Thailand’s SDG Roadmap

กำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ย่ังยืน (SDGs) ในระดับพ้ืนท่ี

ควำมท้ำทำยของกำรขับเคลื่อน SDGs ในช่วงหลังโควิด-19
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1. ภำพรวมเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)

กำรพัฒนำท่ียั่งยืน คือ แนวทำงกำรพัฒนำที่ตอบสนองควำมต้องกำรของคนรุ่นปัจจุบัน โดยไม่ลิดรอนควำมสำมำรถในกำรตอบสนองควำมต้องกำร
ของคนรุ่นหลัง (Brundtland Report, 1987) โดยเน้นกำรพัฒนำที่สมดุลในมิติทำงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

กำรบรรลุกำรพัฒนำที่ยั่งยืน มีองค์ประกอบส ำคัญ 3 ประกำร ได้แก่ กำรเติบโตทำงเศรษฐกิจ (economic growth) ควำมครอบคลุมทำงสังคม 
(social inclusion) และ กำรคุ้มครองสิ่งแวดล้อม (environmental protection) 
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เมื่อปี 2558 ประเทศไทยร่วมลงนำมรับรองวำระกำรพัฒนำที่ย่ังยืน ค.ศ. 2030 ของสหประชำชำติ ซึ่งเป็นกรอบกำรพัฒนำของโลกเพื่อร่วมกันบรรลุกำรพัฒนำทำง
สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอย่ำงย่ังยืน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้ำงหลัง โดยวำระกำรพัฒนำดังกล่ำว ประกอบด้วย เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ย่ังยืน (SDGs) 
17 เป้ำหมำย (Goals) และ 169 เป้ำหมำยย่อย (Targets) ที่มีควำมเป็นสำกล เชื่อมโยงและเกื้อหนุนกัน และก ำหนดให้มี 247 ตัวชี้วัด เพื่อใช้ติดตำมและประเมิน
ควำมก้ำวหน้ำของกำรพัฒนำ โดย SDGs ทั้ง 17 เป้ำหมำย สำมำรถจัดกลุ่มตำมปัจจัยที่เชื่อมโยงกันใน 5 มิติ (5P) ได้แก่ 

1. ภำพรวมเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)

กำรพัฒนำคน (People) ให้ควำมส ำคัญกับกำรขจัดควำมยำกจน
และควำมหิวโหย และลดควำมเหลื่อมล้ ำในสังคม

สิ่งแวดล้อม (Planet) ให้ควำมส ำคัญกับกำรปกป้องและรักษำ
ทรัพยำกรธรรมชำติและสภำพภูมิอำกำศเพื่อพลเมืองโลกรุน่ต่อไป

เศรษฐกิจและควำมมั่งค่ัง (Prosperity) ส่งเสริมให้ประชำชน
มีควำมเป็นอยู่ท่ีดีและสอดคล้องกับธรรมชำติ

สันติภำพและควำมยุติธรรม (Peace) ยึดหลักกำรอยู่ร่วมกัน
อย่ำงสันติ มีสังคมที่สงบสุข ยุติธรรมและไม่แบ่งแยก

ควำมเป็นหุ้นส่วนกำรพัฒนำ (Partnership) ควำมร่วมมือของ
ทุกภำคส่วนในกำรขับเคลื่อนวำระกำรพัฒนำที่ย่ังยืน
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1. ภำพรวมเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 

From 

17 Goals 

to 

169 Targets 

and 

247 Indicators*

*ตามขอ้เสนอในการประชมุคณะกรรมาธกิารสถติแิหง่สหประชาชาติ ครั้งที ่51
ระหวา่งวนัที ่3 – 6 มีนาคม พ.ศ. 2563



สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญงิทุกคนส าเรจ็การศกึษาระดับประถมศกึษา
และมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ เท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย น าไปสู่ผลลัพธ์ทางการ
เรียนที่มีประสิทธิผล ภายในปี พ.ศ. 2573

สัดส่วนของเด็ก/เยาวชนใน (1) ระดับช้ัน ป.2 หรือ ป.3 (2) ป.6 และ (3) ม.3 ท่ีมี
ความสามารถตามเกณฑ์ขั้นต่ าเป็นอย่างน้อย ใน (ก) ด้านการอ่าน และ (ข) ด้านคณิตศาสตร ์
หรือการคิดค านวณ จ าแนกตาม เพศ
ตัวช้ีวัดทดแทน คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับ 
(1) ป.6 และ (2) ม.3 จ าแนกตามรายวิชา (ก) ภาษาไทย (ข) คณิตศาสตร์ (ค) วิทยาศาสตร์ (ง) 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และ (จ) ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

อัตราการส าเร็จการศึกษา (ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น +ตอนปลาย)

สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญงิทุกคนเข้าถงึการพัฒนา การดูแล และ
การจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศกึษา ส าหรับเด็กปฐมวัยท่ีมีคุณภาพ เพื่อให้เด็ก
เหล่านั้นมีความพร้อมส าหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา ภายในปี พ.ศ. 2573

ร้อยละของเด็กอายุต่ ากว่า 5 ปี ท่ีมีพัฒนาการทางด้านสุขภาพ การเรียนรู้ และ
พัฒนาการทางบุคลิกภาพตามวัย จ าแนกตามเพศ
อัตราการเข้าเรียนปฐมวัย (อย่างน้อย 1 ปี ก่อนถึงเกณฑ์อายุเข้าเรียน
ประถมศึกษา) จ าแนกตามเพศ

สร้างหลักประกันให้ชายและหญงิทุกคนเข้าถึงการศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษา 
รวมถึงมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ ในราคาที่สามารถจา่ยได้ ภายในปี พ.ศ. 2573

อัตราการเข้าเรียนของเยาวชนและผู้ใหญ่ ท้ังในระบบ นอกระบบการศึกษา รวมทั้ง
การฝึกอบรมในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา จ าแนกตามเพศ

เพิ่มจ านวนเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีทักษะที่เกี่ยวข้องจ าเป็น รวมถึงทักษะทางด้าน
เทคนิคและอาชีพส าหรับการจ้างงาน การมีงานท่ีมีคุณค่า และการเป็นผู้ประกอบการ 
ภายในปี พ.ศ. 2573

สัดส่วนของเยาวชน/ผู้ใหญ่ที่มีทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
จ าแนกตามประเภททักษะ

หมายเหตุ มีข้อมูลสถิติบางส่วน และยังไม่มีข้อมูลชัดเจนเกี่ยวกับทักษะทางด้านเทคโนโลยีและ
การสื่อสาร จึงใช้ตัวช้ีวัด proxy ได้แก่ 1. ร้อยละของผู้มีงานท าท่ีใช้คอมพิวเตอร์ และ 2. ร้อยละ
ของผู้มีงานท าที่ใช้อินเตอร์เนต (จ าแนกตามกลุ่มอายุ 15 ปีขึนไป, 15 - 24 ปี, 25 - 64 ปี)

ขจัดความเหลี่อมล้ าทางเพศด้านการศึกษา และสร้างหลักประกันว่ากลุม่ที่เปราะบาง
ซึ่งรวมถึงผู้พิการ ชนพ้ืนเมือง และเด็ก เข้าถึงการศึกษาและการฝกึอาชีพทุกระดับ
อย่างเท่าเทียม ภายในปี พ.ศ. 2573

ดัชนีความเท่าเทียมกัน (ผู้หญิง-ผู้ชาย/ ในเขต-นอกเขตเมือง/ความมั่งคั่งสูง-ต่ า 
และอื่นๆ เช่น สถานะความพิการ คนพ้ืนเมือง และคนที่ได้รับผลกระทบจากความ
ขัดแย้งหากมีข้อมูล) ส าหรับทุกตัวช้ีวัดที่ในรายการนี้ท่ีสามารถแยกได้

ตัวช้ีวัดของไทย ดัชนีความเท่าเทียมกัน จ าแนกตามเพศและระดบัการศึกษา (ปฐมวัย 
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย อุดมศึกษา)

หมายเหตุ : ค าแปลไม่เป็นทางการ โดย กองยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือระหวา่งประเทศ สศช. ปรับปรุง พฤษภาคม 2563 



สร้างหลักประกันว่าเยาวชนทุกคนและผู้ใหญ ่ทั้งชายและหญิงในสัดส่วนสูง สามารถ
อ่านออกเขียนได้และค านวณไดภ้ายในปี พ.ศ. 2573

สัดส่วนของประชากรในกลุ่มอายุที่ก าหนดมีความรูค้วามสามารถส าหรับการ
ท างานในด้าน 1) การอ่านออกเขียนได้ 2) ทักษะในการค านวณ จ าแนกตามเพศ

ตัวช้ีวัดของไทย (ก) อัตราการอ่านออกเขียนได้ของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป (ข) อัตราการมี
ทักษะด้านการค านวณของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป (ค) อัตราการอ่านออกเขียนได้และมีทักษะ
ด้านการค านวณของประชากรอายุ15 ปีข้ึนไป

สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่จ าเป็นส าหรบัส่งเสริมการ
พัฒนาท่ียั่งยืน รวมไปถึงการศึกษาส าหรับการพัฒนาท่ียั่งยืนและการมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืน 
สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคระหว่างเพศ การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความสงบสุข
และการไม่ใช้ความรุนแรง การเป็นพลเมืองของโลก และความช่ืนชมในความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมและการท่ีวัฒนธรรมมีส่วนช่วยให้เกิดการพัฒนาท่ียั่งยืน 
ภายในปี พ.ศ. 2573

ระดับการด าเนินการเพื่อบรรจุ (1) การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองโลก และ
(2) การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นเรื่องหลักใน (ก) นโยบายการศึกษา
ของประเทศ (ข) หลักสูตร (ค) การศึกษาของครู และ (ง) การประเมินผลนักเรียน

สร้างและยกระดับสถานศึกษา ตลอดจนเครื่องมือและอุปกรณ์การศกึษาที่อ่อนไหว
ต่อเด็ก ผู้พิการ และเพศภาวะ และจัดให้มีสภาพแวดล้อมทางการเรยีนรู้ที่ปลอดภัย 
ปราศจากความรุนแรง ครอบคลุมและมีประสิทธิผลส าหรบัทุกคน

สัดส่วนของโรงเรียนที่มีการเข้าถึงบรกิารขั้นพื้นฐาน จ าแนกตามประเภทบรกิาร 
(สัดส่วนของโรงเรียนที่มีการเข้าถึง (ก) ไฟฟ้า (ข) อินเทอร์เน็ตที่ใช้ในการเรียนการสอน (ค) เครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเรียนการสอน (ง) โครงสร้างพื้นฐานและวัสดุอุปกรณ์ที่ได้รบัการปรบัให้
เหมาะสมกับนักเรียนท่ีมีความบกพรอ่งทางร่างกาย (จ) น้ าดื่มพ้ืนฐาน (ฉ) สิ่งอ านวยความสะดวก
พื้นฐานด้านสุขอนามัยที่แบ่งแยกตามเพศ และ (ช) สิ่งอ านวยความสะดวกพื้นฐานในการท าความ
สะอาดมือ (ตามนิยามตัวช้ีวัดของ WASH ในเรื่อง น้ า สุขอนามัย และสุขลักษณะส าหรับทุกคน))

เพิ่มจ านวนทุนการศึกษาท่ัวโลกท่ีให้แก่ประเทศก าลงัพัฒนา โดยเฉพาะประเทศ
พัฒนาน้อยที่สุด รัฐก าลังพัฒนาท่ีเป็นเกาะขนาดเล็ก และประเทศในทวีปแอฟริกา 
เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา รวมถึงการฝึกอาชีพ และโปรแกรมด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านเทคนิค วิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ ใน
ประเทศพัฒนาแล้วและประเทศก าลงัพัฒนาอ่ืนๆ ภายในปี พ.ศ. 2563

ปริมาณความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการ (ODA) ที่เป็น
ทุนการศึกษา จ าแนกตามสาขาและประเภทการศึกษา

เพิ่มจ านวนครูที่มีคุณวุฒิ รวมถึงการด าเนินการผา่นความรว่มมือระหว่างประเทศใน
การฝึกอบรมครูในประเทศก าลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนาน้อย
ที่สุด และรัฐก าลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก ภายในปี พ.ศ. 2573

สัดส่วนของครูที่มีคุณวุฒิเหมาะสมในการจัดการศึกษาพื้นฐาน ตามระดับการศึกษา
สัดส่วนของครูในระดับ (ก) ก่อนประถมศึกษา (ข) ประถมศึกษา (ค) มัธยมศึกษาตอนต้น และ 
(ง) มัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้ซึ่งอย่างน้อยได้รับการฝึกอบรม (เช่น การฝึกอบรมการสอน) ซึ่งต้อง
ด าเนินการก่อนหรือระหว่างช่วงที่ท าการสอนในระดับท่ีเกี่ยวข้องของแต่ละประเทศ

7
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2. กำรด ำเนินงำนตำม Thailand’s SDGs Roadmap
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กำรจัดท ำวีดิทัศน์สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ กำรจัดท ำเว็บไซต์ 
“ประเทศไทยกับกำรพัฒนำที่ย่ังยืน”

กำรจัดองค์ควำมรู้และกำรสื่อสำรสำธำรณะ 
SEP for SDGs

2. วีดิทัศน์สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรประเมิน     
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ (SEA)

ระดับประชำชนทั่วไป

1. วีดิทัศน์สร้ำงควำมตระหนักรู้ของประชำชน
ในกำรขับเคลื่อน SDGs จ านวน 8 ตอน เพื่อเผยแพร่   
ผ่านภาคีเครือข่าย และการประชุม/สมัมนาท่ีเกีย่วข้อง 

ระดับหน่วยงำนภำครัฐ

sdgs.nesdc.go.th

แพลตฟอร์มกลำงด้ำนกำรพัฒนำที่ย่ังยืนของไทย: ข้อมูล
วิชำกำร นโยบำย กำรขับเคลื่อน กำรติดตำม/ประเมินผล

สื่อประชำสัมพันธ์

เฟซบุค “D-พอ Design” 
โดยกลุ่มนิสิต-นักศึกษำ

หนังสือ “กำรพัฒนำเชิงพ้ืนท่ีสู่ควำมยั่งยืนตำม
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง กรณีควำมส ำเร็จของ
ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ” 

หนังสือ
▪ ๙ ย่ำงสู่ควำมยั่งยืนวิสำหกิจชุมชน
▪ ๙ ย่ำงสู่ควำมยั่งยืนคนดีพอ

2. กำรด ำเนินงำนตำม Thailand’s SDGs Roadmap : กำรสร้ำงกำรตระหนักรู้

https://social.nesdb.go.th/social/sep/Book/2561/P01-120%20booklet%20v1%20Edit_Mail.pdf
https://www.facebook.com/DPorDesign/
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ระดับของแผนตำมมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 4 ธันวำคม 2560
มำตรำ 65 รัฐจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ
เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่าง
ยั่งยืน เพื่อเป็นกรอบในการจัดท าแผน
ต่างๆ เกิดการผลักดันไปสู่เป้าหมาย
เดียวกัน

ม ำ ต ร ำ  1 4 2  ก า ร เ ส น อ ร่ า ง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ ต้องมีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนพัฒนาต่างๆ 

มำตรำ 162 คณะรัฐมนตรีท่ีจะเข้า
บริหารราชการแผ่นดินต้องแถลง
นโยบายต่อรัฐสภา ซึ่งต้องสอดคล้อง
กับหน้าท่ีของรัฐ แนวนโยบายแห่งรัฐ 
และยุทธศาสตร์ชาติ

หมายเหตุ :
1. นับตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2560 ครม. มีมติก าหนดการตั้งช่ือแผนในระดับที่ 3 ให้ใช้ชื่อว่า “แผนปฏิบัติกำรด้ำน … 

ระยะที่ ... (พ.ศ. .... - ....)” เว้นแต่ได้มีการระบุช่ือแผนไว้ในกฎหมาย ก่อนที่จะมีมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560 เช่น 
พระราชบัญญัติ พระราชก าหนด พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง มติ ครม. เป็นต้น ว่าให้ใช้ช่ือแผนว่า แผนแม่บทด้าน... 
แผนพัฒนา...  หรือ แผนอื่น ๆ ... จึงจะสามารถใช้ช่ือแผนตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายนั้น ๆ 

2. แผนปฏิบัติราชการส าหรับองค์การมหาชน และ องค์กรอิสระ ให้ใช้ช่ือ “แผนปฏิบัติกำร….. (ชื่อหน่วยงำน)....” ส าหรับรัฐวิสาหกิจ 
ให้ใช้ช่ือ “แผนวิสำหกิจ...” เว้นแต่ได้มีการระบุไว้ในกฎหมายให้ใช้ช่ืออื่น และ “แผนปฏิบัติกำรด้ำน...” ส าหรับกรณี
แผนที่เป็น issue base
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แผนแม่บทฯ 
1. ความมั่นคง
2. การต่างประเทศ
3. การเกษตร
4. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
5. การท่องเที่ยว
6. พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉรยิะ
7. โครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล
8. ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมยุคใหม่
9. เขตเศรษฐกิจพิเศษ
10. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
11. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชวีิต
12. การพัฒนาการเรยีนรู้
13. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
14. ศักยภาพการกีฬา
15. พลังทางสังคม
16. เศรษฐกิจฐานราก
17. ความเสมอภาคและหลักประกนัทางสังคม
18. การเติบโตอย่างย่ังยืนการจดัการน้ า
19. การบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ
ประสิทธิภาพภาครัฐ
20. การบริการประชาชนและประสิทธภิาพภาครัฐ
21. การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมชิอบ
22. กฎหมายและกระบวนการยุตธิรรม
23. การวิจัยและพฒันานวตักรรม

กำรวิเครำะห์ควำมเชื่อมโยงของเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (SDGs) กับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ

2. กำรด ำเนินงำนตำม Thailand’s SDGs Roadmap : กำรเชื่อมโยง SDGs กับแผน 3 ระดับของประเทศ
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2. กำรด ำเนินงำนตำม Thailand’s SDGs Roadmap : กำรเชื่อมโยง SDGs กับแผน 3 ระดับของประเทศ

เป้ำหมำยย่อย (SDG Targets) เป้ำหมำยย่อยของแผนแม่บท ฯ
4.1 สร้ำงหลักประกันว่ำเด็กชำยและเด็กหญิงทุกคนส ำเร็จกำรศึกษำระดับ
ประถมศึกษำและมัธยมศึกษำที่มีคุณภำพ เท่ำเทียม และไม่มีค่ำใช้จ่ำย น ำไปสู่
ผลลัพธ์ทำงกำรเรียนที่มีประสิทธิผล ภำยในปี พ.ศ. 2573

120101 คนไทยได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพมำตรฐำน มีทักษะกำรเรียนรู้ และ
ทักษะที่จ ำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สำมำรถเข้ำถึงกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอด
ชีวิตดีขึ้น 

4.2 สร้ำงหลักประกันว่ำเด็กชำยและเด็กหญิงทุกคนเข้ำถึงกำรพัฒนำ กำรดูแล 
และกำรจัดกำรศึกษำระดับก่อนประถมศึกษำ ส ำหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภำพ
เพ่ือให้เด็กเหล่ำนั้นมีควำมพร้อมส ำหรับกำรศึกษำระดับประถมศึกษำ ภำยในปี 
พ.ศ. 2573

110201 เด็กเกิดอย่ำงมีคุณภำพ มีพัฒนำกำรสมวัย สำมำรถเข้ำถึงบริกำร
ที่มีคุณภำพมำกขึ้น

4.6 สร้ำงหลักประกันว่ำเยำวชนทุกคน และผู้ใหญ่ทั้งชำยและหญิงในสัดส่วนสูง 
(substantial proportion) สำมำรถอ่ำนออกเขียนได้และค ำนวณได้
ภำยในปี พ.ศ. 2573

110301 วัยเรียน/วัยรุ่น มีควำมรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน 
รู้จักคิด วิเครำะห์ รักกำรเรียนรู้ มีส ำนึกพลเมือง มีควำมกล้ำหำญทำงจริยธรรม 
มีควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ ปรับตัว สื่อสำรและท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้
อย่ำงมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น
120101 คนไทยได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำน มีทักษะกำรเรียนรู้ และ
ทักษะที่จ ำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สำมำรถเข้ำถึงกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง
ตลอดชีวิตดีขึ้น
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คณะอนุกรรมกำร
กำรประเมิน

สิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศำสตร์

คณะอนุกรรมกำร
ติดตำมและประเมินผล

กำรพัฒนำที่ยั่งยืน  

คณะอนุกรรมกำร
ส่งเสริมกำรพัฒนำท่ี

ยั่งยืนตำมหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง

คณะกรรมกำรเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน

คณะอนุกรรมกำร
ขับเคลื่อนเป้ำหมำย
กำรพัฒนำท่ียั่งยืน

ระดับนโยบำย

ระดับหน่วยงำน 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
SDG 1

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
Target 1.n

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
Target 1.3

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
Target 1.2

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
Target 1.1

…

หน่วยงานรับผิดชอบ 
SDG 2

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
Target 2.n

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
Target 1.3

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
Target 1.2

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
Target 2.1

…

หน่วยงานรับผิดชอบ 
SDG 17

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

Target 17.n

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
Target 1.3

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
Target 1.2

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

Target 17.1

…
… สศช. ประสำนงำนบูรณำกำร

ในทุกเป้ำหมำย

2. กำรด ำเนินงำนตำม Thailand’s SDGs Roadmap : กลไกกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
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1. นำยกรัฐมนตรี เป็นประธำนคณะกรรมกำร 

3. รัฐมนตรีประจ ำส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
ที่นำยกรัฐมนตรีมอบหมำย เป็นรองประธำนคนที่ 2

2. รองนำยกรัฐมนตรีที่ก ำกับดูแล สศช. 
เป็นรองประธำนคนที่ 1

4. ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญ
เป็นที่ประจักษ์ในด้ำนเศรษฐกิจ ด้ำนสังคม 
ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และ
ด้ำนกฎหมำยระหว่ำงประเทศ หรือด้ำนอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง เป็นกรรมกำรจ ำนวนไม่เกิน 4 คน

6. เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร

2. กำรด ำเนินงำนตำม Thailand’s SDGs Roadmap : กลไกกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำที่ยั่งยืน

เป็นคณะกรรมกำรที่จัดตั้งขึ้นตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยคณะกรรมกำรเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ประกอบด้วย

5. ผู้แทนภำครัฐ ภำคเอกชน ภำควิชำกำร และ
ภำคประชำสังคม เป็นกรรมกำรจ ำนวน 30 คน

ค ำสั่งส ำนักนำยกรัฐมนตรี ที่ 166/2563 ลงวันที่ 30 ก.ค. 2562 
มอบหมำยและมอบอ ำนำจให้รองนำยกรัฐมนตรี 
(พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ปฏิบัติหน้ำที่ประธำน กพย. 
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รัฐมนตรีประจ ำส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
(ประธำนอนุกรรมกำร)

อนุกรรมกำร

• ผู้แทนส่วนราชการ
• ผู้แทนภาคเอกชน 
• ผู้แทนภาคประชาสังคม

จ านวน 31 คน

อนุกรรมกำร
และผู้ช่วยเลขำนุกำร

อนุกรรมกำร
และเลขำนุกำร

รองเลขาธิการ สศช. 
(นายดนุชา พิชยนันท์)

จ านวน 1 คน

• ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์
และประสานความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ สศช.
• เจ้าหน้าท่ี สศช. 4 คน

จ านวน 5 คน

คณะอนุกรรมกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน มีองค์ประกอบและอ านาจหน้าท่ี ดังนี้

วำงแนวทำงกำรด ำเนินงำน ประสำน และบูรณำกำรด ำเนินงำน
ของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้เป็นไปตาม SDGs รวมทั้งจัดท าแผนที่น าทางเพื่อขับเคลื่อน
การด าเนินงานเพื่อให้บรรล ุSDGs

วิเครำะห์สถำนกำรณ์ ปัญหำ อุปสรรค และจัดท ำข้อเสนอแนะ
มาตรการด้านเศรษฐศาสตร์ สังคม และกฎหมาย เพื่อบรรลุ SDGs

ประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนร่วมกับหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้องและภาคีการพัฒนาต่าง ๆ ในการขับเคลื่อน SDGs

และแนวทางปฏิบัติในประเด็นเฉพาะทางต่อคณะอนุกรรมการฯ
เชิญหน่วยงำนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความเห็น

เพื่อช่วยเหลือในการปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม
แต่งตั้งคณะท ำงำน 

ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน
ปฏิบัติงำนตำมภำรกิจอื่นใด

อ ำนำจหน้ำที่

1

2

3

4

5

6

2. กำรด ำเนินงำนตำม Thailand’s SDGs Roadmap : กลไกกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
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นำงจุรี วิจิตรวำทกำร
(ประธำนอนุกรรมกำร)

อนุกรรมกำร

• ผู้แทนส่วนราชการ
• ผู้แทนภาคเอกชน
• ผู้แทนภาคประชาสังคม

จ านวน 21 คน

อนุกรรมกำร
และผู้ช่วยเลขำนุกำร

อนุกรรมกำร
และเลขำนุกำร

รองเลขาธิการ สศช. 
(น.ส.จินางค์กูร โรจนนันต)์

จ านวน 1 คน

• ผู้อ านวยการกองยทุธศาสตร์
การพัฒนาความเสมอภาคและ
ความเท่าเทียมทางสังคม สศช.

• เจ้าหน้าท่ี สศช. 4 คน
จ านวน 5 คน

คณะอนุกรรมกำรส่งเสริมกำรพัฒนำที่ยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง มีองค์ประกอบและอ านาจหน้าท่ี ดังนี้

ส่งเสริมและสนับสนุน ให้มีการจัดองค์ความรู้การพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

เสริมสร้ำงและเผยแพร่ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และกำรตระหนักรู้ ต่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงแก่ทุกกลุ่มเป้าหมายและทุกระดบั 
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

ส่งเสริมกำรประยุกต์ใช้และกำรพัฒนำเครือข่ำย การประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน

และแนวทางปฏิบัติในประเด็นเฉพาะทางต่อคณะอนุกรรมการฯ
เชิญหน่วยงำนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความเห็น

เพื่อช่วยเหลือในการปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม
แต่งตั้งคณะท ำงำน 

ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน
ปฏิบัติงำนตำมภำรกิจอื่นใด

อ ำนำจหน้ำที่
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2. กำรด ำเนินงำนตำม Thailand’s SDGs Roadmap : กลไกกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
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นำยทวีศักดิ์ กออนันตกูล 
(ประธำนอนุกรรมกำร)

อนุกรรมกำร

• ผู้แทนส่วนราชการ
• ผู้แทนภาคประชาสังคม

จ านวน 25 คน

อนุกรรมกำร
และผู้ช่วยเลขำนุกำร

อนุกรรมกำร
และเลขำนุกำร

รองเลขาธิการ สศช. 
(นายดนุชา พิชยนันท์)

จ านวน 1 คน

• ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ สศช.

• เจ้าหน้าท่ีส านักงานสถิติ
แห่งชาติ 1 คน

• เจ้าหน้าท่ี สศช. 3 คน
จ านวน 5 คน

คณะอนุกรรมกำรติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำที่ยั่งยืน มีองค์ประกอบและอ านาจหน้าท่ี ดังนี้

ก ำกับกำรพัฒนำข้อมูลตำมเป้ำหมำย การพัฒนาที่ยั่งยืนให้มีความทันสมัย 
รวมทั้งให้ค าแนะน าและข้อเสนอในการพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการ
ข้อมูล ส าหรับการขับเคลื่อนเพื่อบรรลุเป้าหมายและการรายงานสถานการณ์เป้าหมาย

ก ำหนดเป้ำหมำยและตัวชี้วัด การพัฒนาท่ียั่งยืนท่ีสอดคล้องกับบริบทของประเทศ
ไทยเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ก ำหนดแนวทำงในกำรติดตำมประเมินผล ตามเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนและจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน

และแนวทางปฏิบัติในประเด็นเฉพาะทางต่อคณะอนุกรรมการฯ
เชิญหน่วยงำนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความเห็น

เพื่อช่วยเหลือในการปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม
แต่งตั้งคณะท ำงำน 

ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน
ปฏิบัติงำนตำมภำรกิจอื่นใด

อ ำนำจหน้ำที่

1
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2. กำรด ำเนินงำนตำม Thailand’s SDGs Roadmap : กลไกกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
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นำยปีติพงศ์ พ่ึงบุญ ณ อยุธยำ
(ประธำนอนุกรรมกำร)

อนุกรรมกำร

• ผู้แทนส่วนราชการ
• ผู้แทนภาคเอกชน
• ผู้แทนภาคประชาสังคม
• ผู้ทรงคุณวุฒิ

จ านวน 25 คน

อนุกรรมกำร
และผู้ช่วยเลขำนุกำร

อนุกรรมกำร
และเลขำนุกำร

• เจ้าหน้าที่ สผ. 1 คน 
• เจ้าหน้าท่ี สศช. 1 คน 

จ านวน 2 คน

คณะอนุกรรมกำรกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ มีองค์ประกอบและอ านาจหน้าท่ี ดังนี้

เสนอแนะกระบวนกำร ขั้นตอน หลักเกณฑ์ และวิธีกำร ในการจัดท าการ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ให้ชัดเจน เพื่อผลักดันให้มีการขับเคลื่อนและน า
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์มาใช้กับการวางแผนพัฒนาประเทศ

ก ำหนดประเภทของยุทธศำสตร์ แผน แผนงำนและพื้นที่ ที่ควรท าการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์

เสนอแนะกลไกในกำรขับเคลื่อนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร ์
รวมทั้งระเบียบที่เกี่ยวข้อง

และแนวทางปฏิบัติในประเด็นเฉพาะทางต่อคณะอนุกรรมการฯ
เชิญหน่วยงำนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความเห็น

เพื่อช่วยเหลือในการปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม
แต่งตั้งคณะท ำงำน 

ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน
ปฏิบัติงำนตำมภำรกิจอื่นใด

อ ำนำจหน้ำที่

1
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• ผู้อ านวยการกองพัฒนาระบบ
การวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม สผ. 

• ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม สศช. 

จ านวน 2 คน

2. กำรด ำเนินงำนตำม Thailand’s SDGs Roadmap : กลไกกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
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มท.

ศธ.

พม.

สทนช.

พน.

สศช.

อก.

สศช.

มท.

ทส.

ทส.

ทส.

ทส.

ยธ.

กต.

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หน่วยงำนรับผิดชอบและ
ประสำนงำนหลัก 

รำยเป้ำหมำยหลัก SDGs

2. กำรด ำเนินงำนตำม Thailand’s SDGs Roadmap : กลไกกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำที่ยั่งยืน

มติคณะกรรมกำรเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 
ที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 14 กันยำยน 2563

กษ.

สธ.
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ก.พ.ร. 2

กก. 2

กค. 10

กต. 11

กษ. 9

คค. 2

ดศ. 4

ทส. 30

ป.ป.ช. 1

พณ. 6

พน. 6

พม. 16

มท. 15

ยธ. 3

รง. 4

วธ. 1

ศธ. 8

สกท. 1

สตช. 1

สทนช. 3

สธ. 14

สปน. 1

สมช. 1

สศช. 6

สสว. 1

อก. 3

อว. 6

ก.ล.ต. 2

จ ำนวน
เป้ำหมำย

ย่อย

หน่วย
งำน

2. กำรด ำเนินงำนตำม Thailand’s SDGs Roadmap : กลไกกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำที่ยั่งยืน

หน่วยงำนรับผิดชอบและ
ประสำนงำนหลัก 
รำยเป้ำหมำยย่อย 
(SDG Targets)

มติ กพย. ที่ 1/2563 
วันที่ 14 กันยำยน 2563
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กำรก ำหนดหน่วยงำนรับผิดชอบและประสำนงำนหลักกำรขับเคลื่อน SDGs

ภำรกิจของหน่วยงำนรับผิดชอบและประสำนงำนหลกัฯ SDGs
รำยเป้ำหมำยหลัก (Goal) [C.1]

• ประสำน/บูรณำกำรท ำงำนภำพรวมระหว่ำงหน่วยงำนที่
เก่ียวข้องเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยหลัก SDGs ที่รับผิดชอบ

• รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนขับเคลื่อนต่อฝ่ำยเลขำนุกำรฯ 
(รูปแบบกำรรำยงำนจะแจ้งให้ทรำบต่อไป) 

• ในกรณีที่ไม่มีกำรจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดตำมที่ UN ก ำหนด 
ให้หน่วยงำนรับผิดชอบเป้ำหมำยหลัก (C.1) รวบรวม
ควำมเห็น/ข้อเสนอแนะจำกหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง (ระดับ
เป้ำหมำยย่อย) พร้อมแจ้งข้อเสนอตัวชี้วัดที่เห็นว่ำเหมำะสม
ในกำรขับเคลื่อนให้บรรลุเป้ำหมำยย่อยต่อฝ่ำยเลขำนุกำร
คณะอนุกรรมกำรขับเคล่ือนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ย่ังยืน 
เพ่ือพิจำรณำด ำเนินกำรตำมควำมเหมำะสมต่อไป 

ภำรกิจของหน่วยงำนรับผิดชอบและประสำนงำนหลกั
SDGs รำยเป้ำหมำยย่อย (Target) [C.2]

• ขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนให้บรรลุเป้ำหมำยย่อย
• ก ำหนดค่ำเป้ำหมำยควำมส ำเร็จของแต่ละเป้ำหมำย 
• โดยพิจำรณำให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติ

และแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (ถ้ำม)ี
• ประสำนกับหน่วยงำนท่ีรับผิดชอบกำรจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด

ที่เกี่ยวข้องในรำยเป้ำหมำยย่อย เพื่อรวบรวมและวิเครำะห์
สถำนกำรณ์

• รำยงำนผลกำรขับเคล่ือนรำยเป้ำหมำยย่อย (Target)
ต่อหน่วยงำนรับผิดชอบเป้ำหมำยหลัก (C.1)

2. กำรด ำเนินงำนตำม Thailand’s SDGs Roadmap : กลไกกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
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ก.พ.ร. 2

กก. 2

กค. 10

กต. 11

กษ. 9

คค. 2

ดศ. 4

ทส. 30

ป.ป.ช. 1

พณ. 6

พน. 6

พม. 16

มท. 15

ยธ. 3

รง. 4

วธ. 1

ศธ. 8

สกท. 1

สตช. 1

สทนช. 3

สธ. 14

สปน. 1

สมช. 1

สศช. 6

สสว. 1

อก. 3

อว. 6

ก.ล.ต. 2

จ ำนวน
เป้ำหมำย

ย่อย
หน่วย
งำน

2. กำรด ำเนินงำนตำม Thailand’s SDGs Roadmap : กลไกกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำที่ยั่งยืน

นอกจำกนี้ กำรพัฒนำ
กำรศึกษำ ยังมีควำม
เกี่ยวข้องกับเป้ำหมำย
12 และ 13 ที่มุ่งสร้ำง
กำรตระหนักรู้ และ
พัฒนำกำรศึกษำ โดย
บรรจุกำรศึกษำเพ่ือ
กำรพัฒนำท่ียั่งยืน และ
ควำมเป็นพลเมืองโลก 
ในนโยบำยกำรศึกษำ 
หลักสูตร กำรฝึกอบรมครู 
และกำรประเมินผล
นักเรียน 
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2. กำรด ำเนินงำนตำม Thailand’s SDGs Roadmap : กำรด ำเนินกำรเพื่อบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน

ห่วงโซ่คุณค่ำ (Value Chain) คืออะไร?

เป้ำหมำยแผนย่อย 
ปี 2565

ห่วงโซ่คุณค่ำ (Value Chain) คือ องค์ประกอบ (อำจรวมไปถึง
กิจกรรม และกระบวนกำรต่ำง ๆ) ที่มีควำมสอดคล้องและสัมพันธ์กนั
อย่ำงเป็นระบบ ตั้งแต่จุดเร่ิมต้นของกระบวนกำรกำรด ำเนินงำน 
(ต้นทำง) ไปจนกระทั่งสิ้นสดุกระบวนกำรกำรด ำเนินงำน (ปลำยทำง) 
ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยนั้น ๆ ได้ตำมที่ก ำหนด

องค์ประกอบ VS ปัจจัย
แตกต่ำงกันอย่ำงไร ?

“ปัจจัย” ภายใต้ “องค์ประกอบ” หมายถึง ปัจจัย
ใดบ้าง ที่จะช่วยให้องค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบ

มีบทบาทในการท าให้เป้าหมายบรรลุได้

กำรวิเครำะหห์่วงโซ่คุณค่ำ (Value Chain) ที่ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย
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1. การสร้างเครือข่ายและพื้นท่ีการท างานร่วม (Platform)
2. การขับเคลื่อน SEP for SDGs ผ่านคลังสมองของพื้นที่ (local 

think tank)
3. การส่งเสริมการสรา้งพื้นที่ปฏิบัติการแห่งการเรียนรูเ้พื่อความ

ยั่งยืน (SDGs Lab หรือ SEP Lab)

1. การส่งเสริมภาคธุรกิจเอกชนในการด าเนินงาน
เพื่อความยั่งยืน

2. การเช่ือมประสานแนวทางการพัฒนา
ด้านความยั่งยืนร่วมกันระหว่างองค์กรธุรกิจ
ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก

1. การส่งเสริมการเรยีนรูจ้ากการปฏิบัติ 
(Action Learning)

2. การสนับสนุนการบรกิารวิชาการเชิงปฏิบัติการ 
(Action Academic Service)

3. การวิจัยเพื่อการเปลี่ยนแปลง
(Action Research)

โครงการที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-19 ต่อการขับเคลื่อน SDGs 
1. โครงการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสงัคม

จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ต่อ SDGs
2. โครงการติดตามผลกระทบของมาตรการทางการคลัง

ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ต่อ SDGs

ภำคธุรกิจเอกชน

ภำคประชำสังคม/ประชำชน

ภำควิชำกำร

กำรด ำเนินงำนร่วมกับภำคี
เพื่อกำรพัฒนำระหว่ำงประเทศ

หน่วยงำนของรัฐ 
ร่วมก ำหนดเป้ำหมำย

และด ำเนินกำรกับภำคี
กำรพัฒนำในกำรบรรลุ

เป้ำหมำย SDGs

2. กำรด ำเนินงำนตำม Thailand’s SDGs Roadmap : ภำคีกำรพัฒนำ
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เมื่อวันที่ 31 สิงหำคม 2563 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี เป็นประธำนเปิดงำน 
GCNT Forum 2020: Thailand Business Leadership for SDGs ซึ่งจัดโดยเครือข่ำยโกลบอล
คอมแพ็กแห่งประเทศไทย ณ ศูนย์ประชุมสหประชำชำติ โดยมีผู้น ำด้ำนกำรพัฒนำที่ยั่งยืนจำก
ภำครัฐ ภำคธุรกิจ สหประชำชำติ และภำคประชำสังคม เข้ำร่วมสัมมนำเพื่อผนึกก ำลังในกำร
ลงทุนและด ำเนินธุรกิจอย่ำงยั่งยืน โดยนำยกรัฐมนตรีได้เน้นย้ ำควำมส ำคัญของกำรพัฒนำที่ย่ังยืน 
ซึ่งทุกภำคส่วนต้องรวมพลังกันเพื่อให้ทุกคนมีภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือกับควำมเปลี่ยนแปลงทั้งด้ำน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และขับเคลื่อนประเทศไทยสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่
ยั่งยืน ภำยในปี 2573

2. กำรด ำเนินงำนตำม Thailand’s SDGs Roadmap : ภำคีกำรพัฒนำ
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2. กำรด ำเนินงำนตำม Thailand’s SDGs Roadmap : กำรติดตำมและประเมินผล



กันยำยน 2563 sdgs.nesdc.go.th 33

รำยงำนกำรพัฒนำที่ยั่งยืนประจ ำปี ค.ศ. 2020 และ SDG Index and Dashboards

SDGs Global Rank อยู่อันดับที่ 41 จำก 166 ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 41 จาก 166 ประเทศท่ัวโลก ลดลงมา 
1 อันดับจากปีก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม มีคะแนนดัชนีรวม
เพ่ิมขึ้นจาก 73.0 ในปี 2562 เป็น 74.5 ในปี 2563 และเมื่อ
พิจารณาอันดับของกลุ่มประเทศอาเซียน ประเทศไทยยังคง
ได้รับกำรจัดอยู่ในอันดับที่ 1 ตามด้วยเวียดนาม (อันดับที่ 49) 
และมาเลเซีย (อันดับที่ 60)

2. กำรด ำเนินงำนตำม Thailand’s SDGs Roadmap : กำรติดตำมและประเมินผล
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โครงร่ำงรำยงำนควำมก้ำวหน้ำเป้ำหมำยกำรพัฒนำท่ียั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. 2559 - 2563

บทสรุป
ผู้บริหำร บทน ำ วิเครำะห์

ภำพรวม
ควำมก้ำวหน้ำ
รำยเป้ำหมำย บทสรุป

• ควำมเป็นมำ
• กำรวิเครำะห์โดยย่อ
• ข้อสรุป

• เกริ่นน ำ
• กรอบแนวคิด
• แผนกำรขับเคลื่อน SDGs 

ส ำหรับประเทศไทย

• ข้อวิเครำะห์ในภำพรวม
• ควำมเชื่อมโยง

ยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทฯ 

• รำยงำนควำมก้ำวหน้ำ 
17 เป้ำหมำยหลัก

• รำยงำนควำมก้ำวหน้ำ 
169 เป้ำหมำยย่อย 
(SDG Targets)

• ควำมท้ำทำย
• ข้อเสนอแนะ 
• กำรด ำเนินกำรในระยะ

ต่อไป

เกร่ินน ำเป้ำหมำยย่อย

สถำนกำรณ์กำรบรรลุเป้ำหมำยย่อย

กรำฟ/infographic 
ค่ำสีแสดงสถำนะ

ข้อเสนอแนะเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยย่อย

ควำมท้ำทำยท่ีส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยย่อย

ควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินกำร

1

2

3

โครงกำรส ำคัญ/Case studies

5

4

หมำยเหตุ: 
1) การก าหนดค่าสีแสดงสถานะ ให้ยึดหลักฐานเชิงสถิติ

เป็นหลัก หากเป็นตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ให้พิจารณา
ก าหนดค่าสีสถานะตามการประเมนิสถานภาพและ
ความเหมาะสม

2) ในตัวชี้วัดที่ยังไมม่ีการก าหนดค่าเป้าหมาย  ให้พิจารณา
ค่าเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ 
ประกอบ

3) ให้ใช้เป้าหมายตามปีที่ระบุในเป้าหมายย่อย SDGs หรือ
พ.ศ. 2573

รูปแบบกำรรำยงำนแต่ละเป้ำหมำยย่อย 

2. กำรด ำเนินงำนตำม Thailand’s SDGs Roadmap : กำรติดตำมและประเมินผล



กันยำยน 2563 sdgs.nesdc.go.th 35

หลักเกณฑ์กำรจัดกลุ่มตัวชี้วัด  SDGs ที่สอดคล้องกับบริทบทกำรพัฒนำของประเทศไทย
สศช. ได้วิเคราะห์ตัวชี้วัดทั้ง 247 ตัวชี้วัด เห็นควรแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

กลุ่มตัวชี้วัดพื้นฐำน คัดเลือกตัวชี้วัดที่วัดในระดับผลผลิตของโครงกำรหรือกิจกรรม และเป็นตัวชี้วัดท่ีไม่ได้ก าหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ โดยตัวชี้วัดกลุ่มพื้นฐานส่วนใหญ่จะเป็นตัวชี้วัดท่ีประเทศไทยได้มีการด าเนินการและติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องแล้ ว 
หรือประเทศไทยมีระดับกำรพัฒนำที่บรรลุเป้ำหมำยหรือสูงกว่ำกำรชี้วัดในประเด็นดังกล่ำวแล้ว 

กลุ่มตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับบริบทกำรพัฒนำของประเทศไทย คัดเลือกตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่ก ำหนดไว้ในแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ รวมทั้งพิจำรณำเทียบเคียงจำกทิศทำงกำรพัฒนำและบริบทกำรพัฒนำของประเทศไทย โดยตัวชี้วัดในกลุ่มดังกล่าวจะเป็น
ตัวชี้วัดส าคัญท่ีส่งผลต่อการพัฒนาประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

กลุ่มตัวชี้วัดที่ก้ำวหน้ำกว่ำบริบทกำรพัฒนำของประเทศไทย คัดเลือกตัวชี้วัดที่นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ หรือมี
ความก้าวหน้ากว่าบริบทการพัฒนาของประเทศไทยโดยพิจารณาเทียบเคียงจากทิศทางการพัฒนา และประเด็นท่ีประเทศพัฒนาแล้วให้
ความส าคัญ ซึ่งเป็นประเด็นท่ีประเทศไทยอาจยังไม่มีความจ าเป็นต้องติดตามและประเมินผลในปัจจุบัน โดยตัวชี้วัดในกลุ่มดังกล่าว เป็นการวัด
ระดับการพัฒนาประเทศในระดับที่ก้าวหน้าหรือสูงขึ้นกว่าบริบทการพัฒนาของประเทศไทย 

1

2

3

2. กำรด ำเนินงำนตำม Thailand’s SDGs Roadmap : กำรติดตำมและประเมินผล
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สศช. ได้น ำหลักเกณฑ์ดังกล่ำวข้ำงต้นมำพิจำรณำจัดกลุม่ตัวชี้วัดทั้ง 247 ตัวชี้วัด โดยสำมำรถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ

กลุ่มตัวชี้วัดพื้นฐำน จ ำนวน 111 ตัวชี้วัด 
(คิดเป็นร้อยละ 45 ) 

กลุ่มตัวชี้วัดที่สอดคล้องกบัยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 

จ ำนวน 62 ตัวชี้วัด (คิดเป็นร้อยละ 25 )

กลุ่มตัวชี้วัดที่นอกเหนอืจำกยุทธศำสตร์ชำติ 
จ ำนวน 74 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 30 ) 

• จ านวนตัวชี้วัดท่ีมีการเก็บข้อมูล
• จ านวนตัวชี้วัดท่ีไม่มีการเก็บข้อมูล
• จ านวนตัวชี้วัดท่ีมี Proxy

• จ านวนตัวชี้วัดท่ีมีการเก็บข้อมูล
• จ านวนตัวชี้วัดท่ีไม่มีการเก็บข้อมูล
• จ านวนตัวชี้วัดท่ีมี Proxy

• จ านวนตัวชี้วัดท่ีมีการเก็บข้อมูล
• จ านวนตัวชี้วัดท่ีไม่มีการเก็บข้อมูล
• จ านวนตัวชี้วัดท่ีมี Proxy
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สศช. ได้น ำหลักเกณฑ์ดังกล่ำวข้ำงต้นมำพิจำรณำจัดกลุม่ตัวชี้วัดทั้ง 247 ตัวชี้วัด โดยสำมำรถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ

กลุ่มตัวชี้วัดพื้นฐำน จ ำนวน 111 ตัวชี้วัด 
(คิดเป็นร้อยละ 45 ) 

กลุ่มตัวชี้วัดที่สอดคล้องกบัยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 

จ ำนวน 62 ตัวชี้วัด (คิดเป็นร้อยละ 25 )

กลุ่มตัวชี้วัดที่นอกเหนอืจำกยุทธศำสตร์ชำติ 
จ ำนวน 74 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 30 ) 

1

2

3

• ควำมชุกของภำวะขำดสำรอำหำร (ร้อยละ)

• สัดส่วนของประชำกรที่เข้ำถึงไฟฟ้ำ

• อัตรำกำรตำยของมำรดำ (ต่อกำรเกิดมีชีพ 100,000 คน) 

• ก ำลังผลิตติดตั้งพลังงำนหมุนเวียนในประเทศก ำลังพัฒนำ

• สัดส่วนกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือวิจัยเกีย่วกบัเทคโนโลยทีำงทะเล ต่อ
งบประมำณกำรวิจัยท้ังหมด

• ก ำลังผลิตสัดส่วนมูลค่ำเพ่ิมของอุตสำหกรรมเทคโนโลยีระดับสูง และ
ระดับกลำง ต่อมูลค่ำเพ่ิมรวมท้ังหมด

• กำรสนับสนุนระหว่ำงประเทศอย่ำงเป็นทำงกำรท้ังหมด ในด้ำน
โครงสร้ำงพ้ืนฐำน

• อัตรำกำรว่ำงงำน จ ำแนกตำมเพศ อำยุ และ ควำมพิกำร

• สัดส่วนนักวิจัย ต่อประชำกร 1,000,000 คน

2. กำรด ำเนินงำนตำม Thailand’s SDGs Roadmap : กำรติดตำมและประเมินผล
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• ให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบเป้ำหมำยด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลตัวชี้วัดที่มี
ควำมพร้อมต่อเนื่องต่อไปกลุ่มตัวชี้วัดพื้นฐาน

• ให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบเป้ำหมำยเรง่ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลตวัชีว้ัดที่มีควำม
พร้อม และเร่งพิจำรณำตัวชีว้ัดเทียบเคียง (Proxy) และแนวทำงกำรด ำเนินกำร
ที่เกี่ยวข้องเสนอ

กลุ่มตัวชี้วัดที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติและ

และแผนแม่บท 

• ให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบเป้ำหมำยเตรียมกำรศึกษำและคัดเลือกตวัชี้วดัที่เหมำะสม และ
พัฒนำกำรจัดเก็บฐำนข้อมูลเพื่อให้ประกอบกำรตดิตำมและประเมินผลตวัชี้วัดใน
กลุ่มดังกล่ำว เมื่อประเทศไทยมีระดับกำรพัฒนำที่สูงขึน้และสำมำรถด ำเนินภำรกจิเพื่อ
ขับเคลื่อนเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในกลุม่ดังกล่ำวตอ่ไป

ตัวชี้วัดที่นอกเหนือจาก
ยุทธศาสตร์ชาติ 

1

2

3
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ตัวชี้วัด

กลุ่ม
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กลุ่มที่สอดคล้อง
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ประเทศไทย

รวม     111 62 74
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3. กำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (SDGs) ในระดับพื้นที่

1. กพย. มีมติให้ควำมเห็นชอบในเร่ืองดังต่อไปนี้ 

2. กพย. มีมติรับทรำบในเรื่องดังตอ่ไปนี้

• ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยคณะกรรมกำรเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562
• กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนขับเคลื่อน SDGs ในเวทีนำนำชำติ 
• กำรรำยงำนผลกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงที่สนับสนุนกำรบรรลุ SDGs รอบ 3 ปี 
• ควำมคืบหน้ำกำรขับเคลื่อนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวำคม 2562 คณะกรรมกำรเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (กพย.) ได้มีกำรประชุมคร้ังที่ 1/2562 ณ สศช. 
โดยมีรองนำยกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธำน มีมติกำรประชุมสรุปสำระส ำคัญไดด้งันี้

• เห็นชอบหลักกำร Thailand’s SDGs Roadmap และมอบหมำยให้ สศช. ด ำเนินงำนตำมแผนขับเคลื่อนฯ ร่วมกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ต่อไป
• เห็นชอบให้ยกเลิกกำรด ำเนินงำนที่คณะอนุกรรมกำรต่ำง ๆ ภำยใต้ กพย. ได้เคยมีข้อสั่งกำรหรือเคยมีมติ และปรับกำรด ำเนินงำนให้สอดคล้องกับแผนฯ
• เห็นชอบในหลักกำรให้มีกำรจัดกลุ่มจังหวัดฯ และมอบหมำยให้ สศช. ร่วมกับ มท. คัดเลือกจังหวัดน ำร่องในพ้ืนที่ 6 ภำค 

และกระจำยตัวตำมกลุ่มจังหวัด 4 ระดับ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
• เห็นชอบกำรแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำร 4 คณะ
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สศช. ได้จัดท ำดัชนีกำรพัฒนำที่ย่ังยืนระดับจังหวัด โดยใช้ข้อมูลที่มีกำรจัดเก็บข้อมูลระดับจังหวัด
จ ำนวน 24 ตัวชี้วัด ใน 5 มิติกำรพัฒนำ ได้แก่

มิติกำรพัฒนำคน

1. ร้อยละของประชากรที่อยู่ใต้เสน้ความยากจน (%)*

2. ร้อยละของทารกแรกเกิดที่มีน้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์ (%)*

3. ร้อยละของประชากรที่เจ็บป่วยที่เป็นผู้ป่วยใน (%)*

4. อัตราส่วนประชากรต่อแพทย์ (คน/แพทย)์*

5. อัตราการเข้าเรียนรวมระดับมธัยมศึกษาตอนปลายและ
อาชีวศึกษา (%)

6. จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยประชากรไทยอาย ุ15-59 ปี (ปี)

7. ค่าเฉลี่ยคะแนน o-net มัธยมศึกษาตอนปลาย (คะแนน)

มิติเศรษฐกิจและควำมม่ังคั่ง

8. ปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคครวัเรือนต่อประชากร (กิโลวัตต์-
ช่ัวโมง/คน)

9. รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนต่อเดอืน (บาท)

10. ร้อยละผู้อยู่ในระบบประกันสังคมต่อก าลังแรงงาน (%)

11. อัตราการว่างงาน (%)*

12. ผลิตภาพแรงงาน (บาท/คน)

13. ร้อยละของหมู่บ้านที่ถนนสายหลักใช้การได้ตลอดปี (%)

14. ร้อยละของประชากรที่มีโทรศพัท์มือถือ (%)

15. สัมประสิทธ์ิการกระจายรายได*้

16. ร้อยละของประชากรที่ประสบอุทกภัย (%)*

17. ร้อยละของประชากรที่ประสบภัยแลง้ (%)*

มิติสิ่งแวดล้อม

18. ร้อยละของครัวเรือนท่ีเข้าถงึน้ าประปา (%)

19. สัดส่วนปริมาณขยะที่ก าจดัถูกต้องต่อปริมาณขยะที่เกิดขึน้

20. อัตราการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไม้ในจังหวัด (%)

มิติสันติภำพและยุติธรรม

21. การแจ้งความคดีชีวิต ร่างกาย เพศ และคดีประทุษร้าย
ต่อทรัพย์ (ต่อประชากรแสนคน)*

มิติควำมเป็นหุ้นส่วนกำรพัฒนำ

22. ร้อยละภาษีท่ีท้องถิ่นจัดเก็บได้ต่อรายไดร้วมที่ไมร่วมเงิน
อุดหนุนและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (%)

23. ความสามารถในการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัด (%)

24. ร้อยละของครัวเรือนท่ีเข้าถึงอินเตอร์เน็ต (%)
* ตัวช้ีวัดท่ีมีการผกผันข้อมูล

3. กำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (SDGs) ในระดับพื้นที่
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กำรจัดท ำดัชนีกำรพัฒนำที่ยั่งยืนระดับจังหวัด

ดัชนีกำรพัฒนำที่ยั่งยืนระดับจังหวัด
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กำรจัดกลุ่มจังหวัดตำมดัชนีกำรพัฒนำที่ยั่งยืน

3. กำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (SDGs) ในระดับพื้นที่

กลุ่มที่ 4
SDGs > เกณฑ์กลำง
ประเทศ

ปราจีนบุรี ชัยนาท อุดรธานี พิจิตร สุพรรณบุรี สุโขทัย ชุมพร ก าแพงเพชร สตูล หนองคาย พังงา 
ราชบุรี พะเยา เชียงราย ตราด ล าพูน สุราษฎร์ธานี ประจวบคีรีขันธ์ นครปฐม ล าปาง อ่างทอง 
สงขลา นครสวรรค์ เชียงใหม่ ภูเก็ต นครนายก ขอนแก่น ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ระยอง สระบุรี 
สมุทรสงคราม พระนครศรีอยุธยา ชลบุรี สมุทรสาคร ปทุมธานี สมุทรปราการ นนทบุรี

กลุ่มที่ 3 0% < SDGs ≤ 10% มหาสารคาม ตรัง ชัยภูมิ เพชรบูรณ์ อุบลราชธานี ตาก เพชรบุรี พิษณุโลก สิงห์บุรี ระนอง 
นครราชสีมา แพร่ ลพบุรี กระบี่

กลุ่มที่ 2 10% < SDGs ≤ 20% ร้อยเอ็ด บึงกาฬ ยะลา พัทลุง สุรินทร์ นครพนม สกลนคร สระแก้ว หนองบัวล าภู กาญจนบุรี น่าน 
เลย บุรีรัมย์ อ านาจเจริญ มุกดาหาร นครศรีธรรมราช ยโสธร อุทัยธานี 

กลุ่มที่ 1 SDGs < 20% ปัตตานี แม่ฮ่องสอน กาฬสินธุ์ ศรีสะเกษ นราธิวาส อุตรดิตถ์

00.00 – 35.38

35.39 – 39.80

39.81 – 44.22

44.23 – 68.61 มิติด้ำนควำมเป็นหุ้นส่วนพัฒนำ 3 ตัวช้ีวัด 

มิติด้ำนกำรพัฒนำคน 7 ตัวช้ีวัด 

มิติด้ำนเศรษฐกิจและควำมม่ังค่ัง 10 ตัวช้ีวัด 

มิติด้ำนสิ่งแวดล้อม 3 ตัวชี้วัด 

มิติด้ำนสันติภำพและยุติธรรม 1 ตัวช้ีวัด 

พ้ืนที่และจังหวัดน ำร่องขับเคลื่อน SDGs ในระดับพ้ืนที่ 

ดัชนีรวม
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ดัชนีกำรพัฒนำที่ย่ังยืนระดับจังหวัด

3. กำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (SDGs) ในระดับพื้นที่
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ดัชนีกำรพัฒนำที่ย่ังยืนระดับจังหวัด

3. กำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (SDGs) ในระดับพื้นที่
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PP_01 ร้อยละของประชำกรที่อยู่ใต้เส้นควำมยำกจน

ปี 2558 ปี 2559

ปี 2560 ปี 2561
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รำยละเอียดค ำอธิบำยและแหลง่ที่มำของข้อมูล 24 ตัวชี้วัด
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4. ควำมท้ำทำยของกำรขับเคลื่อน SDGs ในช่วงหลังโควิด-19

Source: The Economist (2020), under the project of UNDP and UNICEF, not for external use or contribution
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4. ควำมท้ำทำยของกำรขับเคลื่อน SDGs ในช่วงหลังโควิด-19

Source: The Economist (2020), under the project of UNDP and UNICEF, not for external use or contribution

8 เป้ำหมำยที่ได้รับผลกระทบโดยตรง

ควำมยำกจนมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึน้เนือ่งจำกกำรสูญเสียงำนและรำยได้ 
โดยเฉพำะแรงงำนในภำคกำรท่องเท่ียว แรงงำนนอกระบบและแรงงำน
ต่ำงด้ำว อำจมีปัญหำในกำรเข้ำถึงมำตรกำรช่วยเหลือจำกภำครัฐ 

เนื่องจำกกำรหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทำน ในระยะสั้นจะส่งผลกระทบ
ต่อกำรเข้ำถึงอำหำร และควำมสำมำรถในกำรซ้ืออำหำรที่มีโภชนำกำร 
รวมท้ังก่อให้เกิดกำรสูญเสียอำหำรและขยะอำหำรที่เพ่ิมสูงขึ้น 

กลุ่มผู้สูงอำยุ ผู้ป่วยเร้ือรัง และผู้ท่ีไม่สำมำรถท ำงำนที่บ้ำนได้ จะมีควำม
เสี่ยงทำงสุขภำพสูงขึ้น และมำตรกำรภำครัฐจะท ำให้กำรใช้จ่ำยด้ำน
สุขภำพเพ่ิมสูงขึ้น 1.8% ในระยะสั้น และโดยเฉลี่ย 3.2% ต่อปีในระยะ
ยำว (ถึงปี 2025)

ในระยะสั้น ผู้หญิงจะได้รับผลกระทบจำกกำรเลิกจ้ำง โดยเฉพำะในภำค
กำรท่องเท่ียว มำตรกำรภำครัฐที่ช่วยแก้ปัญหำกำรเลิกจ้ำงอำจช่วย
บรรเทำผลกระทบได้ อย่ำงไรก็ตำม คำดว่ำกำรว่ำงงำนจะเพ่ิมขึ้นเป็น 
2.1% ในปี 2020 โดยกำรว่ำงงำนของผู้หญิงอยู่ที่ 4.5%)

อัตรำกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจลดลงส่งผลต่อกำรจ้ำงงำนและค่ำจ้ำง 
รวมท้ังกำรบริโภคในประเทศท่ีลดลง มำตรกำรภำครัฐที่เน้นสนับสนุน
ธุรกิจขนำดเล็กอำจช่วยบรรเทำปัญหำกำรว่ำงงำนได้

กำรพัฒนำอุตสำหกรรมและเทคโนโลยี อำจได้รับผลกระทบใน
ระยะสั้นเนื่องจำกกำรชะลอตัวของกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจ ใน
ระยะยำว กำรลงทุนใน 5G จะช่วยกระตุ้นภำคอุตสำหกรรม 
รวมท้ังกำรท่องเท่ียวเชิงกำรแพทย์ไทยยังคงมีศักยภำพอยู่

ในระยะสั้น ควำมเหลื่อมล้ ำด้ำนรำยได้และกำรกระจำยควำมมั่งคั่งจะ
เพ่ิมขึ้น หนี้ครัวเรือนจะสูงขึ้นโดยเฉพำะในครัวเรือนรำยได้ต่ ำ  ปัญหำ
กำรแพร่ระบำดของโควิด-19 และภัยแล้งอำจท ำให้ครัวเรือนตกอยู่ใน
กับดับควำมยำกจนมำกขึ้น 

ในระยะสั้น จะมีผลกระทบต่อควำมสำมำรถในกำรระดมทรัพยำกรใน
ประเทศ กำรส่งออก และเสถียรภำพทำงเศรษฐกิจมหภำคของโลก 
ซ่ึงเป็นควำมท้ำทำยต่อ SDGs จึงควรมีกำรตอบสนองเชิงนโยบำยทำง
เศรษฐกิจระยะกลำง/ยำว รวมทั้งมีแนวปฏิบัติระหว่ำงประเทศท่ี
สอดคล้องกัน เพ่ือสนับสนุนให้เกิดควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำร
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4. ควำมท้ำทำยของกำรขับเคลื่อน SDGs ในช่วงหลังโควิด-19

Source: The Economist (2020), under the project of UNDP and UNICEF, not for external use or contribution
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ควำมท้ำทำยและโอกำสจำกกำรระบำดของโควิด-19
ผลกระทบระยะสั้น ผลกระทบระยะยำว

▪ กำรเร่งขึ้นของกำรเข้ำสู่โลกดิจิทัล (Digital 
Transformation) ที่เทคโนโลยีจะมีบทบำทมำกขึ้น 
ทั้งต่อพฤติกรรมกำรบริโภค แนวทำงกำรประกอบธุรกิจ 
และรูปแบบกำรท ำงำน

▪ กำรลดควำมเข้มขน้ของกระแสโลกำภิวัตน์/protectionism
▪ แนวโน้มกำรปรับเปลี่ยนห่วงโซ่กำรผลิตโลก
▪ กำรให้ควำมส ำคัญต่อควำมมั่นคงทำงสำธำรณสุข
▪ สภำพแวดล้อมใหม่ทำงเศรษฐกิจมหภำค

▪ 3 Low: การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ 
และอัตราดอกเบี้ย

▪ 3 High: อัตราการว่างงาน หนี้สาธารณะ และหนี้
ภาคเอกชน 

▪ กำรลดลงของรำยได้จำกนักท่องเที่ยวต่ำงชำติ
▪ กำรหดตัวของเศรษฐกิจและปริมำณกำรค้ำโลก
▪ ควำมเสี่ยงในกำรปิดกิจกำรโดยเฉพำะ SME
▪ กำรว่ำงงำนเพ่ิมสูงขึ้น
▪ จ ำนวนและควำมรุนแรงของปัญหำควำมยำกจน

เพ่ิมสูงขึ้น
▪ กำรเข้ำไม่ถึงเทคโนโลยี ส่งผลให้ควำมเหลื่อมล้ ำ

ทำงกำรศึกษำและเศรษฐกิจทวีควำมรุนแรง
▪ ควำมไม่เพียงพอของระบบกำรคุ้มครองทำง

สังคม
▪ ปริมำณกำรสร้ำงขยะต่อคน โดยเฉพำะขยะ

พลำสติกและขยะติดเชือ้ เพ่ิมสูงขึ้น

▪ ควำมส ำเร็จในกำรควบคุมและป้องกันกำรระบำดของโควิด-19 
▪ ควำมพร้อมของไทยทำงด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและภูมิรัฐศำสตร์ของประเทศไทย 

จุดแข็งและโอกำสท่ำมกลำงวิกฤต
▪ ควำมเป็นมิตรของคนไทย
▪ ควำมต้องกำรชองตลำดโลก – อำหำรปลอดภัย สถำนที่ท่องเที่ยว และแหล่งกำร

ลงทุนที่ปลอดภัย (Safe Place)
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วิกฤติเศรษฐกิจโลก

ควำมเหลื่อมล้ ำเพิ่มขึ้น

สังคมสูงวัย

สภำวะเศรษฐกิจตกต่ ำ

สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม

กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภมูิอำกำศ

กำรเข้ำสู่โลกดิจิทัล

โควิด-19 และโรคระบำด/
อุบัติใหม่อื่นๆ

พลังงำนทำงเลือกและพลังงำนหมุนเวียน

กำรเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมทำงสุขภำพ

งำนในอนำคต
รูปแบบเศรษฐกิจแบบแบ่งปัน

สงครำมกำรค้ำ

กำรเปลี่ยนแปลงขั้วอ ำนำจของโลก

กำรเปลี่ยนแปลงของห่วงโซ่มูลค่ำของโลก

กระแสกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

เทคโนโลยีทำงกำยภำพขั้นสูง
เทคโนโลยีชีวภำพ

ประชำกรโลกเข้ำสู่สังคมสูงวัย

ควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่ำงพลิกผัน

แนวคิดชำตินิยม

ทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21

โลกแห่งควำมปั่นป่วนและกำรเปลี่ยนแปลง (Into the VUCA World)

กำรเจริญเติบโตของเมืองอย่ำงรวดเร็ว

แต่โควิด-19 ไม่ใช่ควำมเสี่ยงเดียวที่เรำก ำลังเผชิญ
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กำรทบทวนเอกสำร/Expert Opinion

▪ กรอบหลักการและแนวทางในการฟื้นฟู
เศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของ
ไวรัสโควิด-19

▪ ข้อเสนอมาตรการคณะท่ีปรึกษาฯ ต่างๆ
▪ ผลการศึกษาของ UN เรื่อง COVID-19 

Socio-Economic Impacts of COVID-19 
ที่มีต่อประเทศไทย

▪ ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก ร ะ ท บ จ า ก ก า ร
เปลี่ยนแปลงแนวโน้มท่ีส าคัญของโลก 
(Mega Trends) 

(ร่ำง) แผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติเฉพำะกิจ 
จำกสถำนกำรณ์โควิด-19

พ.ศ. 2564-2565

กรอบแนวคิดประเด็นกำรพัฒนำที่ต้องให้ควำมส ำคัญในปี 2564-2565 ส ำหรับแผนแม่บทเฉพำะกิจ

▪ สถานการณ์โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทฯ
▪ มีประเด็นท่ีจ าเป็นต้องเร่งด าเนินการเพ่ือรองรับผลกระทบจำกโควิด-19 เตรียมพร้อมรับมือกับความเสี่ยงในอนาคต หรือมุ่งเน้นให้ความส าคัญเพ่ือสร้ำงโอกำสในกำรพัฒนำประเทศ

ภายใต้บริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไป
▪ ควำมสอดคล้องกับเงื่อนไขระยะเวลำ

หลักกำรกำรคัดเลอืกแผนแม่บท
และแนวทำงกำรพัฒนำที่เกี่ยวข้อง

Priority Focus Areas
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Resilience “ล้มแล้ว ลุกไว”

ทิศทำงประเทศไทยสู่อนำคต... ตั้งรับ ปรับตัว เปลี่ยนแปลงเพื่อพร้อมเติบโต

“ลดความเปราะบาง สร้างภูมิคุ้มกัน”

Cope Adapt Transform

“ปรับตัวไว ก้าวให้ทันโลก” “ยกระดับ ปรับโครงสร้าง แปลงความเสี่ยงเป็นโอกาส”

กำรเยียวยำและสร้ำงภูมิคุ้มกัน
ให้สำมำรถต้ำนทำนควำมยำกล ำบำก

จำกภำวะวิกฤตได้ โดยกำรขจัด
จุดอ่อนและข้อจ ำกัดเดิมท่ีมี และ
พร้อมช่วยเหลืออย่ำงทันท่วงที

เมื่อมีวิกฤตเกิดขึ้น

กำรปรับรูปแบบ และแนวทำง
กำรด ำเนินกำรให้สอดคล้องกับกระแส
กำรเปลี่ยนแปลงและควำมไม่แน่นอน 

กำรกระจำยควำมเสี่ยง รวมถึง
กำรปรับตัวเพื่อสร้ำงโอกำสจำก

กำรเปลี่ยนแปลง

กำรเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้ำงและ
ปัจจัยพื้นฐำน เช่น ระเบียบ กฎหมำย 

นโยบำย และสถำบัน เพื่อพลิกวิกฤตให้เป็น
โอกำส และมุ่งสู่กำรเติบโตอย่ำงมีคุณภำพ 

ทั่วถึง และยั่งยืน

“ตั้งรับ” “ปรับตัว” “เปลี่ยนแปลง
เพื่อพร้อมเติบโต”
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#LeaveNoOneBehind


