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สารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 

 ในปี ๒๕๖๐ ประเทศไทยได้รายงานความคืบหน้าการด าเนินงานตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อ
สหประชาชาติโดยสมัครใจ (Voluntary National Review – VNR) ในที่ประชุมเวทีหารือระดับสูงทางการเมือง
ว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (High-level Political Forum on Sustainable Development – HLPF) ณ 
ส านักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก ซึ่งภายหลังการรายงาน หน่วยงานภาครัฐภายใต้คณะกรรมการเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ต่างเห็นพ้องกันว่า กระบวนการจัดท ารายงาน VNR เป็นกระบวนการทีช่่วยสร้าง
ความรู้สึกเป็นเจ้าของ (ownership) ให้กับภาคส่วนต่าง ๆ ในการด าเนินงานด้านการพัฒนา ช่วยให้ทราบสถานะ
ความคืบหน้าของไทยในแต่ละเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และเป็นสะพานเชื่อมโยงระหว่าง 
ภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน วิชาการ และประชาสังคมในการร่วมกันขับเคลื่อน SDGs ภายในประเทศ 
ดังนั้น ประเทศไทยจึงได้จัดท ารายงานฉบับล่าสุดนี้ขึ้นมาเพ่ือตอบสนองต่อจุดประสงค์ดังกล่าวและรักษาพลวัต
แห่งความร่วมมือที่ก่อตัวขึ้น 

 รายงานฉบับนี้มุ่งน าเสนอพัฒนาการที่เกิดข้ึนภายหลังจากการจัดท ารายงาน VNR เมื่อปี 
๒๕๖๐ โดยมีหัวข้อหลักสองหัวข้อ คือ ‘การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับท้องถิ่น (localizing 
SDGs)’ และ ‘การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในกระบวนการด้านการพัฒนา (stakeholders’ engagement)’ 
ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า ความยั่งยืนในด้านการพัฒนาจะเกิดข้ึนได้ก็ต่อเมื่อนโยบายที่ได้รับการสั่งการในลักษณะ 
จากบนลงล่าง (top-down) ได้รับการผสมผสานอย่างลงตัวกับการริเริ่มด้านการพัฒนาในระดับท้องถิ่น 
(bottom-up) และการพัฒนาที่ยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้ต้องเกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนในลักษณะทั้งแนวดิ่ง 
(vertical) และแนวราบ (horizontal) แต่ไม่ใช่การด าเนินการแบบแยกส่วน (silo) เนื่องจาก SDGs  
แต่ละเป้าหมายมีความเชื่อมโยงและส่งผลถึงความส าเร็จของกันและกัน 

 นอกจากการน าเสนอพัฒนาการของไทยเพ่ือประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับ
ประชาคมระหว่างประเทศแล้ว รายงานฉบับนี้ยังชี้ให้เห็นถึงความท้าทายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทยใน
ภาพรวม ซึ่งความท้าทายหนึ่งคือการสร้างความตระหนักรู้ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนให้เข้าใจง่ายแก่บุคคลทั่วไป  
อันจะส่งผลต่อความสนใจและความกระตือรือร้นในการเข้ามามีส่วนร่วมขับเคลื่อน SDGs ไปด้วยกัน ภายใน
รายงานจึงประกอบด้วยภาพอินโฟกราฟิกส์ซึ่งแสดงสถิติและข้อมูลที่ส าคัญในการด าเนินงานด้านการพัฒนา 
ที่ยั่งยืนของไทยเพ่ือความเข้าใจที่เป็นระบบยิ่งขึ้นด้วย ทั้งนี้ สามารถเปิดอ่านรายงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้
ที ่www.mfa.go.th/sep4sdgs 
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บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) 
    ประเทศไทยและประชาคมโลกได้เข้าสู่ปีที่ ๓ ของการอนุวัติเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นกระบวนการ
ที่ไทยให้ความส าคัญ โดยรัฐบาลไทยได้ตั้งกลไกระดับชาติ คือ คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ซึ่งมี
นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เพ่ือเป็นแกนกลางในการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
ประเทศ ประเทศไทยได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นแนวทางในการบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งนี้ ในปี ๒๕๖๑ ประเทศไทยได้
ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี อันเป็นกรอบและแนวทางส าหรับภาครัฐทุกภาคส่วนในการพัฒนา
ประเทศชาติจนถึงปี ๒๕๗๙ เพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติทั้ง ๖ ด้าน คือ ความมั่นคง  
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ การสร้างโอกาส 
ความเสมอภาคทางสังคม การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
การจัดเตรียมรายงานการด าเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยสมัครใจของไทยในปี ๒๕๖๑  

     ภายหลังจากการรายงานผลการด าเนินงานวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ ในระดับชาติโดยสมัครใจของ
ไทย (VNR) ในปี ๒๕๖๐ รัฐบาลไทยโดยกระทรวงการต่างประเทศในฐานะประธานคณะท างานจัดท ารายงานผล
การด าเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้กลไกคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนได้มี
กระบวนการภายหลังการรายงาน (Post-VNR Process) ซึ่งรวมถึงการประชุมคณะท างานฯ และการประชุมกับ
ภาคประชาสังคมเพ่ือรายงานผลการรายงาน VNR ของไทย ที่ประชุมทั้งสองเห็นประโยชน์และประสงค์ให้
ประเทศไทยจัดท ารายงาน VNR ต่อไป แม้จะไม่มีก าหนดน าเสนอต่อ HLPF เนื่องจากรายงาน VNR ท าให้ทราบ
สถานะความคืบหน้าของไทยในแต่ละเป้าหมายและเป็นเครื่องกระตุ้นการท างานของหน่วยงานต่าง ๆ ใน
ขณะเดียวกัน เห็นว่าอาจใช้กระบวนการจัดท ารายงาน VNR เป็นเวทีเชื่อมโยงภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน 
วิชาการ ประชาสังคม และเยาวชนให้ด าเนินการร่วมกันเพื่อน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

    คณะท างานจัดท ารายงานฯ จึงมีมติให้จัดท ารายงาน VNR ในปี ๒๕๖๑ เพ่ือรายงานผลความคืบหน้าของ 
การด าเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทยหลังจากการรายงาน VNR ฉบับปี ๒๕๖๐ ในลักษณะ
สรุปความคืบหน้ารายเป้าหมาย และรายงานเชิงลึกในเป้าหมายที่ ๖ ๗ ๑๑ ๑๒ ๑๕ และ ๑๗ ซึ่งเป็นเป้าหมายที่
จะได้รับการทบทวนเชิงลึกในเวทีหารือทางการเมืองระดับสูงว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (HLPF) ในปี ๒๕๖๑ ด้วย 
โดยหน่วยงานหลักท่ีด าเนินงานในแต่ละเป้าหมายได้หารือร่วมกับหน่วยงานสนับสนุนที่เกี่ยวข้องเพ่ือสรุป 
ความคืบหน้าและประเมินตนเอง พร้อมทั้งกล่าวถึงการด าเนินงานในระดับท้องถิ่น (localizing the SDGs) และ 
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง (stakeholder engagement) 
 
หัวข้อหลักของการรายงานในปี ๒๕๖๑  
    รายงานผลการด าเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยสมัครใจของไทย ปี ๒๕๖๐ (2017 Thailand’s 
Voluntary National Review) ได้แสดงให้เห็นถึงการน้อมน าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) มาด าเนินการ
ในระดับชาติ (nationalizing SDGs) โดยมีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหัวข้อหลักในการรายงาน 
การด าเนินงานของทุกเป้าหมาย ทั้งนี้ ในปี ๒๕๖๑ คณะท างานจัดท ารายงานการด าเนินการตามเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนเห็นพ้องต้องกันว่า รายงานในปี ๒๕๖๑ ควรแสดงให้เห็นถึงการด าเนินการในระดับท้องถิ่นซึ่งเป็น
กระบวนการที่ต่อเนื่องจากการปรับใช้ในระดับชาติ จึงได้ก าหนดหัวข้อหลักในการรายงานคือ การขับเคลื่อน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในกระบวนการด้านการพัฒนาที่
ยั่งยืน ซึ่งเป็นหัวใจและหลักการส าคัญของการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
   การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับท้องถิ่น (localizing the SDGs) ในการประชุม
คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่ประชุมได้มอบหมายให้
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักในการหาวิธีการประเมิน
สถานะตัวชี้วัดที่เก่ียวข้องในระดับจังหวัดให้มีความชัดเจนและครบถ้วน เพ่ือให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถ
ขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งในขณะนี้ หน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละเป้าหมายได้
ด าเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับท้องถิ่นผ่านกลไกที่ตั้งข้ึนใหม่ หรือกลไกที่มีอยู่เดิมแล้ว อาทิ 



องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการไทยนิยมยั่งยืน  คณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึก
อาชีพจังหวัด ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ส านักงานยุติธรรมจังหวัดและศูนย์ยุติธรรมชุมชน 
   การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน (stakeholder engagement) ไทยเน้นส่งเสริมให้ทุก
ภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะกลุ่มคนที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง 
(vulnerable groups) โดยได้ด าเนินงานเพ่ือส่งเสริมหลักการ “ไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง” ได้ด าเนินโครงการ อาทิ 
การส่งเสริมแรงงานนอกระบบให้ได้รับการคุ้มครองทางสังคม การจัดระเบียบและข้ึนทะเบียนแรงงานต่างด้าว 
การปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวข้องกับระบบภาษีและการถือครองทรัพย์สิน เพ่ือกระจายรายได้ท่ีเป็นธรรมและ 
ลดความเหลื่อมล้ า การส่งเสริมประชาชนให้สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม โดยเฉพาะสตรีและเด็กหญิง  
ซึ่งได้มีมาตรการเชิงปฏิบัติฉบับปรับปรุงในการขจัดความรุนแรงต่อผู้หญิงในการป้องกันอาชญากรรมและ
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา นอกจากนี้ ยังได้จัดตั้งคณะท างานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนใน
เป้าหมาย อาทิ เป้าหมายที่ ๕ เป้าหมายที่ ๑๗ ซึ่ง มีผู้แทนของภาครัฐและภาคประชาสังคม รวมทั้งภาคส่วนอื่น 
ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย อันเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคม ซึ่ง
ภาครัฐสามารถน าข้อเสนอแนะจากภาคประชาสังคมมาเป็นแนวทางในการด าเนินงานต่อไปได้ 
สรุปสาระส าคัญรายเป้าหมาย  
เป้าหมายที่ ๑  
รัฐบาลได้ด าเนินการตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ซึ่งมีกลไกระดับชาติ ระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ และระดับ
ต าบล ซึ่งกลไกดังกล่าวช่วยสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชน นอกจากนี้ 
ยังเป็นกลไกที่เสริมสร้างการรับฟังความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นท่ี และสามารถให้ความช่วยเหลือ
ผ่านกลไกระดับท้องถิ่นของกระทรวงต่าง ๆ  
เป้าหมายที่ ๒ 
ไทยได้ใช้กลไกในระดับท้องถิ่นในการสนับสนุนการบรรลุเป้าประสงค์ในการสร้างหลักประกันการเข้าถึงอาหารที่
ปลอดภัยและมีโภชนาการ รวมทั้งส่งเสริมเกษตรกรและประชาชนในสามารถเพ่ิมผลิตภาพทางการเกษตรเพื่อ
บรรลุความม่ันคงทางอาหารและเสริมสร้างรายได้ของผู้ผลิตอาหารรายย่อย 
เป้าหมายที่ ๓ 
ไทยได้เริ่มด าเนินการตามแผนการขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี ด้านสาธารณสุข ซึ่งเน้น
ส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพท่ีดีและห่างไกลโรค ให้บริการด้านสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ ผลิตบุคลากรด้าน
สาธารณสุขที่เป็นเลิศ และบริหารด้านสาธารณสุขด้วยธรรมาภิบาล นอกจากนี้ ยังได้ตั้งคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับท้องถิ่นในทุกมิติ ทั้งด้านสุขภาพ สังคม 
สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย 
เป้าหมายที่ ๔  
ไทยได้เริ่มด ำเนินกำรตำมแผนกำรศึกษำแห่งชำติ ระยะ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ ซึ่งสอดรับกับเป้ำหมำย 
กำรพัฒนำที่ยั่งยืนด้ำนกำรศึกษำ มีกำรประกำศใช้หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐ และส่งเสริมให้ 
เด็ก ปฐมวัยได้รับกำรดูแลและพัฒนำให้มีควำมพร้อมก่อนเข้ำประถมศึกษำ รวมท้ังมีกำรขับเคล่ือนสะเต็มศึกษำ 
ในระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนกำรพัฒนำควำมรู้และทักษะที่จ ำเป็นเพื่อกำรประกอบอำชีพให้ประชำชน 
โดยเฉพำะกลุ่มวัยแรงงำน ในระดับจังหวัด อ ำเภอ และต ำบล นอกจำกนี้ มีโครงกำรโรงเรียนประชำรัฐ 



(ดีใกล้บ้ำน)เพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำและให้นักเรียนที่อยู่ห่ำงไกลมีโอกำสเข้ำถึงโรงเรียนดีและอยู่ 
ใกล้บ้ำน 
เป้าหมายที่ ๕ 
ไทยได้ด าเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ซึ่งบูรณาการกับเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน เป้าหมายที่ ๕ รัฐบาลได้จัดตั้งกลไกคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศข้ึน 
เพ่ือเป็นช่องทางในการรับแจ้งเหตุส าหรับผู้ที่ถูกเลือกปฏิบัติในกรณีดังกล่าว ในระดับท้องถิ่น รัฐบาลได้ส่งเสริม
การพัฒนาทักษะอาชีพให้แก่สตรีและครอบครัว ซึ่งสามารถลดความเสี่ยงต่อการเข้าสู่กระบวนการค้าประเวณี
และการค้ามนุษย์ นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้จัดตั้งคณะท างานขับเคลื่อนการด าเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืนเป้าหมายที่ ๕ ซึ่งมีผู้แทนท้ังจากภาครัฐและภาคประชาสังคม 
เป้าหมายที่ ๖ 
รัฐบาลมีแผนแม่บทการจัดการส้วมและสิ่งปฏิกูลของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๙ ซึ่งสอดคล้องกับ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่ ๖ นอกจากนี้ ในปี ๒๕๖๐ ไทยมีผลด าเนินการที่ส าคัญหลายประการ 
อาทิ การจัดหาน้ าสะอาดเพ่ือการอุปโภคและบริโภคให้เพียงพอ การให้ทุกคนเข้าถึงสุขอนามัยที่พอเพียงและ 
เป็นธรรม การบริหารจัดการความต้องการใช้ทรัพยากรน้ าด้านการเกษตร การปกป้องฟ้ืนฟูระบบนิเวศท่ี
เกี่ยวข้องกับแหล่งน้ า และการขยายความร่วมมือระหว่างประเทศ รวมทั้งสนับสนุนการเสริมสร้าง 
ขีดความสามารถให้แก่ประเทศก าลังพัฒนา นอกจากนี้ ยังได้ด าเนินการในระดับท้องถิ่นโดยการสร้างความเข้าใจ
และการตระหนักถึงสุขอนามัยของครัวเรือน 
เป้าหมายที่ ๗ 
ในปี ๒๕๖๐ ไทยประสบผลส าเร็จด้านพลังงานใน ๓ ประเด็นหลัก คือ การเข้าถึงพลังงาน การเพ่ิมสัดส่วน
พลังงานทดแทน  และการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน นอกจากนี้ ยังด าเนินการในระดับท้องถิ่น อาทิ 
โครงการวางแผนพลังงานชุมชน เพื่อสร้างกลไกในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นในการวางแผนบริหาร
จัดการความต้องการ และผลิตพลังงานที่เหมาะสมกับท้องถิ่นของตนเอง    
เป้าหมายที่ ๘ 
ในปี ๒๕๖๐ ไทยได้มุ่งเน้นนโยบายการดูแลเกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย สร้างความเข้มแข็งให้ธุรกิจ SMEs และ
เศรษฐกิจฐานราก นอกจากนี้ ยังมีนโยบายส่งเสริมที่มุ่งเน้นการพัฒนาที่สนับสนุนกิจกรรมที่มีผลิตภาพ การสร้าง
งานทีม่ีคุณค่า อีกทั้งรัฐบาลยังได้ส่งเสริมแรงงานนอกระบบให้ได้รับการคุ้มครองทางสังคมผ่านกระบวนการทาง
กฎหมาย ในระดับท้องถิ่น รัฐบาลได้ส่งเสริมการพัฒนาก าลังแรงงาน และส่งเสริมด้านความปลอดภัย อาชีว- 
อนามัยและสิ่งแวดล้อมผ่านกลไกระดับจังหวัด 
เป้าหมายที่ ๙ 
ไทยมีความคืบหน้าด้านการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งที่ส าคัญในปี ๒๕๖๐ ด้วยกัน ๓ แนวทาง คือ (๑)  
การพัฒนาการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ (๒) การพัฒนาการขนส่งที่สะอาดปลอดภัย และ (๓) การพัฒนาการขนส่ง
ที่เข้าถึงง่ายแก่ผู้โดยสารทุกคน ซึ่งรวมถึงการพัฒนาถนนสายใหม่เพ่ือส่งเสริมความกินดีอยู่ดีของประชาชนใน
ท้องถิ่น ในด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน ไทยได้ด าเนินงานที่ส าคัญใน ๔ ประเด็น คือ  
(๑) การขับเคลื่อนอุตสาหรรมเป้าหมาย ๑๐ อุตสาหกรรม (๒) การพัฒนาผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SMEs และ



กลุ่ม Startup (๓) โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และ (๔) การดูแลสภาพแวดล้อมให้
สอดรับกับการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  
เป้าหมายที่ ๑๐  
ไทยมีมาตรการส าคัญหลายประการ อาทิ (๑) การให้ความช่วยเหลือชุมชนเมืองตามแนวทางประชารัฐ ได้แก่ 
มาตรการสินเชื่อประชารัฐเพ่ือประชาชน (๒) การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มี
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (๓) การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน และ (๔) แผนพัฒนาระบบ
การเงินภาคประชาชน รัฐบาลยังส่งเสริมสวัสดิการที่เหมาะสมให้เกิดข้ึนกับประชาชน เพ่ือเป็นหลักประกันและ
สร้างความม่ันคงในการด าเนินชีวิตในช่วงวัยต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมการออมเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุด้วย 
เป้าหมายที่ ๑๑ 
ไทยมีผลส าเร็จของโครงการตามเป้าหมายที่ ๑๑ ดังนี้ (๑) การลดจ านวนผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ผ่าน
โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนตามแนวทางการจัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นพื้นฐาน (๒) การยกระดับ
การขนส่งให้สามารถรองรับผู้ใช้งานได้ทุกกลุ่ม และ (๓) การจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนเพ่ือให้
เป็นไปตามยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๐๒๕ 
เป้าหมายที่ ๑๒  
ไทยได้พัฒนาแผนปฏิบัติการ ๕ ปี ว่าด้วยการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืนตามกรอบการด าเนินงานระยะ ๑๐ ปี 
ว่าด้วยการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน ในระดับท้องถิ่น รัฐบาลได้สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี
ระบบคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง เก็บรวบรวม และขนส่งแบบแยกประเภท และน าไปก าจัดอย่างถูกวิธี นอกจากนี้ 
ยังได้พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือสร้างการรับรู้และความตระหนักให้
ประชาชนได้เกิดวินัยในการลดขยะและคัดแยกขยะอย่างถูกต้อง 
เป้าหมายที่ ๑๓  
ไทยได้บรรจุประเด็นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเข้าสู่แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี โดยมุ่งเน้นการ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและสร้างสังคมคาร์บอนต่ า ปรับปรุงการบริหารจัดการภัยพิบัติท้ังระบบ รัฐบาลยัง
มุ่งพัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นในการบูรณาการแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘-
๒๕๙๓ และมีกระบวนการจัดท าแผนระดับพื้นท่ี จนประสบผลส าเร็จในพื้นที่น าร่อง ๑๗ จังหวัด ๓๒ เทศบาล 
และจะขยายพ้ืนที่การด าเนินงานในอีก ๖๐ จังหวัด ในช่วงปี ๒๕๖๑-๒๕๖๔  
เป้าหมายที่ ๑๔  
ในปี ๒๕๖๐ ไทยได้พัฒนาเทคนิคการตรวจวัดความเป็นกรดในทะเล ติดตามเฝ้าระวังความเป็นกรดในทะเล 
อ่าวไทยและอันดามัน รวมทั้งศึกษาผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเล นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้เตรียมการ
ด าเนินการประกาศพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จ านวน ๔ พ้ืนที่ ทั้งนี้ ได้ส่งเสริม
ให้มีกลไกการรวมกลุ่มของชุมชนชายฝั่ง เพื่อมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและแนวทางการด าเนินการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
เป้าหมายที่ ๑๕ 
รัฐบาลได้ประกาศพ้ืนที่อนุรักษ์เป็นอุทยานแห่งชาติ จ านวน ๒ แห่ง เขตอนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่า จ านวน ๑ แห่ง และ
เขตห้ามล่าสัตว์ป่า จ านวน ๑๑ แห่ง รวมเป็นพ้ืนที่อนุรักษ์ท่ีเป็นอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า และเขต



ห้ามล่าสัตว์ป่า ที่ประกาศแล้วจ านวน ๒๗๐ แห่ง นอกจากนี้ ยังส่งเสริมแนวทางการเพิ่มพ้ืนที่ป่า เพื่อทดแทน
พ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรมให้กลับมาเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรชุมชนในพ้ืนที่ 
เป้าหมายที่ ๑๖ 
ไทยไดด้ าเนินงานส าคัญในการบรรลุเป้าหมายที่ ๑๖ ในด้านการเผยแพร่ความรู้และสร้างความตระหนักรู้เรื่อง
ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการต่อต้านการทุจริตซึ่งได้ด าเนินการร่วมกันระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ 
รัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม นอกจากนี้ ไทยยังประสบความส าเร็จในเรื่องอัตราการแจ้งเกิด 
และยังคงพยายามก าหนดสถานะทางกฎหมาย (legal identity) ให้แก่บุคคล ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่การด าเนินงานด้าน
กระบวนการยุติธรรมในระดับท้องถิ่น ซึ่งมีกลไกส านักงานยุติธรรมจังหวัดและศูนย์ยุติธรรมชุมชนด้วย รัฐบาลได้
พัฒนาระบบการท างานร่วมกันในลักษณะสหวิชาชีพระหว่างหน่วยงานและชุมชน โดยก าหนดรูปแบบและ
กระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกระท าความรุนแรงต่อผู้หญิง เด็ก และบุคคลในครอบครัว 
เป้าหมายที่ ๑๗ 
ไทยมีโครงการหุ้นส่วนความร่วมมือบนพื้นฐานการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (SEP for SDGs 
Partnership) กับประเทศต่าง ๆ ในกรอบความร่วมมือใต้-ใต้และไตรภาคี ทั้งสิ้น ๒๐ ประเทศ และมีประเทศ
ก าลังพัฒนาที่สนใจเข้าร่วมโครงการในลักษณะดังกล่าวอีก ๘ ประเทศ ส าหรับภายในประเทศ รัฐบาลได้มุ่ง
ส่งเสริมกลไกการด าเนินงาน (means of implementation) อาทิ รัฐบาลได้เพ่ิมสัดส่วนงบประมาณที่ได้รับการ
จัดสรรจากภาษีมากยิ่งข้ึน และสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงบริการอินเตอร์เน็ต นอกจากนี้ ยังได้จัดตั้งกลไก
คณะท างานร่วมภาคประชาสังคมและภาครัฐเพ่ือขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้เป้าหมายที่ ๑๗ 
เพ่ือเป็นเวทีให้ภาครัฐและภาคประชาสังคมได้มีพ้ืนที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอันจะเป็นการเสริมสร้าง 
ความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันอีกด้วย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลความคืบหน้า 
    ในช่วงระยะเวลา ๓๐ ปีที่ผ่านมา ปัญหาความยากจนของไทยลดลงมาก โดยจ านวนคนจนได้ลดลง
ประมาณ ๒๘ ล้านคน จากจ านวนผู้ยากจน ๓๔.๑ ล้านคนในปี ๒๕๓๑ เหลือ ๕.๘๑ ล้านคนในปี ๒๕๕๙ 
สัดส่วนคนจนลดลงจากร้อยละ ๖๕.๑๗ เหลือร้อยละ ๘.๖ ในปี ๒๕๕๙ ในปี ๒๕๖๑ ประเทศไทยได้ด าเนิน
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศซึ่งมีกลไก ๔ ระดับ ได้แก ่ระดับชาติ ระดับจังหวัด/กทม. ระดับอ าเภอ/เขต และทีม
ขับเคลื่อนฯ ระดับต าบล เพ่ือบูรณาการชุดความรู้ / กรอบหลักการในการด าเนินงานจ านวน ๑๐ เรื่องลงสู่ระดับ
พ้ืนที่ ได้แก่ ๑. สัญญาประชาคมผูกใจไทยเป็นหนึ่ง ๒. คนไทยไม่ทิ้งกัน ๓. ชุมชนอยู่ดีมีสุข ๔. วิถีไทยวิถีพอเพียง  
๕. รู้สิทธิ รู้หน้าที่ รู้กฎหมาย ๖. รู้กลไกการบริหารราชการ ๗. รู้รักประชาธิปไตย ๘. รู้เท่าทันเทคโนโลยี  
๙. ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด และ ๑๐. งานตามภารกิจของหน่วยงาน (Function)  
การขับเคลื่อนในระดับท้องถิ่น  
    รัฐบาลได้จัดตั้ง “ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับต าบล / ชุมชน” 
จ านวน ๗,๖๖๘ ทีม ประกอบไปด้วยข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานด้านความ มั่นคง ปราชญ์ชาวบ้าน 
จิตอาสาในพ้ืนที่ จ านวน ๗ – ๑๒ คน ท าหน้าที่เป็นกลไกสนับสนุนการด าเนินโครงการฯ ในระดับพ้ืนที่ / ท้องถิ่น 
ด้วยการสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับประชาชนในหมู่บ้านและชุมชน จ านวน ๘๒,๓๗๑ แห่ง ทั่วประเทศ 
นอกจากนี้ ยังมี ๑. ทีมหมอประชารัฐสุขใจ (ปรจ.) ของกระทรวงการคลัง ที่ลงไปดูแลผู้มีรายได้น้อยใน ๔ มิติ 
ได้แก่ (๑) การมีงานท า (๒) การฝึกอบรมอาชีพและการศึกษา (๓) การเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ และ (๔) การ
เข้าถึงสิ่งจ าเป็นพ้ืนฐาน ๒. ทีมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมลงพ้ืนทีเ่พ่ือรับฟังปัญหาความต้องการของ
ประชาชนด้านการเกษตร จ านวน ๕ ด้าน ได้แก ่๑) ปศุสัตว์ ๒) การผลิต ๓) ประมง ๔) การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ๕) การสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าทางการเกษตร ๓. วิทยากรแกนน าโครงการเน็ตประชารัฐของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และทีมครู กศน. ของกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน
เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐ อาทิ การใช้บริการอินเทอร์เน็ต การเข้าถึงข้อมูลและบริการ
ต่างๆ ของภาครัฐ  ๔. ชุดปฏิบัติการขับเคลื่อนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ๕. ทีมคณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้าน และ ๖. ทีมชุดปฏิบัติการประจ าต าบล    
การส่งเสริมการมีสว่นร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  
    การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยมีการสร้าง
การรับรู้ / ความเข้าใจให้กับประชาชนที่เข้ามาร่วมท าประชาคมกับทีมขับเคลื่อนฯ ระดับต าบล / ชุมชน เกี่ยวกับ
การท างานของรัฐบาล ซึ่งเมื่อประชาชนเกิดความเข้าใจแล้ว ก็สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศได้
มากยิ่งขึ้น ด้วยการคิด ท า และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่อยู่บนพ้ืนฐานความต้องการของตนเอง โดยมีส่วนราชการ
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุน เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างตรงจุดและยั่งยืน สามารถพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างแท้จริง นอกจากนี้ นิสิตนักศึกษาที่ศึกษาในสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ยังได้ร่วม
ลงพ้ืนที่เพ่ือให้มีโอกาสเรียนรู้การท างานของส่วนราชการ ตลอดจนมีส่วนร่วมสนับสนุน “ทีมขับเคลื่อนฯ ระดับ
อ าเภอ” ในการสรุปและวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาความต้องการของประชาชนที่ได้รับมาจากทีมขับเคลื่อนฯ ระดับ
ต าบล รวมทั้งติดตามการด าเนินการโครงการ ให้มีความโปร่งใส ร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในพ้ืนที ่ 
 
 

การด าเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทยเป้าหมายที่ ๑ แบบสรุป 



สรุปผลความคืบหน้า  
    ประเทศไทยยังคงด าเนินการอย่างต่อเนื่องเพ่ือลดจ านวนผู้ขาดสารอาหารที่มีจ านวนร้อยละ ๙.๕ (พ.ศ.
๒๕๕๗-๒๕๕๙) โดยการส่งเสริมโภชนาการและให้ความรู้กับประชากรทุกระดับ โดยเฉพาะเด็ก สตรี และ
คนชรา ส่งผลให้ ปี ๒๕๖๐ จ านวนเด็กทารกแรกเกิดท่ีมีน้ าหนักน้อยกว่า ๒,๕๐๐ กรัม เหลือร้อยละ ๑๑.๑ และ
เด็กอายุ ๐-๕ ปี  สูงดีสมส่วน เพ่ิมเป็นร้อยละ ๕๐.๘๑ นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้สร้างหลักประกันให้มีระบบการ
ผลิตอาหารอย่างยั่งยืน ผ่านโครงการส าคัญ อาทิ การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตรายสินค้า การจัดท ามาตรฐาน
สินค้าเกษตรและอาหาร การใช้เครื่องจักรกลทดแทนแรงงาน การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า เกษตรแปลงใหญ่ 
การบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรมโดยใช้ Agri-map ธนาคารสินค้าเกษตร ตลาดสินค้าเกษตร การพัฒนา 
Smart Farmer การสร้างโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน และการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชน
เข้มแข็ง รวมทั้งให้ความส าคัญในการรวบรวมความหลากหลายและอนุรักษ์พันธุกรรมในธนาคารเชื้อพันธุ์พืช 
ประมง ปศุสัตว์อย่างยั่งยืน 
การขับเคลื่อนในระดับท้องถิ่น  

ไทยให้ความส าคัญกับการขจัดความหิวโหยและการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับท้องถิ่น โดยค านึงถึง
ความเหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละจังหวัด กลุ่มจังหวัด และภูมิภาค โดยภาครัฐจะมีกลไกการด าเนินงานการ
ขับเคลื่อนงานนโยบายส าคัญต่าง ๆ ผ่านหน่วยงานหรือคณะท างานในระดับจังหวัด อ าเภอ และต าบล อาทิ ศูนย์
อนามัยและส านักงานสาธารณสุขจังหวัด มีบทบาทในการสนับสนุนการบรรลุเป้าประสงค์ในเรื่องของการสร้าง
หลักประกันการเข้าถึงอาหารที่ปลอดภัย และมีโภชนาการ คณะอนุกรรมการการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของ
จังหวัด มีการท างานแบบบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนในจังหวัดและท้องถิ่น มีหน้าที่ในการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ในระดับจังหวัด โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์สู่เกษตรกรและประชาชนในท้องถิ่น  
อันเป็นการตอบสนองต่อการบรรลุเป้าประสงค์ในเรื่องของความมั่นคงอาหาร การเพ่ิมผลิตภาพทางการเกษตรและ
รายได้ของผู้ผลิตอาหารรายเล็ก รวมทั้งมีระบบการผลิตอาหารและการเกษตรแบบยั่งยืน     
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง      
    การสร้างหลักประกันให้มีระบบการผลิตอาหารที่ยั่งยืน ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนช่วยกัน
ผลักดันการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม ประเทศไทยมีรูปแบบความร่วมมือที่เรียกว่า สานพลังประชารัฐ  
โดยเป็นกลไกที่ ภาคเอกชน และประชาสังคม พันธมิตรทางการเกษตรมีบทบาทเป็นผู้ขับเคลื่อนและสนับสนุน
ด้านการวิจัยและพัฒนา การให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีและวิชาการ การลงทุนภาคการเกษตรในโซ่อุปทานการผลิตสินค้า
เกษตรและอาหาร และการตลาด โดยมีภาครัฐอ านวยความสะดวกร่วมส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการผลิตอาหารที่
ปลอดภัย มีโภชนาการ และเพียงพอ ที่ผ่านมามีโครงการส าคัญ อาทิ การส่งเสริมโภชนาการเด็ก วัยรุ่น และสตรี 
การสร้างผู้น าด้านสุขภาพเพ่ือปรับพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนในพื้นท่ี การรวมกลุ่มการผลิตเกษตรแปลง
ใหญ่แบบประชารัฐเกษตรสมัยใหม่ การพัฒนาสหกรณ์การเกษตรให้เข้มแข็งโดยการบ่มเพาะสหกรณ์จาก 
ความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนที่มีแผนปฏิบัติการตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง และการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาพัฒนา Application เพ่ือการเกษตร   
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    ไทยได้ด าเนินการตามแผนการขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (ด้านสาธารณสุข) ภายใต้
ยุทธศาสตร์พัฒนาความเป็นเลิศ ๔ ด้าน ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ เพ่ือ
ส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพดี ได้รับการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพและลด
ปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ โดยมีระบบตอบสนองต่อภัยสุขภาพต่าง ๆ ตลอดจนมีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพที่
ดี อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาพดี ส่งผลให้อายุขัยเฉลี่ยและคุณภาพชีวิตดีขึ้น ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
บริการเป็นเลิศ เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพครอบคลุมทั่วถึงลดความเหลื่อมล้ าของ
ผู้รับบริการในด้านการแพทย์และสาธารณสุขรวมทั้งมีระบบการส่งต่อท่ีมีคุณภาพเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
บริการได้อย่างเท่าเทียม ยุทธศาสตร์ที่ ๓ บุคลากรเป็นเลิศ เพ่ือให้มีก าลังคนด้านสุขภาพท่ีเพียงพอและมีคุณภาพ 
มีการกระจายที่เหมาะสม เป็นธรรมและทั่วถึง เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการด้านสุขภาพของประชาชน และ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล เพ่ือลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพลงและยั่งยืน ด้วยการบริหาร
จัดการอย่างมีธรรมาภิบาล ระบบบริหารจัดการที่โปร่งใสเป็นธรรมตรวจสอบได้  
การขับเคลื่อนในระดับท้องถิ่น 
    การขับเคลื่อนการด าเนินงานในระดับท้องถิ่นและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
กระทรวงสาธารณสุขได้ด าเนินการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบสาธารณสุขให้เกิดผล โดยการออกระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี ในการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) เพ่ือส่งเสริมการท างานแบบ
ประชารัฐ มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นท่ีให้ดีขึ้นโดยหลักการพื้นที่เป็นฐาน 
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนในระดับอ าเภออย่างเป็นรูปธรรม 
ประชาชนได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตในทุกมิติ ทั้งด้านสุขภาพ สังคม สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย ปัญหาปาก
ท้อง บูรณาการเชื่อมโยงกับภาคีเครือข่าย จากอ าเภอถึงต าบล หมู่บ้าน และครอบครัว ภายใต้แนวคิด  
“คนอ าเภอเดียวกัน ไม่ทอดทิ้งกัน” โดยในระยะแรกมีมาตรการส าคัญ คือ ๑) สร้างความเข้มแข็งระบบข้อมูล 
และระบบเฝ้าระวังโรค ๒) สร้างและพัฒนาผู้ให้บริการ/ทีมท้ังในสถานบริการและเครือข่ายบริการอย่างเป็น
ระบบ ๓) บริหารจัดการระดมทรัพยากรในแต่ละภาคส่วน ๔) ส่งเสริมการบูรณาการและมีส่วนร่วมในทุกภาค
ส่วนที่มีผลต่อสุขภาพ ๕) ผลักดันกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
    มีการลงนามความร่วมมือ (MOU : Memorandum of Understanding) ระหว่าง กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงสาธารณสุข ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเพื่อให้เห็นถึงความชัดเจนของทิศทางและการให้ความส าคัญในระดับ
นโยบาย โดยมีองค์ประกอบจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพ่ือการขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิผล 
เริ่มต้นด าเนินการใน ๗๓ พ้ืนที่และขยายเป็น ๒๐๐ พ้ืนที่ในปี ๒๕๖๐ และจะด าเนินการให้ครบทั้ง ๘๗๘ แห่ง 
ทั่วประเทศในปี ๒๕๖๒ ในปี ๒๕๖๑ ได้ให้ความส าคัญเชิงนโยบายโดยน าเรื่องคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอ าเภอ (พชอ.) มาเป็น KPI ของกระทรวงสาธารณสุขด้วย      
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    ประเทศไทยด าเนินการพัฒนาการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 
ซ่ึงสอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา อาท ิการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของชาติ การประกาศใช้
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐ และส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้าประถมศึกษา 
ส่งผลให้อัตราการเข้าเรียนรวมระดับก่อนประถมศึกษามีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างชัดเจน (ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ร้อยละ 
๘๒.๓๐ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ร้อยละ ๗๔.๔๗) นอกจากนี้ ได้มีการขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
การจัดหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ  (E to E) การพัฒนาทักษะสมรรถนะของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงออกกลางคัน
และกลุ่มทีไ่ม่ศึกษาต่อในรูปแบบ Social Lab การจัดตั้งกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา เพ่ือช่วยเหลือ 
ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และลดความเหลื่อมล้ าในการจัดการศึกษาที่ยังคงเป็นปัญหาส าคัญของประเทศไทย  
สะท้อนจากดัชนีความเสมอภาคทางพ้ืนทีแ่ละเศรษฐฐานะครัวเรือนของอัตราผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ที่แสดงถึงความไม่เสมอภาคในระดับสูง (๑.๐๐ และ ๐.๙๙) นอกจากนี้  
มีความก้าวหน้าของการจัดตั้งศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือความยั่งยืนของซีมีโอ 
(SEAMEO SEPS) และการจัดตั้งศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาของซีมีโอ (SEAMEO STEM-ED) ในประเทศไทย 
ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว โดยได้จัดท ารายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดตั้งศูนย์ฯ 
เรียบร้อยแล้ว เพ่ือเสนอในที่ประชุม SEAMEO Regional Centre Directors Meeting ช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ 
การขับเคลื่อนในระดับท้องถิ่น  
    กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ด าเนินการพัฒนาความรู้ ทักษะที่จ าเป็นเพ่ือประกอบ
อาชีพให้ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มวัยแรงงาน ในสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ซึ่งกระจาย 
ในพ้ืนที่ระดับจังหวัด อ าเภอ และต าบล นอกจากนี้ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ 
ในการพัฒนาให้ประชาชนมีความรู้ทางเทคโนโลยีดิจิทัล ด้วยหลักสูตร digital literacy และ E-commerce ผ่านเครือข่าย
ศูนย์ดิจิทัลชุมชนในระดับต าบล ซึ่งตอบสนองเป้าประสงค์ที่ ๔.๔ ของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในการพัฒนา
ให้เยาวชนและประชาชนให้มีทักษะที่จ าเป็น ทักษะอาชีพส าหรับการจ้างงาน การเป็นผู้ประกอบการ และการมีงานที่มี
คุณค่า เพ่ือการมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  
    รัฐบาลไทยส่งเสริมให้เกิดการสานพลังด้านการศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม อาทิ โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) เพ่ือลดความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษาให้นักเรียนที่อยู่ห่างไกลมีโอกาสเข้าถึงโรงเรียนดีและอยู่ใกล้บ้าน โดยความร่วมมือแบบประชารัฐ รวมทั้ง
ได้พัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน* ในรูปแบบPartnership School 
หรือโรงเรียนร่วมพัฒนา ซึ่งการบริหารจัดการศึกษาอยู่ภายใต้การดูแลของผู้มีส่วนร่วมระดับท้องถิ่นเป็นหลัก  
ทั้งภาคเอกชน ผู้น าระดับท้องถิ่น ชุมชน ผู้ปกครอง และมหาวิทยาลัยในพ้ืนที่ แต่ยังคงได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 
และการก ากับดูแลคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาจากส่วนกลาง โดยมีโรงเรียนต้นแบบ ๔๐ แห่ง ที่จะเริ่ม
ด าเนินการในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป นอกจากนี้ ยังส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนใน
รูปแบบต่าง ๆ โดยมูลนิธิ/องค์กรอิสระ/ภาคประชาสังคมร่วมกับหน่วยงานจัดการศึกษา อย่างต่อเนื่อง อาทิ 
สถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนคุณธรรม ค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น  
 
*การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หมายถึง การศึกษา ๑๕ ปี ตั้งแต่ระดับอนุบาล (๑-๓) ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา
ตอนต้น-ตอนปลาย (สายสามัญและสายอาชีพ) 
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    ประเทศไทยมี “ยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรี” (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซึ่งได้บูรณาการเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
เป้าหมายที่ ๕ เป็นส่วนหนึ่งของแผน และใช้เป็นแผนหลักในด้านการพัฒนาสตรี รวมถึงมีการจัดท าร่างแผนปฏิบัติการ
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรี อีกทั้ง ยังได้ให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสตรีในระบบเศรษฐกิจ 
โดยเฉพาะผู้ประกอบการสตรี อย่างไรก็ดี ยังคงพบว่ามีสถานการณ์ความรุนแรงฯ เกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง 
ซึ่งไทยมีกลไกการรับแจ้งเหตุที่เกี่ยวเนื่องกับความรุนแรงฯ ผ่านศูนย์ช่วยเหลือสังคม ๑๓๐๐ (Social Assistance 
Center: SAC) และศูนย์พ่ึงได้ของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นช่องทางให้แก่ผู้ประสบปัญหา
ทางสังคมทั่วประเทศ ซึ่งที่ผ่านมา รัฐบาลได้พยายามจัดตั้งกลไกต่างๆ เพ่ือรับมือกับความท้าทายข้างต้น โดยเน้นการ
สร้างการตระหนักรับรู้ถึงปัญหาความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีแนวทางในการป้องกันปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก
และสตรี ซึ่งรัฐบาลยังได้จัดตั้งกลไกคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ (วลพ.) เพ่ือเป็น
ช่องทางในการรับแจ้งเหตุส าหรับผู้ที่ถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมโดยเหตุแห่งเพศ โดยคณะกรรมการฯ จะวินิจฉัย 
และมีกลไกชดเชยเยียวยาแก่ผู้เสียหายโดยประชาชนสามารถยื่นค าร้องผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ การยื่นค าร้องด้วย
ตนเองหรือทางไปรษณีย์ที่กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ๘ แห่งใน
ส่วนภูมิภาค และช่องทางออนไลน์ 
    การด าเนินงานเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายที่ ๕ ในขั้นตอนต่อไป คือการพัฒนาระบบข้อมูลด้าน
ความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในประเทศไทย โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ ส านักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมกับ UN Women จะด าเนินโครงการส ารวจข้อมูล 
ความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในระดับประเทศ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยส ารวจข้อมูลเกี่ยวกับความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับเด็ก
และสตรีในหลายมิติ ซึ่งการส ารวจข้อมูลดังกล่าวจะท าให้ฐานข้อมูลความรุนแรงในประเทศไทยมีความครอบคลุมมากขึ้น 

การขับเคลื่อนในระดับท้องถิ่น  
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ให้ความส าคัญกับการขับเคลื่อนในระดับพ้ืนที่ โดย
ก าหนดยุทธศาสตร์ในการเสริมพลัง เพ่ิมบทบาท และพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่สตรีไทยทุกกลุ่ม และทุกระดับ 
โดยเฉพาะกลุ่มท่ีอยู่ในภาวะยากล าบาก หรือกลุ่มด้อยโอกาส ซึ่งในแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรี 
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ได้ก าหนดโครงการต่างๆ ที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาในระดับท้องถิ่น เช่น โครงการ
พัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว โดยมีกลุ่มเป้าหมายในระดับชุมชน (Local Community)  
ที่ประสบปัญหาการว่างงาน ถูกเลิกจ้าง ไม่มีอาชีพ ด้อยโอกาสทางการศึกษา มีความเสี่ยงต่อการเข้าสู่
กระบวนการค้าประเวณี หรือการค้ามนุษย์ โดยคัดเลือกจากสตรีที่ผ่านการฝึกอาชีพตามโครงการสร้างชีวิตใหม่
ให้สตรีและครอบครัวของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ๘ ศูนย์ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนา
ทักษะอาชีพสามารถน าไปประกอบอาชีพเพ่ือหารายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวเป็นผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
มีศักยภาพในการด ารงชีวิตทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  
    ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนเป้าหมายที่ ๕ ได้มีการจัดตั้ง
คณะท างานขับเคลื่อนการด าเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ ๕ โดยมีผู้แทนจากภาครัฐและ
ภาคประชาสังคมเข้าร่วมเป็นคณะท างานฯ ได้แก่ มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน สมาคมส่งเสริมศักยภาพสตรี
พิการ มูลนิธิผู้หญิง มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาแรงงานและอาชีพ และขบวนการผู้หญิงปฏิรูปประเทศไทย เพ่ือเป็น 
การส่งเสริมการด าเนินงานตามเป้าหมายที่ ๕ โดยมีความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ปัจจุบันได้มีการจัดการประชุม
คณะท างานฯ เพื่อก าหนดทิศทางในการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามเป้าหมายที่ ๕ ร่วมกัน โดยเป็นเวทีใน 
การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคม ซึ่งภาครัฐได้น าข้อเสนอแนะจากภาคประชาสังคมมา
เป็นแนวทางในการด าเนินงานต่อไป 
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    รัฐบาลได้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศ ปี ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ เพ่ือเป็น
แนวทางในการบริหารจัดการน้ าตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า นอกจากนี้ยังมีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์
อนามัยสิ่งแวดล้อม และแผนแม่บทการจัดการส้วมและสิ่งปฏิกูลของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๙ ซ่ึง
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่ ๖ ด้วย 
    ผลการด าเนินการที่ส าคัญของ SDG6 ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้แก่ (๑) การจัดหาน้ าที่สะอาดเพ่ือการอุปโภค
บริโภคให้เพียงพอทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพครอบคลุมทุกหมู่บ้านในเขตเมืองและท้องถิ่น รวมถึงพ้ืนที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษและแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ (๒) การให้ทุกคนเข้าถึงเข้าถึงสุขอนามัยที่พอเพียง เป็นธรรมและ 
ยุติการขับถ่ายในทีโ่ล่ง ด าเนินการภายใต้โครงการส่งเสริมการจัดการสิ่งปฏิกูลเพ่ือลดการปนเปื้อนสู่แหล่งน้ าและ
ลดผลกระทบต่อสุขภาพ และโครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (๓) การบริหารจัดการความต้องการใช้ทรัพยากรน้ าในด้านการเกษตร อุปโภค บริโภค 
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และรักษาระบบนิเวศน์ ให้มีความสมดุลและเพียงพอกับปริมาณน้ าต้นทุนเฉลี่ยปีละ 
๑๔๐,๐๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร ด าเนินการภายใต้โครงการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนาแหล่งน้ า (๔) การปกป้องฟ้ืนฟู
ระบบนิเวศน์ที่เก่ียวข้องกับแหล่งน้ า รวมถึงภูเขา ป่าไม้ พื้นท่ีชุ่มน้ า ด าเนินการภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าของประเทศไทย และ (๕) การขยายความร่วมมือระหว่างประเทศและการสนับสนุน 
การเสริมสร้างขีดความสามารถให้แก่ประเทศก าลังพัฒนา ได้แก่ การช่วยเหลือทางวิชาการในการแก้ไขปัญหา
ทางเทคนิคของสถานีสูบน้ าพื้นที่เกษตรเชิงพาณิชย์ แก่ราชอาณาจักรภูฏาน  
การขับเคลื่อนในระดับท้องถิ่น  
    การขับเคลื่อนการด าเนินงานในระดับท้องถิ่น กรมอนามัยร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดท า
โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้าน 
การจัดการคุณภาพน้ าบริโภค โดยมีการอบรมเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเข้าใจและตระหนัก
ถึงสุขอนามยัของครัวเรือน นอกจากนี้ ยังมีการจัดประชุมเพ่ือพัฒนาการจัดการสิ่งปฏิกูล ตามกฎหมายกระทรวง
สาธารณสุขเพ่ือเสริมสร้างและป้องกันปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี  
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  
    กรมทรัพยากรน้ าได้จัดท าแผนบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ๒๕ ลุ่มน้ า โดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในระดับท้องถิ่น ระดับลุ่มน้ า และระดับประเทศ นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมวันน้ าโลก (World Water 
Day) เพ่ือระลึกถึงความส าคัญของน้ าที่เป็นปัจจัยในการด ารงชีวิตของทุกชีวิตบนโลก ในวันที่ ๒๒ มีนาคม เป็น
ประจ าทุกป ีและกรมอนามัยมีการจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างกระแสสังคม รณรงค์ วันส้วมโลก “World Toilet Day” 
เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  
 
 
 
 
 
 

การด าเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทยเป้าหมายที่ ๖ แบบสรุป 



สรุปผลความคืบหน้า 
    ในปี ๒๕๖๐ ประเทศไทยประสบผลส าเร็จใน ๓ ประเด็นหลัก คือ การเข้าถึงพลังงาน การเพ่ิมสัดส่วน
พลังงานทดแทน และการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ทั้งนี้ ความส าเร็จของการด าเนินงานของแต่ละ
เป้าประสงค์สามารถสะท้อนได้โดยตัวชี้วัดดังต่อไปนี้  
    การเข้าถึงพลังงาน การสร้างหลักประกันว่ามีการเข้าถึงการบริการพลังงานสมัยใหม่ในราคาท่ีสามารถซื้อหา
ได้และเชื่อถือได้ ภายในปี ๒๕๗๓ มีเป้าหมายร้อยละของประชากรที่เข้าถึงไฟฟ้า เท่ากับ ๙๙.๙๙  ความคืบหน้า
สถานะ ณ ปี ๒๕๖๐ พบว่าร้อยละของประชากรที่เข้าถึงไฟฟ้าเท่ากับ ร้อยละ ๙๙.๗๗  
    การเพิ่มสัดส่วนพลังงานทดแทน เพ่ิมสัดส่วนของพลังงานทดแทนในการใช้พลังงานแบบผสมผสานการใช้
พลังงานของโลก ภายในปี ๒๕๗๓  มีเป้าหมายสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย  
คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๐๘ ภายในปี ๒๕๗๓ ความคืบหน้าสถานะ ณ ธันวาคม ๒๕๖๐  มีสัดส่วนการใช้พลังงาน
ทดแทนร้อยละ ๑๔.๔๙ ของการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย  
    การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน เพ่ิมอัตราการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานของโลกให้
เพ่ิมข้ึน ๒ เท่า ภายในปี ๒๕๗๓ ลดความเข้มของการใช้พลังงาน (Energy Intensity: EI) ลงร้อยละ ๓๐ ภายใน
ปี ๒๕๗๙ เมื่อเทียบกับปีฐาน (๒๕๕๓) ซึ่งความคืบหน้าสถานะ ณ ปี ๒๕๖๐  มีความเข้มของการใช้พลังงาน
เท่ากับ ๗.๗๗ ktoe (กิโลตันน้ ามันดิบ) ต่อพันล้านบาท  
การขับเคลื่อนในระดับท้องถิ่น 
    เป้าประสงค์การเข้าถึงพลังงาน การเพ่ิมสัดส่วนพลังงานทดแทนรวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ ๗ นั้น มีความจ าเป็นต้องครอบคลุมถึงระดับท้องถิ่นซึ่งแม้อาจเป็น
ผู้ใช้พลังงานในสัดส่วนที่น้อยแต่เป็นกลุ่มเป้าหมายส าคัญท่ีก่อให้เกิดการเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่อย่างทั่วถึง  
โดยกระทรวงพลังงานได้ด าเนิน โครงการการวางแผนพลังงานชุมชน มาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๐ มีองค์การบริหาร
ส่วนท้องถิ่นท่ีเข้าร่วมโครงการจ านวนรวมกว่า ๑,๔๒๕ แห่ง มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างกลไกในการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของท้องถิ่นในการวางแผนบริหารจัดการความต้องการ และผลิตพลังงานที่เหมาะสมกับท้องถิ่นของ
ตนเอง มีผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษ์ท่ีส าคัญ เช่น ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ครัวเรือนต้นแบบที่สามารถลดการใช้พลังงานได้
มูลค่าประมาณ ๒.๙ ล้านบาท และวิสาหกิจชุมชนลดการใช้พลังงานในการผลิตได้กว่าร้อยละ ๒๐-๖๐ คิดเป็น
มูลค่าพลังงานที่ลดลงไม่ต่ ากว่า ๔.๕  ล้านบาทต่อปี  
    ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีส่วนสนับสนุนการเข้าถึงพลังงานที่เหมาะสมของประชาชนในพื้นท่ีห่างไกล  ซึ่งเป็น
พ้ืนที่ที่รัฐต้องลงทุนสูงในการขยายระบบส่งไฟฟ้าหรือการขนส่งพลังงานให้ครอบคลุมและอาจใช้เวลานาน โดย
การเพ่ิมศักยภาพครัวเรือนให้สามารถวางแผนและผลิตพลังงานที่เหมาะสม โดยการใช้พลังงานทดแทนอื่น ๆ 
อาทิ ระบบโซลาร์โฮมหรือเซลล์แสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคาเพ่ือผลิตไฟฟ้า หรือการเพิ่มประสิทธิภาพการหุงต้ม
ด้วยเตาไฟประสิทธิภาพสูง สามารถลดการลงทุนของรัฐและเร่งการพัฒนาตามเป้าประสงค์ของ SDG7 
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  
    กระบวนการการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของโครงการแผนพลังงานชุมชนที่ส าคัญ อาทิ การให้ท้องถิ่นเป็น 
ผู้เก็บข้อมูลการใช้พลังงานและศักยภาพชุมชนแบบรายครัวเรือนเพื่อน าข้อมูลที่ได้มาใช้วิเคราะห์ประกอบ 
การจัดท าแผนพลังงานชุมชน  การสนับสนุนและเชื่อมต่อให้แต่ละชุมนเรียนรู้จากการศึกษาต้นแบบการวางแผน
พลังงานจากชุมชนที่ได้ด าเนินการประสบผลส าเร็จ และศึกษาเทคโนโลยีพลังงานทางเลือกจากอุปกรณ์จริง   
การให้ผู้น าชุมชนผลักดันการน าแผนไปสู่การปฏิบัติโดยคนในพ้ืนที่เป็นผู้จัดระบบการบริหารจัดการในด้านต่าง ๆ 
ในชุมชน เช่น งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล  ทั้งนี้ องค์ประกอบของผู้ด าเนินโครงการนอกจาก 
เจ้าหน้าทีร่ัฐ มีทั้งคณะท างานและองค์กรในชุมชน  ครัวเรือนต้นแบบ  วิทยากรท้องถิ่นในศูนย์เรียนรู้ด้าน
พลังงาน  เครือข่ายทางประชาสังคม รวมถึงการสนับสนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ  
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สรุปผลความคืบหน้า 
    ประเทศไทยตั้งเป้าหมายที่จะยกระดับประเทศให้ก้าวข้ามประเทศรายได้ปานกลางไปสู่การเป็นประเทศที่มี
รายได้สูงในปี ๒๕๗๙ (มีรายได้ต่อหัวประมาณ ๑๓,๐๐๐ ดอลลาร์ สหรัฐต่อคนต่อปี) โดยในช่วง สิ้นสุด
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ในปี ๒๕๖๔ (ตั้งเป้าหมายให้มีรายได้ต่อหัวประมาณ ๘,๒๐๐ ดอลลาร์ สหรัฐต่อคน 
ต่อปี) ซึ่ง ปี ๒๕๖๐ มีรายได้ต่อหัวเท่ากับ ๒๒๘,๔๑๒ บาทต่อคนต่อปี หรือคิดเป็น ๖,๗๓๐.๒ ดอลลาร์สหรัฐ  
ต่อหัวต่อปี เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ ๓.๙ ปรับตัวดีต่อเนื่องจากขยายตัวร้อยละ ๓.๓ ในปี ๒๕๕๙ ในปี 
๒๕๖๐ มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวทั้งสิ้น ๓๕,๓๘๑,๒๑๐ คน ขยายตัวร้อยละ ๘.๗๗ เมื่อ
เทียบกับปีก่อนหน้า ภาคการท่องเที่ยวของไทยก่อให้เกิดประโยชน์ในรูปของรายได้แก่ประเทศและกระจายรายได้
ดังกล่าวสู่ภูมิภาคต่าง ๆ รวม ๒.๗๕๔  ล้านล้านบาท ขยายตัวร้อยละ ๙.๔๗ จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน
หน้า โดยในจ านวนนี้คิดเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวของชาวต่างชาติ ๑.๘๒๔ ล้านล้านบาท  
และการท่องเที่ยวภายในประเทศของชาวไทย ๙.๓ แสนล้านบาท ส่วนด้านแรงงาน ณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๐  
มีจ านวนแรงงานทั้งสิ้น ๓๗.๑๙ ล้านคน เป็นผู้ท างานในภาคเกษตรกรรม ๑๒.๒๖ ล้านคน และนอกภาค
เกษตรกรรม ๒๔.๙๓ ล้านคน มีจ านวนการว่างงานในเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ มีทั้งสิ้น ๓.๖๔ แสนคน หรือคิดเป็น
อัตราการว่างงาน ร้อยละ ๑.๐ เมื่อเปรียบเทียบกับ ช่วงเวลาเดียวกัน 
    นโยบายที่ส าคัญๆ ที่เก่ียวข้องกับการสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจและการมีงานท า คือ (๑) นโยบายการดูแล
เกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย การสร้างความเข้มแข็งให้ SMEs และเศรษฐกิจฐานราก โดยรัฐบาลได้ให้ 
การช่วยเหลือและสนับสนุนเกษตรกรเพื่อสร้างรายได้ จ าแนกเป็น มาตรการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุน อาท ิ
โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพ่ือพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่ นอกจากนี้ ยังมีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรราย
สินค้า (ข้าว มันส าปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพารา ผลไม ้กระเทียม กุ้ง การปรับเปลี่ยนพื้นที่นาในพ้ืนที่ที่ไม่
เหมาะสมไปท าการเกษตรอ่ืน) และมาตรการช่วยเหลือด้านอื่นๆ เช่น โครงการประกันภัยข้าวนาปี (๒) นโยบาย
ส่งเสริมที่มุ่งเน้นการพัฒนาที่สนับสนุนกิจกรรมที่มีผลิตภาพ การสร้างงานที่มีคุณค่า ความเป็นผู้ประกอบการ 
ความสร้างสรรค์และนวัตกรรม และให้การสนับสนุนการรวมตัวและการเติบโตของวิสาหกิจรายย่อย ขนาดเล็ก 
และขนาดกลาง  ด้านการท่องเที่ยวเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  
การขับเคลื่อนในระดับท้องถิ่น  
    (๑) การบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาก าลังแรงงานระดับท้องถิ่นโดย
ด าเนินการผ่านคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร. ปจ.) ในการวิเคราะห์
ความต้องการแรงงานในระดับพ้ืนที่ ตลอดจนส่งเสริมสถานประกอบกิจการและองค์การในภาคเอกชนของจังหวัด 
ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาก าลังแรงงานในพ้ืนที่ โดยให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตาม พรบ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ
แรงงาน พ.ศ.๒๕๔๕ และฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๗ โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนใน
ระดับท้องถิ่น อาทิ สภาหอการค้าจังหวัด อบต. /อบจ. สถานศึกษาและสถานประกอบกิจการ 
    (๒) การส่งเสริมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างานระดับจังหวัด โดยจัดตั้ง
กลไกระดับจังหวัดที่ช่วยสนับสนุน ได้แก่ คณะอนุกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใน
การท างานระดับจังหวัด ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานกรรมการ และมีหน่วยงานราชการในจังหวัดพร้อม
ด้วยผู้แทนนายจ้าง ลูกจ้าง เป็นกรรมการ นอกจากนั้นได้มีแนวทางให้จังหวัดทุกจังหวัดแต่งตั้งคณะท างาน
ขับเคลื่อนโครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศ (Safety Thailand) ในระดับจังหวัดเพ่ือ
สนับสนุนการด าเนินงาน 
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  
    รัฐบาลส่งเสริมแรงงานนอกระบบให้ได้รับการคุ้มครองทางสังคม เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ คณะรัฐมนตรี
ได้เห็นชอบร่างกฎหมาย ๓ ฉบับ ได้แก่ ๑) ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดคุณสมบัติของบุคคล ซ่ึงอาจสมัครเข้า
เป็นผู้ประกันตน พ.ศ. ... ๒)  ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑแ์ละอัตราการจ่ายเงิน สมทบประเภทของ
ประโยชน์ทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทน พ.ศ.... และ ๓) ร่าง
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กฎกระทรวงก าหนดอัตราเงินสมทบที่รัฐบาลจ่ายเข้ากองทุนประกันสังคมส าหรับบุคคลซึ่งสมัครเข้าเป็น
ผู้ประกันตน พ.ศ. .... เพื่อเป็นการเพ่ิมสิทธิประโยชน์ให้กับสมาชิกกองทุน และเพ่ิมทางเลือกในการจ่ายเงินเข้า
กองทุน เพื่อให้ผู้ประกอบการอิสระสามารถเข้าถึงกองทุนได้มากขึน้ นอกจากนี้ ยังได้จัดระเบียบและขึ้นทะเบียน
แรงงานต่างด้าว ซ่ึงรัฐบาลเปิดโอกาสให้นายจ้างข้ึนทะเบียน แรงงานต่างด้าวระหว่างวันที่ ๒๔ กรกฎาคม –  
๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยมีแรงงานต่างด้าวมาลงทะเบียนทั้งสิ้น ๗.๙ แสนคน ซึ่งมกี าหนดการตรวจสอบและ 
การพิสูจน์สัญชาติให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลความคืบหน้า  
    ในด้านการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง ไทยมีผลความส าเร็จในปี ๒๕๖๐ ซึ่งมี ๓ แนวทาง ดังนี้ (๑)  
การพัฒนาการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ โดยการสร้างความเชื่อมโยงด้านการขนส่ง ทั้งในระดับเมืองใหญ่ ระหว่างเมือง 
และการเชื่อมต่อระหว่างประเทศ มีการด าเนินงานที่ส าคัญ ได้แก่ การเร่งรัดการก่อสร้างโครงการรถไฟทางคู่ สายจิระ – 
ขอนแก่น การเร่งรัดผลักดันโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม ๓ สนามบิน คือ สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินดอนเมือง 
และสนามบินอู่ตะเภา (๒) การพัฒนาการขนส่งที่สะอาดและปลอดภัย โดยให้ความส าคัญกับปัญหาผลกระทบกับ
สิ่งแวดล้อม มีการด าเนินงานที่ส าคัญ ได้แก่ การเร่งรัดจัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ NGV  
การพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางรางภายในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล ๑๐ เส้นทาง (๓) การพฒันาการขนส่งที่
เข้าถึงง่ายแก่ผู้โดยสารทุกคน โดยกระทรวงคมนาคมด าเนินโครงการศึกษา ส ารวจ เพ่ือการประเมินและให้
ข้อเสนอแนะใน 
การปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานการขนส่งสาธารณะเพ่ือคนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุ การด าเนินโครงการฯ เพ่ือเป็น
แนวทางของหน่วยงานในการด าเนินการก่อสร้างโครงสร้างและสิ่งอ านวยความสะดวกพ้ืนฐานส าหรับคนพิการ 
เด็ก และผู้สูงอายุของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
    ในด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม รัฐบาลตระหนักถึงการพัฒนา
ภาคอุตสากรรมอย่างท่ัวถึงด้วยการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้เพ่ือการเพ่ิมมูลค่า อีกทั้งยังให้
ความส าคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมีการด าเนินงานที่ส าคัญใน ๔ ประเด็น ได้แก่ ๑) การขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมเป้าหมาย ๑๐ อุตสาหกรรม ซึ่งเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพ่ืออนาคต ๒) การพัฒนา
ผู้ประกอบการโดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และครอบคลุมไปถึงกลุ่ม 
Startup ซึ่งถือเป็นผู้ประกอบการที่เน้นการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรม ๓) โครงการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ๔) การดูแลสภาพแวดล้อมให้สอดรับกับ
การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และเชื่อมโยงการด าเนินงานไปกับการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ (area-base development) 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในพื้นท่ีต่าง ๆ ตามความเหมาะสม และบริบทของชุมชนผู้อยู่อาศัยในพื้นท่ี 
การขับเคลื่อนในระดับท้องถิ่น     
    ประเทศไทยได้พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางถนนเชื่อมโยงเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว และแหล่งเกษตรที่ส าคัญ ทั้งการ
พัฒนาถนนสายทางใหม่ หรือการขยายช่องจราจร เพ่ือส่งเสริมความกินดีอยู่ดีของประชาชนในระดับท้องถิ่น ทั้งนี้ 
ส าหรับการด าเนินการในระยะต่อไป กระทรวงคมนาคมได้วางแผนงานโครงการหรือกิจกรรมที่ด าเนินการในระดับต าบล 
หมู่บ้าน โดยบูรณาการร่วมกันตามแนวทางประชารัฐ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานในระดับพ้ืนที่ ตามนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน 
นอกจากนี้ ไทยยังให้ความส าคัญต่อการพัฒนากลุ่มผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมขนาดกลาง ขนาดเล็กและ 
ขนาดย่อม รวมทั้งกลุ่ม Startup โดยการจัดตั้งศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต (Industry Transformation Center: 
ITC) รวมทั้งด าเนินโครงการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry Village: CIV) ซึ่งมีเป้าหมายเพ่ือการ
พัฒนาผู้ประกอบการอย่างทั่วถึงในทุกกลุ่ม และยังขยายการด าเนินงานไปยังภูมิภาค และจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ 
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  
    ในการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานการคมนาคมขนส่ง ไทยให้ความส าคัญกับการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และระดับท้องถิ่น โดยเริ่ม
ตั้งแต่ในขั้นตอนของการศึกษาความเหมาะสม การออกแบบรายละเอียดโครงการ การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือให้การด าเนินโครงการเป็นไปเพ่ือประโยชน์สูงสุดของประเทศ รวมทั้งลดผลกระทบที่เกิดขึน้จากการด าเนิน
โครงการนอกจากนี้ ไทยยังให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุนในการด าเนินการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคม ซึ่งนอกจาก
จะเป็นการลดภาระทางด้านการคลังของรัฐ และบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมของโครงการแล้ว ยังเป็นการเปิดโอกาส
ให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม เพ่ือผสมผสาน ความเชี่ยวชาญระหว่างของภาครัฐ และภาคเอกชน ในการพัฒนาและ

การด าเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทยเป้าหมายที่ ๙ แบบสรุป 



บริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยในปี ๒๕๖๐ มีโครงการที่ได้ด าเนินการเห็นผลเป็นรูปธรรม เช่น 
โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ าเงิน ที่กระทรวงคมนาคมได้เร่งรัด
การสรรหาเอกชนมาร่วมลงทุนในการบริหารจัดการด้านการเดินรถและระบบไฟฟ้าแล้วเสร็จ รวมทั้งโครงการพัฒนาทางหลวง
พิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน – นครราชสีมา และสายบางใหญ่ – กาญจนบุรี  ในงานบ ารุงรักษา (O&M) ซึ่งได้จัดท า
รายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างกระบวนการสรรหาเอกชนมาร่วมลงทุน ตาม พ.ร.บ. 
การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยคาดว่าจะได้เอกชนมาร่วมลงทุนภายในปี ๒๕๖๑  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลความคืบหน้า 
    ประเทศไทยตั้งเป้าหมายที่จะลดปัญหาความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่
แตกต่างกัน และแก้ไขปัญหาความยากจน โดยมีเป้าหมายเพ่ิมรายได้เฉลี่ยต่อหัวของกลุ่มประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มี
รายได้ต่ าสุดให้เพ่ิมขึ้นไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๑๕ ต่อปี และสัดส่วนประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลงเหลือร้อยละ 
๖.๕ เมื่อสิ้นสุดแผนฯ ๑๒ รวมทั้งเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ จากข้อมูลปี ๒๕๕๘ 
อัตราการเติบโตของรายได้ต่อหัวในกลุ่มประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่ าสุดเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ ๖.๐๔ และมี
สัดส่วนประชากรที่อาศัยภายใต้รายได้มัธยฐานต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ จ าแนกตามกลุ่มอายุ ได้แก่ ในกลุ่มวัยแรงงาน  
มีสัดส่วนร้อยละ ๘.๕๕ เป็นเพศชาย ร้อยละ ๔.๐๔ เพศหญิงร้อยละ ๔.๕๐ กลุ่มผู้สูงอายุมีสัดส่วนร้อยละ ๓.๒๕ และ
กลุ่มวัยเด็ก มีสัดส่วนร้อยละ ๔.๔๘ ประเทศไทยได้ให้ความส าคัญกับการลดความไม่เสมอภาคภายในประเทศโดย
แก้ไขปัญหาผู้ที่มีรายได้น้อย ทั้งในด้านการส่งเสริมการมีอาชีพและรายได้ การช่วยแก้ไขปัญหา รวมถึงการหา
กลุ่มเป้าหมายเพ่ือสามารถให้ความช่วยเหลือได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย โดยมีมาตรการส าคัญ ๆ ได้แก่ (๑) มาตรการให้
ความช่วยเหลือชุมชนเมืองตามแนวทางประชารัฐ ซึ่งประกอบด้วย มาตรการสินเชื่อประชารัฐเพ่ือประชาชน  
เพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ  มาตรการประชารัฐเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินประชาชน โดยลูกค้า
ธนาคารออมสินสามารถขอพักช าระหนี้หรือขอขยายระยะเวลาช าระหนี้ และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ิมพัฒนา
อาชีพและสร้างความรู้ทางการเงินแก่ผู้ประกอบอาชีพรายย่อยในชุมชนเมือง (๒) โครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการ
แห่งรัฐ ซึ่งได้เปิดให้ลงทะเบียนครั้งแรกในระหว่างวันที่ ๑๕ กรกฎาคม – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ มีผู้มาลงทะเบียน 
๘.๓๒ ล้านคน และมีการลงทะเบียนครั้งที่สองในระหว่างวันที่ ๓ เมษายน - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐  
มีผู้มาลงทะเบียนและผ่านเกณฑ์คุณสมบัติ ๑๑.๔ ล้านคน รวมทั้งมีมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐ (๓) มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน โดยการเปิดช่องทางให้เจ้าหนี้นอกระบบ 
จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพ่ือการประกอบอาชีพภายใต้การก ากับ (สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์) 
และสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การก ากับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์) การเร่งรัดการบังคับใช้ร่างพระราชบัญญัติ
ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา...พ.ศ...ซึ่งจะมีการเพ่ิมบทลงโทษส าหรับเจ้าหนี้นอกระบบที่เรียกเก็บดอกเบี้ยเกินอัตรา
กฎหมายก าหนด การเพ่ิมช่องทางการเข้าถึงสินเชื่อในระบบ การใช้ระบบไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ การฟ้ืนฟูอาชีพของ
ลูกหนี้นอกระบบ การส่งเสริมการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบผ่านเครือข่ายองค์กรการเงินชุมชน เป็นต้น (๓) 
แผนพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบต่อร่างแผนพัฒนา
ระบบการเงินภาคประชาชนแล้วเมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  

การขับเคลื่อนในระดับท้องถิ่น 
    รฐับาลไดป้รับเพ่ิมค่าจ้างแรงงานขั้นต่ าต่อวันจาก ๓๐๐ บาทต่อวัน เพ่ิมขึ้นอีก ๕ – ๑๐ บาทใน ๖๙ จังหวัดโดยมี
ผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา รวมถึงการสนับสนุนการจ้างงานผู้สูงอายุและผู้พิการ โดยได้มี
การจัดตั้งศูนย์บริการจัดหางานผู้สูงอายุ เพ่ือขยายโอกาสการจ้างงานและโอกาสการมีรายได้ของคนทุกกลุ่ม และยัง
ได้มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานของสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือมิให้
แรงงานถูกละเมิดสิทธิ ในด้านผลตอบแทนและการคุ้มครองอ่ืน ๆ นอกจากนี้รัฐบาลอยู่ระหว่างการด าเนินการสร้าง
ความเท่าเทียมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม เพ่ือสร้างสวัสดิการที่เหมาะสมให้เกิดขึ้นกับประชาชน เพ่ือเป็น
หลักประกันและสร้างความมั่นคงในการด าเนินชีวิตในช่วงวัยต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมการออมเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุ
ด้วย 
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  
    ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม มีการช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายอย่าง 
เท่าเทียมกัน รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบภาษี และการถือครองทรัพย์สิน เพ่ือให้เกิดการกระจาย
รายได้อย่างเป็นธรรมมากขึ้นและลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจระหว่างประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ตลอดจน ประชาชน
จะได้รับการดูแลด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง โดยให้เดก็ที่ยากจนได้รับเงินช่วยเหลือในการเข้าสู่การศึกษาระดับสูงที่
เรียกว่า “กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา” เพ่ือให้เด็กไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพเท่าเทียมกันทั่ว
ประเทศ ปรับปรุงกฎหมายที่เอ้ือประโยชน์ให้คนจนเป็นหลัก เช่น กฎหมายป่าชุมชน กฎหมายธนาคารชุมชน 
กฎหมายวิสาหกิจชุมชน กฎหมายสวัสดิการชุมชน เป็นต้น เพ่ือสร้างความมั่นคงให้แก่ฐานรากของประเทศ 
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สรุปผลความคืบหน้า  
    รัฐบาลไทยเร่งด าเนินการเพ่ือพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) โดยได้ยึดโยงกับ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  
กรอบการด าเนินงานเซนไดเพ่ือการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๗๓) วาระใหม่แห่งการพัฒนา
เมือง (New Urban Agenda) เพ่ือมุ่งแก้ไขปัญหาที่ยังเป็นข้อท้าทายที่ส าคัญของประเทศไทย ได้แก่ ที่อยู่อาศัย 
การจัดการภัยพิบัติ ระบบขนส่ง สิ่งแวดล้อม และสังคม ซึ่งรัฐบาลไทยได้เร่งด าเนินการในด้านต่างๆ โดยในปี 
๒๕๖๐ ไทยมีความก้าวหน้าในการด าเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ ๑๑ ดังนี้ (๑) การลด
จ านวนผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ โดยโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนตามแนวทางการจัดการภัยพิบัติโดย
อาศัยชุมชนเป็นฐาน (Community Based Disaster Risk Management : CBDRM)  (๒) แก้ไขปัญหา 
การขาดแคลนที่อยู่อาศัย และการไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย โดยการขยายผลต่อยอดจากแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาที่อยู่อาศัย ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๘) มาเป็น “แผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ ๒๐ ปี” 
เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (๓) การยกระดับการขนส่งให้สามารถรองรับผู้ใช้งานได้ทุกกลุ่ม 
(Universal Design) โดยการส ารวจโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธารณะของกระทรวงคมนาคมและขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบคลุมทั่วทุกภาคของประเทศ และน าผลการส ารวจมาศึกษา วิเคราะห์ ให้ข้อเสนอแนะ 
และปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธารณะให้เป็นระบบต่อไป (๔) โครงการการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง
และชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้ด าเนินการด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืนเพ่ือให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี 
ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) แผนงานประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน (ASPEN) ๒๐๑๗ – ๒๐๒๕) รวมทั้งวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน (Agenda 2030)  
การขับเคลื่อนในระดับท้องถิ่น  
    ในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ ๑๑ มีการน าไปปฏิบัติในระดับท้องถิ่น อาทิ ในด้านการจัดการกับภัยพิบัติมี
การฝึกอบรมให้กับกลุ่มเป้าหมายภาคประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนหรือหมู่บ้านพ้ืนที่เสี่ยงภัย และในด้านจัดการ
สิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชนเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน มีการจัดท าระบบฐานข้อมูลและเชื่อมโยงการด าเนินงานในระดับ
ท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับสากล โดยในระดับพ้ืนที่มีเครือข่ายและภาคีร่วมด าเนินงาน ประกอบไปด้วยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาค ภาคเอกชน 
ภาคประชาชน ฯลฯ ก่อให้เกิดความร่วมมือในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ 
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
    การด าเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่ ๑๑ ของไทยมีการส่งเสริมให้ภาคส่วนต่าง ๆ มี
ส่วนร่วม อาทิ ในโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนตามแนวทางการจัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน เป็น
การด าเนินการร่วมกันระหว่างกระทรวงมหาดไทย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมการพัฒนาชุมชน 
สภากาชาดไทย กระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานองค์กรสาธารณกุศล มูลนิธิ หน่วยงานภาคเอกชน หน่วยงานภาค
ประชาสังคม และอาสาสมัครที่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกันเป็นเครือข่าย นอกจากนี้ ยังให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วม
ของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบการด าเนินโครงการ  
การทดลองใช้ และระดมความคิดเห็น เพ่ือสร้างการเข้าถึงระบบคมนาคมขนส่งแก่ผู้ใช้ทุกกลุ่ม และมีการสร้าง
เครือข่ายและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทั้งในระดับประเทศ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน 
ภาคประชาชน ฯลฯ และในระดับภูมิภาคอาเซียน  
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สรุปผลความคืบหน้า  
    ประเทศไทยได้พัฒนาแผนปฏิบัติการ ๕ ปี ว่าด้วยการผลิตและบริโภคท่ียั่งยืนตามกรอบ 10YFP on SCP  
ซึ่งพัฒนาโดยอ้างอิงข้อมูลเป้าหมาย ตัวชี้วัด วิธีติดตามและประเมินผล ภายใต้แผนขับเคลื่อนการผลิตและ 
การบริโภคท่ียั่งยืน ๒๐ ปี เพื่อเสริมสร้างและพัฒนากลไกการด าเนินงานและความร่วมมือด้านการผลิตและ 
การบริโภคท่ียั่งยืนระหว่างภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในประเทศให้มีประสิทธิภาพ และเชื่อมโยงในทุกภาคส่วน รวมทั้ง
ได้ด าเนินการที่เก่ียวข้องกับอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท โดยจัดส่งภาคยานุวัติสารให้กับองค์การ
สหประชาชาติแล้ว ซึ่งส่งผลให้อนุสัญญาดังกล่าวมีผลใช้บังคับกับประเทศไทยอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ ๒๐ 
กันยายน ๒๕๖๐ จึงได้มีการเตรียมการในการอนุวัตสัญญา อาทิ การออกกฎหมายเพิ่มเติมของหน่วยงานทั้ง ๕ 
แห่ง และการด าเนินงานตามอนุสัญญาบาเซล อนุสัญญารอตเตอร์ดัม และอนุสัญญาสตอกโฮล์มตามท่ีประเทศ
ไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกของอนุสัญญาทั้ง ๓ ฉบับแล้ว 

นอกจากนั้น หน่วยงานต่าง ๆ ได้ด าเนินการเผยแพร่สาระส าคัญของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและ 
การด าเนินงานตามเป้าหมายฯ ให้กับทุกภาคส่วน อาทิ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพัฒนาการค านวณตัวชี้วัดทั้งค่าการบริโภคพ้ืนฐานต่อการใช้ทรัพยากร 
(Material Footprint: MF) และค่าการบริโภควัตถุดิบพ้ืนฐานในประเทศ (Domestic Material Consumption: 
DMC) เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการรายงานตามเป้าประสงค์ท่ี ๑๒.๒  ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ได้ออกหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนใหม่ เพ่ือเป็นหลักปฏิบัติ 
ให้กรรมการในการบูรณาการเรื่องการยั่งยืนเข้าไปในการด าเนินธุรกิจและจัดสัมมนาเปิดตัวหลักการฯ ให้ภาคส่วน 
ที่เก่ียวข้องรับทราบ 
การขับเคลื่อนในระดับท้องถิ่น 
    กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย และส านักนายกรัฐมนตรี ด าเนินการตาม
แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔ ในการสนับสนุนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อปท.) ให้มีระบบคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง เก็บรวบรวม และขนส่งแบบแยกประเภท และน าไปก าจัดอย่าง
ถูกวิธี รวมทั้งพัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ อปท. และสร้างการรับรู้และความตระหนักให้ประชาชนเกิด
วินัยลดการเกิดขยะ คัดแยกขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชนตั้งแต่บ้านเรือน ตลอดจน ออกกฎหมาย 
การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
    กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ สถานประกอบการ โรงแรม 
ส านักงาน อุทยานแห่งชาติ ให้มีการด าเนินการด้านการผลิต การบริการ และการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม สร้างผู้น าการเปลี่ยนแปลงโดยบุคลากรจากภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา 
และภาคเอกชน เพ่ือสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะให้แก่ภาคส่วนต่าง ๆ ในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม ท าให้การขับเคลื่อนสังคมเติบโตอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนประชาสัมพันธ์และส่งเสริม
กิจกรรมเชิงบวกเพ่ือกระตุ้นให้ประชาชน ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร และมีความรู้ ความเข้าใจ เกิดจิตส านึก 
ความตระหนัก เห็นถึงความส าคัญของการผลิต การบริการ และการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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สรุปผลความคืบหน้า  
    ประเทศไทยให้ความส าคัญกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีการด าเนินงานเพื่อป้องกันและบรรเทา
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างต่อเนื่อง โดยได้บรรจุประเด็นด้านการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศเข้าสู่ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี โดยมุ่งเน้นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและสร้าง
สังคมคาร์บอนต่ า ปรับปรุงการบริหารจัดการภัยพิบัติท้ังระบบ และการสร้างขีดความสามารถของประชาชนในการ
รับมือและปรับตัวเพื่อลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบท่ีเกี่ยวข้องกับ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งสนับสนุนการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
ตลอดจนการพัฒนาระบบรับมือและปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
รวมทั้งได้ก าหนดประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไว้ในยุทธศาสตร์การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาท่ียั่งยืนของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) โดยได้น้อมน า
ศาสตร์พระราชาและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการด าเนินงานและได้ค านึงถึงผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นต่อ
สังคม เศรษฐกิจและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนจากการด าเนินงานตามมาตรการในการแก้ไขปัญหาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อีกท้ังคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบต่อแผนท่ีน าทางการลดก๊าซเรือนกระจกของ
ประเทศ พ.ศ.๒๕๖๔ – ๒๕๗๓ เพื่อใช้เป็นกรอบการด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกที่
ประเทศก าหนดไว้ และมอบหมายให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจัดท าแผนปฏิบัติการสนับสนุนการด าเนินงานและ
แผนปฏิบัติการรายสาขา  
การขับเคลื่อนในระดับท้องถิ่น 
    การพัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นในการบูรณาการแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๙๓ ในกระบวนการจัดท าแผนระดับพื้นที่ จนประสบความส าเร็จในพื้นท่ีน าร่อง ๑๗ จังหวัด ๓๒ 
เทศบาล และจะขยายพื้นท่ีด าเนินงานในอีก ๖๐ จังหวัด ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ รวมทั้งได้ด าเนินการบูรณา
การประเด็นด้านการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นท่ี ใน
พื้นที่น าร่อง ๔ พื้นที่ ได้แก่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดอุดรธานี กลุ่มจังหวัดลุ่มน้ าเจ้าพระยา และกลุ่มจังหวัดชายฝั่ง
ทะเลอันดามัน พร้อมท้ังด าเนินการบูรณาการประเด็นด้านการปรับตัวฯ เข้าสู่นโยบาย แผน และยุทธศาสตร์ในสาขา
น าร่อง ๓ สาขา ได้แก่ สาขาสาธารณสุข สาขาการต้ังถิ่นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ และสาขาการท่องเท่ียว ซึ่ง
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องแต่ละสาขาได้ขับเคลื่อนการด าเนินงานดังกล่าวไปสู่พื้นท่ี ในส่วนของการด าเนินงานด้านการ
ป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของศูนย์ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยเขต ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และหน่วยงานในพื้นท่ีให้มีองค์ความรู้
เกี่ยวกับการจัดท าแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นท่ีทุกระดับท่ีสอดคล้องกับแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ อย่างเป็นระบบ และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ขยายผลการ
ด าเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่องในระดับภูมิภาค  โดยน าแนวคิดการจัดการ 
ความเสี่ยงจากสาธารณภัยตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติมาขับเคลื่อน รวมท้ังสร้างการมีส่วนร่วม
ในระดับพื้นท่ีให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
    การเสริมสร้างศักยภาพและองค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประเทศไทยได้จัดท า (ร่าง)  
แผนยุทธศาสตร์ระดับประเทศด้านปฏิบัติการเสริมพลังความร่วมมือด้านภูมิอากาศ เพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ตามภารกิจ “การปฏิบัติการเพื่อเสริมพลังรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” ท้ังด้านการศึกษา  
การฝึกอบรมและการสร้างความตระหนักรู้ อยางมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ โดยการมีสวนรวมของประชาชน 
องคกร และเครือขายท่ีเกี่ยวของ และพลังรวมของสังคม นอกจากนี้ ได้มีการหารือร่วมกันระหว่างหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและหน่วยงานในภาคการศึกษา เพื่อร่วมวางแผนการด าเนินงานใน
การบูรณาการประเด็นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคการศึกษาในระยะยาว 
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สรุปผลความคืบหน้า  
    การด าเนินงานภายใต้เป้าหมายที่ ๑๔ เพ่ือการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล
เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยความร่วมมือของกรมควบคุมมลพิษ กรมประมง กรมเจ้าท่า กระทรวง 
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการกระท าการประมงผิดกฎหมาย ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงการต่างประเทศ และกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง เป็นหน่วยงานประสานงานหลัก โดยในปี ๒๕๖๐ ได้ด าเนินการศึกษา พัฒนาเทคนิคการตรวจวัด
ความเป็นกรดในทะเล ติดตามเฝ้าระวังความเป็นกรดในทะเลอ่าวไทยและอันดามัน ศึกษาผลกระทบต่อระบบ
นิเวศทางทะเล รวมถึง ส ารวจและประเมินสถานภาพปะการังและหญ้าทะเลทุก ๆ ปี เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูล
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศ การบริหารจัดการแนวปะการัง โดยจัดท าวิธีการส ารวจและติดตาม
สภาพแนวปะการังของประเทศ นอกจากนี้ ยังได้เตรียมการด าเนินการประกาศพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครอง
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จ านวน ๔ พ้ืนที่ ได้แก่ (๑) หมู่เกาะกระ จังหวัดนครศรีธรรมราช (๒) หมู่เกาะไข่ 
จังหวัดพังงา (๓) หมู่เกาะมัน จังหวัดระยอง และ (๔) พ้ืนที่ชายฝั่งทะเลอ าเภอปะเหลียน อ าเภอหาดส าราญ 
อ าเภอย่านตาขาว อ าเภอกันตัง และอ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง  
การขับเคลื่อนในระดับท้องถิ่น 
    กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ประกาศระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จ านวน ๒ ฉบับ 
เพ่ือเสริมการรวมกลุ่มของชุมชนชายฝั่ง รวมถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากร 
ทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งภายใต้ระเบียบดังกล่าวได้ก าหนดกลไกการรวมกลุ่มของชุมชนชายฝั่ง การส่งเสริมและ
สนับสนุนของภาครัฐ และการมีส่วนร่วมเพ่ือก าหนดนโยบายและแนวทางการด าเนินการบริหารจัดการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งในระดับพื้นท่ี ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวช่วยให้การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งสามารถแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด เกิดการมีส่วนร่วม และสอดคล้องกับบริบททางสังคมของพ้ืนที่ ใน
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาข้ึนทะเบียนชุมชนชายฝั่งในพ้ืนที่ ๒๔ จังหวัดชายทะเล 
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
    การส่งเสริมและสนับสนุนภาครัฐ เอกชน และประชาชนให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากร 
ทางทะเลและชายฝั่ง ภายใต้แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ด าเนินการฟื้นฟูแนวปะการัง
เสื่อมโทรมบริเวณเกาะไม้ท่อน เกาะราชาใหญ่ อ่าวป่าตอง จังหวัดภูเก็ต และเกาะไข่ใน จังหวัดพังงา โดยความ
ร่วมมือของนักด าน้ าอาสาสมัคร ผู้ประกอบการการท่องเที่ยวด าน้ า ชาวประมง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นอกจากนี้ ได้จัดท าโครงการ “ชายหาดปลอดบุหรี่” โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งร่วมกับองค์กร
ภาคเอกชน ประชาชน และจังหวัด จัดการปัญหาขยะบริเวณชายหาดในพ้ืนที่น าร่อง ๒๔ หาด ซึ่งได้รับความ
ร่วมมือจากนักท่องเที่ยวและประชาชนเป็นอย่างดี  
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สรุปผลความคืบหน้า         
    ประเทศไทยภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ได้ก าหนด
เป้าหมายการเพิ่มพ้ืนที่ป่าไม้เป็นร้อยละ ๔๐ ของพ้ืนที่ประเทศ แบ่งเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ร้อยละ ๒๕ และพ้ืนที่ 
ป่าเศรษฐกิจร้อยละ ๑๕ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้มีการประกาศพ้ืนที่อนุรักษ์ที่เป็นอุทยานแห่งชาติ จ านวน ๒ 
แห่ง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จ านวน ๑ แห่ง และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า จ านวน ๑๑ แห่ง รวมเป็นพ้ืนที่อนุรักษ์ท่ีเป็น
อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ที่ประกาศแล้วจ านวน ๒๗๐ แห่ง พื้นที่รวม 
๖๗.๙๐ ล้านไร่ โดยในส่วนของพ้ืนที่ป่าเพ่ือเศรษฐกิจ นอกจากการปลูกฟ้ืนฟูป่าท่ีเสื่อมโทรมแล้ว รัฐได้ใช้ 
การส่งเสริมการจัดตั้งป่าชุมชน เป็นกลไกหลักอย่างหนึ่งในการเพ่ิมพ้ืนที่ป่าเพ่ือการใช้ประโยชน์ของชุมชน 
ปัจจุบันร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีแล้ว เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม 
๒๕๖๑ ซึ่งจะเป็นกลไกส าคัญที่ช่วยส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัด 
การพ้ืนที่ป่าไม้ที่อยู่ใกล้ชุมชน เพื่อให้ทรัพยากรป่าไม้ในท้องถิ่นมีความอุดมสมบูรณ์และยั่งยืน ปัจจุบันประเทศ
ไทยมีการจัดตั้งป่าชุมชนแล้ว ๑๐,๐๐๐ หมู่บ้าน รวมพ้ืนที่ ๖ ล้านไร่ 
    การเสริมสร้างประสิทธิภาพการหยุดยั้งการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่ผิดกฎหมาย ประเทศไทยเป็นประเทศที่มี
บทบาทน าในภูมิภาคอาเซียนในการด าเนินการเพ่ือหยุดยั้งการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่ผิดกฎหมายอย่างจริงจังและ
เป็นรูปธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การลักลอบค้างาช้างแอฟริกา รัฐบาลไทยได้ปิดตลาดการค้างาช้างแอฟริกาอย่าง
ถาวร โดยการก าหนดให้ช้างแอฟริกาเป็นสัตว์คุ้มครองของไทย เพื่อให้สามารถด าเนินการควบคุมป้องกัน 
การลักลอบน าเข้า ส่งออก และน าผ่านงาช้างแอฟริกาได้อย่างมีเด็ดขาด อีกทั้งมีการสร้างกลไก ควบคุม 
ตรวจสอบ ติดตาม การค้า การน าเข้า การส่งออก และการน าผ่านงาช้างบ้านได้โดยสมบูรณ์ ท าให้ร้านค้าสินค้า
งาช้างบ้านลดจ านวนลงอย่างมาก และมีแนวโน้มลดจ านวนลงเรื่อยๆ เนื่องจากมีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดจาก
ภาครัฐ และเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรอนุรักษ์ในประเทศ ภายใต้แคมเปญ Wild Watch TH เพ่ือให้
สาธารณชนได้ร่วมเป็นสายตรวจโซเชี่ยล และแจ้งผ่านสายด่วนและเว็บไซต์ เพื่อให้ชุดปฏิบัติการพิเศษ (Special 
Operation Task Force) ท าการตรวจจับกุมด าเนินคดีต่อไป 
 การขับเคลื่อนในระดับท้องถิ่น 
    ๑) แนวทางการเพิ่มพ้ืนที่ป่า โดยการปลูกป่าในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์และพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อทดแทนพื้นที่
ป่าที่เสื่อมโทรมให้กลับมาเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ี การส่งเสริม 
การจัดตั้งป่าชุมชน เป็นพื้นที่ท่ีได้รับการจัดการโดยกระบวนการมีส่วนร่วมจากประชาชน และองค์กรชุมชน 
ควบคู่กับการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ที่อาศัยอยู่ในพื้นท่ีป่า 
    ๒) การจัดการพ้ืนที่อนุรักษ์เพ่ือพิทักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเฉพาะในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ  
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการท่ีปรึกษาประจ าพื้นที่ โดยมี
หน่วยงานต่างๆ และประชาชนในพื้นท่ีเข้ามาเป็นกรรมการ ร่วมในการวางแผน ด าเนินการ และติดตาม
ประเมินผล ในพ้ืนที่อนุรักษ์แต่ละแห่ง  
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
    ๑) การแก้ไขปัญหาการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่ผิดกฎหมาย ด้วยการสร้างเครือข่ายให้สาธารณชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจติดตามการลักลอบค้า การรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้ให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ บริเวณท่าอากาศยานนานาชาติ สถานที่ท่องเที่ยวส าคัญ และตามแนวชายแดน การสร้างเครือข่าย
ร่วมกับองค์กรเอกชนทั้งในและต่างประเทศในการตรวจติดตามและปราบปรามการลักลอบค้า 
    ๒) การปลูกฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรม โดยหน่วยงานภายนอก/ภาคเอกชน/ประชาอาสา 
    ๓) การสร้างเครือข่ายพิทักษ์ป่าภาคประชาชน สถาบันประชารัฐ สนับสนุนเครือข่ายต่างๆ เช่น เครือข่าย
แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน เครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) เครือข่ายหมู่บ้านพิทักษ์ป่า 
รักษาสิ่งแวดล้อม เครือข่ายประชาคมเศรษฐกิจพอเพียง เครือข่ายส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ (สสอ.) เครือข่ายชุมชนด้วยกลไกเรดด์พลัส เครือข่ายการมีส่วนร่วมของเยาวชนรักษ์พงษ์ไพร
และสัตว์ป่า และ อาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ เป็นต้น 
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สรุปผลความคืบหน้า 
    ในปี ๒๕๖๐ ไทยมีความคืบหน้าที่ส าคัญในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ ๑๖ ดังนี้     
    การขับเคลื่อนหลักการสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (UN Guiding Principle on Business 
and Human Rights : UNGP) ประเทศไทย โดยได้ด าเนินการสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้และสร้าง 
ความตระหนักเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจ และภาคประชา
สังคม ทั้งนีห้น่วยงานภาครัฐ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย หอการค้าไทย Global Compact 
Network Thailand ได้ลงนามร่วมกันในปฏิญญาความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนหลักการสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจ
กับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย เพ่ือยืนยันความพร้อมและความร่วมมือในการขับเคลื่อนหลักการ ดังกล่าว ให้เกิดผล
อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม โดยในขณะนี้ ประเทศไทยก าลังด าเนินการยก (ร่าง) แผนปฏิบัติการระดับชาติว่า
ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (National Action plan on Business and Human Rights - NAP) เพ่ือเป็น
แนวทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการขับเคลื่อนต่อไป  
    การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในปี ๒๕๖๐ ภาคเอกชน สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป มีความตระหนัก
รู้และตื่นตัวในเรื่องการต่อต้านการทุจริตมากขึ้น และท าหน้าที่ในการเป็นผู้ชี้ช่องแจ้งเบาะแสได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น กรณีนักศึกษาเปิดโปงการทุจริตเงินช่วยเหลือผู้ยากไร้ของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง  
อันน ามาสู่การด าเนินการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งส านักงาน ป.ป.ช. และส านักงาน ป.ป.ท. ซึ่งถือ
เป็นผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรมของการสร้าง “สังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต” (Zero Tolerance) โดยในปี  
ค.ศ. ๒๐๑๗ คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย  
เพ่ิมจาก ๓๕ คะแนน เป็น ๓๗ คะแนน ขยับขึ้นเป็นอันดับที่ ๙๖ จาก ๑๘๐ ประเทศ 
    การก าหนดสถานะทางกฎหมาย (legal identity) ให้กับบุคคล แม้ว่าประเทศไทยจะประสบความส าเร็จในเรื่อง
อัตราการแจ้งเกิด แต่ก็ยังคงมีความพยายามที่จะก าหนดสถานะทางกฎหมาย (legal identity) ให้กับบุคคล ด้วยเห็น
ว่า เป็นจุดเริ่มต้นของการได้มาซึ่งสิทธิในเรื่องอ่ืนๆ ที่มีความจ าเป็นในการด ารงชีวิต โดยหน่วยงานของรัฐที่
รับผิดชอบในเรื่องนี้พยายามที่น านโยบายดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือให้กระบวนการพิสูจน์
สัญชาติเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็วมากยิ่งขึ้น เห็นได้จาก การด าเนินงานที่จังหวัดระนอง  ได้ด าเนินการพิสูจน์สัญชาติ
และมอบบัตรประจ าตัวประชาชนให้แก่คนไทยพลัดถิ่น และชาวมอแกน ซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งที่อาศัยอยู่ในประเทศ
ไทยแถบพ้ืนที่ทะเลอันดามัน จ านวน ๕๒ ราย ซึ่งคนกลุ่มนี้รอคอยความหวังที่จะได้สัญชาติไทยและมีบัตรประจ าตัว
ประชาชน เพ่ือแสดงความเป็นบุคคลตามกฎหมายมายาวนานกว่า ๒๑ ปี  
การขับเคลื่อนในระดับท้องถิ่น 
    รัฐบาลได้น านโยบายด้านกระบวนการยุติธรรมไปสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด โดยอาศัยกลไกส านักงานยุติธรรม
จังหวัด กระทรวงยุติธรรม ซึ่งส านักงานยุติธรรมจังหวัดและศูนย์ยุติธรรมชุมชน จะท าหน้าที่ประสานงานกับ
หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมระดับจังหวัด เพ่ือน านโยบายรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติในพ้ืนที่ โดยมีบทบาท 
ในการป้องกันและควบคุมอาชญากรรมในชุมชน การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และแจ้งเบาะแส การแจ้งสิทธิเยียวยา 
ช่วยเหลือหรือเสริมพลังให้แก่เหยื่ออาชญากรรมและความรู้สึกของชุมชน การจัดการความขัดแย้ง  
เพ่ิมทางเลือกในการยุติข้อพิพาทเพ่ือลดค่าใช้จ่ายในกระบวนการยุติธรรมและป้องกันคดีล้นศาลและผู้ต้องขังล้นคุก 
รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้พ้นโทษหรือผู้ถูกคุมประพฤติกลับสู่ชุมชนและ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ในสังคม  
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
    ปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงเด็กและบุคคลในครอบครัวเป็นปัญหาพ้ืนฐานที่เป็นอุปสรรคต่อการสร้าง 
ความสงบสุขในสังคม ซึ่งพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเล็งเห็นความส าคัญและทรงมีส่วนร่วมในการ
ผลักดันยุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการเชิงปฏิบัติฉบับปรับปรุงในการขจัดความรุนแรงต่อผู้หญิงในด้านการป้องกัน
อาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา (Updated Model Strategies and Practical Measures on the 
Elimination of Violence against Women in the Field of Crime Prevention and Criminal Justice) และ
ยุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการเชิงปฏิบัติของสหประชาชาติในการขจัดความรุนแรงต่อเด็กในด้านการป้องกัน
อาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา (United Nations Model Strategies and Practical Measures on the 
Elimination of Violence against Children in the Field of Crime Prevention and Criminal Justice) เป็น
ยุทธศาสตร์ต้นแบบของสหประชาชาติที่ประเทศสมาชิกน าไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ซึ่งประเทศไทย โดย
ส านักงานอัยการสูงสุดไดพั้ฒนาระบบการท างานร่วมกันในลักษณะสหวิชาชีพระหว่างหน่วยงานและชุมชน โดย
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ก าหนดรูปแบบและกระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกระท าความรุนแรงต่อผู้หญิง เด็ก และบุคคลในครอบครัว 
อันเป็นการสร้างเครือข่ายและประสานความร่วมมือระหว่างพนักงานอัยการ บุคลากรในกระบวนการยุติธรรม 
ผู้น าท้องถิ่น และกลุ่มวิชาชีพอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องในการคุ้มครองผู้หญิงและเด็กจากปัญหาความรุนแรง ซึ่งได้ด าเนินการ
ในจังหวัด ๙ จังหวัด เป็นผลให้สามารถคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคล ได้จ านวน ๙๐ ราย และสามารถยุติปัญหา 
ความรุนแรงในครอบครัว ด้วยวิธีไกล่เกลี่ยได้ จ านวน ๑๑ ราย รวมถึงสามารถคุ้มครองบุคคล โดยการลดความเสี่ยงที่
อาจถูกกระท าความรุนแรงจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญาได้ จ านวน ๓๑ ราย ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ส านักงาน
อัยการสูงสุด ได้ขยายขอบเขตจังหวัดเป็น ๑๘ จังหวัด และให้ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศในที่สุดในโอกาสต่อไป   
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลความคืบหน้า 

    ประเทศไทยได้ด าเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยการสร้างหุ้นส่วนความร่วมมือทั้งภายใน 
ประเทศและระหว่างประเทศ โดยปัจจุบันไทยมโีครงการความร่วมมือ SEP for SDGs Partnership กับประเทศ
ต่าง ๆ ในกรอบความร่วมมือใต้-ใต้และไตรภาคแีล้ว ๒๐ ประเทศ เพ่ิมข้ึนจาก ๑๐ ประเทศเม่ือปี ๒๕๖๐ และมี
ประเทศก าลังพัฒนาจากภูมิภาคเอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ และหมู่เกาะแปซิฟิกแสดงความประสงค์เข้าร่วม
โครงการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนบนพ้ืนฐานการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sustainable 
Community Development Model based on the Application of the Philosophy of Sufficiency 
Economy) อีก ๘ ประเทศ นอกจากนี้ ประเทศไทยยังได้ให้ความส าคัญกับการส่งเสริมกลไกการด าเนินงานเพื่อ
ขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังปรากฏจากสัดส่วนงบประมาณที่จัดสรรจากภาษีในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๙๙ เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ ๗๕.๖ เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จ านวน
ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตชาวไทยเพ่ิมข้ึนเป็น ๔๕.๑๙ ล้านคน จาก ๔๓.๘๗ ล้านคนในปีก่อนหน้า จ านวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูงเพิ่มขึ้นเป็น ๘.๒๑ ล้านคน จาก ๗.๒๒ ล้านคนในปีก่อนหน้า และจ านวนครัวเรือนที่เข้าถึงอินเตอร์
เน็คความเร็วสูงมีจ านวนร้อยละ ๓๘.๒๑ เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๔.๓๖ จากปี ๒๕๕๙ 
    ประเทศไทยได้เห็นถึงความส าคัญของวิทยาศาตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (STI) ในฐานะกลไกการ
ด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาในระดับพื้นท่ี และได้พัฒนา
แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศซึ่งใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สามารถประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ ใน
ราคาไม่แพงและเข้าถึงง่าย ซึ่งเหมาะสมกับประเทศก าลังพัฒนาอื่น ๆ อาทิ เทคโนโลยีดาวเทียมเพ่ือการจัดการ
น้ าและการใช้ประโยชน์ที่ดิน การปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การสร้างความพร้อมให้กับ
ชุมชนเพ่ือต่อต้านความเสี่ยงจากภัยพิบัติผ่านการประเมินผลโดยใช้ผลลัพธ์เป็นฐาน การเพิ่มผลผลิตเกษตรกรรม
โดยใช้การท าฟาร์มอัจฉริยะ การสนับสนุนการเติบโตสีเขียวและการใช้พลังงานหมุนเวียน และพัฒนาคุณภาพ
ทางการศึกษาและการสาธารณสุข 
การขับเคลื่อนในระดับท้องถิ่น (localizing SDGs)  
    ประเทศไทยให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านการพัฒนาตาม
เป้าประสงค์ท่ี ๑๗.๖ ในระดับท้องถิ่น โดยได้จัดตั้งศูนย์ดิจิทัลชุมชน ซึ่งมีจุดประสงค์หลักในการปลูกฝังให้
ประชาชนรู้เท่าทันและใช้ประโยชน์จากดิจิทัล เป็นช่องทางส าหรับประชาชน ผู้ประกอบการกลุ่ม OTOP  
และผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในการเพ่ิมโอกาสทางอาชีพด้วยการขายสินค้าเกษตร 
และผลิตภัณฑ์ของชุมชนผ่านช่องทางร้านค้าออนไลน์ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ส่งเสริมให้เกิดชุมชนพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (Village E-Commerce) และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชนสู่โลกดิจิทัล โครงการดังกล่าว
เน้นย้ าการสร้างบุคลากรในท้องถิ่นเพ่ือท าหน้าที่เป็นวิทยากรและผู้ช านาญการด้านดิจิทัลประจ าชุมชน 
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง (stakeholder engagement)  
    กระทรวงการต่างประเทศในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบหลักเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ ๑๗ ได้
จัดตั้งคณะท างานร่วมภาคประชาสังคมและภาครัฐเพ่ือขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Open-ended 
Working Group for SDGs) เพ่ือเป็นเวทหีารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้แทนภาครัฐและภาคประชาสังคม
แบบเปิดกว้างเกี่ยวกับการด าเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทยทุก ๆ ๓–๔ เดือน รวมทั้งใช้ส าหรับ
น าเสนอความก้าวหน้าในการด าเนินการของแต่ละหน่วยงาน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และเป็นฐาน
ส าหรับการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในเป้าหมายอื่น ๆ ต่อไป 
 

การด าเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทยเป้าหมายที่ ๑๗ แบบสรุป 



ความคืบหนา แนวโนม และความทาทาย  

    ในด้านความคืบหน้าของการด าเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ ๖ สามารถสรุปตาม
เป้าประสงค์ได้ ดังนี้ (๑) เป้าประสงค์ที่ ๖.๑ การจัดหาน้ าสะอาดเพ่ืออุปโภคบริโภคท่ีเพียงพอในเชิงปริมาณ  
มีความเป็นไปได้ท่ีจะบรรลุเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (แต่เดิมคาดว่าจะบรรลุเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ แต่ไม่
สามารถจัดหาแหล่งน้ าต้นทุนให้เพียงพอ) ส าหรับการเข้าถึงน้ าบริโภคท่ีมีคุณภาพและมีราคาท่ีสามารถหาซื้อได้
ยังต้องด าเนินการภายใต้แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ าของประเทศ (๒) เป้าประสงค์ที่ ๖.๒  ในปี ๒๕๖๐ 
ครัวเรือนของประเทศไทยมีและใช้ส้วมครัวเรือน ร้อยละ ๙๙.๘๐ จึงมีความเป็นไปได้ท่ีจะบรรลุเป้าหมายให้ทุก
คนเข้าถึงสุขอนามัยที่พอเพียงและเป็นธรรมและยุติการขับถ่ายในที่โล่ง เนื่องแต่ยังมีปัญหาเก่ียวกับสุขลักษณะ
ของถังกักเก็บปฏิกูลจากส้วมครัวเรือน ที่พบว่าส่วนใหญ่ยังไม่ถูกต้องเป็นสาเหตุหนึ่งของการปนเปื้อนสิ่งปฏิกูลใน
แหล่งน้ าและสิ่งแวดล้อม (๓) เป้าประสงค์ที่ ๖.๓  น้ าเสียภาคชุมชน ภาคเกษตรกรรม และภาคอุตสาหกรรมใน
พ้ืนที่วิกฤติคุณภาพน้ า พื้นที่เขตควบคุมมลพิษ พ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดแหล่งท่องเที่ยว พ้ืนที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษ และพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก มีปริมาณน้ าเสียประมาณ ๕.๘๗ ล้านลูกบาศก์เมตร
ต่อวัน และได้รับการจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ จ านวน ๒.๗๐ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน หรือคิดเป็นร้อย
ละ ๔๖ (๔) เป้าประสงค์ที่ ๖.๔ ปัจจุบันการบริหารจัดการความต้องการใช้น้ าในด้านการเกษตร อุปโภคบริโภค 
อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และรักษาระบบนิเวศ หากเปรียบเทียบปริมาณและการใช้น้ าในภาพรวม ประเทศไทยยังไม่
ประสบปัญหา เรื่อง ความตึงเครียดด้านน้ า แต่หากกระจายรายพ้ืนที่สัดส่วนน้ าต้นทุนอาจไม่เท่ากัน เราจึงมีปัญหาด้านการ
บริหารจัดการน้ า (๕) เป้าประสงค์ที่ ๖.๕ กฎหมายที่ใช้ส าหรับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า คือ (ร่าง)
พระราชบัญญัติน้ าอยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ าแบบบูรณาการในระดับท้องถิ่น ระดับลุ่มน้ า และระดับประเทศ ด าเนินการโดยจัดท า
แผนงาน/โครงการและงบประมาณ บูรณาการร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (๖) เป้าประสงค์ที่ ๖.๖ ประเทศ
ไทยก าหนดเป้าหมายว่าภายในปีพ.ศ. ๒๕๖๗ จะมีการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าต้นน้ าที่เสื่อมโทรม ๔,๗๗๐,๐๐๐ ไร่ เพ่ือให้
ได้พ้ืนที่ป่าไม้อย่างน้อยร้อยละ ๔๐ ของพ้ืนที่ประเทศ แนวทางในการด าเนินงานปัจจุบัน คือ การอนุรักษ์และ
พัฒนาพื้นที่ป่าต้นน้ าเพื่อรักษาและเพ่ิมการกักเก็บน้ าตามธรรมชาติ บูรณาการเรื่องพ้ืนที่ชุ่มน้ าเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และวางแผนการใช้ที่ดินเพ่ือบริหารจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าระหว่างประเทศ 
นอกจากนี้ ไทยยังส่งเสริมการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศก าลังพัฒนาดังปรากฏใน เป้าประสงค์ที่ ๖.a ซ่ึงปี
พ.ศ. ๒๕๖๐ ประเทศไทยให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการ ด้านการชลประทาน ด้านเทคนิค และด้านการบริหาร
จัดการน้ า แก่ประเทศภูฏาน และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
แผนงานและมาตรการ 
    แผนและมาตรการที่ส าคัญที่ขับเคลื่อน SDG6 โดยมีหน่วยงานร่วมด าเนินการ คือ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงอุตสาหกรรม จ าแนกรายเป้าประสงค์ คือ (๑) เป้าประสงค์ ๖.๑  โครงการก่อสร้างพัฒนาประปาเมือง 
๑๓๔ แห่ง /ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านน้ าผิวดินและใต้ดิน ๓,๑๗๔ แห่ง / พัฒนาแหล่งน้ าบาดาลเพื่อ
สนับสนุนน้ าดื่มสะอาดให้โรงเรียนทั่วประเทศ ๕๘๗ แห่ง / พัฒนาแหล่งน้ าบาดาลเพ่ือสนับสนุนประปาหมู่บ้าน ๑,๒๘๗ 

การด าเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทยเป้าหมายที่ ๖ ในเชิงลึก 



แห่ง (๒) เป้าประสงค์ ๖.๒ โครงการส่งเสริมการจัดการสิ่งปฏิกูลเพ่ือลดการปนเปื้อนสู่แหล่งน้ าและผลกระทบ
ต่อสุขภาพ / โครงการพัฒนาส้วมสาธารณะไทย / โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัย
สิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๓) เป้าประสงค์ที่ ๖.๓ โครงการปรับปรุงฟื้นฟูระบบบ าบัดน้ าเสีย
ในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ กาฬสินธุ์ นครปฐม ภูเก็ต / มาตรการตรวจก ากับดูแลโรงงานอุตสาหกรรม จ านวน 
๑๐,๐๐๐ โรงงาน พบการปล่อยน้ าเสีย ๒,๑๕๙ โรงงาน (๔) เป้าประสงค์ที่ ๖.๔ โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา
แหล่งน้ าและบริหารจัด การน้ า ๕๔๐ แห่ง ประชาชนได้รับประโยชน์ ๑๖๙,๐๐๐ ครัวเรือน / มาตรการเพิ่มน้ า
ต้นทุน โดยพัฒนาปรับปรุงระบบชลประทาน ๑๑ แห่ง / พัฒนาแหล่งน้ าบาดาลเพ่ือการเกษตรในพ้ืนที่ประสบภัย
แล้ง ๑,๕๖๗ แห่ง / โครงการก่อสร้างแหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน ๔๖,๙๖๗ บ่อ / โครงการพัฒนาเพ่ือ
การอนุรักษ์ดินและน้ า ๒๓๔ แห่ง (๕) เป้าประสงค์ที่ ๖.๕ จัดท า/เสนอ (ร่าง) พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. 
... (อยู่ระหว่างการพิจารณาของ สนช.) / จัดท าแผนบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ๒๕ ลุ่มน้ า (๖)
เป้าประสงค์ที่ ๖.๖ อยู่ระหว่างด าเนินการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าของประเทศไทย / 
แผนบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ฟ้ืนฟูป่าต้นน้ า ๑๐,๐๐๐ ไร่ (๗) เป้าประสงค์ที่ ๖.a ให้ความ
ช่วยเหลือทางวิชาการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ด้านชลประทาน ด้านวิชาการและเทคนิคแก่ประเทศ
ภูฏาน, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ (๘) เป้าประสงค์ที่ ๖.b พัฒนาคุณภาพระบบบริการ
อนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental Health Accreditation : EHA)  
ความพยายามด าเนินการอย่างครอบคลุมโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง  
    กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด าเนิน 
การตามแผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศในการสนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้าน
ทรัพยากรน้ าจัดหาน้ าสะอาดเพ่ืออุปโภคบริโภค จัดหาน้ าเพ่ือการเกษตรและอุตสาหกรรมเพ่ือรักษาระบบนิเวศ 
พัฒนาแหล่งน้ าในแต่ละลุ่มน้ า จัดการคุณภาพน้ าในแม่น้ าสายหลัก ฟ้ืนฟูป่าต้นน้ าที่สมบูรณ์ และลดความเสียหายจาก
อุทกภัยของชุมชนเมืองในเขตเศรษฐกิจ ผลจากการด าเนินการประชาชนเข้าถึงน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภค  
มีความม่ันคงด้านน้ า และคุณภาพน้ าสายหลักอยู่ในเกณฑ์พอใช้ ดังนั้นจึงต้องด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์น้ า
ต่อไปอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์
อนามัยสิ่งแวดล้อม และแผนแม่บทการจัดการส้วมและสิ่งปฏิกูลของประเทศไทยเพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง ป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพ เช่น โครงการส่งเสริม 
การจัดการสิ่งปฏิกูลเพ่ือลดการปนเปื้อนสู่แหล่งน้ าและลดผลกระทบต่อสุขภาพ 
ตัวอย่างและแนวปฏิบัติที่ดี 

โครงการอ่างเก็บน้ าห้วยแก้ว พร้อมระบบส่งน้ า 
เป้าประสงค์ที่ ๖.๔ ๖.๕ ๖.๖ และ ๖.b 

 
    เนื่องด้วยราษฎรหมู่บ้านร่มโพธิ์ทองและหมู่บ้านใกล้เคียง ในพื้นที่ต าบลแม่แฝกหมู่ที่ ๓ ๔ ๙ และ ๑๑ 
ต าบลแมแ่ฝก อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน ๔ หมู่บ้าน ๙๕๐ ครัวเรือน มีพ้ืนที่การเกษตรเป็น
จ านวนมากแต่ไม่สามารถท าการเกษตรได้ ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากบริเวณพ้ืนที่ดังกล่าวขาดแคลนแหล่ง
กักเก็บน้ า ท าให้ปริมาณน้ าในฤดูฝนไหลลงสู่พ้ืนที่ลุ่มตอนล่าง ส่งผลท าให้ในช่วงฤดูแล้งได้รับความเดือดร้อน
ขาดแคลนน้ าในการอุปโภค–บริโภค และน้ าเพ่ือการเกษตรส าหรับพืชใช้น้ าน้อย องค์การบริหารส่วนต าบล 



แม่แฝก จึงขอรับการสนับสนุนแหล่งน้ าเพ่ือให้ในการท าเกษตร  

    กรมทรัพยากรน้ าด าเนินการสร้างอ่างเก็บน้ าห้วยแก้ว และระบบส่งน้ าที่สามารถกักเก็บไดม้ากถึง 
๒,๑๘๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ส่งน้ าได้ระยะความยาวกว่า ๑๒ กิโลเมตร พร้อมเข้าเผยแพร่ความรู้ให้ชาวบ้านใน
พ้ืนที่ จนพวกเขาเข้มแข็งจากการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ า 
    โครงการก่อสร้างและพัฒนาระบบกระจายน้ าห้วยแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ มีเกษตรกรรวมกลุ่มในการบริหาร
จัดการน้ าในพ้ืนที่ของตนอย่างเข็มแข็ง และมีการแบ่งปันน้ าส่วนที่เหลือให้หมู่บ้านข้างเคียงท าให้มีรายได้
เพ่ิมข้ึน โดยเกษตรกรบางรายมีรายได้ถึงปีละกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี ในพ้ืนที่ท าการเกษตรประมาณ ๒๐ ไร่ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ความคืบหนา แนวโนม และความทาทาย 
    จากการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานในครัวเรือนของประเทศไทยตลอดระยะเวลา ๑๐ ปี พบว่า ครัวเรือนของ
ไทยมีสัดส่วนค่าพลังงานกับรายได้อยู่ที่ ร้อยละ ๒๐-๓๐  นั้นหมายความว่า ทุกรายได้ ๑๐๐ บาท จะมีค่าใช้จ่าย
ด้านพลังงานประมาณ ๒๐ -๓๐ บาท ซึ่งคือตัวชี้วัดหนึ่งของการใช้พลังงานในครัวเรือนของประเทศไทย  
อย่างไรก็ตาม ในระยะเวลาช่วง ๑๐ ปี ที่ผ่านมา ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเพ่ิมข้ึนจาก ๑,๔๓๔ บาทต่อเดือนต่อ
ครัวเรือน ในปี ๒๕๔๙ เป็น ๒,๓๗๗ บาท ต่อเดือนต่อครัวเรือน ในปี ๒๕๕๗ (ข้อมูลจากส านักงานสถิติแห่งชาติ)  
การประหยัดพลังงานหรือการน าเอาพลังงานทดแทนมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดจึงมีผลกระทบเชิงบวกกับ
ครัวเรือนในภาคการเกษตรของไทยเป็นอย่างมาก อีกทั้งจากการด าเนินงานที่ผ่านมาท าให้เกิดกลุ่มผู้ประกอบการ
ท้องถิ่นท่ีผลิตเทคโนโลยีพลังงานในระดับชุมชนเพ่ือจ าหน่ายเพ่ิมมากข้ึนและเริ่มกระจายตัวออกไป ท าให้
ประชาชนที่สนใจจะลดการใช้พลังงานหรือหันมาใช้พลังงานทดแทนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีนั้นๆ ได้สะดวกขึ้น 
นอกจากนี้ ระบบ Social Network ในปัจจุบันก็ส่งผลบวกกับการหาซื้อเทคโนโลยีพลังงานทดแทนได้ง่ายขึ้น 
และประชาชนทั่วไปสามารถสื่อสารด้วยกันได้ สิ่งเหล่านี้ส่งผลให้การกระจายตัวของการส่งเสริมเทคโนโลยี
พลังงาน และองค์ความรู้ด้านพลังงานสามารถเผยแพร่ไปได้ในวงกว้างและด้วยตัวของเองในระดับที่ดีระดับหนึ่ง 
อย่างไรก็ตาม ต้องอาศัยแรงกระตุ้นจากพลังงานจังหวัด ที่จะคอยกระตุ้นเตือนให้เกิดการขับเคลื่อนประเด็น 
ด้านพลังงานในพ้ืนที่ และเป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างชุมชนกับชุมชนอื่นๆ ก่อให้เกิดการถ่ายเทองค์ความรู้ด้าน
พลังงานต่อไป ความท้าทายหรือแนวโน้มการด าเนินงานคือการส่งเสริมการลดการใช้พลังงานในภาคการผลิตหรือ
แปรรูปผลผลิตจากการเกษตรหรือที่เราเรียกว่าผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น วิสาหกิจชุมชนที่น าผลผลิตจากการเกษตร
มาแปรรูปเป็นอาหารหรืออุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ การแปรรูปเหล่านี้ยังต้องอาศัยการใช้พลังงาน เช่น ทอด นึ่ง ต้ม 
กวน อบ ย้อม เป็นต้น จากการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นพบว่าการใช้พลังงานเหล่านี้มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ ๓-๓๐ 
ของต้นทุนการผลิตทั้งหมด นอกจากนี้ เมือ่พิจารณาข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐  
กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ขึ้นทะเบียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการแปรรูปและผลิตภัณฑ์อาหาร ๑๑,๓๕๙ แห่ง และ 
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ๒,๓๖๓ แห่ง ซ่ึงหากจ านวนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน หันมาสนใจที่จะปรับเปลี่ยนกระบวนการ
ผลิต ยังมีโอกาสอีกมากที่จะได้รับประโยชน์จากการประหยัดพลังงานของประเทศชาติ รวมทั้งก่อให้เกิดการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน กระตุ้นการขยายตัวของยอดขาย ซึ่งส่งผลให้เกิด
การขยายตัวทางเศรษฐกิจฐานล่างของประเทศ เพ่ิมการจ้างงาน รวมถึงสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนในท้องถิ่น
ให้รู้รักษ์พลังงาน  ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานในระดับชุมชนที่
เหมาะสม  
แผนงานและมาตรการ 
    มาตรการต่อไปของกระทรวงพลังงานคือ 
    - การสร้างคน โดย ยกระดับอาสาสมัครพลังงานชุมชน ให้สามารถเป็นกลไกการขับเคลื่อนหลักในประเด็น
เรื่องของพลังงานในเชิงพ้ืนที่ ปัจจุบัน อาสาสมัครพลังงานออกเป็น ๗ ประเภทคือ บ้านต้นแบบด้านพลังงาน 
วิทยากรพลังงานชุมชน นักวางแผนพลังงานชุมชน ช่างพลังงานชุมชน นักวิจัยพลังงานชุมชน นักสื่อสารพลังงาน
ชุมชน และ นักจัดการองค์ความรู้ด้านพลังงานชุมชน  

การด าเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทยเป้าหมายที่ ๗ ในเชิงลึก 



    - การสร้างกลไกการบริหารจัดการพลังงานอย่างครบวงจรในชุมชนตนเองหรือระหว่างชุมชนกับชุมชน คือ 
ผู้ใช้ – ผู้ผลิต –ผู้จ าหน่าย ในลัษณะเป็นเครือข่ายซึ่งกันละกัน 
    - ผลักดันให้ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนการพัฒนาด้านพลังงานประจ าชุมชน 
    - ส่งเสริมให้มีสถาบันบ่มเพาะความรู้ด้านพลังงานชุมชน 
    - จัดท ามาตรฐานการตรวจวัดการใช้พลังงานในกลุ่มที่มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน แล้วมอบตราสัญลักษณ์ 
“ผลิตภัณฑ์ชุมชน ลดใช้พลังงาน” เพ่ือเป็นการแสดงถึงความสามารถในการลดการใช้พลังงานในการแปรรูป 
ลงได้ สิ่งนี้จะน าไปสู่ การสร้างเอลักษณ์ของผลิตภัณฑ์และความแตกต่างในตลาด ท้ายสุดคือการกระจายองค์
ความรู้ด้านพลังงานผ่านตัวผลิตภัณฑ์ชุมชนต่างๆ  
ความพยายามด าเนินการอยางครอบคลุมโดยไมทิ้งใครไวขางหลัง  
     ในโครงการการวางแผนพลังงานชุมชน สิ่งที่ส าคัญที่สุดคือการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการด าเนินงาน
ซึ่งเราแบ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการและก าหนดบทบาทไว้ดังนี้ 
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง บาทบาทและหน้าท่ี ผลได้ผลเสีย 

คนในชุมชน ผู้น าทางการ ผู้ประสานงานในชุมชน 
ประชาสัมพันธ์โครงการ 
ร่วมท าแผนพลังงาน 
พิจารณาเรื่องงบประมาณการสานต่องาน
ในอนาคต 

มีโครงการทางด้านพลังงาน 
ได้ผลงานกับทางการและลูกบ้าน 
ผู้ปฏิบัติตามแผนและตรวจสอบ 

ผู้น าท่ีไม่เป็นทางการ/
พ่อบ้านท่ัวไป 

ผู้ประสานงานในชุมชน 
ร่วมท าแผนพลังงาน 

ได้ความรู้เรื่องพลังงาน 
สร้างอาชีพ 
ได้พบปะแลกเปลี่ยน 
ผู้ปฏิบัติตามแผนและตรวจสอบ 

แม่บ้าน ให้ข้อมูลค่าใช้จ่ายทางด้านพลังงาน 
ร่วมท าแผนพลังงาน 

ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน 
ได้พบปะแลกเปลี่ยน 
ผู้ปฏิบัติตามแผน 

เยาวชน การรณรงค์ในพ้ืนท่ี 
การเก็บข้อมูลในพ้ืนท่ี 

ได้เรียนรู้เรื่องพลังงาน  
มีบทบาทต่อไปในอนาคต 

การศึกษา/ครู ผู้ประสานงานในชุมชนและตัวเยาวชน 
แหล่งรวบรวมและกระจายความรู้ความรู้
ในชุมชน 
ร่วมท าแผนพลังงาน 

หลักสูตรพลังงาน 
 

ราชการในพ้ืนท่ี สนับสนุนแนวคิดและให้ก าลังใจ สามารถสอดแทรกงานใหม่ๆกับ
กลุ่มหรือคณะท างานพลังงานได้ 

ผู้ด าเนิน
โครงการ 

 คอยประสานงานและจัดหาองค์ความรู้
รวมถึงกระตุ้นให้เกิดกิจกรรม 
จัดสรรงบประมาณด าเนินการ 
ให้ค าท่ีปรึกษา 

ได้ผลงาน 
เป็นที่รู้จักในชุมชน 
 

 



 

ตัวอยางและแนวปฏิบัติที่ดี 

วิสาหกิจชุมชนสวนกล้วยอู่ทอง หมู่ที่ ๑๔ ต าบลจรเข้สามพัน อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  

เป้าประสงค์ที่ ๗.๒  

 

วิสาหกิจชุมชนสวนกล้วยอู่ทอง หมู่ที่ ๑๔ ต าบลจรเข้สามพัน อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน ที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือรวมกลุ่มกันแปรรูปวัตถุดิบพืชอาหารที่มีในชุมชน เช่น การแปรรูปและผลิตภัณฑ์
อาหาร ได้แก่ ข้าวเกรียบรสต่างๆ ข้าวแต๋น เป็นต้น เดิมก่อนที่พลังงานจังหวัดสุพรรณบุรีเข้าไป จะมีการแปรรูป 
โดยการตากแดดปกติ ไม่มีโรงเรือนปิดคลุม ใช้เวลา ๓-๔ วัน หากเป็นฤดูฝนก็จะไม่สามารถตากข้าวเกรียบได้ 
หรือถ้าตากความเสียหายที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ที่ได้จะเสียหายกว่าร้อยละ ๓๐ เนื่องจากมีความชื้นสูงท าให้ขึ้นรายได้
ง่าย หากมียอดสั่งซื้อมากต้องใช้แก๊สหุงต้มช่วยอบให้แห้ง ซึ่งจะท าให้สิ้นเปลืองพลังงานและเพ่ิมต้นทุนการผลิต 

หลังจากเข้าร่วมโครงการฯ และมีการใช้งานของระบบอบแห้งแสงอาทิตย์แล้ว มีผลของการด าเนิน
โครงการคือ (๑) เกิดผลกระลดระยะเวลาการตากจากเดิม ๓-๔ วัน เป็น ๑-๒ วัน เพ่ิมคุณภาพผลิตภัณฑ์  
แผ่นข้าวเกรียบเรียบเนียนไม่แตก ถูกหลักโภชนาการลดฝุ่นและแมลงจากการตาก (๒) ลดต้นทุนในกระบวนการ
ผลิตจากความเสียหายที่ลดลงร้อยละ ๕ คิดเป็นเงิน ๘๖,๔๐๐ บาทต่อปี (เฉลี่ย ๑,๘๐๐ บาท/รอบ ด าเนินการ  
๔ รอบต่อเดือน ๔๘ รอบต่อปี) (๓) ลดการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต (LPG) ได้ประมาณ ๒๔๐ ถังต่อปี หรือ 
เท่ากับ ๙๑,๒๐๐ บาท/ปี (๔) ควบคุมปริมาณผลผลิตได้ดี เดิมผลิตได้ ๒๐๐ กิโลกรัมต่อเดือน ปัจจุบัน สามารถ
ผลิตแผ่นข้าวเกรียบแห้งได้ ๑,๐๐๐ กิโลกรัมต่อเดือน (ด าเนินการ ๔ รอบต่อเดือน) นั้นหมายถึงเพ่ิมการผลิตได้
ร้อยละ ๕๐๐  เมื่อมีความม่ันคงในเรื่องปริมาณผลิตภัณฑ์สามารถขยายได้ตลาดได้มากขึ้น รวมถึงขยายฐาน
สมาชิกได้เพ่ิมข้ึนจากเดิม ๑๖ ครัวเรือนเป็น ๒๙ ครัวเรือน การจ้างงานในชุมชนก็เพ่ิมข้ึนตาม จากเดิม ๔ คน 
เป็น ๑๐ คน (๕) สามารถต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย อาทิ กล้วยตาก ข้าวแต๋น มะเขือเทศอบแห้ง  
เป็นต้น (๖) สามารถน าแนวคิดและหลักการท างานในการควบคุมอุณหภูมิและความชื้น ที่ได้จากการใช้งานโรง
อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบปลูกพืชในโรงเรือน (๗) เกิดการเชื่อมโยงเครือข่าย
กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร โดยเป็นต้นแบบและเป็นสถานที่ในการศึกษาเรียนรู้ให้กับกลุ่มอื่นๆ 
ในการพัฒนาการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ความคืบหนา แนวโนม และความทาทาย  
    ส าหรับการด าเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในเชิงลึกของเป้าหมายที่ ๑๑ มีประเด็นส าคัญเพ่ือรายงาน
จ านวน ๓ ประเด็น ได้แก ่๑. การลดจ านวนผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ๒. การยกระดับการขนส่งให้สามารถ
รองรับผู้ใช้งานได้ทุกกลุ่ม (Universal Design) และ ๓. การจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชนเพ่ือ 
การพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้  
    ๑. การลดจ านวนผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ได้แก่ โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนตามแนว
ทางการจัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (Community Based Disaster Risk Management : 
CBDRM) ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงระดับพ้ืนที่ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับ “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” “กรอบการด าเนินงานเซนไดเพ่ือการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๗๓” และ “แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ” จึงได้พัฒนาระบบการป้องกัน การ
เตรียมความพร้อม และการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ชุมชน ภายใต้ “โครงการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนตามแนว
ทางการจัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (Community Based Diaster Risk Management : CBDRM)” 
ที่ได้ด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ จนถึงปัจจุบัน รวมชุมชนที่ได้ด าเนินโครงการไปแล้วกว่า 
๑๒,๐๐๐ ชุมชน โดยในปี ๒๕๖๑ จะได้ด าเนินการในอีก ๙๗๕ ชุมชน ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการให้
คนในชุมชนพ้ืนที่เสี่ยงภัยมีความตระหนักถึงศักยภาพของตน และมุ่งม่ันที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็งด้วยการมี 
ส่วนร่วมในการคิด วางแผน ด าเนินการเพื่อลดความเสี่ยงภัยและป้องกันภัย รวมทั้งฟ้ืนฟูสภาพความเสียหายให้กลับ
สู่สภาวะปกติได้รวดเร็ว 
    ๒. การยกระดับการขนส่งให้สามารถรองรับผู้ใช้งานได้ทุกกลุ่ม (Universal Design) ได้แก่ โครงกำรศึกษำ 
ส ำรวจ เพื่อกำรประเมินและให้ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงโครงสร้ำงพื้นฐำนกำรขนส่งสำธำรณะเพื่อคน
พิกำร เด็ก และผู้สูงอำยุ โดยกระทรวงคมนำคมซ่ึงได้ด าเนินโครงกำรศึกษำ ส ำรวจ เพื่อกำรประเมินและให้
ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงโครงสร้ำงพื้นฐำนกำรขนส่งสำธำรณะเพื่อคนพิกำร เด็ก และผู้สูงอำยุ เพ่ือส ารวจ
โครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธารณะของกระทรวงคมนาคม และขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งระบบการ
ขนส่งทางน้ า ทางบก ทางราง และทางอากาศ ให้ครอบคลุมทั่วทุกภาคของประเทศ และน าผลการส ารวจมาศึกษา 
วิเคราะห์ ให้ข้อเสนอแนะ และปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานการขนส่งสาธารณะอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรมต่อไป 
ซึ่งโครงการดังกล่าวมีระยะเวลาด าเนินการ ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑) ดังนี้ (๑) ปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ด าเนินการในกรุงเทพมหานคร จังหวัดปริมณฑล และจังหวัดภาคตะวันออก ที่ได้รับคัดเลือก 
จ านวน ๙ จังหวัด (๒) ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ด าเนินการในจังหวัดภาคตะวันตกและภาคใต้ ที่ได้รับ
คัดเลือก จ านวน ๑๐ จังหวัด โดยมีพ้ืนที่ต้นแบบ คือ พ้ืนที่ท่าเรืออ่าวฉลองและท่าเทียบเรือมารีน่า จังหวัดภูเก็ต 
(๓) ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ด าเนินการในจังหวัดภาคเหนือและภาคกลาง ที่ได้รับคัดเลือก จ านวน ๑๕ 
จังหวัด โดยมีพ้ืนที่ต้นแบบ คือ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย และ (๔) ในปีงบประมำณ พ.ศ. 
๒๕๖๑ จะด าเนินการในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ได้รับคัดเลือกจ านวน ๑๐ จังหวัด ส าหรับแนวโน้ม
และควำมท้ำทำยของเรื่องดังกล่าวได้แก่ การกระจายความเจริญและการพัฒนาต่าง ๆ ส่งผลให้ความเป็นเมือง 
(Urbanization) มีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ท าให้เกิดแหล่งที่อยู่อาศัยใหม่บริเวณชานเมืองและปริมณฑล 
และเกิดความต้องการในการเดินทางเพ่ิมมากข้ึน ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศไทย 
ที่ในอนาคตจะมีผู้สูงอายุเพ่ิมมากขึ้น (Aging society) ซึ่งต้องพ่ึงพิงการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ / ระบบ
ขนส่งมวลชนมากขึ้น ดังนั้น การยกระดับการขนส่งให้สามารถรองรับผู้ใช้งานได้ทุกกลุ่ม (Universal Design / 
Transport for all) เพ่ือให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวก (Accessibility) โดยการ
ปรับปรุง ออกแบบ และพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการให้บริการการขนส่งสาธารณะ รวมทั้ง 
การบริหารจัดการที่เก่ียวข้อง เพ่ือรองรับและอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุ คนพิการ และเด็ก ได้อย่างทั่วถึง

การด าเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทยเป้าหมายที่ ๑๑ ในเชิงลึก 



และเท่าเทียม (Inclusive) จึงมีความส าคัญ ซ่ึงปัจจัยท่ีจะน ำไปสู่ควำมส ำเร็จคือ การได้รับความร่วมมือจาก 
ทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนโครงการไปสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง และครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศ  
    ๓. โครงการการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ของกระทรวงทรัพยำกร 
ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ซ่ึงไดม้ีการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน ครอบคลุมทั้งในระดับประเทศและ
ระดับภูมิภาคอาเซียน โดยการด าเนินงานในระดับประเทศ ได้แก่ ๑) จัดให้มีระบบบริหารจัดการ เช่น  
แนวทางการขับเคลื่อน การจัดการพ้ืนที่สีเขียวอย่างยั่งยืน แผนแม่บทการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน ๒) ส่งเสริม
ให้มีมาตรการจูงใจ เช่น การประกวดรางวัลเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ๓) จัดท ามาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมเมือง
และชุมชน เช่น อัตราส่วนพื้นที่สีเขียวในชุมชนเมือง ๔) จัดท าเมืองต้นแบบ (Model Cities) และศูนย์เรียนรู้ 
ส่วนการด าเนินงานในระดับภูมิภาคอาเซียน มีส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็น
หน่วยประสานงานกลางของประเทศไทย (National Focal Point) ในคณะท างานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่
ยั่งยืน (ASEAN Working Group on Environmentally Sustainable Cities: AWGESC) โดยมีการด าเนินงาน
ภายใต้แผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ในหัวข้อ “เมืองที่มีความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม” นอกจากนี้
ยังมีการด าเนินงานด้านเครือข่ายการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนตามแผนยุทธศาสตร์อาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ค.ศ. 
๒๐๑๗ – ๒๐๒๕ (ASEAN Strategic Plan on Environment (ASPEN) ๒๐๑๗ – ๒๐๒๕)  โครงการสร้างความ
ร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศ +๓ (จีน เกาหลี ญี่ปุ่น) ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบต่าง 
ๆ เช่น การจัดสัมมนา และการศึกษาดูงาน โดยมีหลักการในการสร้างเครือข่าย การมีส่วนร่วมของประชาชน การ
จัดท าระบบฐานข้อมูล และเชื่อมโยงการด าเนินงานในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับสากล 
แผนงานและมาตรการ 
    ๑. การลดจ านวนผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ เพ่ือให้ประชาชนที่อยู่ในชุมชนพ้ืนที่เสี่ยงภัยซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมาย 
สามารถเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมและมีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติ ควรมี 
การก าหนดห้วงระยะเวลาด าเนินโครงการให้สอดคล้องกับสภาพภูมิสังคมและบริบทของชุมชน ขนบธรรมเนียม 
วัฒนธรรม ประเพณีต่าง ๆ รวมทั้งความต้องการของประชาชนที่อยู่ในพื้นท่ีนั้น  
     ๒. การยกระดับการขนส่งให้สามารถรองรับผู้ใช้งานได้ทุกกลุ่ม (Universal Design) จะไดน้ าผลการด าเนินงานที่
ได้ทั้งหมดน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพ่ือผลักดันให้มาตรฐานและแบบรายละเอียด (Detailed design) ที่ได้  
เป็นกฎหมายเพ่ือให้มีผลบังคับใช้ต่อไป เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านการขนส่งและการเดินทาง  
ให้ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกวัย ได้รับความสะดวกและสามารถเข้าถึงการบริการต่าง ๆ ของรัฐ รวมทั้งกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและสังคมต่าง ๆ ได้  
     ๓. ในการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืนประสบปัญหาและความท้าทาย อาทิ ๑) การจัดให้มีระบบ
ฐานข้อมูลการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ทันสมัย และสามารถใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหาร ๒) การบูรณาการ 
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ เพ่ือให้มีการบริหารจัดการไปในทิศทางเดียวกัน และ ๓) การที่
ภาครัฐมีนโยบายเร่งด่วนเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์พื้นที่อย่าง
กว้างขวาง ซึ่งส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนดั้งเดิมในพ้ืนที่ 
ควำมพยำยำมด ำเนินกำรอย่ำงครอบคลุมโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้ำงหลัง  
    ในด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการลดจ านวนผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ได้ม ี
การด าเนินการกับกลุ่มเป้าหมายภาคประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชน / หมู่บ้านพ้ืนที่เสี่ยงภัย ให้มกีารเตรียม 
ความพร้อมในการรับมือกับภัยพิบัติในเบื้องต้น จึงเป็นตัวอย่างของการน าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนลงสู่ระดับ
พ้ืนที่ / ท้องถิ่น โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ได้ผลักดันให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและคณะกรรมการหมู่บ้านน าโครงการดังกล่าวไปบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นและหมู่บ้านด้วย เพื่อให้
ชมุชนมีการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติด้วยตนเองได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ หน่วยงานทุกภาคส่วน อาทิ 
หน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย สภากาชาดไทย กระทรวงสาธารณสุข หน่วยงาน



องค์กรสาธารณกุศล มูลนิธิ หน่วยงานภาคเอกชน หน่วยงานภาค NGO และอาสาสมัครที่มีภารกิจที่เก่ียวข้องกัน
เป็นเครือข่ายอีกด้วย 
     ในเรื่องการยกระดับการขนส่งให้สามารถรองรับผู้ใช้งานได้ทุกกลุ่ม (Universal Design) ไดมี้กำรส ำรวจ
ตรวจสอบการเข้าถึงการให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานการขนส่งสาธารณะ ๓ แบบ  คือ ๑) การเข้าถึงสถานี 
(Accessibility) ๒) การให้บริการภายในสถานี (Operation and management) และ ๓) การให้บริการของ
เจ้าหน้าที่ (Operators and staff) โดยใช้แบบส ารวจ (Checklist) ในพ้ืนที่ จากนั้นจะจัดส่งเล่มผลกำรศึกษำ
ฉบับสมบูรณ์ พร้อมด้วยแบบแปลนมาตรฐาน แบบตรวจสอบ (Checklist) หลักเกณฑ์และแบบมาตรฐาน (Standard 
Drawing) และแบบรายละเอียด (Detailed Design) เพ่ือเป็นแนวทางให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการก่อสร้าง
โครงสร้างและสิ่งอ านวยความสะดวกพ้ืนฐาน ส าหรับคนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุ ต่อไป      
ตัวอย่ำงและแนวปฏิบัติที่ดี 

บ้านท่างาม หมู่ที่ ๗ ต าบลท่างาม อ าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ในด้านการลดจ านวนผู้ได้รับผลกระทบจากภัย
พิบัต ิตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนตามแนวทางการจัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน 

เป้าประสงค์ที่ ๑๑.๕ และ ๑๑.b 

     
    โครงการดังกล่าวเป็นการป้องกันภัยเชิงรุกแบบไม่ใช้โครงสร้าง โดยเป็นการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับ
สภาพความเสี่ยงภัยและการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติ โดยสร้างองค์ความรู้ให้แก่คนในชุมชน / หมู่บ้าน 
ในการคิด วางแผน และด าเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้วยตนเอง เพ่ือช่วยลดหรือถ่ายโอน 
ความเสี่ยง เป็นกำรสร้ำงทัศนคติ “กำรเป็นผู้ให้มำกกว่ำผู้รับ” กล่าวคือ คนในชุมชนพ้ืนที่เสี่ยงภัยมี 
ความร่วมมือกันในการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติก่อนที่หน่วยงานภาครัฐ / หน่วยงานอื่นๆ จะเข้ามาให้
ความช่วยเหลือ และหากประสบภัยแล้ว ชุมชนก็สามารถฟ้ืนตัวได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ภายใต้หลัก 
การรู้รับ ปรับตัว และฟื้นคืนกลับ (Resilience) ทั้งนี้ มีชุมชนต้นแบบอยู่ที่บ้ำนท่ำงำม หมู่ที่ ๗ ต ำบลท่ำ
งำม อ ำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ได้ด าเนิน 
การให้ความรู้แก่ผู้น าชุมชนและประชาชนในพื้นที ่ในการเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติตามหลักการ CBDRM โดย
ชุมชนบ้านท่างาม หมู่ที่ ๗ ได้จัดตั้งคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดท าแผนป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย  การเฝ้าระวังและการแจ้งเตือนภัย และฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๔ 
และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้มีการฝึกอบรมทบทวนตามหลักการดังกล่าว พร้อมจัดตั้งศูนย์เตรียมพร้อม
ป้องกันภัยประจ าชุมชน / หมู่บ้าน ทั้งนี้ บ้านท่างามมีประชากรอาศัยอยู่ทั้งสิ้น ๓๘๗ คน ส่วนใหญป่ระกอบ
อาชีพรับจ้าง รองลงมาคืออาชีพเกษตรกร ชุมชนบ้านท่างามเป็นพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย โดยเฉพาะเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
– ๒๕๕๔ ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเป็นอย่างมาก ท าให้ประชาชนในชุมชนเกิดการเรียนรู้ / ปรับตัว สู้กับภัย
พิบัติอย่างมีส่วนร่วม เกิดการประสำนควำมร่วมมือกับท้องถิ่น (อบต. ท่างาม) เป็นอย่างดี ซึ่งนับเป็นเอกลักษณ์
ทีชุ่มชนและท้องถิ่นมีความสามัคคีกลมเกลียวกัน นอกจากนี้ยังมีกลุ่มคนจิตอาสาและภำคีเครือข่ำยในการร่วมคิด ร่วม
วางแผน และร่วมด าเนินการ เช่น ส ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดสิงห์บุรี สภำกำชำดไทย 
ชลประทำนจังหวัดสิงห์บุรี ส ำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี ฯลฯ ท าให้ชุมชน
บ้านท่างามเกิดความเข้มแข็งในหลายด้าน และยังมีการน าภูมิปัญญาชาวบ้านมาใช้บริหารจัดการภัยพิบัติอย่างมี
ส่วนร่วม รวมทั้งมีการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการด ารงชีวิตของประชาชน โดยได้หยิบยก
เป็นวิสัยทัศน์ในการพัฒนาต าบล นอกจากนี้ อบต.ท่างาม ยังได้มีการปรับภูมิทัศน์ของสถานที่ให้พร้อมเป็น “ศูนย์
พักพิงชั่วคราว” ของคนในชุมชนเพ่ือเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติด้วย 



ความคืบหนา แนวโนม และความทาทาย  
    ประเทศไทยมีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกับประชาคม
โลก โดยมีการจัดท าแผนขับเคลื่อนเป้าหมายต่าง ๆ ในระยะ ๒๐ ปี ส าหรับแผนขับเคลื่อนการผลิตและ 
การบริโภคท่ียั่งยืน ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) หน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นกรอบในการพัฒนา
และด าเนินงานให้บรรลุเป้าประสงค์และตัวชี้วัดที่ตั้งไว้ รวมทั้งได้มีการพัฒนาแผนปฏิบัติการ ๕ ปี ว่าด้วย 
การผลิตและบริโภคท่ียั่งยืนตามกรอบการด าเนินงานระยะ ๑๐ ปี ว่าด้วยแบบแผนการผลิตและการบริโภค 
ที่ยั่งยืน ซึ่งพัฒนาโดยอ้างอิงข้อมูลเป้าหมาย ตัวชี้วัด วิธีติดตามและประเมินผล ภายใต้แผนขับเคลื่อนการผลิต
และการบริโภคท่ียั่งยืน ๒๐ ปี โดยผลจากการประเมิน วิเคราะห์กิจกรรมการด าเนินงาน และระบบตรวจติดตาม 
ด้านการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืนของประเทศไทย พบว่า ประเทศไทยมีการด าเนินงานในระดับดีมาก 
ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีการจัดท าแนวคิดดังกล่าวมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐  
และขับเคลื่อนการด าเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  
การด าเนินงานด้านการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืนของประเทศไทยในระดับดี เช่น การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  
ซ่ึงมีการก าหนดนโยบายและแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ/ การก าหนดยุทธศาสตร์ที่ค านึงถึง 
ขีดความสามารถในการรองรับที่สมดุลกับนักท่องเที่ยว รวมทั้งมีการก าหนดระยะฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว  
โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบมีการจัดท าหลักเกณฑ์ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมาใช้ในการพัฒนาการท่องเที่ยว
และมุ่งเน้นการพัฒนาพื้นที่และชุมชนในมิติเศรษฐกิจและสังคมเป็นหลัก การให้ข้อมูลกับผู้บริโภค โดยมี 
การจัดท าฉลากด้านสิ่งแวดล้อมทั้ง ๔ ประเภท ส่วนการผลิตอาหารอย่างยั่งยืน มีการน าระบบรับรองการปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดีและเกษตรอินทรีย์มาใช้เป็นหลักในการด าเนินงาน และมีการจัดท าตราสัญลักษณ์เพ่ือสร้าง 
ความมั่นใจให้กับผู้บริโภค ขณะที่การด าเนินการในระดับปานกลางซึ่งต้องมีการพัฒนา ได้แก่ วิถีชีวิตและ
การศึกษาอย่างยั่งยืน ที่มีการส่งเสริมวิถีชีวิตยั่งยืนภายใต้หลักการเศรษฐกิจพอเพียงและถูกน าไปประยุกต์ใช้ใน
หลายระดบั โดยเฉพาะระดับนโยบายเชิงกลยุทธ์ แต่ในระดับปฏิบัติประชาชนยังต้องมีการรณรงค์สร้างความรู้และ
ต้นแบบอย่างต่อเนื่อง ขณะที่กรอบงานด้านการศึกษายังไม่มีการน าไปปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรม แม้ว่าจะม ี
การก าหนดไว้ในแผนการศึกษาแห่งชาติ ๒๐ ปีส่วนการก่อสร้างอาคารอย่างยั่งยืน มีการพัฒนามาตรฐานแนวทางใน
การออกแบบและก่อสร้างในหลายหน่วยงานแต่การบูรณาการการท างานร่วมกันยังมีไม่มาก ซึ่งจะต้องมี 
การผลักดันการด าเนินงานดังกล่าวให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 

แผนงานและมาตรการ 
    ประเทศไทย โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการบูรณาการ พัฒนา และด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือขับเคลื่อน 
การผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืนให้บรรลุเป้าหมาย อาทิ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดท า 
แผนส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ระยะที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔  
โดยตั้งเป้าหมายว่าภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานเอกชน 
จะเข้าร่วมโครงการจ านวน ๓๘๐ แห่ง ๒,๕๑๙ แห่ง และ ๘๗๖ กลุ่มบริษัท ตามล าดับ ขณะที่กระทรวงศึกษาธิการได้มี
การบรรจุความรู้เรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน การสร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืนซึ่ง
เกี่ยวข้องกับเรื่องสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไว้ในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงอุตสาหกรรมมีการจัดท าเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นที่อุตสาหกรรมเดิม 
ได้แก่ จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร และนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง และพ้ืนที่
อุตสาหกรรมใหม่ ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดปราจีนบุรี โดยด าเนินงานตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ จนถึง
ปัจจุบัน ซ่ึงมีสถานประกอบการเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียวแล้วทั้งสิ้น ๓๒,๒๗๒ ราย แบ่งเป็น  

การด าเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทยเป้าหมายที่ ๑๒ ในเชิงลึก 



อุตสาหกรรมสีเขียวระดับท่ี ๑ (Green Commitment) จ านวน ๑๙,๔๐๘ ราย อุตสาหกรรมสีเขียวระดับท่ี ๒ 
(Green Activities) จ านวน ๖,๘๗๕ ราย อุตสาหกรรมสีเขียวระดับท่ี ๓ (Green System) จ านวน ๕,๖๖๘ ราย 
อุตสาหกรรมสีเขียวระดับท่ี ๔ (Green Culture) จ านวน ๒๘๕ ราย และอุตสาหกรรมสีเขียวระดับท่ี ๕ (Green 
Network) จ านวน ๓๖ ราย รวมทั้งจัดท าแผนการจัดการกากอุตสาหกรรม ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔) เพ่ือ
ผลักดันให้โรงงานที่สร้างกากอุตสาหกรรมเข้าสู่ระบบการจัดการอย่างถูกต้องตามกฎหมายเพิ่มขึ้น ซึ่งแผน
ดังกล่าวสอดคล้องกับ Road Map การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของประเทศ กระทรวงพาณิชย์มี
การผลักดันโครงการส่งเสริมความรู้และสินค้าสินค้าเกษตรนวัตกรรม เพื่อขยายช่องทางการจ าหน่ายสินค้าเกษตร 
และต่อยอดงานวิจัยผลผลิตทางการเกษตร ขณะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการพัฒนาเกษตรอินทรีย์และ
เกษตรยั่งยืนอย่างครบวงจร รวมถึงปรับพฤติกรรมการใช้สารเคมีของเกษตรกร และมีการวิจัยต่อยอดผลผลิตจาก
การเกษตรเพ่ือแปรรูปเป็นบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ขณะที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้
ส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนผ่านรายงานความยั่งยืนและรายงานประจ าปีของบริษัทฯ 
โดยมีบริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลจ านวน ๖๓๙ บริษัท คิดเป็นร้อยละ ๙๘ ขณะที่บริษัทฯ รายงานตามกรอบการ
รายงาน Global Reporting Initiative (GRI) เพียงร้อยละ ๑๔ เท่านั้น 
ความพยายามด าเนินการอยางครอบคลุมโดยไมทิ้งใครไวขางหลัง 
    กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย และส านักนายกรัฐมนตรี ด าเนินการตาม
แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔ ในการสนับสนุนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อปท.) ให้มีระบบคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง เก็บรวบรวม และขนส่งแบบแยกประเภท และน าไปก าจัดอย่าง
ถูกวิธี รวมทั้งพัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ อปท. และสร้างการรับรู้และความตระหนักให้ประชาชน 
เกิดวินัยลดการเกิดขยะ คัดแยกขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชนตั้งแต่บ้านเรือน ตลอดจน ออกกฎหมาย
การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยสามารถเก็บรวบรวมของเสียอันตรายจาก
ชุมชน ดังนี้ ศูนย์เกบ็รวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชน ๓๒ แห่ง จุดนัดเก็บรวบรวมของเสียอันตราย   
จากชุมชน ๔๙ แห่ง อปท. ที่รับบริการ ๖,๔๕๕ แห่ง ส าหรับกรุงเทพมหานคร เก็บจากจุดรวบรวมของเสีย
อันตรายของหมู่บ้าน/ชุมชนเป้าหมาย ๑,๙๔๔ แห่ง และสถานประกอบการ ๗๔๔ แห่ง โดยมีร้อยละของปริมาณ
ของเสียอันตรายจากชุมชนได้รับการก าจัดอย่างถูกต้อง ๕,๙๔๓,๒๘๗ ตัน ส าหรับการด าเนินงานในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับอนุสัญญา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าเอกสาร
เล่มอนุสัญญาเผยแพร่สู่สาธารณะผ่านหลายช่องทาง เช่น เว็บไซด์ รวมถึงจัดสัมมนาเพ่ือเสริมสร้างขีด
ความสามารถในการสนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกรณีของอนุสัญญาให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิ 
โรงงานอุตสาหกรรม โรงไฟฟ้าถ่านหิน สถานศึกษา และหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งร่วมกับ UNEP จัดท าโครงการ
เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถของประเทศในภูมิภาคเอเชียด้านการตรวจวิเคราะห์และติดตาม
ตรวจสอบสาร POPs และร่วมกับ UNIDO ทบทวนและปรับปรุงแผนจัดการระดับชาติ นอกจากนั้น หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงสาธารณสุขได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ขับเคลื่อน “สังคมไทยไร้ฟันผุ” พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๙ 
เพ่ือลดการใช้สารปรอทจากอะมัลกัมอุดฟันตามพันธกรณีของอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท โดยส่งเสริมให้เกิด
การท างานบูรณาการร่วมกันในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาควิชาการ ภาครัฐ และภาคเอกชน กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมด าเนินโครงการลดและเลิกใช้สารไฮโดรคลอโร-ฟลูออโรคาร์บอน ระยะที่ ๑ (HCFC Phase out 
management plan: Stage I) ซึ่งเป็นการด าเนินงานตามพิธีสารมอนทรีออลว่าด้วยสารท าลายชั้นบรรยากาศ
โอโซน โดยมีระยะเวลาด าเนินโครงการตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑ เพ่ือช่วยเหลือผู้ประกอบการในการปรับเปลี่ยน
เทคโนโลยีส าหรับการใช้สารทดแทนสาร HCFC ในกระบวนการผลิต และเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการใน
ภาคอุตสาหกรรมผลิตเครื่องปรับอากาศและอุตสาหกรรมผลิตโฟม 
 
 



ตัวอยางแนวปฏิบัติที่ดี  
การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ 

เป้าประสงค์ที่ ๑๒.๗  
 

     กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ด าเนินการส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่ 
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ โดยได้จัดท าแผนส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมของภาครัฐมาแล้ว ๒ ระยะ โดยระยะแรกปี พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๔ และระยะที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖-
๒๕๕๙ เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐเป็นผู้น าในการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และขยาย
ผลไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัย หน่วยงานในก ากับของรัฐ และองค์การมหาชน 
รวมทั้งส่งเสริมให้ภาคผู้ผลิต และผู้ประกอบการ ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ กระบวนการผลิตสินค้าและบริการที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้ปริมาณสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในท้องตลาดเพิ่มมากขึ้น ผล
การด าเนินงานตามแผนส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการฯ ระยะแรก มีหน่วยงานภาครัฐระดับกรม 
๑๗๐ หน่วยงานจากทุกกระทรวงในประเทศเข้าร่วมด าเนินการ และในระยะที่ ๒ มีจ านวนหน่วยงานเข้าร่วม
ด าเนินการเพ่ิมขึ้นเป็น ๑,๐๙๙ หน่วยงาน จากรัฐวิสาหกิจจ านวน ๔๙ แห่ง มหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษา 
จ านวน ๑๓๐ แห่ง องค์การมหาชน จ านวน ๓๓ แห่ง หน่วยงานอิสระและหน่วยงานในก ากับของรัฐ จ านวน  
๗ แห่ง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน ๗๑๐ แห่ง โดยพบว่ามีมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการ
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมประมาณ ๕๓๐ ล้านบาท และปริมาณก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ที่ลดได้ ประมาณ 
๕๓,๐๐๐ ตันคาร์บอนไดออกไซด์ (คิดมูลค่าและปริมาณจากหน่วยงานผู้รายงานทั้งหมด ๗๗๓ หน่วยงาน หรือ
คิดเป็นร้อยละ ๗๐ จากหน่วยงานทั้งหมดที่เข้าร่วมโครงการ) 
    แผนส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ระยะที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ได้
จัดท าขึ้นโดยค านึงถึงความสอดคล้องกับการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และผ่านกระบวนการ 
มีส่วนร่วมของทุกภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัย และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคาดว่าเมื่อสิ้นสุดโครงการในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จะมหีน่วยงานเข้าร่วมโครงการ ดังนี้ กลุ่มที่ ๑ 
ภาครัฐ องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัย และหน่วยงานในก ากับของรัฐ จ านวน ๓๘๐ แห่ง กลุ่มที่ ๒ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน ๒,๕๑๙ แห่ง และกลุ่มท่ี ๓ หน่วยงานเอกชน จ านวน ๘๗๖ กลุ่มบริษัท และ
คาดว่าจะมีมูลค่าของสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการจัดซื้อและจัดจ้างคิดเป็นร้อยละ ๘๐  
ในกลุ่มที่ ๑ ร้อยละ ๖๐ ในกลุ่มท่ี ๒ และรอ้ยละ ๗๐ ในกลุ่มท่ี ๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การด าเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทยเป้าหมายที่ ๑๕ ในเชิงลึก 

ความคืบหนา แนวโนม และความทาทาย  
    ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาประเทศไทยมีการใช้ทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาประเทศมาอย่างต่อเนื่อง  
จนเริ่มท าให้ความสมดุลของระบบนิเวศเปลี่ยนแปลงไป และจากสถิติในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ประเทศไทยมีพ้ืนที ่
ที่ยังคงสภาพป่าไม้ประมาณ ๑๐๒.๑๗ ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๕๘ ของพ้ืนที่ประเทศ (กรมป่าไม้, ๒๕๖๐) 
ในขณะที่ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) นโยบายป่าไม้แห่งชาติ (เมื่อปี พ.ศ. 
๒๕๒๘) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ก าหนดเป้าหมายให้มี
พ้ืนที่ป่าไม้ในประเทศทั้งป่าเพ่ือการอนุรักษ์และป่าเพ่ือเศรษฐกิจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ ของพ้ืนที่ประเทศ  
ประเทศไทยยังคงมีความท้าทายที่จะต้องด าเนินการเพ่ิมพ้ืนที่ป่าให้ได้อย่างน้อยร้อยละ ๘.๕ ของพ้ืนที่ประเทศ 
เพ่ือบรรลุเป้าหมายที่ประเทศตั้งไว้  
    การด าเนินการเพ่ืออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในทุกระดับ ได้แก่ ระบบนิเวศ ชนิดพันธุ์ และ
พันธุกรรม โดยการประกาศพ้ืนที่ป่าที่ยังคงสภาพสมบูรณ์ให้เป็นพื้นที่คุ้มครอง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติ เขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า เป็นแนวทางท่ีรัฐเร่งรัดด าเนินการ ซึ่งในปี ๒๕๖๐ ประเทศไทยมีพ้ืนที่
คุ้มครองที่ประกาศแล้ว ๒๗๐ แห่ง รวม ๖๗.๙๐ ล้านไร่  และจะมีการประกาศเพ่ิมเติมในปีถัดไปด้วย 
    นอกจากการอนุรักษ์พ้ืนที่ป่าธรรมชาติ การเพ่ิมพ้ืนที่ป่าเพ่ือประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้ได้ร้อยละ ๑๕ ของพ้ืนที่
ประเทศเป็นเป้าหมายที่ท้าทายอย่างยิ่งของรัฐ การส่งเสริมการจัดตั้งป่าชุมชน เป็นกลไกหลักอย่างหนึ่งในการ
เพ่ิมพ้ืนที่ป่าเพ่ือการใช้ประโยชน์ของชุมชน ปัจจุบันร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน ได้ผ่านความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรีแล้ว เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ซึ่งจะเป็นกลไกส าคัญที่ช่วยส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชน
ในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพื้นที่ป่าไม้ที่อยู่ใกล้ชุมชน เพื่อให้ทรัพยากรป่าไม้ในท้องถิ่น 
มีความอุดมสมบูรณ์และยั่งยืน ปัจจุบันประเทศไทยมีการจัดตั้งป่าชุมชนแล้ว ๑๐,๐๐๐ หมู่บ้าน รวมพ้ืนที่  
๖ ล้านไร่ และจะมีการจัดตั้งเพิ่มมากยิ่งขึ้นภายหลังจากท่ีพระราชบัญญัติได้รับการประกาศใช้อย่างเป็นทางการ 
    ประเด็นที่เป็นปัญหาท้าทายประชาคมโลกภายใต้กรอบการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่ 15 นอกเหนือจากการ
ดูแลรักษาและจัดการพ้ืนที่ป่าไม้ให้คงระบบนิเวศท่ีสมบูรณ์เพื่อความหลากหลายทางชีวภาพ  ซึ่งประเทศไทยให้
ความส าคัญอย่างยิ่งอีกประเด็น คือ การหยุดยั้งการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่ผิดกฎหมาย ซึ่งเป็นปัญหาที่สร้างความ
เสียหายทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจไปทั่วโลก ประเทศไทยให้ความร่วมมือกับประชาคมโลก และ
เป็นประเทศที่มีบทบาทน าในภูมิภาค ASEAN ด าเนินการเพื่อหยุดยั้งการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่ผิดกฎหมายอย่าง
จริงจังและเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การลักลอบค้างาช้างแอฟริกา ซึ่งเป็นขบวนการค้าข้ามทวีปที่ผิด
กฎหมาย มีเงินทุน อาวุธ และเครือข่ายกลไกการลักลอบที่เชื่อมโยงกับอาชญากรรมข้ามชาติอื่นๆ ซึ่งรัฐบาลไทย
ได้ด าเนินการอย่างเด็ดขาดมาโดยตลอดเพ่ือป้องกันมิให้มีการใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านของขบวนการผิด
กฎหมายดังกล่าว  

แผนงำนและมำตรกำร 
    ๑) รัฐบาลได้น้อมน าแนวพระราชด าริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ เรื่องการปลูกป่าในใจคน 
ด้วยการปลูกจิตส านึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ การปลูกป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ 
อย่าง เพื่อรักษาต้นน้ า ชะลอการไหลของน้ า เป็นการแก้ไขปัญหาเพ่ือให้คนอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืน ปัจจุบัน 
มีชุมชนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นท่ีป่าอนุรักษ์และจัดตั้งเป็นเครือข่าย
แล้วไม่น้อยกว่า ๑,๖๒๑ หมู่บ้าน 
    ๒) มาตรการปกป้อง รักษา และฟ้ืนฟูผืนป่า โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันป้องกันและปราบปรามการตัด
ไม้ท าลายป่าโดยเน้นการปฏิบัติการในพ้ืนที่ การมีส่วนร่วมของชุมชน สนับสนุนการปลูกป่า ทั้งนี้ 



ได้ค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้ยากไร้ ผู้ไม่มีที่ท ากิน ให้สามารถอาศัยอยู่ในพื้นท่ีได้ มีการตั้งคณะกรรมการ
ขึ้นมาดูแลอย่างใกล้ชิด อาทิ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ท าลายป่าระดับชาติ การจัดตั้งศูนย์
พิทักษ์ป่า เพ่ือด าเนินคดีผู้กระท าความผิดด้านทรัพยากรธรรมชาติ มีหน่วยงานเฉพาะกิจของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ หน่วยงานเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ “พยัคฆ์ไพร” กรมป่าไม้  
หน่วยเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษผู้พิทักษ์อุทยานแห่งชาติ และสัตว์ป่า “พญาเสือ” ชุดปฏิบัติการพิเศษ 
“เหยี่ยวดง” ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และชุดปฏิบัติการพิเศษ “ฉลามขาว” ของ 
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
    ๓) การฟ้ืนฟู และปลูกป่าต้นน้ า มีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการฟ้ืนฟูป่าต้นน้ า ๒๗๓ ศูนย์ปฏิบัติการ มีฐานปฏิบัติการ 
๙๔๓ ฐานปฏิบัติการฟ้ืนฟูต้นน้ าทั่วประเทศ เพื่อป้องกันการบุกรุกซ้ า หรือขยายการบุกรุก และ 
ท าการปลูกฟ้ืนฟูป่าต้นน้ าในพ้ืนที่สูงชัน ปัจจุบันมีการฟ้ืนฟูป่าแล้วกว่า ๗ แสนไร่  
    ๔) การปิดตลาดการค้างาช้างแอฟริกาอย่างถาวร โดยการก าหนดให้ช้างแอฟริกาเป็นสัตว์คุ้มครองของไทย 
เพ่ือให้สามารถด าเนินการควบคุมป้องกันการลักลอบน าเข้า ส่งออก และน าผ่านงาช้างแอฟริกาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และออกพระราชบัญญัติงาช้าง พ.ศ. ๒๕๕๘ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อด าเนินการควบคุม
การค้า การน าเข้า การส่งออก และการน าผ่านงาช้างบ้านได้โดยสมบูรณ์  
    ๕) การจัดท าทะเบียนข้อมูลงาช้าง  การครอบครองงาช้างบ้านและงาช้างแอฟริกาที่ถูกกฎหมาย ระบบ
ทะเบียนข้อมูลงาช้างของกลาง ระบบทะเบียนผู้ค้างาช้างและรายการสินค้างาช้าง เพื่อควบคุมป้องปรามการค้า
งาช้างที่ผิดกฎหมายได้อย่างเข้มงวด ปัจจุบันร้านค้าสินค้างาช้างบ้านได้ปิดตัวลงจ านวนมาก หลังจากท่ีภาครัฐ 
ได้ตรวจตราควบคุมทะเบียนสินค้าอย่างเข้มงวด ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ร้านค้าลดจ านวนลงเหลือเพียง 116 ร้าน 
และมีแนวโน้มลดจ านวนลงเรื่อยๆ  
    ๖) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วนในการหยุดยั้งการลักลอบล่าและค้าสัตว์ป่าและพืชป่า 
ที่ผิดกฎหมาย จัดท าแคมเปญ “Wild Watch TH”ร่วมกับองค์กรอนุรักษ์ในประเทศ เพ่ือให้สาธารณชนได้ 
ร่วมเป็น สายตรวจโซเชี่ยล และแจ้งผ่านสายด่วนและเว็บไซต์ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพ่ือชุดปฏิบัติการพิเศษ 
(Special Operation Task Force) จะได้ด าเนินการขยายผลการตรวจจับกุมด าเนินคดีต่อไป 

ควำมพยำยำมด ำเนินกำรอยำงครอบคลุมโดยไมทิ้งใครไวขำงหลัง  
    ๑) การจัดสรรที่ดินท ากินให้กับผู้ยากไร้  
    การบริหารจัดการป่าเพ่ือความสุขของคนไทย โดยแก้ปัญหาการไร้ที่ดินท ากินของเกษตรกรและการรุกล้ าเขตป่า
สงวนแห่งชาติ การแก้ไขปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ การกระจายสิทธิการถือครองให้แก่ผู้ที่อยู่ในพ้ืนที่ที่ไม่ได้รุก
ล้ า และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน มุ่งเน้นการสร้างโอกาส  
การเข้าถึงบริการภาครัฐ ลดความเหลื่อมล้ าของสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเร่งรัดการจัดสรรที่ดินให้กับ 
ผู้ยากไร้โดยไม่ต้องเป็นกรรมสิทธิ์แต่รับรองการจัดการที่ดินร่วมของชุมชน มีการออกหนังสืออนุญาตให้เข้าท า
ประโยชน์หรืออยู่อาศัย ประมาณ ๓๒๐,๐๐๐ ไร่ ราษฎรเข้าอยู่อาศัยและท ากิน ประมาณ ๓๐,๐๐๐ ราย 
    ๒) ป่าชุมชน ตามนโยบายของรัฐบาล “รัฐได้ป่า ประชาชนได้ท่ีท ากิน” โดยมุ่งเน้นให้ราษฎรอาศัย 
ในพ้ืนที่อย่างยั่งยืน มีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ทั้งเป็นการส่งเสริมให้คนอยู่
ร่วมกับป่า ช่วยกันปกป้อง รักษาป่าท่ีสมบูรณ์ มีระบบนิเวศท่ีดี มีการสร้างงาน สร้างอาชีพ ของราษฎร มีการใช้
ประโยชน์ของคนในชุมชน ปัจจุบันมีการจัดตั้งป่าชุมชน แล้ว ประมาณ ๑๐,๐๐๐ หมู่บ้าน รวมเนื้อที่ประมาณ  
๖ ล้านไร่ โดยมีเป้าหมาย ประมาณ ๒๒,๐๐๐ หมู่บ้าน พ้ืนที่ประมาณ ๑๙ ล้านไร่ 
    ๓) ป่าในเมือง หรือ “สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย” เพ่ือเพ่ิมความสมบูรณ์ของพ้ืนที่ป่า  และ
พ้ืนที่สีเขียวให้ประชาชน เข้าไปใช้ประโยชน์ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ตามความเหมาะสมของพ้ืนที่  



ทั้งการออกก าลังกาย พักผ่อนหย่อนใจ และศึกษาธรรมชาติ สวนป่าธรรมชาติที่อยู่ใกล้เมืองที่เปิดรับประชาชน
ทุกคนโดยในปี ๒๕๖๑ จะเปิดให้ประชาชนเข้าใช้ประโยชน์ ๙๙ ป่า ประมาณ ๓ แสนไร่ 
ตัวอยำงและแนวปฏิบัติที่ดี   

ป่ำชำยเลนบ้ำนทุ่งหยีเพ็ง ป่ำชุมชนยอดเยี่ยมปี ๒๕๖๐ 
บ้ำนทุ่งหยีเพ็ง ต.ศำลำด่ำน อ.เกำะลันตำ จ.กระบี่ 

เป้ำประสงค์ที่ ๑๕.๙ 
 
 "บ้านทุ่งหยีเพ็ง" เป็นชุมชนดั้งเดิมบนเกาะลันตา ชาวบ้านในหมู่บ้านเป็นกลุ่มชนมุสลิมที่เข้ามาตั้งรกราก
เมื่อประมาณ 100 ปีที่แล้ว "โต๊ะหยีเพ็ง" คือชื่อของบุรุษผู้หนึ่งที่ได้เดินทางมาอยู่อาศัย ณ หมู่บ้านแห่งนี้ 
บ้านเรือนที่ตั้งของ "โต๊ะหยีเพ็ง" เป็นทุ่งหญ้ากว้างบนทรายสีขาวละเอียด มีต้นมะม่วงหิมพานต์ขึ้นอยู่เป็นจ านวน
มาก เมื่อ "โต๊ะหยีเพ็ง" ได้สิ้นชีวิตลง พ้ืนที่แห่งนี้ จึงถูกเรียกว่า "ทุ่งหยีเพ็ง" จากอดีตถึงปัจจุบันบ้านทุ่งหยีเพ็ง 
มีวิวัฒนาการ ในการพัฒนาหมู่บ้านไปตามระบบของทางราชการก าหนด แต่ด้วยหมู่บ้านทุ่งหยีเพ็งเป็นหมู่บ้าน 
ที่อยู่ห่างไกลจากการเข้าถึงในสมัยก่อน การพัฒนาในด้านต่างๆจึงล่าช้ากว่าหมู่บ้านอื่นๆ บนเกาะลันตาใหญ่  
"วิถีชีวิต" ของชาวบ้านจากอดีตมาถึงปัจจุบัน คือ ออกทะเล เป็นชาวประมงชายฝั่ง ท าการประมงแบบพื้นบ้าน
รอบๆอ่าวลันตา ควบคู่กับกับการท าไร่ ท านา และท าสวนยางพารา  
 ภาพรวมของบ้านทุ่งหยีเพ็ง เป็นหมู่บ้านที่มีสภาพป่าชายเลนที่สมบูรณ์แบบ มีคลองธรรมชาติที่เชื่อมกับ
ทะเล บริเวณนี้มีป่ากว่า 1,900 ไร่ เป็นป่าชุมชนที่เป็นชายเลน และมีบางส่วนเป็นป่าบกนับ 1,000 ไร่ ด้วย
สภาพธรรมชาติ ที่มีความสมบูรณ์ทั้งภูเขา ทะเล ชาวบ้าน ประกอบอาชีพจากทะเล และการปลูกยางพารามา
นานภายหลังการท่องเที่ยวเริ่มขยายตัวมาชายฝั่งทะเลอันดามัน การท่องเที่ยวชุมชน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 
จึงเกิดข้ึนที่หมู่บ้านแห่งนี้ จึงสามารถน าวิถีชีวิตชาวบ้านผนวกกับการท่องเที่ยวได้ เรือหางยาวที่ชาวบ้านออก 
หาปลา ก็สามารถน ามาให้บริการกับนักท่องเที่ยวท้องทะเล เรือแคนนู เรือคายัค พายเรือชมธรรมชาติป่าโกงกาง 
ชมเกาะต่าง ๆ เช่น เกาะปอ เกาะตาละเบง เป็นต้น 
 จุดเด่นด้านการท่องเที่ยวของเกาะลันตาที่นี่มีโรงเรียนฝึกลิงกังแห่งเดียวบนเกาะ ที่ถ่ายทอดภูมิปัญญา
การสอนลิงให้เก็บมะพร้าว เพราะมะพร้าวบนเกาะมักจะสูงลิ่วกว่ามะพร้าวทั่วไป แรงงานจากลิงกังจึงเป็นเรื่อง
จ าเป็น เมื่อมีนักท่องเที่ยวเข้ามา นอกจากสาธิตการสอนเก็บมะพร้าวแล้ว ยังโชว์ลิงปั่นจักรยาน เล่นบาสเก็ตบอล 
เป็นต้น ส าหรับกิจกรรมร้างความปรองดอง ความสุข สมานฉันท์ในชุมชนเริ่มเกิดข้ึน โดยใช้การส่งเสริม 
การท่องเที่ยว การอนุรักษ์ธรรมชาติ และกิจกรรมการปลูกหญ้าทะเล ก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ชาวบ้านที่ร่วมกัน
ในการสร้างความสมบูรณ์ของหญ้าทะเล พร้อมกันนี้ยังได้เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวร่วมปลูกหญ้าทะเล



 

 

  

ความคืบหนา แนวโนม และความทาทาย  
    ประเทศไทยให้ความส าคัญในเรื่องกลไกการด าเนินงานและการเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาทั้ง
ในและต่างประเทศ ซึ่งหนึ่งในปัจจัยส าคัญคือการระดมทุนเพ่ือการพัฒนา ไทยได้เน้นย้ าความส าคัญและสามารถ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีซึ่งเป็นแหล่งปัจจัยหลักของรัฐบาลในการส่งเสริมการพัฒนา ทั้งในและ
ต่างประเทศ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สัดส่วนงบประมาณที่จัดสรรจากภาษีคิดเป็นร้อยละ ๘๘.๙๙ 
เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ ๗๕.๖ เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ นอกจากนี้ ประเทศไทยได้ให้ความช่วยเหลือแก่
ประเทศก าลังพัฒนาอื่น ๆ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการคลัง การเงิน การลงทุน และการค้า  
ผ่านโครงการต่าง ๆ อาทิ การอบรมและการศึกษาดูงาน ตลอดจนส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา
ระหว่างประเทศ โดยไทยเป็นผู้ประสานงานอาเซียนด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งได้ร่วมกับส านักเลขาธิการอาเซียน
และคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติส าหรับเอเชียและแปซิฟิกจัดท า รายงาน 
Complementarities between the ASEAN Community Vision 2025 and the United Nations  
2030 Agenda for Sustainable Development และเป็นผู้ขับเคลื่อนหลัก (prime mover) ด้านการ
ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบความร่วมมือเอเชียด้วย อย่างไรก็ตาม ยังคงมีความท้าทายส าหรับ
ประเทศไทย อาท ิการสร้างความครอบคลุมให้กับประชาชนฐานราก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าถึงบริการทาง
การเงินและสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อย 
    รัฐบาลไทยได้ด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ซึ่งมุ่งหวังที่จะให้ประเทศไทยก้าวข้ามการเป็น
ประเทศรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศรายได้สูงภายในปี ๒๕๗๙ (รายได้ประชากรต่อหัวโดยประมาณ ๑๓,๐๐๐ 
เหรียญสหรัฐฯ) และปรับเปลี่ยนประเทศไทยให้เป็นฐานทางเศรษฐกิจในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็น 
“ประเทศไทย ๔.๐” หรือ การมีเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ประเทศไทยได้ตั้งเป้าขยายค่าใช้จ่าย 
การวิจัยและการพัฒนา (R&D) จากร้อยละ ๐.๖๒ ในปี ๒๕๕๘ เป็นร้อยละ ๑.๕ ในปี ๒๕๖๔ และเพ่ิมตัวเลข
บุคลากรในการวิจัยและการพัฒนา จากนักวิจัย ๑๓.๖ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน ในปี ๒๕๕๘ เป็น นักวิจัย 
๒๕ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน ในปี ๒๕๖๔ ดังนั้น วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (STI) มี
ความส าคัญต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ด้วยการพัฒนาหลากหลายวิธีการที่ดีท่ีสุดเพื่อบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาให้เหมาะสมกับประเทศก าลังพัฒนา โดยประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริงในราคาไม่แพงและ
เข้าถึงง่าย อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันยังมีความท้าทาย อาทิ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในระดับท้องถิ่น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการเข้าถึงการบริการด้านการเงินและการประกันสังคม 
แผนงานและมาตรการ 
    รัฐบาลได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาการเข้าถึงสวัสดิการของผู้มีรายได้น้อยและสร้างความครอบคลุมให้กับ
ประชาชนระดับฐานรากด้วยแผนงานและมาตรการต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการจัดท าโครงการการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment) โดยมีเป้าหมายเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพพ้ืนฐานการช าระเงิน ส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงิน ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยและ 
บูรณาการสวัสดิการ บูรณาการระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ โครงการดังกล่าวได้ช่วยพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางซ่ึง
ส่งผลให้รัฐสามารถจ่ายเงินสวัสดิการและเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้มีรายได้น้อยหรือผู้ที่รัฐต้องการให้ ความช่วยเหลือ
โดยตรง ถูกกลุ่มเป้าหมาย ไม่ซ้ าซ้อน และเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งยังสามารถบริหารจัดการและประเมินผล
ประสิทธิภาพของเงินช่วยเหลือต่าง ๆ ได้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ ในปี ๒๕๖๐ รัฐบาลได้ให้ความช่วยเหลือทางการเงินผ่าน
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐส าหรับผู้ที่ว่างงานหรือผู้มีรายได้น้อย รวมทั้งในแต่ละเดือนจะสนับสนุนวงเงินเป็นค่าใช้จ่าย
ส าหรับสินค้าอุปโภคบริโภคที่จ าเป็น สินค้าเพ่ือการศึกษาและวัตถุดิบเพ่ือเกษตรกรรม ค่าโดยสารรถสาธารณะ 
และส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม โดยมีผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐทั้งสิ้น ๑๑,๔๖๙,๑๗๕ คน 
 

การด าเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทยเป้าหมายที่ ๑๗ ในเชิงลึก 



ความพยายามด าเนินการอยางครอบคลุมโดยไมทิ้งใครไวขางหลัง  
    ภาคส่วนต่าง ๆ ของไทยมีความตื่นตัวในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ตัวอย่างเช่น  
(๑) ภาคธุรกิจ ซึ่งได้น าเอาหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนไปปรับใช้ในการด าเนินธุรกิจ ทั้งธุรกิจขนาดใหญ่และขนาด
รองลงมา การด าเนินการตามหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (UN Guiding 
Principles on Business and Human Rights – UNGP) การร่วมให้การต้อนรับคณะท างานด้านสิทธิมนุษยชน
กับบรรษัทข้ามชาติและองค์กรธุรกิจอ่ืน ๆ ของสหประชาชาติ (UN Working Group on the issues of 
human rights and transnational corporations and other business enterprises – WG on BHR) 
เดินทางเยือนประเทศไทยระหว่างวันที่ ๒๖ มีนาคม–๔ เมษายน ๒๕๖๑ ซ่ึงแสดงถึงความจริงใจและความพร้อม
ของภาคธุรกิจที่จะน าเสนอพัฒนาการ รับฟังความเห็นและข้อชี้แนะ เพ่ือใช้ปรับปรุงการด าเนินธุรกิจให้
สอดคล้องกับหลักการ UNGP ต่อไป 
    และ (๒) ภาคประชาสังคม กระทรวงการต่างประเทศซึ่งเป็นหน่วยงานหลักท่ีดูแลเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
เป้าหมายที่ ๑๗ ได้จัดตั้งคณะท างานร่วมภาคประชาสังคมและภาครัฐเพ่ือขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Open-ended Working Group for SDGs) มีขอบเขตของการด าเนินงานครอบคลุมการเสริมสร้าง 
ความแข็งแกร่งของกลไกการด าเนินงานและหุ้นส่วนความร่วมมือส าหรับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทุกเป้าหมาย 
ไม่เพียงแต่เป้าหมายที่ ๑๗ เท่านั้น และโดยที่หน่วยงานราชการที่เก่ียวข้องในแตล่ะเป้าหมายต่างก็ได้ประชุม
หารือกับภาคประชาสังคมท่ีเกี่ยวข้องอยู่แล้ว เวทีนี้จึงเป็นเวทีส าหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลและ 
การด าเนินกิจกรรมระหว่างกันโดยเฉพาะในประเด็นที่มีความคาบเก่ียวระหว่างกัน (cross-cutting) เพ่ือสร้าง
ความสอดคล้องเชิงนโยบาย ตลอดจนเสริมสร้างความไว้วางใจระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคมให้เพิ่มขึ้น
ตามล าดับ อันจะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงในกระบวนการท างานของทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดความเป็นหุ้นส่วน
ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาที่แท้จริงในที่สุด 
 
ตัวอยางแนวปฏิบัติที่ดี  

การฟื้นฟูพื้นที่ป่าและท่ีท ากินบ้านห้วยปลาหลด อ.แม่สอด จ. ตาก 
เป้าประสงค์ที่ ๑๗.๖ ๑๗.๑๔ ๑๗.๑๖ และ ๑๗.๑๗ 

 
 บ้านห้วยปลาหลดเคยเป็นพื้นท่ีที่ประสบปัญหาการปลูกและค้าฝิ่น ใช้ที่ดินจนหมดความสมบูรณ์ ผืนป่า
กลายสภาพเป็นป่าเสื่อมโทรม และแหล่งน้ าแห้งแล้ง ต่อมาพ้ืนที่บ้านห้วยปลาหลดได้ถูกก าหนดให้เป็นเขตพ้ืนที่
อุทยานแห่งชาติ จึงท าให้ชาวบ้านในพื้นที่ต้องหยุดท าไร่เลื่อนลอย หันมาดูแลรักษาป่าต้นน้ า และท ามาหากิน
ร่วมกับป่าไม้บนหลักหลักวนเกษตร เน้นปลูกพืชหลากหลายชนิดเพื่อเสริมพ้ืนที่ป่า และไม่ใช้สารเคมีใน
กระบวนการผลิต โดยบ้านห้วยปลาหลดมีวิธีการในการพัฒนาพ้ืนที่ ดังนี้ (๑) การฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่า โดยการสร้างฝาย
ชะลอน้ าเพ่ือเพ่ิมความชุ่มชื้นให้กับพ้ืนดิน (๒) การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการจัดการทรัพยากรน้ าและ
การวิเคราะห์ความสมดุลของน้ า (๓) การจัดสรรพื้นที่ โดยแบ่งเป็น ป่าสงวน ป่าชุมชน และป่าต้นน้ า และ (๔) 
การปรับปรุงพื้นที่ในการเกษตร โดยใช้ปฏิทินเก็บเก่ียว รวมทั้งการปลูกป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง คือ ปลูก
ป่าเพ่ือเป็นอาหาร ไม้เพ่ือเศรษฐกิจ ไม้ใช้สอยเป็นประโยชน์ในระบบนิเวศ และเกิดความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่า 
 ความส าเร็จของการพัฒนาพ้ืนที่บริเวณชุมชนบ้านห้วยปลาหลดเกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน 
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิชาการ อาทิ กรมป่าไม้ ได้ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาที่ดินในพ้ืนที่ป่า
อนุรักษ์ กองทัพภาคที่ ๓ ดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นท่ี ประสานงานระหว่างชุมชนกับหน้าวนงานภาครัฐและ
เอกชนที่เข้าร่วมพัฒนาชุมชน ตลอดจนสนับสนุนก าลังพลในการพัฒนาพื้นที่ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ า
และการเกษตร (สสนก.) สนับสนุนการอบรมและการให้ความรู้ในการน าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไป
ประยุกต์ใช้ในชุมชน ท าให้ชุมชนสามารถเรียนรู้การจัดท าแผนที่ได้ด้วยตนเอง รวมทั้งใช้ข้อมูลทรัพยากรน้ าด้าน



ต่าง ๆ บริหารจัดการน้ าชุมชนได้ด้วยตนเอง ช่วยให้มีข้อมูลเพียงพอต่อการวิเคราะห์สถานการณ์น้ า ซึ่งเป็น
ประโยชน์ต่อการวางแผนการบริหารจัดการน้ าและภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารการพัฒนา
พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว ๔ สนับสนุนการอบรมและการให้ความรู้ชุมชนเพ่ือการท่องเที่ยว รวมทั้งการช่วย
ชุมชนก าหนดรูปแบบ และการบริหารจัดการ “โฮมสเตย์บ้านห้วยปลาหลด” พัฒนาชุมชน จังหวัดตาก 
สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาและอบรมชุมชนในด้านการตลาด รวมทั้งสนับสนุนและการจัดอบรมอาชีพ
เสริมแก่ชุมชน มูลนิธิอุทกพัฒน์ สนับสนุนการอบรมและการให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรดิน  
น้ า ป่า และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการท าเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ นอกจากนี้ ชุมชนบ้านห้วยปลาหลด โรงเรียน 
และวัด ยังมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันซึ่งส่งผลต่อความส าเร็จของการพัฒนาพ้ืนที่ด้วย 
 จากการด าเนินงานอย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนส่งผลให้ชุมชนบ้านห้วยปลาหลดเกิดผลส าเร็จของคน
อยู่กับป่าไม้อย่างยั่งยืนในด้านต่าง ๆ คือ (๑) ความม่ันคงของน้ า โดยมีการปรับรูปแบบการปลูกพืชใช้น้ าน้อยท่ี
สุดแต่เกิดประโยชน์สูงสุด มีน้ าเพียงพอส าหรับผลิตกระแสไฟฟ้า ขนาด ๓ กิโลวัตต์ และครัวเรือนทุกครัวเรือน มี
น้ าใช้เพื่อการบริโภค อุปโภค และการเกษตร (๒) ความม่ันคงของทรัพยากร โดยท าให้ป่าต้นน้ ากลับมาอุดม
สมบูรณ์ ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่า และกลายเป็นตัวอย่างของการอยู่ร่วมกันของคนและป่าได้อย่างดี 
และ (๓) ความม่ันคงทางอาหารและเศรษฐกิจ โดยประชาชนในพื้นท่ีสามารถขายผลผลิตสู่ตลาดและสร้าง
รายได้สู่ครัวเรือนเฉล ี่ยเดือนละ ๒๐,๐๐๐ ถึง ๓๕,๐๐๐ บาท ซึ่งนับว่าเป็นผลส าเร็จของหุ้นส่วนความร่วมมือด้าน
การพัฒนาที่แท้จริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทสรุป : ความท้าทายของไทยและการด าเนินการขั้นต่อไป  
    ประเทศไทยเข้าสู่การด าเนินงานระยะกลาง (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ของการอนุวัติเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ซึ่งภายหลังจากการน าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนมาขับเคลื่อนในระดับประเทศโดยการสร้างกลไกระดับประเทศ
แล้ว รัฐบาลไทยส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ผ่านการเปิดเวที
รับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน และการส่งเสริมการตระหนักรู้ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้กรอบ
สหประชาชาติให้แก่กลุ่มคนทุกกลุ่ม และพร้อมกันนี้ ได้ขับเคลื่อนการด าเนินงานในระดับท้องถิ่นผ่านกลไกที่ได้
จัดตั้งขึ้นใหม่หรือกลไกเดิมที่มีอยู่แล้ว 
    ประเทศไทยเห็นว่า กระบวนการการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทย
เป็นกระบวนการและเครื่องมือที่เป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนการด าเนินงานภายในประเทศและเสริมสร้างการ
มีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่าง ๆ และการเผยแพร่รายงานดังกล่าวยังเป็นการช่วยเสริมสร้างการตระหนักรู้ด้านการ
พัฒนาที่ยั่งยืนของภาคส่วนต่าง ๆ แม้ว่าไทยจะไม่ต้องรายงานผลการด าเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
โดยสมัครใจ (VNR) ต่อเวทีหารือทางการเมืองระดับสูงว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (HLPF) ในปี ๒๕๖๑ ก็ตาม 
    อย่างไรก็ตาม ไทยยังคงมีความท้าทายในด้านการอนุวัติเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งเป็นสิ่งช่วยก าหนดการ
ด าเนินงานขั้นต่อไปของไทย ดังต่อไปนี้  
 
ความท้าทายของไทยในการอนุวัติเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
    - การสร้างความตระหนักรู้  
      ยังเป็นความท้าทายหลักของไทย โดยเฉพาะต่อกลุ่มเด็กและเยาวชน ซึ่งจะเป็นพลังในการขับเคลื่อน 
การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต และยังเป็นการส่งเสริมการด าเนินการตามเป้าประสงค์ที่ ๔.๗ และ ๑๒.๘ 
ด้วย ภาคธุรกิจยังต้องมคีวามเข้าใจที่ถูกต้องต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และการน าแนวคิดนี้มาใช้เพ่ือด าเนินธุรกิจ
อย่างยั่งยืนด้วย นอกจากนี้ ภาครัฐโดยเฉพาะในระดับท้องถิ่นยังมีความจ าเป็นในการส่งเสริมความตระหนักรับรู้
ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อการด าเนินงานและการถ่ายทอดสู่ประชาชนในระดับท้องถิ่นต่อไป 
    - ความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  
      การด าเนินการอย่างบูรณาการของภาครัฐโดยค านึงถึงความเชื่อมโยงกับประเด็นความยั่งยืนที่อยู่นอกเหนือ
ความรับผิดชอบของหน่วยงานของตน ยังคงเป็นความท้าทายในการท างานของหน่วยงานภาครัฐของไทย  
ซ่ึงการท างานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนต้องคาบเกี่ยวขอบเขตการท างานของหน่วยงานหลายหน่วยงาน ทั้งนี้  
บางกรณีข้อจ ากัดด้านความรู้และข้อมูลยังท าให้หน่วยงานของรัฐอาจมองไม่เห็นถึงประเด็นที่อาจมีความเชื่อมโยง
กันได ้
    - ข้อมูลสถิติ  
       การจัดเก็บและการบริหารข้อมูลสถิติยังคงเป็นความท้าทายของไทย อันเกิดจากปัจจัยกลายปัจจัย อาทิ  
บุคลากรที่ขาดความเชี่ยวชาญด้านสถิติยังมีไม่เพียงพอ การก าหนดค านิยามของตัวชี้วัดที่สอดคล้องต่อบริบทของ
ประเทศ ความสมบูรณ์ของข้อมูล โดยการจัดเก็บตัวชี้วัดบางตัวยังต่อเนื่องหรือไม่ครอบคลุมกับภาพรวมทั้ง
ประเทศ นอกจากนี้ ยังมีความจ าเป็นในการจ าแนกรายละเอียดข้อมูลเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของ 
การด าเนินการด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน   



การด าเนินการขั้นต่อไป 
    - การสร้างความตระหนักรู้  
      ภาคส่วนต่าง ๆ ของไทย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาควิชาการ ก าลังมุ่งขยาย 
การด าเนินการในการสร้างความตระหนักรู้ให้เกิดขึ้นในหมู่ประชาชน เช่น ภาคเยาวชน ข้าราชการ กลุ่มนักธุรกิจ 
ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การสัมมนาและการบรรยายทางวิชาการ การเปิดตัวหนังสือ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ 
กลุ่มคนเหล่านี้ตระหนักถึงความเก่ียวข้องของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนกับความเชี่ยวชาญของตนเอง 
    - ความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  
      ภาครัฐได้ด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระดับพื้นท่ี ซึ่งต้องบูรณาการการด าเนินงานของหน่วยงาน
ต่าง ๆ และเกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหลายเป้าหมาย  อาทิ การแก้ไขปัญหาวิกฤติไฟป่าและ 
หมอกควันในภาคเหนือ และการจัดการลุ่มน้ าและป่าชุมชนเพื่อปกป้องฐานทรัพยากรส าหรับการผลิตอาหาร  
ในภาคอีสาน ซึ่งรัฐบาลมุ่งที่จะขยายการด าเนินงานในลักษณะดังกล่าว อันจะท าให้เกิดความสมดุลทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมต่อไป  
    - ข้อมูลสถิติ  
      ไทยก าลังเร่งด าเนินการด้านข้อมูลสถิติเพ่ือการส่งเสริมการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งใน ๒ ประเด็นหลัก คือ ระบบการจัดการข้อมูล (Management Information System – MIS) และ
การบูรณาการฐานข้อมูล (database integration) ระหว่างหน่วยงานของรัฐต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังต้องเร่ง 
การผลิตบุคลากรทางสถิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สถิติท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจ 
 
 


