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เนื้อหาการบรรยาย

• บริบทของโลกในศตวรรษที่ 21 (Our world in the 21st Century)
• เป้าหมายการพัฒนาที่ยัง่ยืน (SDGs)
• ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
• กลไกขับเคลื่อน SDGs ของประเทศไทย
• เป้าหมายการพัฒนาที่ยัง่ยืนที่กระทรวงมหาดไทยเปน็ผู้รับผิดชอบหลัก
• SEP for SDGs กับประชาคมโลก 



• ลักษณะพิเศษ 3 ประการของโลกในศตวรรษที่ 21 
• เป็นยุคที่มีความสุดโต่ง (The Age of Extremity) 

• เป็นยุคที่มีความย้อนแย้ง (The Age of Paradox) Globalization & Localization
• เป็นยุคของการเปลี่ยนแปลงอย่างเฉียบพลัน (The Age of Disruption)

• ส่งผลให้เกิดความไม่สมดุลใน 4 ด้าน
• ระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ
• ระหว่างมนุษย์และมนุษย์
• ระหว่างมนุษย์และเทคโนโลยี
• ระหว่างปัจจุบันและอนาคต

บริบทของโลกในศตวรรษที่ 21

SDGs เป็นเครื่องมือในการสร้างความสมดุล







QR Code ส าหรับ SDGs ฉบับภาษาไทย
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ผู้ขับเคล่ือน SDGs 
4Ps 
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กลุ่มเป้าหมาย:
คนกลุ่มเปราะบาง

เช่น เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ

ผู้มีรายได้น้อย เพศทางเลือก 

คนชนบท ชนกลุ่มน้อย

Leave no one behind 



บทบาทไทยในการผลกัดัน SDGs

“จากวิสัยทัศน์สู่การปฏิบัติ: ความเป็นหุ้นส่วนที่ครอบคลมุทุกฝ่ายเพื่อการพัฒนาที่ยัง่ยืน” 
From Vision to Action: Inclusive Partnership for Sustainable Development

ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน
Advancing partnership for sustainability

กต. จัดท าเนื้อหารายงาน VNR น าเสนอต่อที่ประชุมสหประชาชาติ

G77

ASEAN

VNR
South-South Cooperation 
ความร่วมมือระหว่างประเทศก าลังพัฒนาS-S





ประเทศเลโซโธ



ประเทศติมอร์ เลสเต



ประเทศโมซัมบิก



ยุทธศาสตร์ชาติ
6 ด้าน

นโยบาย
รัฐบาล

ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง





• หลักการชี้แนะ
• (Guiding Principle)

หลักคิด

• ประสบการณ์
• (Experience)

การน าไปใช้

• ศาสตร์พระราชาKey Success 
Factor

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน

พอประมาณ

คุณธรรมความรู้

3 มิติ เปา้หมายการพฒันา

SEP for SDGs



ยุทธศาสตร์ชาติ  6 ด้าน กับ SDGs

1) ความมั่นคง
2) ความสามารถในการแข่งขัน
3) การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์
4) การลดความเหลื่อมล้ า
5) คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ



นโยบายรัฐบาล กับ SDGs

ในนโยบายหลัก 12 ด้าน เช่น 

การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 

การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม

การพื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและกระบวนการยุติธรรม

มติ ครม. (2559) SEP for SDGs 
ให้ สศช. จัดการประชุม กพย. เพ่ือนายกรัฐมนตรีมอบนโยบาย โดยพิจารณาติดตามความคืบหน้าการด าเนินการตามเป้าหมายทั้ง ๑๗ 
เป้าหมาย รวมท้ังการด าเนินการตามเป้าหมายที่มีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง ตลอดจนก าหนดล าดับความส าคัญของ
เป้าหมาย และมอบหมายรัฐมนตรีหรือส่วนราชการท่ีอยู่ในล าดับความส าคัญต้นๆ รับไปเร่งรัดการด าเนินงาน 



ใหก้ระทรวงมหาดไทยมีกลไกการขับเคลื่อน SEP for SDGs ในระดับพื้นที่ 
(area based) โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบหลัก และท างาน       

ในลักษณะประชารัฐร่วมกับภาคเอกชน ภาควิชาการ ท้องถิ่น และ        
ประชาสังคม โดยให้ สศช. กระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวง         

ที่เก่ียวข้อง ให้การสนับสนุนที่จ าเป็น 

มติ ครม. 25 ตุลาคม 2559



กลไกขับเคลื่อน SDGs ของประเทศไทย

บูรณาการการด าเนินงานและจัดล าดับความส าคัญในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยนื

จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ปรับปรุงกลไก มาตรการด้านเศรษฐศาสตร์ สังคมและกฎหมาย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน

คณะกรรมการเพื่อการพฒันาที่ย่ังยืน (กพย.)

อนุกรรมการขับเคลื่อน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยัง่ยืน

อนุกรรมการส่งเสริมความเข้าใจ
และประเมินผลการพัฒนาท่ียั่งยืน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง

อนุกรรมการพัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศเพือ่

สนับสนุน

อนุกรรมการการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับ

ยุทธศาสตร์

คณะท างาน



SDGs & Localization 

"many of the investments to achieve the sustainable 
development goals will take place at the subnational 

level and be led by local authorities”
UN Secretary General in his Synthesis Report on the Post-2015 Agenda



Think Globally, Act Locally
Think SDGs, Act SEP



“ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่” โดยมุ่งหวังให้ทุกคนท่ีอาศัยอยู่ในทุกท่ีได้มีความ
เป็นอยู่ขั้นพื้นฐานท่ีมีมาตรฐาน และรวมถึงการได้รับสิทธิประโยชน์ด้านความคุ้มครองทาง
สังคมส าหรับคนยากจนและคนที่เปราะบางท่ีสุด และมีหลักประกันว่าผู้คนท่ีได้รับอันตรายจาก
ข้อพิพาทและภัยธรรมชาติจะได้รับความช่วยเหลือสนับสนุนท่ีเพียงพอ รวมท้ังการเข้าถึง
บริการขั้นพื้นฐานต่าง ๆ

“ท าให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัยทั่วถึงและพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงและยั่งยืน” หมายถึงการเข้าถึงท่ีอยู่อาศัยท่ีปลอดภัยและราคาไม่แพง 
และการยกระดับแหล่งเสื่อมโทรม รวมถึงการลงทุนในระบบขนส่งสาธารณะ การสร้าง
พื้นท่ีสาธารณะสีเขียว การปรับปรุงการวางแผนและการจัดการเมืองด้วยวิธีการท่ีมีส่วน
ร่วมและครอบคลุม

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รับผิดชอบหลัก



SMART City Best Practice: Amsterdam, The Netherlands

• Smart City ที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
• การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน: สร้าง platform 

ให้ประชาชนเสนอความคิด หรือ โครงการ และ 
หาหุ้นส่วน หรือเงินทุน > ส่งเสริมนวัตกรรม

• เชื่อมต่อ เทศบาล ผู้อยู่อาศัย ธุรกิจ สถาบันทาง
วิชาการ 

• โครงการที่เป็นที่รู้จัก เช่น
• Circular Amsterdam หมุนเวียน

เศรษฐกิจด้วยการรีไซเคิล ลดของเสียและ
มลภาวะ 

• City-Zen เปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาด 
และ ขายพลังงานส่วนที่เกิน 



รางวัลอาเซยีนด้านสิง่แวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน (ASEAN ESC Award) 2017

เทศบาลเมืองน่าน (เสนอโดยประเทศ)

เทศบาลนครขอนแก่น (ด้านอากาศ)

เทศบาลนครภูเก็ต (ด้านน้ า)

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 
(ด้านการจัดการขยะและพื้นที่สีเขียว)



Thailand’s SMART City

โครงการต้นแบบรวม 7 พื้นที่ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร (กทม.) ภูเก็ต เชียงใหม่ ขอนแก่น กับชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา 

สร้างสถานีรถไฟฟ้า ป้ายบอกทางอัจฉริยะMobility

Free Wi-Fi ทั่วเมือง แอพฯ ช่วยเหลือ แนะน า เคลื่อนย้ายผู้ป่วย Living

Citizen

หลังคาโซล่า เซลล อาคารสีเขียวEnvironment

Big data ร่วมมือกับสถาบันวิจัยGovernance 

Smart Farming E-commerceEconomy

Co-working Space สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนผ่านแอพฯ

SM
AR

T

หลักส าคัญการพัฒนา ขอนแก่น (เมืองน าร่อง)


