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รายงานฉบับนี้ มีค าถามในการศึกษาเพียงข้อเดียวตามความประสงค์ ของผู้ศึกษา คือ  

ศูนย์ประชาคมอาเซียนของส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จะสามารถพัฒนาบทบาทของศูนย์ฯ  
ในการสนับสนุนงานด้านเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อส่งเสริมการด าเนินการของหน่วยงานภายใน 
กับภายนอกอย่างไร ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการศึกษา 2 ประการ คือ ประการแรก  
เพ่ือศึกษาแนวทางความร่วมมือต่าง ๆ กับหน่วยงานภายใน และภายนอก เพ่ือพัฒนางานด้าน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และประการที่สอง เพ่ือศึกษาโอกาสและความท้าทายของการเป็น  
“ศูนย์ประชาคมอาเซียน” ของส านักงานฯ ในการเป็นตัวขับเคลื่อนที่ส าคัญในงานด้านเป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีสมมุติฐานว่า การจัดกลุ่มเป้าหมายทั้ง 17 เป้าหมาย ออกเป็น 5 ด้าน จะช่วย
ส่งเสริมให้การด าเนินการด้านเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของส านักงานฯ เป็นไปอย่างครอบคลุม  
ในทุกมิติและเสริมสร้างการด าเนินการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ผลการศึกษาพบว่าศูนย์ประชาคมอาเซียนฯ ของส านักงานฯ มีศักยภาพเป็นหน่วยงานกลาง
ในการประสานงานเรื่องเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน กับหน่วยงานภายในส านักงานฯ และหน่วยงาน
ภายนอก ได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งแม้จะยังไม่มีผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม แต่มีความเชื่อมโยง
และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านประชาคมอาเซียนของส านักงานฯ และการจัดกลุ่มเป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืน ออกเป็น 5 ด้าน จะช่วยส่งเสริมให้การด าเนินการต่างๆ มีความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์และเสริมสร้างความสอดคล้องในเนื้อหาเชิงสารัตถะของแต่ละเป้าหมายในระยะยาวได้ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ส าคัญ คือส านักงานฯ ควรก าหนดให้การด าเนินการเรื่อง
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นวาระการด าเนินงานที่ส าคัญของส านักงานฯ นับจากนี้ไปจนถึงปี 
2573 รวมถึงก าหนดตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ ในปี 2564 และ2565 ควรก าหนดให้มีการ
ด าเนินการต่างๆ ในวงงานรัฐสภา มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  
ทั้ง 17 เป้าหมายมากยิ่งขึ้น และควรก าหนดให้ทุกหน่วยงานในส านักงานฯ ขับเคลื่อนและผลักดัน
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางการด าเนินการที่สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วย 
และข้อเสนอแนะในการด าเนินการ คือ ควรด าเนินการเผยแพร่องค์ความรู้พ้ืนฐานด้านเป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืน ให้แก่ข้าราชการในสังกัดรัฐสภาเพ่ือเป็นฐานความรู้ที่ส าคัญในการปฏิบัติงาน และ 
ควรสร้างฐานความรู้ด้านเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างเป็นระบบโดยให้ศูนย์ประชาคมอาเซียนฯ 
เป็นผู้รับผิดชอบในการบูรณาการองค์ความรู้ที่มีอยู่ และสร้างองค์ความรู้ใหม่เพ่ือรองรับการปฏิบัติ
หน้าที่ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และควรมีแผนการด าเนินการให้ครอบคลุมทุกเป้าหมายของการพัฒนา 



จ 

ที่ยั่งยืน ในแต่ละด้านโดยให้มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ด้านประชาคมอาเซียนของส านักงานฯ 
และให้มีความสอดคล้องกับสารัตถะในแต่ละเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างมีประสิทธิภาพ 



ฉ 

กิตติกรรมประกาศ 
 
 

ผู้ศึกษาเป็นนักวิเทศสัมพันธ์ ปฏิบัติงานในหน้าที่ดังกล่าว ณ ส านักองค์การรัฐสภาระหว่าง
ประเทศ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มากว่า 20 ปี (กุมภาพันธ์ 2543–ตุลาคม 2562)  
โดยต าแหน่งนี้ ท าให้มีโอกาสมองเห็นพลวัตรของ “การรัฐสภาระหว่างประเทศ” ในมิติต่าง ๆ ผ่าน
สองห้วงทศวรรษของยุคโลกาภิวัตน์ที่เชื่อมโลกของการพัฒนาผ่านบริบทวงงานรัฐสภาระหว่างประเทศเข้า
ไว้ด้วยกัน โดยนัยนี้ กล่าวได้ว่าผู้ศึกษาเป็น“คนวงใน” ที่มีโอกาสได้เห็นการด าเนินการด้านรัฐสภา
ระหว่างประเทศที่เป็นกลจักรส าคัญในการขับเคลื่อน ผลักดัน และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี และ
ความร่วมมือระหว่างสถาบันนิติบัญญัติในเวทีรัฐสภาระหว่างประเทศ ตามยุทธศาสตร์ของส านักงานฯ 

อย่างไรก็ดี ก่อนสิ้นปี 2562 ส านักงานฯ ได้มีค าสั่งการหมุนเวียนการปฏิบัติหน้าที่ภายใน
ส านักงานฯ ซึ่งส่งผลให้ผู้ศึกษาได้กลายมาเป็น “วิทยากร” ณ กลุ่มงานเลขาธิการ สภาผู้แทนราษฎร 
ปฏิบัติหน้าที่ “ศูนย์ประชาคมอาเซียนของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา” ณ จุดนี้ ท าให้ผู้ศึกษามีโอกาสมอง 
“การรัฐสภาระหว่างประเทศ” ด้วยสายตาของ “คนนอก” และเมื่อได้ปฏิบัติหน้าที่ไประยะหนึ่ง  
ผู้ศึกษาก็เห็น “ช่องว่าง” ในการขับเคลื่อน “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” ที่ควรเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับทุกคนนั้น กลับถูกคาดหวังให้ขับเคลื่อนโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบวงงานรัฐสภาระหว่างประเทศ
แต่ถ่ายเดียว ผู้ศึกษาคิดว่าเรื่องนี้มีความส าคัญเกินกว่าจะปล่อยให้เป็นภาระหน้าที่ของส านักใดส านักหนึ่ง 
และ “ศูนย์ประชาคมอาเซียนฯ” ควรเติมเต็ม “ช่องว่าง” ดังกล่าวนี้ในทางใด ทางหนึ่ง ซึ่งทั้งหมดนี้ 
ถือเป็นจุดเริ่มต้นของ “ความคิด” ในการจัดท ารายงานฉบับนี้  

รายงานนี้จะส าเร็จสมบูรณ์ไปไม่ได้ หากไม่ได้รับค าแนะน าที่เป็นประโยชน์จากอาจารย์ 
ที่ปรึกษา 3 ท่าน คือ เอกอัครราชทูต อุ้ม เมาลานนท์ รองศาสตราจารย์ ดร.ชูเกียรติ พนัสพรประสิทธิ์ 
และรองศาสตราจารย์ ดร. พลอย สืบวิเศษ รวมถึงได้รับการสนับสนุนอันดี จากเจ้าหน้าที่กระทรวง
การต่างประเทศ ที่ช่วยประสานงานต่าง ๆ ด้วยความใส่ใจยิ่ง ยังผลให้การจัดท ารายงานนี้เป็นไปด้วย
ความส าเร็จ กระนั้น ข้อผิดพลาดบกพร่องย่อมอาจเกิดข้ึนได้ ซึ่งผู้ศึกษาขอน้อมรับไว้แต่เพียงผู้เดียว 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
  

ในบทแรกนี้ ผู้ศึกษาได้น าเสนอภูมิหลังและความส าคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ของ
การศึกษา ขอบเขตการศึกษา วิธีการด าเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา ค าถามการศึกษา 
สมมุติฐานการศึกษา ประโยชน์ที่จะได้รับจากการศึกษา และนิยามศัพท์ เพ่ือเป็นการปูพ้ืนฐานความเข้าใจ
ในการศึกษา มีรายละเอียดดังนี้  
 
1.1 ภูมิหลังและความส าคัญของปัญหา 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีการด าเนินการด้านรัฐสภาระหว่างประเทศภายใต้
กรอบพหุภาคี โดยด าเนินการในรูปแบบการมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างรัฐสภาประเทศต่าง ๆ ผ่านเวที
การประชุมรัฐสภาระหว่างประเทศ ( Inter–Parliamentary Meeting) อาทิ การประชุมสหภาพ
รัฐสภา (Inter–Parliamentary Union–IPU) การประชุมสมัชชารัฐสภาอาเซียน (ASEAN Inter–
Parliamentary Assembly–AIPA) หรือการประชุมอ่ืน ๆ เช่น การประชุมรัฐสภาภาคพ้ืนเอเชียและ
แปซิฟิก (Asia–Pacific Parliamentary Forum–APPF) ซึ่งทุกการประชุมที่กล่าวมาข้างต้นนั้นเป็น
การประชุมที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (The Sustainable Development 
Goals–SDGs) ซึ่งจะเกี่ยวข้องมากบ้าง น้อยบ้าง ก็ตามแต่ประเด็นวาระการประชุมที่เวทีการประชุมนั้น ๆ 
ต้องการจะขับเคลื่อน หรือ ผลักดันให้มีการด าเนินการ  

ผู้ศึกษาสังเกตว่า มีหน่วยงานภายในส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1 อ่ืน ๆ ที่แม้
ไม่ได้รับผิดชอบโดยตรงด้านรัฐสภาระหว่างประเทศ แต่ก็มีภารกิจที่ต้องรับผิดชอบเกี่ยวข้องกับ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เช่นเดียวกัน ตัวอย่างเช่น ส านักกรรมาธิการ 1 ที่มีการด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 2 ซึ่งจะเห็นได้ว่า 
การด าเนินการดังกล่าวของส านักกรรมาธิการ 1 ยังไม่มีความสอดคล้อง และเชื่อมโยงอย่างเป็นรูปธรรม 

                                                 
1 ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประกอบด้วยส านักต่าง ๆ รวม 20 ส านัก และกลุม่งานข้ึนตรง 5 กลุ่มงาน 
สามารถสืบค้นข้อมลูเพิ่มเติมได้จาก http://www.parliament.go.th 
2 มีแผนงานยุทธศาสตรร์องรับ 2 สว่น คือ แผนงานยุทธศาสตร์การสร้างการเตบิโตอยา่งยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และ
ป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ และแผนงานยุทธศาสตร์การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจ
ภาคทะเล  
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กับการด าเนินการด้านวงงานรัฐสภาระหว่างประเทศ ของส านักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ 
โดยเฉพาะ ในด้านเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งอาจกล่าวได้ว่า การด าเนินการในเรื่องเป้าหมาย  
การพัฒนาที่ยั่งยืนของส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ยังขาดการบูรณาการอย่างเป็นที่
ประจักษ์ โดยข้อมูลการด าเนินการต่าง ๆ นั้น ยังมีลักษณะกระจัดกระจาย และขาดการเชื่อมโยงอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

กลุ่มงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ “ศูนย์ประชาคมอาเซียนของ 
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา (ASEAN Community Center of the Parliament)” อันมีหน้าที่สนับสนุนงาน
ด้านประชาคมอาเซียนแก่หน่วยงานในส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พร้อมกับการสร้าง
ปฏิสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานภายนอก อาทิ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรม (สกสว) และโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (The United Nations of Development 
Program–UNDP) อันถือเป็นกลจักรส าคัญในการขับเคลื่อนงานด้านประชาคมอาเซียน ตาม 
แผนยุทธศาสตร์ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปี 2561–25653 ซึ่งครอบคลุมมิติที่
หลากหลายรวมถึงด้านเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วย 

อย่างไรก็ดี  ผู้ศึกษา ในฐานะผู้บังคับบัญชากลุ่มงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  
ที่รับผิดชอบงานของศูนย์ประชาคมอาเซียนของส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พบข้อเท็จจริง
เชิงประจักษ์ 2 ประการคือ ประการแรก คือ ศูนย์ประชาคมอาเซียนด าเนินการตามตัวชี้วัด 2.2 ตาม
แผนยุทธศาสตร์ของส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ที่ก าหนดบทบาทของศูนย์ประชาคม
อาเซียนของส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ในบริบท (1) การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ด้าน
ประชาคมอาเซียนของส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรซึ่งครอบคลุมมิติด้านการขับเ คลื่อน
ยุทธศาสตร์ประชาคมอาเซียนของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา (2) การพัฒนาข้อมูลและน าระบบ
สารสนเทศมาใช้ และ (3) การพัฒนาเครือข่ายด้านประชาคมอาเซียน ซึ่งเป็นการด าเนินการแต่เพียง 
เชิงโครงสร้างเท่านั้น และอีกประการหนึ่ง คือการด าเนินงานที่ผ่านมาของศูนย์ประชาคมอาเซียน 
ในช่วงปี 2561–2563 เป็นการด าเนินการที่มุ่งเสริมสร้างความแข็งแกร่งเชิงโครงสร้างเสียมาก เช่น 
การเร่งจัดท าบันทึกข้อตกลงระหว่าง ศูนย์ประชาคมอาเซียน กับหน่วยงานต่าง ๆ 4 แต่มิได้พยายาม

                                                 
3 การด าเนินการในปี 2561 คือ จัดท าแผนงานต่าง ๆ และมุ่งพัฒนาองค์ความรู้ให้ข้าราชการ ในปี 2562 คือการมุ่ง
ขยายผลความร่วมมือไปยังภาคีเครือข่ายต่าง ๆ และในปี 2563 คือ การขยายผล และต่อยอดโครงการต่าง ๆ อย่าง
เป็นรูปธรรม 
4 ในช่วงปี 2561-2563 “ส านักงานศูนย์ประชาคมอาเซียน” ของส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้ลงนามใน 
MOU กับหน่วยงานภายนอก จ านวน 10 องค์การ สามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของศูนย์ประชาคม
อาเซียน www.parliament.go.th/ac2019/ 
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ผลักดันให้เกิดผลลัพธ์ในมิติด้านการต่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะในด้านสารั ตถะในมิติ
ของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ดังนั้น การศึกษาเรื่อง “บทบาทส านักงานศูนย์ประชาคมอาเซียนของส านักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎรกับการสนับสนุนงานด้านเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน: โอกาสและความท้าทาย
ส าหรับรัฐสภาไทย” นี้ จึงมุ่งศึกษาโอกาส และความท้าทาย ในการด าเนินการของศูนย์ประชาคม
อาเซียนของส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ในการสนับสนุนการด าเนินการในประเด็นสารัตถะ
ของวงงานรัฐสภาระหว่างประเทศ ในเชิงสารัตถะนิยมมากกว่าการให้ความส าคัญเชิงโครงสร้างนิยม 
โดยน าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติมาเป็นตัวตั้ง เพ่ือน าการด าเนินงานของ
ศูนย์ประชาคมอาเซียนของส านักงานฯ มาผสานการด าเนินงานให้สอดคล้องตามแต่ละเป้าหมาย 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 อันจะเป็นฐานข้อมูลส าคัญที่ทุก
หน่วยงานในส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สามารถน าไปบูรณาการให้เกิดประโยชน์สูงสุดใน
การปฏิบัติหน้าที่ของตน 

 
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1.2.1  เพ่ือศึกษาแนวทางความร่วมมือต่าง ๆ กับหน่วยงานภายในและภายนอก  
เพ่ือพัฒนางานด้านเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

1.2.2  เพ่ือศึกษาโอกาสและความท้าทายของการเป็นศูนย์ประชาคมอาเซียนของ
ส านักงานฯ ในการเป็นหน่วยงานขับเคลื่อนที่ส าคัญในงานด้านเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 
1.3  ขอบเขตการศึกษา วิธีการด าเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา 

1.3.1  ขอบเขตการศึกษา  
จะด าเนินการศึกษาการด าเนินการของศูนย์ประชาคมฯ ในช่วงปี 2561–2563  

ในการสนับสนุนงานด้านเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยพิจารณาใน 4 บริบท คือ (1) ภาพรวมใน
การด าเนินงานของศูนย์ (2) การด าเนินงานภายใต้กรอบความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายใน
และภายนอก (3) ประเด็นความร่วมมือที่ให้ความส าคัญ และ (4) โอกาสและความท้าทายในการ
ด าเนินงานกับหน่วยงานต่าง ๆ โดยค านึงถึงจุดเน้นของความร่วมมือในการด าเนินการที่ศูนย์ประชาคม
อาเซียนของส านักงานฯ ควรให้ความส าคัญในแต่ละเป้าหมาย 

1.3.2  วิธีการด าเนินการศึกษา  
จะเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยใช้เอกสารที่เกี่ยวข้อง อาทิ การด าเนินงานของ

ศูนย์ประชาคมอาเซียนของสานักงานฯ ยุทธศาสตร์ของส านักงานฯ ปี 2561–2563 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
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20 ปี และการด าเนินงานในการน าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไปปฏิบัติ เป็นแหล่งข้อมูลในการศึกษา
เป็นหลัก  

1.3.3  ระเบียบวิธีการศึกษา 
1) วิธีการศึกษาเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยศึกษาข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง  
2) มุ่งศึกษาเอกสารการด าเนินงานด้านเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืนของ 

ศูนย์ประชาคมอาเซียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และศึกษาเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในฐานะที่
เป็นแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ 

3) ประชากรที่ จะศึกษา เป็นหน่วยงานต่าง ๆ ทั้ งภายในและภายนอก  
ที่มีปฏิสัมพันธ์กับศูนย์ประชาคมอาเซียนฯ ที่ด าเนินการด้านเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระหว่างปี 
2561–2563  

4) วิธีการสุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างเพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึกจากข้าราชการ  
ที่รับผิดชอบการด าเนินการด้านเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในช่วงปี 2561–2563 รวมไปถึง บุคลากร
จากหน่วยงานภายนอก เช่น ผู้ประสานงานจาก UNDP เป็นต้น 

5) วิธีการเก็บข้อมูล ใช้วิธีการศึกษาจากเอกสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ด้านประชาคมอาเซียนของส านักงานฯ และด้านเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน 

6) การประมวลผลข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล การประมวลผลข้อมูลจะใช้
เครื่องมือในการประมวลผล คือ การจัดหมวดหมู่ คือการจ าแนกเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ออกเป็น 
5 ด้าน คือ (1) คุณภาพชีวิตของผู้คน (2) ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและครอบคลุม 
(3) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (4) สันติภาพ สถาบันที่เข้มแข็ง และความยุติธรรม และ  
(5) ความเป็นหุ้นส่วน ส่วนการวิเคราะห์จะศึกษาว่าการด าเนินการดต่างๆ ในด้านเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนนั้น มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านประชาคมอาเซียนของส านักงานฯ 
อย่างไร 
 
1.4  ค าถามการศึกษา 

ผู้ศึกษาก าหนดค าถามในการศึกษาเพียงข้อเดียว คือศูนย์ประชาคมอาเซียนของส านักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สามารถพัฒนาบทบาทของศูนย์ประชาคมอาเซียนฯ ในการสนับสนุน
งานด้านเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เพ่ือส่งเสริมการด าเนินการของหน่วยงานภายในกับหน่วยงาน
ภายนอกอย่างไร 
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1.5  สมมติฐานการศึกษา 
ผู้ศึกษาตั้งสมมุติฐานการศึกษาว่า ถ้าการด าเนินการของศูนย์ประชาคมอาเซียนของ

ส านักงานฯ ใช้แนวทางการด าเนินการโดยจ าแนกด้านเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนออกเป็น 5 ด้าน 5 
จะช่วยให้สามารถสนับสนุนการด าเนินการในวงงานรัฐสภาด้านประชาคมอาเซียน และรัฐสภาระหว่าง
ประเทศ ได้อย่างครอบคลุมและช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพในการด าเนินการอย่างมีนัยส าคัญ 
 
1.6  ประโยชน์ของการศึกษา 

1.6.1  เป็นการน าเสนอประเด็นส าคัญในแต่ละเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่เป็นประโยชน์
ต่อการด าเนินการด้านเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของศูนย์ประชาคมอาเซียนของส านักงานฯ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1.6.2  ได้ข้อคิดเห็นเบื้องต้นที่เป็นประโยชน์ต่อการก าหนดแนวทางการด าเนินงานด้าน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของรัฐสภาไทยเพ่ือใช้เป็นเอกสารสนับสนุนการมีปฏิสัมพันธ์กับเวทีโลก  
ในเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 
1.7  นิยามศัพท์  

1.7.1  ศูนย์ประชาคมอาเซียน หมายถึง กลุ่มงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรปฏิบัติหน้าที่
ศูนย์ประชาคมอาเซียนของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

1.7.2  หน่วยงานภายในส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร หมายถึง ส่วนราชการ
สังกัดส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  

1.7.3  หน่วยงานภายนอกส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร หมายถึง ส่วนราชการ 
ที่มีการด าเนินงานติดต่อประสานงานด้านประชาคมอาเซียนกับส านักงานศูนย์ประชาคมอาเซียนฯ 

1.7.4  การพัฒนาที่ยั่งยืน หมายถึง แนวคิดด้านการพัฒนาระหว่างประเทศ บัญญัติโดย
องค์การสหประชาชาติ ประกอบด้วย เป้าหมายในการพัฒนา จ านวน 17 เป้าหมาย โดยมีก าหนดการ
บรรลุผลส าเร็จในแต่ละเป้าหมายภายในปี ค.ศ. 2030 

 
 

                                                 
5 1) คุณภาพชีวิตของผู้คน  2) ความเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยัง่ยืนและครอบคลุม 3) ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 4) สันตภิาพ สถาบันท่ีเข้มแข็ง และความยุติธรรม และ 5) ความเป็นหุ้นส่วน 



 

 

  
บทที่ 2 

แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 
 

ในบทที่ 2 เป็นการน าเสนอแนวคิดทฤษฎี วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง และกรอบการศึกษา  
ซึ่งจะช่วยให้ทราบถึงแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน และการด าเนินการเรื่องเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ของส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จากนั้นผู้ศึกษาได้น าแนวคิดดังกล่าวและผลการทบทวน
วรรณกรรมมาผนวกรวมกับประสบการณ์ของผู้ศึกษาเพ่ือบูรณาการเป็นกรอบการศึกษา ดังปรากฏ
ตามรายละเอียดด้านล่างนี้ 

 
2.1 แนวคิดทฤษฎี 

2.1.1  แนวคิดด้านการพัฒนาที่ย่ังยืน (The Sustainable Development Goals–SDGs) 
ในพจนานุกรมฉบับย่อของอ็อกฟอร์ดว่าด้ วยการเมือง ( Oxford Concise 

Dictionary of Politics) อธิบายค าว่า “การพัฒนาที่ยั่งยืน” หมายถึง “แนวคิดที่เน้นย้ าถึงความ
สมดุลระหว่างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจกับการปกป้องสิ่งแวดล้อม โดยเน้นที่การเปลี่ยนผ่านระหว่าง
ช่วงอายุคน การสงวนไว้ซึ่งแหล่งพลังงานที่ไม่สามารถน ากลับมาใช้ได้ใหม่ และความหลากหลายของ
หลักการที่ก าหนดนิยามไว้อย่างไม่เคร่งครัดซึ่งเกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบ และการตรวจสอบได้ของ
ผู้ก าหนดนโยบาย”6 อย่างไรก็ตาม ในคู่มือการศึกษาการพัฒนา (The Companion to Development 
Studies) อธิบายว่า “การพัฒนาที่ยั่งยืน” เป็น “วาทกรรม” ซึ่งค าว่า “การพัฒนาที่ยั่งยืน” นี้ ถูกใช้
ในหลายบริบทในการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา โดยในช่วงต้นศตวรรษที่ 21 จะพบว่ามี “วาทกรรม” 
ที่เก่ียวกับการพัฒนามากมาย อาทิ การรณรงค์ให้มีความเท่าเทียมกันในประชาคมโลก มีความร่วมมือ
กันอย่างกว้างขวางในระดับระหว่างประเทศและระดับท้องถิ่นที่สามารถเข้าถึงทรัพยากรต่าง ๆ เพ่ือ 
“การพัฒนาที่ยั่งยืน” (Redclift, M., p. 279) เพ่ือสร้างมาตรฐานชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของประชากรโลก 
ซึ่งจากค านิยามในพจนานุกรมก็ดี และการให้ค าจ ากัดความโดยการอธิบายข้างต้นก็ดี ต่างแสดงให้เห็นว่า 
“การพัฒนาที่ยั่งยืน” ไม่สามารถ และไม่ควรถูกพิจารณาจากมิติเดียว 

ในปี 2543 องค์การสหประชาชาติ ซึ่งมีสมาชิกจ านวน 191 ประเทศ7 ได้ให้ 
การรับรองปฏิญญาสหัสวรรษสหประชาชาติ และเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (The Millennium 
                                                 
6 Concise Dictionary of Politics, (2009, p. 255). 
7 ปัจจุบันปี 2563 (ค.ศ. 2020) สหประชาชาติ มีจ านวน สมาชิก 193 ประเทศ 
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Development Goals–MDGs) โดยมีความเห็นร่วมกันว่า เพ่ือสร้างมาตรฐานชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี
ของประชาชน จึงก าหนดเป้าหมายร่วมกัน จ านวน 8 เป้าหมาย ที่ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี 
2558 (ค.ศ. 2015) ตามตารางท่ี 1  

 
ตารางท่ี 1  เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (The MDGs) 

เป้าหมาย เป้าหมายหลัก 
1 ขจัดความยากจนและความหิวโหย (Halve extreme poverty) 
2 ให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาระดับประถมศึกษา (Universal primary education) 
3 ส่งเสริมบทบาทสตรีและความเท่าเทียมกันทางเพศ (Gender equality) 
4 ลดอัตราการตายของเด็ก (Reduce child mortality) 
5 พัฒนาสุขภาพสตรีมีครรภ์ (Reduce maternal mortality) 
6 ต่อสู้กับโรคเอดส์ มาเลเรีย และโรคส าคัญอ่ืนๆ (Combat HIV/AIDS, malaria and 

other diseases) 
7 รักษาและจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (Environmental Sustainability) 
8 ส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วนเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนในประชาคมโลก (Develop a global 

partnership) 
 

อย่างไรก็ดี แม้เป้าหมายของThe MDGs จะประสบผลส าเร็จในหลายเป้าหมาย  
แต่ก็ยังมีอีกหลายเป้าหมายเช่นกันที่ยังไม่บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีรายงานจากธนาคารโลก 
ในปี 2552 รายงานสถานะล่าสุดในการด าเนินการในแต่ละเป้าหมาย รายละเอียดตามตารางที่ 2  

 
ตารางท่ี 2  การด าเนินการของThe MDGs ในปี 2552 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการในปี 2552 
1. ขจัดความยากจน
และความหิวโหย 

โดยภาพรวมสามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายเพราะสาธารณรัฐประชาชนจีน 
อย่างไรก็ตาม ในพ้ืนที่ Sub-Saharan Africa8 ยังไม่บรรลุผลตามเป้าประสงค์ 

2. ให้เด็กทุกคนได้รับ
การศึกษาระดับ
ประถมศึกษา 
 

ใกล้บรรลุผลตามเป้าประสงค์ แต่โดยรวมในพ้ืนที่บางส่วนของ  Sub-
Saharan Africa และเอเชียใต้ยังไม่บรรลุผลตามเป้าประสงค์  

                                                 
8 หมายถึง กลุ่มประเทศที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของทะเลทรายซาฮาร่าในทวีปแอฟริกา จ านวน 44 ประเทศ ซึ่งมี
ประชากร รวมกันถึง 574 ล้านคน แม้ว่ากลุ่มประเทศเหล่านี้จะมีทรัพยากรธรรมชาตินานาชนิด (เช่น ทองค า เพชร 
น้ ามันและก๊าซธรรมชาติ) แต่ส่วนใหญ่เป็นประเทศยากจน และประชาชนนั้นมีรายได้เฉลี่ยต่ า  
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เป้าหมาย ผลการด าเนินการในปี 2552 
3. ส่งเสริมบทบาทสตรี
และความเท่าเทียม
กันทางเพศ 

อาจกล่าวได้ว่าบรรลุผลในระดับโรงเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา แต่
เป้าหมายในระดับอื่นๆ ยังไม่บรรลุผล  

4. ลดอัตราการตาย
ของเด็ก 

บรรลุผลอย่างมีนัยส าคัญในทุกภูมิภาค มีเพียงจ านวนประเทศที่คิดเป็น 1 ใน 
3 เท่านั้น ที่ยังไม่สามารถด าเนินการจนบรรลุผล  

5. พัฒนาสุขภาพสตรี
มีครรภ์ 

มีความก้าวหน้าน้อยที่สุดในบรรดาเป้าหมายแห่งสหัสวรรษทั้งหมดเพราะยังมี
ผู้หญิงที่เสียชีวิตจากการตั้งครรภ์กว่า 500,000 คน ต่อปี ซึ่งถือเป็นปัญหา
ส าคัญใน Sub-Saharan Africa และเอเชียใต้  

6. ต่อสู้กับโรคเอดส์ 
มา เล เรี ย  และโ รค
ส าคัญอ่ืนๆ 

ประเทศส่วนใหญ่ยังคงเผชิญกับความยุ่งยากในการด าเนินการให้บรรลุผลตาม
เป้าหมาย โดยเฉพาะปัญหาโรคเอดส์ และผู้ติดเชื้อ HIV ที่ระบาดอย่างหนัก
ใน Sub-Saharan Africa  

7. รักษาและจัดการ
สิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน 

อาจกล่าวได้ว่าการเข้าถึงการสาธารณูปโภคน้ านั้นบรรลุผลตามเป้าหมาย แต่
ระบบสุขาภิบาลยังไม่สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมาย ส่วนความก้าวหน้า
ในการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ กับการตัดไม้ท าลายป่าก็ยังไม่
บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย  

8. ส่งเสริมการเป็น
หุ้นส่วนเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนใน
ประชาคมโลก 

ไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ในความก้าวหน้าในการด าเนินการ  

ที่มา: ปรับปรุงจาก David Hulme. (2010), “Global Poverty: How global governance is failing the 
poor”. (p. 210–1) 

 
จากสภาพการณ์ในการด าเนินการในแต่ละเป้าหมายที่ยังไม่บรรลุผล หรือยังไม่มี

ความก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรม ตามที่ปรากฏในตารางที่ 2 ข้างต้น ท าให้องค์การสหประชาชาติ  
จัดให้มีการประชุมสหประชาชาติเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน9 ขึ้น ณ นครรีโอ เดอจาเนโร บราซิล ในปี 2555 
โดยมีเป้าหมายเพ่ือทบทวนการด าเนินการ และพิจารณาอุปสรรคการพัฒนาที่ยั่งยืน เพ่ือน าไปสู่การ
ปรับปรุงเป้าหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนให้มีความสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  
ซึ่งที่ประชุมดังกล่าว ได้รับรองเอกสารการประชุมที่เรียกว่า “The Future We Want” ซึ่งเน้นย้ า
เจตนารมณ์ที่จะด าเนินการไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และพิจารณาประเด็นต่าง ๆ ที่ควรบรรจุไว้ใน 
“เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” ส าหรับวาระการพัฒนาหลังปี ค.ศ. 2015 โดยผ่านกระบวนการ 

                                                 
9 รู้จักกันในนามการประชุม Rio+20 ณ นครรีโอ เดอจาเนโร บราซิล 
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การจัดตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือพิจารณาภาพรวมการด าเนินงาน และการจัดตั้งคณะท างานเพ่ือจัดท า
ข้อเสนอส าหรับการบรรจุในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และพิจารณาหัวข้อส าคัญต่าง ๆ รวม 11 
หัวข้อ เพ่ือก าหนดวาระการพัฒนาหลังปี ค.ศ. 2015 มีข้ันตอนรายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 3 

 
ตารางท่ี 3  กระบวนการในการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาภายหลังปี ค.ศ. 2030 

ล าดับ
กระบวนการ 

รายละเอียดการด าเนินการโดยสังเขป 

1 การจัดตั้งคณะผู้ทรงคุณวุฒิระดับสูงว่าด้วยวาระการพัฒนาหลังปี ค.ศ. 2015 
2 การจัดตั้งคณะท างานกลุ่มเปิด เพ่ือจัดท าข้อเสนอ The SDGs เพ่ือเสนอต่อที่ประชุม

สมัชชาสหประชาชาติ สมัยที่ 68 ปี 2557 (ค.ศ. 2014) 
3 การจัดตั้งคณะท างานเพ่ือพิจารณาหัวข้อที่จะเป็นเป้าหมายการพัฒนาในระดับโลก 

ประกอบด้วย 11 หัวข้อ คือ  
(1) ความเหลื่อมล้ า (Inequalities) 
(2) ด้านสุขภาพอนามัย (Health) 
(3) ด้านการศึกษา (Education) 
(4) ด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจและการจ้างงาน (Growth Economic and 
Employment) 
(5) ด้านการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่ยั่งยืน (Environment sustainability) 
(6) ด้านธรรมาภิบาล (Governance) 
(7) ด้านการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง (Conflict and Fragility) 
(8) ด้านพลวัตการเปลี่ยนแปลงของประชากร (Population Dynamic) 
(9 )ด้านความมั่นคงในการเข้าถึงอาหารและโภชนาการ (Food and Nutrition 
Security) 
(10) ด้านพลังงาน (Energy) 
(11) ด้านน้ า (Water) 

 
กล่าวโดยสรุป วาระการพัฒนาแห่งเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 

ประกอบด้วย เป้าหมายจ านวน 17 เป้าหมาย10 ดังตารางที่ 4 และภาพท่ี 1 
 

                                                 
10 สรุปความจาก A Call to Action: Thailand and the Sustainable Development Goals (2016, p. 25) 
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ตารางท่ี 4  เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (The SDGs) 17 เป้าหมาย 
เป้าหมายล าดับที่ เป้าหมายหลัก 

1. ขจัดความยากจน (No Poverty) ยุติความยากจนในทุกรูปแบบทุกท่ี 
2. ยุติความหิวโหย (Zero Hunger) ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับ

โภชนาการ และส่งเสริมการเกษตรที่ยั่งยืน 
3. การมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี 
(Good Health and Well–being) 

สร้างหลักประกันการมีชีวิตที่ดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี
ส าหรับทุกคนในทุกช่วงอายุ 

4. การศึกษาที่มีคุณภาพ (Quality 
Education) 

สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่าง
ครอบคลุมแลเท่าเทียมและส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 

5. ความเท่าเทียมทางเพศ (Gender 
Equity) 

บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศ และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้เด็กหญิงและสตรี 

6. น้ าสะอาดและสุขาภิบาล (Clean 
Water and Sanitation) 

สร้างหลักประกันเรื่องการมีน้ าใช้และมีสุขาภิบาลที่ดี และมี
การจัดการอย่างยั่งยืนส าหรับทุกคน 

7. พลังงานที่สะอาด และสามารถ
ซื้อหาได้ (Affordable and Clean 
Energy) 

สร้างหลักประกันว่าทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ที่
สามารถซื้อหาได้ เชื่อถือได้ และมีความยั่งยืน 

8. การมีงานที่เหมาะสมและการ
เติบโตทางเศรษฐกิจ (Decent 
Work and Economic Growth) 

ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และ
ยั่งยืนและมีการจ้างงานอย่างเต็มรูปแบบ มีผลิตภาพ และเป็น
งานที่มีความเหมาะสมส าหรับทุกคน 

9. อุตสาหกรรม นวัตกรรม และ
โครงสร้างพื้นฐาน (Industry, 
Innovation and Infrastructure) 

สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีความสามารถในการฟ้ืนฟูสภาพ และ
ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มั่นคงและยั่ งยืน และ
สนับสนุนนวัตกรรม 

10. ลดความเหลื่อมล้ า (Reduced 
Inequalities) 

การลดความเหลื่อมล้ าทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ 

11. เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน 
(Sustainable Cities and 
Communities) 

ท าให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ให้มีความครอบคลุม 
ปลอดภัย มีความสามารถในการปรับตัวสู่สภาพเดิม และมี
ความยั่งยืน 

12. การผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน 
(Responsible Consumption 
and Production) 

สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน 
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เป้าหมายล าดับที่ เป้าหมายหลัก 
13. การด าเนินการด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(Climate Action) 

ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพ่ือต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และผลกระทบต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน 

14. ชีวิตกับทรัพยากรทางน้ า (Life 
Below Water) 

อนุรักษ์และใช้มหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลเพ่ือ
การพัฒนาที่ยั่งยืน 

15. ชีวิตบนผืนดิน (Life on Land) ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศน์บนผืนดินอย่าง
ยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้กับการแปรสภาพเป็น
ทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของดินและเร่งฟ้ืนฟูให้กลับ
สภาพขึ้นมาใหม่ และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทาง
ชีวภาพและการสูญเสียถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ 

16. สันติภาพ ความยุติธรรม และ
สถาบันที่แข็งแกร่ง (Peace, 
Justice and Strong Institutions) 

ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
จัดหาช่องทางให้ทุกคนสามารถเข้าถึงความยุติธรรม และสร้าง
สถาบันที่มีประสิทธิผล ครอบคลุม และตรวจสอบได้ 

17. ความเป็นหุ้นส่วนส าหรับทุก
เป้าหมาย (Partnerships for the 
Goals) 

เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับกลไกการด าเนินงานและการ
ฟ้ืนฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกเพ่ือการพัฒนาที่
ยั่งยืน 

 

 
 

ภาพที่ 1 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ที่มา: https://www.sdgmove.com/aboutsdgs/ 
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จะเห็นได้ว่า เรื่องเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนี้ มีความส าคัญกับทุกภาคส่วน 
โดยเฉพาะความเกี่ยวข้องกับองค์การภาครัฐ ดังตัวอย่างที่ วุฒิสาร ตันไชย (2562) กล่าวถึงเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนในความเกี่ยวข้องกับภารกิจของการปกครองส่วนท้องถิ่นว่า “ในการขับเคลื่อน
ประเด็นเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นกลไกส าหรับในการน ากรอบ
แนวคิดสากลดังกล่าวสู่การขับเคลื่อนในพ้ืนที่ได้จริง เพราะในปัจจุบันภารกิจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นล้วนแต่ครอบคลุมเป้าหมายทั้ง 17 ประการ (หน้า 250)” อย่างไรก็ตาม การด าเนินการด้าน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้ง 17 เป้าหมายสามารถจัดกลุ่มเป็นกลุ่มย่อยได้อีก ซึ่งจากการบรรยาย
ของวนาลี โล่ห์เพชร รองอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ในหัวข้อ 
“ประเทศไทยกับบทบาทหุ้นส่วนเพ่ือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”11 ระบุว่า เป้าหมายการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน สามารถจัดหมวดหมู่ได้ 5 ด้าน12 ซึ่งช่วยให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
มากยิ่งขึ้นตามตารางที่ 5 และภาพท่ี 2  

 
ตารางท่ี 5  การจ าแนกหมวดหมู่ของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

กลุ่มที่ เรื่อง ประกอบด้วยเป้าหมาย 
1 คุณภาพชีวิตของผู้คน 1 2 3 4 และ 5 
2 ความเจริญทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและครอบคลุม 7 8 9 10 และ 11 
3 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6 12 13 14 และ 15 
4 สันติภาพ สถาบันที่เข้มแข็ง และความยุติธรรม 16 
5 การเป็นหุ้นส่วนเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 

 

                                                 
11 บรรยายเมื่อวันท่ี 3 กันยายน 2563 ในหลักสตูรนักบริหารการทูต รุ่นที่ 12 ณ สถาบันเทวะวงศ์วโรปการ 
กระทรวงการต่างประเทศ  
12 สืบค้นจาก www.sdgmove.com โดยผูส้นใจข้อมูลในการจ าแนกกลุ่มดังกลา่วนี้ สามารถสืบค้นเพิ่มเติมได้จาก
รายงานขององค์การสหประชาชาติ (The UN) ใน 5 ภาษา ประกอบด้วย อังกฤษ จีน อาหรับ ฝรั่งเศส รัสเซีย และ 
สเปน  
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ภาพที่ 2  การจ าแนก 17 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็น 5 ด้าน 
ที่มา: https://www.sdgmove.com/aboutsdgs/ 

 
2.1.2  ยุทธศาสตร์ด้านประชาคมอาเซียนของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  

ในปี 2557 ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ 2  
การสนับสนุนให้รัฐสภามีบทบาทน าในเวทีประชาคมอาเซียนและรัฐสภาระหว่างประเทศ และตัวชี้วัดที่  
1.3 ระดับความส าเร็จของส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรในด้านประชาคมอาเซียน13 โดยมีผล
การด าเนินการที่ส าคัญ สรุปได้ ดังนี้ 

1)  มีการจัดตั้งศูนย์ หรือ กลุ่ม หรือหน่วยงานด้านประชาคมอาเซียนของ
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และวางระบบงานด้านประชาคมอาเซียนของส านักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประกอบด้วย (ก) โครงสร้างและระบบงานของศูนย์ประชาคมอาเซียนฯ 
(ข) ระบบงานด้านกระบวนการนิติบัญญัติในด้านประชาคมอาเซียน และ (ค) ระบบงานด้านการ
ต่างประเทศในประชาคมอาเซียน 

2)  มีแผนงานทรัพยากรมนุษย์ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาในด้านประชาคม
อาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างบุคลากรของส านักงานเลขาธิ การสภาผู้แทนราษฎร ส าหรับ 
การท างานด้านประชาคมอาเซียน 

3)  มีคู่มือการท างานเชิงคุณภาพและเชิงนโยบายด้านประชาคมอาเซียนในการ
ท างานด้านกระบวนการจิติบัญญัติและด้านการต่างประเทศที่เก่ียวข้องกับประชาคมอาเซียน 

4)  มีเว็บไซต์และระบบสารสนเทศด้านประชาคมอาเซียนของรัฐสภาไทย ทั้งภาค
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และใช้ในการท างานด้านประชาคมอาเซียนของรัฐสภาไทย 
                                                 
13 จากรายงานผลการด าเนินการด้านประชาคมอาเซยีนของส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปี 2557, หน้า 5-7 
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โดยการด าเนินการในช่วงเวลานี้ ประสบปัญหาการด าเนินการต่างๆ ในรูปแบบ
คณะอนุกรรมการ ภายใต้คณะกรรมการด้านประชาคมอาเซียนฯ ยังไม่มีการเชื่อมโยงกันเท่าท่ีควร แต่
ไม่กระทบกระเทือนต่อการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัด ของส านักงานฯ 

จากนั้น ในปี 2558–2560 ก็ยังไม่มีความคืบหน้าในการด าเนินการมากนัก กล่าวคือ 
ศูนย์ประชาคมอาเซียนฯ ยังคงมีสถานะเป็น “ศูนย์พราง” โดย ส านักงานฯ มีการมอบหมายให้กลุ่มงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติหน้าที่ศูนย์ประชาคมอาเซียนของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา โดยมี
การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัดของส านักงานฯ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งน าไปสู่กรอบแผน
ยุทธศาสตร์ด้านประชาคมอาเซียนของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ปี 2561–2565 เพ่ือใช้เป็น 
แผนแม่บทขององค์การเพ่ือน าไปการสนับสนุนและอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของ 
ฝ่ายนิติบัญญัติ อันได้แก่ สภานิติบัญญัติ (สนช) และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท) และ
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ) และตลอดจนสมาชิกรัฐสภา (ที่จะมาจากการเลือกตั้ง) ให้มี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล และเพ่ือใช้เป็นกรอบทิศทางการพัฒนาองค์การให้มีความชัดเจน
ต่อเนื่อง สอดคล้องกับบริบทและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป ภายใต้วิสัยทัศน์ของส านักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร “ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง  
เพ่ือสนับสนุนบทบาทภารกิจสภานิติบัญญัติให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน” และวิสัยทัศน์ของ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา “องค์การที่เป็นเลิศในการส่งเสริม สนับสนุนงานฝ่ายนิติบัญญัติ” 14  

ใน “กรอบแผนยุทธศาสตร์ด้านประชาคมอาเซียนของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  
ปี 2561–2565” ก าหนดระบบงานด้านประชาคมอาเซียนของส านักงานฯ ไว้ 5 ด้าน คือ (1) ด้านโครงสร้าง
และระบบงาน (2) ด้านยุทธศาสตร์และความเคลื่อนไหวของงอาเซียน (3) ด้านการวิจัยและพัฒนา
นโยบายและกฎหมายอาเซียน (4) ด้านพัฒนาเครือข่ายการท างานด้านประชาคมอาเซียน และ  
(5) ด้านศูนย์ข้อมูล องค์ความรู้ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งนอกจากจะพิจารณาถึงภาพรวมของ
แผนแม่บทแล้ว ยังพิจารณาถึงบริบทอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน 2025 
การส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากความร่วมมือของอาเซียน และการขับเคลื่อนภายใต้กรอบเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาการด าเนินการของศูนย์ประชาคมอาเซียนฯ ตามล าดับเวลา
ระหว่างปี 2557–2563 สามารถน าเสนอได้ตามภาพท่ี 3 

 
  

                                                 
14 ดูเพิ่มเตมิจากแผนยุทธศาสตรด์้านประชาคมอาเซียนของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ปี 2561-2563, หน้า 2-3 
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ภาพที่ 3 การด าเนินการของส านักงานศูนย์ประชาคมอาเซียนฯ ระหว่างปี 2557–2563 

 
2.2 วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

2.2.1  ภาพรวมการทบทวนการน าวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนไปปฏิบัติของประเทศไทย 
ระหว่างปี 2560–256215  

หากพิจารณาผลการด าเนินการการน าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไปปฏิบัติ 
(Thailand’s Voluntary National Review on the Implementation of the 2003 Agenda)  
ในระหว่างปี 2560–2563 ซึ่งจัดท าโดย กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ 
พบว่า มีรายงานสรุปผลทบทวนการด าเนินการ (Review) การน าวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนไปปฏิบัติ 
โดยสรุปรายงานในปี ในปี 2560–2561 ได้มีการทบทวนเป้าหมายการด าเนินการทั้ง 17 เป้าหมาย 
โดยในปี 2562 ได้น าเสนอแนวทางการด าเนินการต่อไป ไว้เป็นแนวทางปฏิบัติด้วย สรุปผลการด าเนินการ 
และแนวทางปฏิบัติในอนาคต (ดูภาคผนวก ก) 
  

                                                 
15 สรุปจากเอกสารการด าเนินงานดา้นเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ปี 2560-2562 จัดท าโดยกรมองค์การระหว่าง
ประเทศ กระทรวงการตา่งประเทศ 

ปี 2557 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การสนับสนุนให้รัฐสภา

มีบทบาทน าในเวที
ประชาคมอาเซียนและ
รัฐสภาระหวา่งประเทศ 

ปี 2558 -2560 
ยังไม่มีความคืบหน้าในการ
ด าเนินการเรื่อง SDGs โดยมี

กลุ่มงานเลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎร ท าหน้าท่ี

เป็น “ศูนย์พลาง” ของ 
“ส านักงานประชาคม

อาเซียนของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา” 

ปี 2561-2563  
มีการก าหนดกรอบยุทธศาสตร์
การด าเนินงาน 5 ด้าน คือ  
1) ดา้นโครงสร้างและระบบงาน 

2) ด้านความเคลื่อนไหวของ
อาเซียน 3) ด้านการวิจัยและ
พัฒนานโยบายและกฎหมาย
อาเซียน 4) ด้านพัฒนา
เครือข่ายการท างาน และ  
5) ด้านศูนย์ข้อมลู องค์ความรู้ 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

รวมถึงการด าเนินการภายใต้
กรอบ The SDGs ด้วย 
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2.2.2  ประสบการณ์จากองค์การภาครัฐ: การพัฒนาที่ยั่งยืนกับกระทรวงการคลัง16  
ณัฏฐวุฒิ ธรรมศิริ (2562) ผู้อ านวยการส านักนโยบาย ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง

ศึกษา เรื่อง “บทบาทของกระทรวงการคลังกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” พบว่าแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 
เกิดขึ้นใน ปี 2558 เมื่อประเทศสมาชิกสหประชาชาติ ได้ร่วมกันรับรองวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 
2030 โดยได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ครอบคลุมมิติการพัฒนา ทั้งด้านเศรษฐกิจสังคม 
และสิ่งแวดล้อม รวม 17 เป้าหมาย โดยณัฏฐวุฒิฯ ได้เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ของกระทรวงการคลังกับ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน พบว่ายุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน และยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้าน
การลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงโดยตรงกับเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนที่คณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้มอบหมายให้กระทรวงการคลังเป็นหนึ่ง
ในหน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบ ซึ่งได้แก่เป้าหมายที่ 8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง มั่นคง 
และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และมีงานที่สมควรส ารับทุกคน และ เป้าหมายที่ 17 
เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่กลไกการด าเนินงานและฟ้ืนฟู สภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลก
ส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งนี้ ยังมีเป้าหมายที่ 1 การยุติความยากจนในทุกรูปแบบในทุกที่ และ
เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุม
และยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม ที่กระทรวงการคลังมีบทบาทเป็นหน่วยงานสนับสนุนอีกด้วย 
นอกจากนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน และ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม ยังมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับ 
เป้าหมายที่ 10 ลดความไม่เสมอภาค ฯ และยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการเงินการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม ยังมี
ความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับ 17 เป้าหมาย เพราะการรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นหนึ่งในประเด็น
พ้ืนฐานที่จะน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในภาพรวม 

2.2.3  การด าเนินการด้านเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของส านักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร ระหว่างปี 2561–2563 

2.2.3.1 ส านักงานศูนย์ประชาคมอาเซียน 
การด าเนินการของส านักงานศูนย์ประชากรอาเซียน ระหว่างปี 

2561–2563 เป็นการด าเนินการตามตัวชี้วัดเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้านประชาคมอาเซียนของ 
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา17 ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีแลแความร่วมมือใน

                                                 
16 เอกสารการศึกษาส่วนบุคคล หลกัสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 11 ปี 2562 
17 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการอาเซียนของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ครั้งท่ี 1/2562 หน้า 35 
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เวทีประชาคมอาเซียน และรัฐสภาระหว่างประเทศ 18 โดยมีกรอบการด าเนินการ 4 ด้าน คือ  
(1) โครงสร้างและระบบงาน (2) ศูนย์สารสนเทศ การวิจัย และพัฒนากฎหมาย (3) เครือข่ายทั้ง
ภายในและต่างประเทศ และ (4) การพัฒนาบุคลากร โดยในปี 2563 มีการด าเนินการจัดตั้ง
คณะกรรมการด้านประชาคมอาเซียน ประกอบด้วยข้าราชการรัฐสภาสามัญของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา จ านวน 27 คน มีรองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ก ากับดูแลศูนย์ประชาคมอาเซียนของ
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (นางพรพิศ เพชรเจริญ) เป็นประธาน และได้มีค าสั่งแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการ รวม 6 คณะ คือ (1) คณะอนุกรรมการการจัดท าข้อมูลความตกลง สนธิสัญญา 
กฎหมาย และกระทู้ถาม ด้านประชาคมอาเซียนของรัฐสภา (2) คณะอนุกรรมการจัดท ากฎหมาย
เปรียบเทียบด้านประชาคมอาเซียน (3) คณะอนุกรรมการเครือข่ายด้านประชาคมอาเซียนของ 
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา (4) คณะอนุกรรมการจัดท าข้อมูลวิชาการด้านประชาคมอาเซียนของรัฐสภา 
(5) คณะอนุกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลและเว็บไซต์ด้านประชาคมอาเซียนของส านักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร และส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา และ6) คณะอนุกรรมการน าแผนยุทธศาสตร์ด้าน
ประชาคมอาเซียนของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาไปสู่การปฏิบัติ 

โดยในปี 2563 มีการด าเนินการตามตัวชี้วัด 1.5 ระดับความส าเร็จ
ของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประชาคมอาเซียนของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา (มีค่าน้ าหนักที่ร้อยละ 
10) มีเจ้าภาพหลัก ประกอบด้วย 11 หน่วยงาน19 และหน่วยงานสนับสนุน จ านวน 7 หน่วยงาน20 
ประกอบด้วย แบ่งเป็น 3 ตัวชี้วัดย่อย คือ (1) ระดับความส าเร็จของการขับเคลื่อนระบบงานและ
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (มีค่าน้ าหนักท่ี ร้อยละ 3) (2) ระดับความส าเร็จของ
การพัฒนาข้อมูลด้านประชาคมอาเซียน และระบบสารสนเทศมาใช้ในวงงานรัฐสภา (มีค่าน้ าหนักที่
ร้อยละ 3) และ (3) ระดับความส าเร็จของการพัฒนาเครือข่ายด้านประชาคมอาเซียนของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา (มีค่าน้ าหนักท่ี ร้อยละ 4) 
  

                                                 
18 ยุทธศาสตร์ที่ 2 นี้ มี 3 ตัวช้ีวัด โดยศูนย์ประชาตมอาเซียน เป็นผู้รับผิดชอบหลัก ในตัวช้ีวัดที่ 2.2 คือ ความส าเร็จ
ในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ด้านประชาคมอาเซียนของส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และเป็น
ผู้รับผิดชอบหลัก ในตัวช้ีวัดที่ 2.3 ความ พึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อบทบาทในการ
สนับสนุนการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และความร่วมมือในเวทีประชาคมอาเซียนและรัฐสภาระหว่างประเทศ 
ร่วมกันกับส านักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ ส านักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และส านักภาษาต่างประเทศ 
19 กลุ่มงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติหน้าที่ส านักงานศูนย์ประชาคมอาเซียน (ผู้รายงานหลัก) ส านัก
องค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ ส านักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ส านักภาษาต่างประเทศ ส านักวิชาการ ส านัก
การประชุม และส านักกฎหมาย 
20 ส านักบริหารงานกลาง ส านักพัฒนาบุคลากร ส านักสารสนเทศ ส านักนโยบายและแผน ส านักการคลังและ
งบประมาณ ส านักประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา 
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2.2.3.2 ส านักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ 
ส านักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ เป็นหน่วยงานส าคัญภายใน

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านรัฐสภาระหว่างประเทศ ในกรอบ
พหุภาคี ผ่านการประชุมรัฐสภาระหว่างประเทศ ในกรอบการประชุมต่าง ๆ อาทิ การประชุมสมัชชา
สหภาพรัฐสภา การประชุมสมัชชารัฐสภาอาเซียน หรือการประชุมรัฐสภาภาคพ้ืนเอเชียและแปซิฟิก 
ผ่านการด าเนินการของกลุ่มงานต่าง ๆ รวม 5 กลุ่มงาน ในระหว่างปี 2560–2562 (ดูภาคผนวก ข) 

2.2.3.3 ส านักกรรมาธิการ 1–3 
ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 90 ให้ 

สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการสามัญ จ านวน 35 คณะ โดยส านักกรรมาธิการ สภาผู้แทนราษฎร 
จ าแนกเป็น 3 ส านัก คือ (1) ส านักกรรมาธิการ 1 ประกอบด้วย 11 คณะกรรมาธิการ21 (2) ส านัก
กรรมาธิการ 2 ประกอบด้วย 12 คณะกรรมาธิการ22 และ (3) ส านักกรรมาธิการ 3 ประกอบด้วย 12 
คณะกรรมาธิการ23 ซึ่งแต่ละคณะกรรมาธิการ มีการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับด้านเป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืนในปี 2563 สามารถสรุปได้ตามตารางที่ 6  

 

                                                 
21 คือ (1) คณะกรรมาธิการการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ (2) คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ (3) 
คณะกรรมาธิการการคมนาคม (4) คณะกรรมาธิการการศึกษา การจัดท า และติดตามการบริหารงบประมาณ (5) 
คณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง สถาบันการเ งิน และตลาดการเงิน (6) คณะกรรมาธิการการพลังงาน (7) 
คณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ (8) คณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา (9) 
คณะกรรมาธิการการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลเกษตรกรรม (10) คณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และ
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (11) คณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม 
22 คือ (1) คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน (2) คณะกรรมาธิการกิจการสภา
ผู้แทนราษฎร (3) คณะกรรมาธิการกิจการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน 
(4) คณะกรรมาธิการกีฬา (5) คณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติ และการ
ปฏิรูปประเทศ (6) คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ (7) คณะกรรมาธิการการต ารวจ (8) คณะกรรมาธิการ
การทหาร (9) คณะกรรมาธิการการปกครอง (10) คณะกรรมาธิการการกระจายอ านาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น 
และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ (11) คณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และยาเสพติด 
และ (12) คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
23 คือ (1) คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ และผู้มีความหลากหลายทาง
เพศ (2) คณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค (3) คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว (4) คณะกรรมาธิการการที่ดิน 
(5) คณะกรรมาธิการการป้องกัน และบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติ และสาธารณภัย (6) คณะกรรมาธิการการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติ มิชอบ (7) คณะกรรมาธิการการแรงงาน (8)  คณะกรรมาธิการการ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม (9) คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม (10) 
คณะกรรมาธิการการศึกษา (11) คณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม และ (12) คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข 
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ตารางท่ี 6  ภาพรวมการด าเนินการด้านเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืนของส านักกรรมาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎร 

ส านักกรรมาธิการ การด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในปี 256324 
ส านักกรรมาธิการ 1  1. มีการใช้งบประมาณ ปี 2563 ในการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ในยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสี
เขียว เศรษฐกิจภาคทะเล สังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ การจัดการ
มลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสารเคมีในภาคเกษตร การบริหาร
จัดการน้ าทั้งระบบ ทั้งการจัดการเชิงลุ่มน้ า การเพ่ิมผลิตภาพของน้ า และการ
อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูแม่น้ าล าคลอง และแหล่งน้ าธรรมชาติ 
2. มีการก าหนดแผนยุทธศาสตร์การด าเนินการไว้ 2 แผนงาน คือ (1) 
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และป้องกัน
การท าลายทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือให้มีความหลากหลายทางชีวภาพทั้งใน
และนอกถิ่นก าเนิด โดยเฉพาะสัตว์ป่าและพันธุ์พืชที่ใกล้สูญพันธุ์ให้ได้รับการ
อนุรักษ์  และฟ้ืนฟูระบบนิ เวศน์และแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ  
(งบประมาณ 3,900 ล้านบาท) และ (2) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโต
อย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล เพ่ือให้ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งทั้งระบบได้รับการฟ้ืนฟู และมีการสร้างใหม่โดยการจัดการควบคุม
คุณภาพของน้ าทะเลให้มีคุณภาพเหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ ลดปริมาณ
ขยะและของเสียลงทะเล ดูแลรักษาระบบนิเวศน์และสัตว์ทะเลหายากใกล้สูญ
พันธุ์ โดยให้ประชาชนและภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการพ้ืนที่ทางทะเล 
ส่งเสริมการเรียน การสอน การวิจัย เพ่ิมกิจกรรมการเรียนการสอนทางทะเล
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จัดการการท่องเที่ยวทางทะเลที่ ค านึงถึงขีด
ความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศน์ (งบประมาณ 278 ล้านบาท) 

ส านักกรรมาธิการ 2  ไม่มีรายงานข้อมูลการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างเป็น
รูปธรรม แต่มีระเบียบขั้นตอนที่สามารถตรวจสอบ หรือสอบสวนปัญหาที่
เกิดขึ้นที่เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยใช้กลไกตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 (มาตรา 129 และ 137) 
 

                                                 
24 ข้อมูลจากแบบสอบถามของศูนย์ประชาคมอาเซียนฯ ถึงส านักกรรมาธิการเพื่อเป็นข้อมลูในการจดัท าการประเมิน
ศักยภาพของรัฐสภาในการด าเนินการด้านเปา้หมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 
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ส านักกรรมาธิการ การด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในปี 256324 
ส านักกรรมาธิการ 3 ส านักกรรมาธิการ 3 มีการด าเนินการด้านเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ใน

บริบทเดียวกับส านักกรรมาธิการ 1 คือ การเน้นย้ ายุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการ
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการสร้าง
การเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว เศรษฐกิจภาคทะเล สังคมที่
เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และสารเคมีในภาคเกษตร การบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ ทั้งการจัดการเชิง
ลุ่มน้ า การเพ่ิมผลิตภาพของน้ า และการอนุรักษ์ และฟ้ืนฟูแม่น้ าล าคลอง 
และแหล่งน้ าธรรมชาติ 

 
2.2.4  การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ด้านประชาคมอาเซียนกับหน่วยงานภายนอก  

ปี 2561–2563 
ตามยุทธศาสตร์ด้านประชาคมอาเซียนของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ปี 2561–2565 

ในด้านเครือข่ายการด าเนินงานร่วมกันกับหน่วยงานภายนอกนั้น มุ่งไปที่การจัดท าแผนการสร้าง
เครือข่าย ก าหนดเครือข่ายทั้งภายในประเทศ และในต่างประเทศ ในช่วงปี 2561 และมุ่งด าเนินการ
แลกเปลี่ยน ยกระดับความร่วมมือกับส านักงานเลขาธิการรัฐสภาในกลุ่มประเทศอาเซียน และเป็น
เจ้าภาพจัดการประชุมสมัชชารัฐสภาอาเซียน ในปี 2562 และในปี 2563 นี้ จะเป็นการต่อยอด
โครงการแลกเปลี่ยนเพ่ือน าข้อหารือสู่การปฏิบัติหรือท าวิจัยร่วมกัน ทั้งนี้ ส านักงานเลขาธิการ  
สภาผู้แทนราษฎรได้มีบันทึกตกลงความร่วมมือ25 กับหน่วยงานภายนอกในประเทศ จ านวน 11 แห่ง 
และภายนอกประเทศ จ านวน 4 แห่ง โดยรายงานการศึกษา ฉบับนี้ เป็นการสุ่มเลือกแบบเฉพาะ 

                                                 
25 ในปีงบประมาณ 2562 กรอบความร่วมมือการพัฒนาเครือข่ายด้านประชาคมอาเซียนระหว่างส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา กับองค์กรเครือข่ายการท างานด้านประชาคมอาเซียน เป็นหน่วยงานภายในประเทศ จ านวน 11 แห่ง คือ  
1) สถาบันพระปกเกล้า 2) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 3) ส านักงานสนับสนุนการวิจัย (สกว) 4) ส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ (วช) 5) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  6) กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ  
7) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) 8) ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 9) ศูนย์อาเซียนศึกษา 
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย 10) ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ 11) สถาบันระหว่างประเทศเพื่อ
การค้าและการพัฒนา (ITD) และองค์กรเครือข่ายภายนอกประเทศ จ านวน 4 แห่ง คือ 1) สถาบันส่งเสริมรัฐสภา
ของกัมพูชา (PIC) 2) ส านักงานเลขาธิการสภาแห่งชาติลาว  3) ส านักงานเลขาธิการรัฐสภาเวียดนาม  และ  
4) ส านักงานเลขาธิการรัฐสภาสหพันธรัฐมาเลเซีย โดยปีงบประมาณ 2563 ได้มีการขยายความร่วมมือจัดท า MOU 
กับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) – ดูรายละเอียดในภาคผนวก เอกสารประกอบการประชุม
คณะท างานเครือข่ายด้านประชาคมอาเซียนของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา วันท่ี 12 พฤศจิกายน 2562  
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(purposive sampling) เพ่ือเป็นตัวอย่างการด าเนินการร่วมกันระหว่างส านักงานเลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎรกับองค์กรเครือข่าย ดังนี้ 

2.2.4.1 ศูนย์อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ในปี 2561 หลังจากการจัดท า MOU ร่วมกันระหว่าง ส านักงานเลขาธิการ

สภาผู้แทนราษฎร กับ ศูนย์อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งทั้งสองหน่วยงานได้ตระหนักถึง
ความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างกันในการสนับสนุนรัฐสภาไทยให้มีบทบาทน า ในภูมิภาค
อาเซียนในด้านนิติบัญญัติ เสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนางาน และองค์ความรู้
ทางวิชาการและการวิจัยเกี่ยวกับอาเซียน ตลอดจนด้านนิติบัญญัติและกฎหมายของประเทศไทย  
เพ่ือสนับสนุนให้รัฐสภาไทยเป็นศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียนในด้านนิติบัญญัติ อันเป็นส่วนหนึ่งในการ
เสริมสร้างความมีเสถียรภาพในด้านการเมือง ความม่ันคง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของอาเซียน 
ตลอดจนความเป็นประชาคมอาเซียนและประชาชนชาอาเซียนอย่างแท้จริง แล้วนั้น ทั้งสองหน่วยงาน
ได้จัดให้มีการสัมมนาประจ าปี ซึ่งเป็นการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเครือข่าย ASEAN 
Community Forum โดยส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
จัดส่งข้าราชการเข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าวนับแต่ปี 2561 จนถึงปัจจุบัน (ปี 2563) 

2.2.4.2 ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเครือข่ายความร่วมมือที่มี

การจัดท าโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรด้านนิติบัญญัติในบริบทประชาคมอาเซียน ปี 2562: กิจกรรม
การประชุม เจรจา และหารือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านนิติบัญญัติ ระหว่างส านักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา และส านักงานเลขาธิการของรัฐสมาชิกอาเซียน 
(ส านักงานเลขาธิการสภาแห่งชาติลาว) ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อวันที่ 1–3 
กรกฎาคม 2562 โดยได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือจากศูนย์อาเซียนศึกษา 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งในปี 2563 จะเป็นการต่อยอดโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรด้านนิติบัญญัติ
และต่างประเทศในบริบทอาเซียน ปี 2562 โดยเป็นการน าข้อหารือสู่การปฏิบัติ หรือการท าวิจัย
ร่วมกับศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ส านักงานเลขาธิการ  
สภาแห่งชาติลาว โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการ แนวคิด และวิธีปฏิบัติ
ของการท าวิจัยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านประชาคมอาเซียน เพ่ือพัฒนาทักษะบุคลากรของ
รัฐสภาให้มีองค์ความรู้ และประสบการณ์ในการท างานวิจัยและพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล การน าเนื้อหาการวิจัยไปใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านประชาคมอาเซียน
ในบริบทนิติบัญญัติให้สมาชิกรัฐสภาในการตัดสินใจและพิจารณาในการประชุมรัฐสภาและการประชุม
ระหว่างประเทศ โดยในปี 2563 จะเป็น การเสวนาวิชาการด้านการวิจัยในบริบทประชาคมอาเซียน 
เรื่อง “ความร่วมมือด้านนิติบัญญัติระหว่างไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในมิติด้าน
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เศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย และวัฒนธรรม: รูปแบบและความท้าทายต่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ของประชาคมอาเซียน” 26  

2.2.4.3 ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว) 
ในปี 2562 สกสว ได้จัดสัมมนาสาธารณะ หัวข้อ “ไทยกับการเป็น

ประธานอาเซียน: ไทยและอาเซียนได้อะไร? จะไปอย่างไรต่อ?” ในวันที่  17 ธันวาคม 2562  
ณ โรงแรม สวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา ในหัวข้อ “ไทยกับการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ
ระดับภูมิภาค (RCEP)”27 โดยส่วนราชการสังกัดรัฐสภาได้จัดส่งข้าราชการเข้าร่วมการสัมมนา โดยมี
หัวข้อย่อยเกี่ยวกับ “บทบาทรัฐสภาไทยกับทิศทางในการสนับสนุนประชาคมอาเซียนในอนาคต  
(จุลสาร “จับตาอาเซียน” ปีที่ 8 ฉบับที่ 4 หน้า 4–5)” และในปี 2563 ได้จัดโครงการ “Parliamentary 
Commission 4.0” หัวข้อ “การจัดวางต าแหน่งประเทศไทยใหม่: สู่ Branding Thailand และ Soft 
Power” 2 ครั้ง โดยครั้งแรก มีกลุ่มเป้าหมาย คือ ข้าราชการส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 และครั้งที่สอง มีกลุ่มเป้าหมาย คือ ข้าราชการส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 และ สกสว ยังมีโครงการจัดโครงการ “Parliamentary 
Commission 4.0” หัวข้อ “การจัดวางต าแหน่งประเทศไทยใหม่: สู่ Branding Thailand และSoft 
Power” ให้แก่สมาชิกรัฐสภาด้วยเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 

2.2.4.4 สถาบันพระปกเกล้า 
สถาบันพระปกเกล้า นอกจากจะให้ความร่วมมือในการอ านวยความสะดวก

ในการใช้ห้องอบรม ณ สถาบันพระปกเกล้า แล้ว ยังมีความร่วมมือในเชิงวิชาการกับ ในการจัดสัมมนา
ในโครงการ “Parliamentary Commission 4.0” หัวข้อ “การจัดวางต าแหน่งประเทศไทยใหม่:  
สู่ Branding Thailand และSoft Power” กับ สกสว และศูนย์ประชาคมอาเซียนฯ อีกด้วย 

2.2.4.5 โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development 
Program–UNDP) 

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563 นายเรอโน เมแยอร์ ผู้แทน UNDP ประจ า
ประเทศไทย ได้ลงนามใน MOU กับนายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ณ ห้องโถง 
ชั้น 1 อาคารรัฐสภา ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือขยายความร่วมมือ
ในประเด็นการพัฒนาที่ยั่งยืน การพัฒนาวิชาการ การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสน เทศ และ 
การบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีประเด็นความร่วมมือ คือ (1) สร้างความตระหนักและเพ่ิมพูนความรู้

                                                 
26 เอกสารโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรด้านนิติบญัญตัิและด้านต่างประเทศในบริบทระชาคมอาเซียน ประจ าปี
งบประมาณ 2563 
27 ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดสรุปผลการสัมมนาได้จาก จุลสาร ASEAN Watch (จับตาอาเซียน) ปีท่ี 8 ฉบับที่ 4 
ตุลาคม-ธันวาคม 25662, หน้า 1-6. 
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เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนส าหรับสมาชิกรัฐสภาและเจ้าหน้าที่ของรัฐสภา (2) แลกเปลี่ยน
ความรู้ และประสบการณ์ของสมาชิกรัฐสภา และเจ้าหน้าที่ของรัฐสภาในการด าเนิ นการเรื่อง
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (3) เสริมสร้างขีดความสามารถของสมาชิกรัฐสภา และเจ้าหน้าที่ของ
รัฐสภาเพ่ือแก้ปัญหาและน าไปสู่ความส าเร็จของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และ4) อ านวยความ
สะดวกในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกรัฐสภา และเจ้าหน้าที่ของรัฐสภา กับหน่วยงานที่ท าเรื่องการ
พัฒนาอ่ืน ๆ ในประเทศไทยเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับงาน และประเด็นที่
เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งนี้ ผู้แทน UNDP ได้เปิดตัว “หนังสือคู่มือรัฐสภา: บทบาทของ
รัฐสภาในการน าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไปปฏิบัติ”28 ในโอกาสนี้ด้วย โดย “หนังสือคู่มือรัฐสภา” 
ดังกล่าว มีการกล่าวถึง “บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐสภา” ไว้ด้วย (โครงการพัฒนาแห่งสหประชาติ 
ประจ าประเทศไทย, หน้า 56–57)29  
 
2.3  สรุปกรอบแนวคิด 

2.3.1  การพัฒนากรอบแนวคิดในการศึกษา 
ผู้ศึกษาเริ่มต้นพัฒนากรอบแนวคิดในการศึกษาจาก การทบทวนวรรณกรรม ซึ่ง

ได้แก่แนวคิดด้านเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและการด าเนินการต่าง ๆ ของส านักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎรในเชิงยุทธศาสตร์ โดยเชื่อมโยงกับ (1) ปัญหา คือการด าเนินการของศูนย์ประชาคมอา
เซียนฯ ที่ยังไม่มีความครอบคลุมด้านเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและยังไม่มีการท างานที่เป็นระบบ 
(2) หลักการ คือยุทธศาสตร์การด าเนินงานด้านประชาคมอาเซียนของส านักงานฯ (3) องค์ความรู้ คือ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 เป้าหมาย และ (4) ความรู้และประสบการณ์ของผู้ศึกษา คือการ
ปฏิบัติงานในฐานะนักวิเทศสัมพันธ์ระหว่างปี 2543–2562 และช่วงเดือนตุลาคม 2562 ถึงปัจจุบัน 
(กันยายน 2563) ที่ปฏิบัติหน้าที่ ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (ท าหน้าที่ศูนย์
ประชาคมอาเซียนฯ) 

ผู้ศึกษาได้บูรณาการการทบทวนวรรณกรรมกับ 4 ประเด็นส าคัญ ดังกล่าวข้างต้น 
พัฒนาจนเป็นกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี ซึ่งจะน าไปสู่กรอบแนวคิดในการศึกษา ดังที่ปรากฏตามภาพที่ 4  

 

 

                                                 
28 เป็นหนังสือ “คู่มือรัฐสภา” ที่ได้รับการพัฒนาให้สมาชิกรัฐสภาน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของรัฐสภาในเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน ซึ่งเป็นความร่วมมือของรัฐสภาไทย และ UNDP (พิมพ์ครั้งท่ี 1 ปี 2563)  
29 ภายหลังการจัดท า MOU แล้ว UNDP และส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีโครงการจัดสัมมนาร่วมกัน
เพื่อเผยแพร่ องค์ความรู้เรื่องเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้แก่ข้าราชการส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
เพื่อเป็นความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานต่อไป 
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ภาพที่ 4  การพัฒนากรอบแนวคิดการศึกษา 
 
2.3.2  กรอบแนวคิดในการศึกษา 

ศูนย์ประชาคมอาเซียนฯ ถือเป็นส่วนราชการที่ผลักดันยุทธศาสตร์ด้านประชาคม
อาเซียนของส านักงานให้มีการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ส านักงานฯ ปี 2561–2563 ซึ่งมี
องค์ประกอบส าคัญ 2 ส่วน คือ หนึ่ง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก
องค์การ และสอง เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังนั้น กรอบแนวคิดในการศึกษา จึงมุ่งเน้นที่การมี
ปฏิสัมพันธ์ในการด าเนินการของหน่วยงานต่าง กับส านักงานศูนย์ประชาคมอาเซียน โดยมีสาระส าคัญ
ในการด าเนินงานร่วมกัน คือ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งสามารถจ าแนกได้เป็น 5 ด้าน ซึ่งล้วนแต่
มีความสัมพันธ์กัน สามารถน าเสนอความสัมพันธ์ได้ตามภาพที่ 5  
  

ทบทวน
วรรณกรรม: 

 

- แนวคิดด้าน         
The SDGs 

- ยุทธศาสตร์ด้าน
ประชาคมอาเซียน
ของส านักงาน 

- การด าเนินการ
ของหน่วยงาน   
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ปัญหา: การด าเนินการด้าน 
The SDGs อย่างไม่ครอบคลมุ

และเป็นระบบ 

หลักการ: ยุทธศาสตรด์้าน
ประชาคมอาเซียนของ

ส านักงาน 

องค์ความรู้: The SDGs 

ความรู้และ
ประสบการณ์ของ               
ผู้ศึกษา: กว่า 20 ปี            
ในวงงานรัฐสภา       
ระหว่างประเทศ 

กรอบแนวคิด
การศึกษา         

(ดหูัวข้อ 2.3.2) 

กรอบแนวคิด            
เชิงทฤษฎ:ี การมี
ปฏิสัมพันธ์ของ

หน่วยงานภายใน/

ภายนอกกับศูนย์
ประชาคมอาเซียน
ที่มีต่อ The SDGS 
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ภาพที่ 5 กรอบแนวคิดการศึกษา 

 

ส านักงาน           
ศูนย์ประชาคม

อาเซียน 

หน่วยงาน
ภายใน 

หน่วยงาน
ภายนอก 

The SDGs 

People 

Prosperity 

Planet 

Peace 

Partnership 



 

 

 
บทที่ 3 

ผลการศึกษา 
 
 

ในบทนี้ เป็นการน าเสนอการวิเคราะห์ 2 ส่วน ส่วนแรก คือ การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์  
ศูนย์ประชาคมอาเซียนในการพัฒนาส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรอย่างยั่งยืน และส่วนที่สอง 
คือ การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงและความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ส านักงานฯ กับ เป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืนเพ่ือน าไปสู่การจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในบทที่ 4 ต่อไป 

 
3.1  การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ศูนย์ประชาคมอาเซียนในการพัฒนาส านักงานเลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎรอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ด้านประชาคมอาเซียนของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา (พ.ศ. 2561–2565) 
ก าหนดกรอบยุทธศาสตร์ ในช่วง 5 ปีแรกตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561–2580) และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) พร้อมมุ่งสู่การเป็น “SMART 
Parliament” โดยมีวาระการด าเนินงานใน 5 มิติส าคัญ คือ (1) การเป็นเสาหลักอาเซียน (2) ประเด็น
ท้าทายในอาเซียน (3) การบูรณาการกฎหมายในอาเซียน (4) ความสัมพันธ์อาเซียนกับภายนอก และ 
(5) การมีประชาชนเป็นศูนย์กลางของอาเซียน ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการด าเนินการสรุปได้ดัง 
ตารางที่ 7  

 
ตารางท่ี 7  ยุทธศาสตร์ด้านประชาคมอาเซียนของส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ระหว่างปี 

2561–2565 

การด าเนินการ 
ปี ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

ด้านโครงสร้าง
และระบบงาน 

จัดท าแผนและ
แต่งตั้งอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
เพ่ือบูรณาการ
โครงสร้างระบบงาน 
และการเสนอต่อ
คณะอนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการ
ข้าราชการรัฐสภา 
ให้ความเห็นชอบ
การจัดตั้งศูนย์
อาเซียนระดับ
กลุ่มงานใน
หน่วยงานกลาง

ขยายผลการ 
บูรณาการ
ระบบงาน และ
น าสารัตถะจาก
การประชุม
สมัชชารัฐสภา
อาเซียน (AIPA) 

มีศูนย์
อาเซียนใน
หน่วยงาน
กลางของ
รัฐสภา 

มีระบบ
สารสนเทศ
ที่รองรับการ
เป็น 
SMART 
Parliament 
และการ
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การด าเนินการ 
ปี ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

ข้าราชการรัฐสภา 
และคณะกรรมการ
ข้าราชการรัฐสภา 

ของรัฐสภา และ
บูรณาการ
ระบบงาน 

ครั้งที่ 40 สู่การ
ปฏิบัติ 

เชื่อมโยง
เรื่องบูรณา
การการ
ท างานด้าน
ประชาคม
อาเซียน 
และระหว่าง
ประเทศ 

ด้านศูนย์
สารสนเทศ
และพัฒนา
กฎหมาย 

จัดท าแผนพัฒนา
ฐานข้อมูล พัฒนา
เว็บไซต์ศูนย์
ประชาคมอาเซียน
ของรัฐสภา และ
เชื่อมโยงหน่วยงาน
เครือข่าย และจัดท า
หมวดหมู่เนื้อหา
เกี่ยวกับประชาคม
อาเซียน จ านวน 16 
หมวด30 

จัดท าตาราง 
Matrix กฎหมาย
เปรียบเทียบ 
กระทู้ถาม 
เอกสารงาน
วิชาการ งานวิจัย 
และพัฒนา
เว็บไซต์ 

จัดท ากฎหมาย
เปรียบเทียบ 
จ านวน 1 เรื่อง 
และสานต่อ
กระทู้ถาม 
เอกสาร
วิชาการ รวมถึง
พัฒนาเว็บไซต์
ภาษา อังกฤษ 
จ านวน 1 หมวด 

จัดท า
กฎหมายครบ
สามเสาหลัก 
และขยายผล
เว็บไซต์เป็น
ภาษา 
อังกฤษ
ทั้งหมด 

ด้านเครือข่าย
ทั้งในและ
ต่างประเทศ 

จัดท าแผนการสร้าง
เครือข่าย ก าหนด
เครือข่ายภายใน
และต่างประเทศ 

โครงการ
แลกเปลี่ยน 
ยกระดับความ
ร่วมมือดับ
ส านักงาน
เลขาธิการรัฐสภา
ในอาเซียน และ
รับเป็นเจ้าภาพ
จัดการประชุม 
AIPA ครั้งที่ 40 

ต่อยอด
โครงการการ
หารือ
แลกเปลี่ยน 
และน าข้อ
หารือสู่การ
ปฏิบัติ หรือท า
วิจัยร่วมกัน 

ติดตามการ
น าข้อหารือ
ไปปฏิบัติ 

ด้านพัฒนา
บุคลากร 

พัฒนาความรู้แก่
บุคลากรในด้าน
กฎหมายระหว่าง
ประเทศ ด้าน

ข้าราชการรัฐสภา
สามัญน าความรู้สู่
การปฏิบัติ โดย
ร่วมเป็นฝ่าย

ยกระดับการ
น าคนสู่การ
ปฏิบัติ 

การมี 
Parliament 
Team 
รองรับการ

                                                 
30 คือ 1) แนะน าองค์การ 2) ข้อมูลประชาคมอาเซียน 3) ระบบรัฐสภาอาเซียน 4) รัฐสภาไทยกับอาเซียน 5) ตรา
สารอาเซียน 6) การวิจัยและการพัฒนากฎหมาย 7) อาเซียนกับภายนอก 8) ข่าวประชาสัมพันธ์ 9) รายการโทรทัศน์ 
ASEAN LAW 10) รายการวิทยุรัฐสภา 11) วีดีทัศน์กิจกรรม 12) ผังเว็บไซต์ 13) Link เครือข่ายภายนอกหน่วยงาน 
14) แบบสอบถาม 15) การเก็บสถิติการเยี่ยมชม และ 16) ค าถามค าตอบเกี่ยวกับอาเซียน 
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การด าเนินการ 
ปี ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

ข้อตกลงและ
สนธิสัญญา การทูต
รัฐสภา การท า 
workshop รองรับ
การประชุม AIPA 

เลขานุการ
ประเทศผู้
สังเกตการณ์ใน
การประชุม AIPA 

ท างานด้าน
ประชาคม
อาเซียน 

 
บทวิเคราะห์ 
การวิเคราะห์ว่ายุทธศาสตร์ศูนย์ประชาคมอาเซียนในการพัฒนาส านักงานเลขาธิการ 

สภาผู้แทนราษฎรอย่างยั่งยืนหรือไม่นั้น จะพิจารณาจาก 5 ประเด็น ดังนี้ 
3.1.1 การไม่มีการบูรณาการเชิงสารัตถะระหว่างแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ไม่มีความสอดคล้องกันกับยุทธศาสตร์ด้าน
ประชาคมอาเซียนฯ โดยเฉพาะในด้านเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

จากการพิจารณาแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี31 พบว่าไม่มีการอ้างถึงเป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างชัดเจน โดยเฉพาะการเชื่อมโยงกับ 17 เป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม โดยแผน
ยุทธศาสตร์ 20 ปี มีเป้าหมายคือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานยุทธศาสตร์ชาติยั่งยืน ” ซึ่ งประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์  คือ  
(1) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง (2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
(3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (4) ยุทธศาสตร์ชาติด้าน
การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (5) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ6) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ (แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี, หน้า 8)  

เช่นเดียวกับเมื่อพิจารณาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1232 จะ
เห็นได้ว่า ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์หลัก คือ (1) การเสริมสร้างศักยภาพทุนมนุษย์ (2) การสร้าง
ความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม (3) การสร้างความเข้มแข้งทางเศรษฐกิจและการ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน (4) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (5) การเสริมสร้าง
ความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน และ (6) การบริหารจัดการภาครัฐ 
ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย และยังมี 4 ยุทธศาสตร์สนับสนุน คือ 

                                                 
31 สืบค้นจาก http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/082/T_0001.PDF 
32 สืบค้นจาก http://planning.dld.go.th/th/images/stories/section-5/2561/strategy09.pdf 
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(1) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ (2) การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย 
และนวัตกรรม (3) การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ และ (4) ความร่วมมือระหว่างประเทศ
เพ่ือการพัฒนา ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีความพยายามที่จะใส่ค าว่า “ยั่งยืน” เข้าไปในยุทธศาสตร์ต่าง ๆ จะมี
ก็เพียงยุทธศาสตร์หลักท่ี 4 ที่ระบุถึง “การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน” ซึ่ง
เป็นการเอ่ยถึง “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยตรง อย่างไรก็ตาม เมื่อน าแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มาเป็นตัวตั้ง จะเห็นได้ว่าไม่มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านประชาคมอาเซียนฯ ของส านักงานอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งไม่มีการเอ่ยถึงแผนการด าเนินการในเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด (ดูตาราง
ที่ 7) ในทางตรงกันข้าม แผนยุทธศาสตร์ด้านประชาคมอาเซียนฯ ของส านักงานฯ กลับมุ่งไปที่การ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ “โครงสร้าง” เพ่ือการด าเนินการ เช่น การมุ่งเน้นไปที่การสร้าง
ระบบงาน การสร้างเครือข่าย การพัฒนาเว็บไซต์ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งไม่มีการบูรณา
การในเชิงสารัตถะอันเกี่ยวเนื่องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแต่อย่างใด 

3.1.2 การขาดความรู้พื้นฐานด้านเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ดังที่ได้กล่าวแล้วในเบื้องต้น เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน มี 17 เป้าหมาย ซึ่งมีการ

ก าหนดจุดหมายย่อย 169 ข้อ และตัวชี้วัด 230 ตัว (วุฒิสาร ตันไชย, 2562; วนาลี โล่ห์เพชร, 2563) 
ซึ่งทั้งวุฒิสารฯ และวนาลีฯ ต่างก็ให้ความส าคัญกับการน าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไปปฏิบัติเพ่ือ
ขับเคลื่อนการด าเนินการต่าง ๆ ในพ้ืนที่ต่าง ๆ ได้จริง โดยบริบทนี้ เมื่อพิจารณาจากยุทธศาสตร์ด้าน
ประชาคมอาเซียนฯ ของส านักงาน จะเห็นได้ว่ายังไม่มีการเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ทั้ง 17 เป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ไม่มีการน าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนผสาน
ไว้ในยุทธศาสตร์ด้านประชาคมอาเซียนฯ ของส านักงาน ตัวอย่างเช่น ยุทธศาสตร์ด้านศูนย์สารสนเทศ
และพัฒนากฎหมาย ที่มุ่งจัดท าแผนพัฒนาฐานข้อมูล และเว็บไซต์ด้านประชาคมอาเซียนของ
ส านักงานฯ ในปี 2561 และจัดท าตารางกฎหมายเปรียบเทียบ ในปี 2562 โดยสานต่อการด าเนินการ
อย่างเป็นรูปธรรมด้วยการเปรียบเทียบกฎหมาย จ านวน 1 เรื่อง ในปี 2563 ซึ่งตามยุทธศาสตร์ของ
ส านักงานฯ ในปี 2564–2565 มีแผนการด าเนินการที่จะท าการเปรียบเทียบกฎหมายให้ครบทั้ง 3 เสาหลัก
ของอาเซียน และมุ่งสู่การเป็น SMART Parliament โดยเน้นไปที่การเชื่อมโยง บูรณาการด้าน
ประชาคมอาเซียน ซึ่งจะเห็นได้ว่า ยุทธศาสตร์ด้านประชาคมอาเซียนของส านักงานฯ นั้น ยังขาด
ความรู้พ้ืนฐานด้านเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน จึงไม่มีการระบุเป้าหมายดังกล่าวไว้อย่างเป็นรูปธรรม 
แม้ว่ายุทธศาสตร์ด้านโครงสร้าง และระบบงาน จะมีโอกาสเข้าใกล้การด าเนินงานด้านเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนอย่าเป็นรูปธรรม ตามแผนการด าเนินการในปี 2563 ที่ก าหนดให้ขยายผลการบูรณาการ
ระบบงาน และน าสารัตถะจากการประชุมสมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) ครั้งที่ 40 สู่การปฏิบัติ  
ซึ่งที่ประชุมฯ ดังกล่าวให้ความสนใจเรื่อง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะรัฐสภาไทยได้มี
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ข้อริเริ่มการด าเนินการในเรื่องดังกล่าว33 (ดูภาคผนวก ข) อย่างไรก็ตาม ไม่ได้มีการชี้ประเด็นให้
เห็นชัดว่านี่คือหนึ่งในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (เป้าหมายที่ 13) แต่อย่างใด ซึ่งอนุมานได้ว่า 
ยุทธศาสตร์ด้านประชาคมอาเซียนของส านักงานฯ ยังขาดความรู้พ้ืนฐานในเรื่องเป้าหมายการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน และเมื่อขาดความรู้ พ้ืนฐานเช่นนี้  จึงไม่สามารถมองภาพรวมได้อย่างชัด เจน ท าให้ 
การด าเนินการเป็นไปในลักษณะไม่เป็นองค์รวม ซึ่งส่งผลให้การด าเนินการไม่ครอบคุลมและ 
ขาดประสิทธิภาพ 

3.1.3 การขาดความเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  
นอกจากตัวอย่างข้างต้นในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้น จะเห็นได้ว่า

หน่วยงานภายในของส านักงานฯ ยังขาดความรู้ และเข้าใจในเรื่องเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
กล่าวคือ มีการด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน แต่ไม่ได้ตระหนักว่า
เรื่องนี้ควรด าเนินการเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างมีนัยส าคัญ ตัวอย่างเช่น กลุ่มงาน
สมัชชารัฐสภาอาเซียน ส านักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสมัชชา
รัฐสภาอาเซียน (AIPA) ครั้งที่ 40 ซึ่งมีการเสนอข้อมติว่าด้วยความริเริ่มของรัฐสภาระดับภูมิภาคเพ่ือ
เสริมสร้ า งการด า เนิ นการด้ านสถานภาพภูมิภาคในอาเซี ยน ( Resolution on Regional 
Parliamentary Initiative for Enhancing Climate Action in ASEAN)34 ปี 2562 ซึ่งมีการกล่าวถึง
การเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไว้เพียงว่า “Emphasizing the United Nations 
Sustainable Development Goals in taking actions to address climate change and its 
impacts under Goal 13.” ซึ่งเป็นการกล่าวอ้างไว้เพียงแค่นั้น เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงโดยพ้ืนฐาน 
แต่เมื่อพิจารณาการเชื่อมโยงในเชิงสารัตถะ กลับพบว่า ไม่มีการเชื่อมโยงในเชิงปฏิบัติ กล่าวคือ ไม่มี
การพยายามเชื่อมโยงกับสารัตถะในเป้าหมายที่ 13 ซึ่งมีเป้าหมายย่อยข้อ 13.1 ว่า เสริมภูมิต้านทาน 
และขีดความสามารถในการปรับตัวต่ออันตราย และภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับภูมิอากาศใน
ทุกประเทศ เป้าหมายย่อยข้อ 13.2 บูรณาการมาตรการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใน
นโยบาย ยุทธศาสตร์ และการวางแผนระดับชาติ เป้าหมายย่อยข้อ 13.3 พัฒนาการศึกษา การสร้าง
ความตระหนักรู้  และขีดความสามารถของมนุษย์ และของสถาบันในเรื่องการลดปัญหาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การปรับตัว การลดผลกระทบ และการเตือนภัยล่วงหน้า 35 ซึ่งท าให้

                                                 
33 การประชุมสมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) ครั้งที่ 40 มีข้อมติว่าด้วยความริเริ่มของรัฐสภาระดับภูมิภาคเพื่อ
เสริมสร้างการด าเนินการด้านสถานภาพภูมิภาคในอาเซียน (Resolution on Regional Parliamentary Initiative 
for Enhancing Climate Action in ASEAN) ปี 2562 
34 สืบค้นไดจ้าก https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/aipa2019/download/article/AIPAGA/ 
conclusion/social/5SOCRESonCLIMATEACTION.pdf 
35 ดูเพิ่มเติมจาก ส านักงานผู้ประสานงานสหประชาชาติประจ าประเทศไทย, เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน, เป้าหมายที่ 13 
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ภาพรวมในการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ของส านักงานฯ เป็นไปในลักษณะขาดการเชื่อมโยงในเชิง
สารัตถะของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

3.1.4 การด าเนินการที่เน้นแต่เพียงโครงสร้าง  
จากตารางที่ 7 ข้างต้น จะเห็นได้ว่ายุทธศาสตร์การด าเนินการด้านประชาคม

อาเซียนของส านักงานฯ ปี 2561–2565 มีการวางแผนการด าเนินการที่เน้นโครงสร้างเป็นส าคัญ 
กล่าวคือ มุ่งเน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งเชิงโครงสร้างเป็นหลัก ก่อนการให้ความส าคัญเชิง
สารัตถะ มิพักต้องเอ่ยถึงการพยายามเชื่อมโยงด้านสารัตถะกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน 
ตัวอย่างเช่น ด้านการสร้างเครือข่าย ตามแผนยุทธศาสตร์ของส านักงานฯ ในปี 2561 จะจัดท า
แผนการสร้างเครือข่าย ก าหนดเครือข่ายภายในและต่างประเทศ ในปี 2562 จัดท าโครงการ
แลกเปลี่ยน ยกระดับความร่วมมือดับส านักงานเลขาธิการรัฐสภาในอาเซียน และรับเป็นเจ้าภาพ
จัดการประชุม AIPA ครั้งที่ 40 ในปี 2563 ด าเนินการต่อยอดโครงการการหารือแลกเปลี่ยน และน า
ข้อหารือสู่การปฏิบัติ หรือท าวิจัยร่วมกัน และในปี 2564 ติดตามการน าข้อหารือไปปฏิบัติ  

จากยุทธศาสตร์ข้างต้นจะเห็นได้ว่า เป็นการมุ่งเสริมสร้างแต่เพียงเชิงกายภาพเป็น
ส าคัญ คือ ประการหนึ่ง มุ่งสร้างเครือข่ายโดยเน้นเชิงปริมาณ36 เพราะเข้าใจว่าการด าเนินการใน
ลักษณะนี้สามารถช่วยให้การด าเนินการของศูนย์ประชาคมฯ มีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกประการหนึ่ง 
เห็นได้ชัดว่า ไม่ได้ให้ความส าคัญเชิงสารัตถะอย่างสิ้นเชิง โดยไม่มีการระบุถึงเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืนแต่อย่างใดตลอดการด าเนินการในยุทธศาสตร์ของส านักงานฯ ช่วงปี 2561–2564 

3.1.5 การขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
3.1.5.1 การขาดการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภายในส านักงานฯ  

สภาพการณ์ที่เป็นปัญหาส าคัญประการหนึ่ง คือ ส านักงานฯ มีข้อมูลเรื่อง
การด าเนินการในด้านเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนอยู่อย่างกระจัดกระจาย และไม่มี การบูรณาการข้อมูล
ดังกล่าวอย่างเป็นระบบ ตัวอย่างเชิงประจักษ์ คือ การที่ศูนย์ประชาคมอาเซียนฯ พยายามรวบรวม
ข้อมูลด้านเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนจากหน่วยงานต่าง ๆ จากหน่วยงานภายใน เพ่ือจัดท า 
การประเมินสถานภาพการด าเนินการด้านด้านเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของส านักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร พบว่ามีการด าเนินการในเรื่อง ด้านเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างไม่เป็นระบบ 
และไม่มีการบูรณาการข้อมูลระหว่างกัน ตัวอย่างเช่น ส านักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ มี 5 กลุ่มงาน
ที่ด าเนินการในเรื่องเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเมื่อพิจารณาในเชิงสารัตถะ จะเห็นได้ว่า ยังขาด
การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกลุ่มงานต่าง ๆ37 มิพักต้องเอ่ยถึงการบูรณาการข้อมูลข้ามหน่วยงาน เช่น 

                                                 
36 ดูรายชื่อหน่วยงานท่ีเป็นเครือข่าย ในหัวข้อ 2.2.4 
37 ดูภาคผนวก ข ส าหรับการด าเนินการของส านักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ และดูหัวข้อ 2.2.3 ส าหรับ 
การด าเนินการของหน่วยงานภายในส านักงานฯ 
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การพยายามเชื่อมโยงข้อมูลในเชิงกายภาพ (โดยยังไม่ต้องวิเคราะห์) กับส านักกรรมาธิการ ซึ่งต่างก็มี
การด าเนินการเชิงวิชาการเช่นเดียวกัน แต่จากหลักฐานเชิงประจักษ์ดังที่ได้กล่าวแล้ว ยืนยัน
ข้อเท็จจริงว่าส านักงานฯ ยังขาดการเชื่อมโยงข้อมูลด้านเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนระหว่างกัน 

3.1.5.2 การขาดการเชื่อมโยงระหว่างศูนย์ประชาคมอาเซียนของส านักงานฯ กับ
หน่วยงานภายนอกในเรื่องเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างเป็นระบบ 

ศูนย์ประชาคมอาเซียนฯ เป็นหน่วยงานเดียวในส านักงานฯ ที่มี 
การประสานงานกับหน่วยงานภายนอก38 เพ่ือด าเนินการด้านประชาคมอาเซียนตามยุทธศาสตร์ของ
ส านักงานฯ โดยข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ พบว่าการมีปฏิสัมพันธ์ในการด าเนินการร่วมกันระหว่าง 
ศูนย์ประชาคมอาเซียนกับหน่วยงานภายนอก ยังคงเป็นไปในลักษณะพยายาม “ตอบโจทย์เชิง
กายภาพ” ตามยุทธศาสตร์ของส านักงานฯ โดยไม่ได้ตระหนักถึงการเชื่อมโยงกันในเชิงสารัตถะ 
โดยเฉพาะด้านเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งเป็นหนึ่งในหัวใจส าคัญของการด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ของส านักงานฯ และศูนย์ประชาคมอาเซียน39 ตัวอย่างเช่น สกสว ซึ่งเป็นหนึ่งในภาคี
สมาชิก ในฐานะหน่วยงานภายนอกท่ีส าคัญ มีการประสานงานด าเนินการกับศูนย์ประชาคมอาเซียนฯ 
ของส านักงานฯ อย่างแข็งขัน และต่อเนื่อง โดยลักษณะการด าเนินงานร่วมกัน คือการมุ่งสร้างความรู้ 
และองค์ความรู้ให้ข้าราชการรัฐสภา และสมาชิกรัฐสภา40 หรืออีกตัวอย่างหนึ่งคือ การประสานงาน
กับศูนย์อาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น และศูนย์อาเซียน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก็เป็นไปใน
ลักษณะเดียวกันกับที่ศูนย์ประชาคมอาเซียนฯ ด าเนินการร่วมกับ สกสว กล่าวคือมุ่งเสริมสร้างความเข้มแข้ง
ในเชิงพัฒนาองค์ความรู้ในเรื่องประชาคมอาเซียน และนิติบัญญัติ แก่ข่าราชการรัฐสภา โดยความร่วมมือ
กับศูนย์อาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ยังมีช่องทางให้พัฒนาการประสานงานระหว่างกัน ในเชิง
สารัตถะโดยก าหนดให้มีการ “ต่อยอดโครงการการหารือแลกเปลี่ยน และน าข้อหารือสู่การปฏิบัติ 
หรือท าวิจัยร่วมกัน” ในปี 2563 ตามยุทธศาสตร์ของส านักงานฯ ซึ่งด้านเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ยังไม่ถูกน าเสนอเพ่ือเป็นหัวข้อการวิจัยร่วมกันแต่อย่างใด 

 
  

                                                 
38 ดูหน่วยงานภายนอกท่ีมีปฏิสัมพนัธ์กับศูนย์ประชาคมอาเซียนฯ ไดใ้นหัวข้อ 2.2.4 
39 ดูหัวข้อ 2.1.2 ยุทธศาสตร์ด้านประชาคมอาเซียนของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
40 ดูการด าเนินการของ สกสว ในหวัข้อ 2.2.4 ข้อ ค. 
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3.2 ความเชื่อมโยงและความสอดคล้องของการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ส านักงานฯ และ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ในการศึกษา ความเชื่อมโยงและความสอดคล้องของการด าเนินการตามยุทธศาสตร์
ส านักงานฯ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน จ าเป็นต้องศึกษาความเชื่อมโยงและความสอดคล้อง  
ในการด าเนินการด้านประชาคมอาเซียนของศูนย์ประชาคมอาเซียน กับหน่วยงานต่ าง ๆ ในบริบท
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน สรุปได้ตามตารางที่ 8 

 
ตารางท่ี 8  สรุปการด าเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

เป้าหมาย 

การด าเนินงาน 

ศูน
ย์ป

ระ
ชา

คม
อา

เซ
ียน

 

ส า
นัก

อง
ค์ก

าร
รัฐ

สภ
า

ระ
หว่

าง
ปร

ะเท
ศ 

ส า
นัก

กร
รม

าธ
ิกา

ร 
1 

ส า
นัก

กร
รม

าธ
ิกา

ร 
2 

ส า
นัก

กร
รม

าธ
ิกา

ร 
3 

1. ขจัดความยากจน X √ X X √ 
2. ยุติความหิวโหย การบรรลุความมั่นคงทางอาหาร และ
ปรับปรุงโภชนาการ และส่งเสริมการเกษตรที่ยั่งยืน 

X √ X √ √ 

3. การมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี  X √ X X √ 
4. การศึกษาที่มีคุณภาพ X √ X √ √ 
5. ความเท่าเทียมทางเพศ  X √ X √ √ 
6. น้ าสะอาดและสุขาภิบาล  X √ X X √ 
7. พลังงานที่สะอาด และสามารถซื้อหาได้  X √ √ X X 
8. การมีงานที่เหมาะสมและการเติบโตทางเศรษฐกิจ  X X X X √ 
9. อุตสาหกรรม นวัตกรรม และโครงสร้างพ้ืนฐาน X X √ X X 
10. ลดความเหลื่อมล้ า X √ √ √ √ 
11. เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน X X X X X 
12. การผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน X X X X √ 
13. การด าเนินการ ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  √ √ X √ √ 
14. ชีวิตกับทรัพยากรทางน้ า X √ √ X √ 
15. ชีวิตบนผืนดิน  X X √ X √ 
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เป้าหมาย 

การด าเนินงาน 
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ย์ป
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าธ
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16. สันติภาพ ความยุติธรรม และสถาบันที่แข็งแกร่ง X √ √ √ X 
17. การเป็นหุ้นส่วนเพ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน √ √ √ √ √ 
หมายเหตุ √ หมายถึง มีการด าเนินการในเรื่องดังกล่าว และ X หมายถึง ยังไม่มีการด าเนินการในเรื่อง
ดังกล่าว 

 
บทวิเคราะห์ 
การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงและความสอดคล้องของการด าเนินการด้านประชาคมอาเซียน 

ตามยุทธศาสตร์ของส านักงานฯ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน จะพิจารณาจาก 3 ประเด็น ดังนี้ 
3.2.1 ความเชื่อมโยงระหว่างการด าเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ตามยุทธศาสตร์

ด้านประชาคมอาเซียนของส านักงานฯ กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
จากตารางที่ 8 ข้างต้น แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างการด าเนินการของ

หน่วยงานภายในส านักงานฯ จะเห็นได้ว่าการด าเนินการในด้านเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนยังขาด
ความเชื่อมโยงระหว่างกัน ซึ่งจากผลการศึกษา พบว่าส านักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศยังเป็นตัว
แสดงหลักในการด าเนินการด้านเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีส านักกรรมาธิการ เป็นผู้ด าเนินการ
ในแต่ละเป้าหมายที่แตกต่างกันไปตามส านัก41 ตัวอย่างส าคัญ คือบางเป้าหมาย เช่น เป้าหมายที่ 11 
เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน ยังไม่มีผู้ด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ขณะที่ เป้าหมายที่ 13 การด าเนินการ
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ยังไม่มีการเชื่อมโยงผลการด าเนินการระหว่างกันอย่างเป็น
รูปธรรม ซึ่งจากตารางที่ 8 จะเห็นได้ว่า ส านักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ ส านักกรรมาธิการ 3 
และศูนย์ประชาคมอาเซียนฯ ต่างก็เป็นหน่วยงานที่มีการด าเนินการด้านเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
แต่ยังขาดการเชื่อมโยงผลการด าเนินการระหว่างกันอย่างเป็นรูปธรรม 

                                                 
41 ผู้ศึกษาพิจารณา “ความเช่ือมโยง (connection)” จากข้อมูลเชิงประจักษ์ (empirical evidence) จากการตอบ
แบบสอบถามของส านักกรรมาธิการต่าง ๆ และโดยการใช้อัตวิสัย (subjectivity) ของผู้ศึกษาในการพิจารณา 
“ความเชื่อมโยง” ต่าง ๆ ในด้าน The SDGs กับคณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้อง  
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ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาในประเด็นความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของส านักงานฯ พบว่ามี
ความสอดคล้องกับการด าเนินการทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ด้านประชาคมอาเซียนของส านักงานฯ อย่างไรก็
ตาม หากมีการเชื่อมโยงอย่างเป็นรูปธรรม จะเป็นช่องทางในการเสริมสร้างให้เกิดความสอดคล้องใน
การด าเนินการในเป้าหมายนั้น ๆ 

3.2.2 ความสอดคล้องในการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ด้านประชาคมอาเซียนกับ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  

ประเด็นเรื่องความสอดคล้องคือการด าเนินการที่มุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งในการ
ด าเนินการในแต่ละด้าน โดยทั้ง 17 เป้าหมาย สามารถจัดกลุ่มให้เป็น 5 ด้าน ซึ่งท าให้การด าเนินการ
ในแต่ละด้านมีความมีความสอดคล้อง และมีความแข็งแกร่งในการด าเนินการ ตัวอย่างเช่น  
ด้านคุณภาพชีวิตของผู้คน ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มเป้าหมายที่ 1–5 พบว่า ส านักองค์การรัฐสภาระหว่าง
ประเทศ มีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินการทุกเป้าหมาย โดยส านักกรรมาธิการ 3 มีส่วนเกี่ยวข้องใน
เป้าหมายที่ 4–5 และศูนย์ประชาคมอาเซียนฯ ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินการในกลุ่มเป้าหมาย
ดังกล่าว ทั้งนี้ ประเด็นความสอดคล้องจะช่วยเสริมสร้างให้การด าเนินการในด้านคุณภาพชีวิตของผู้คน  
ในมิติของ (1) ความยากจน (2) ความหิวโหย (3) ความเป็นอยู่ที่ดี (4) การศึกษา และ (5) ความเท่าเทียม
ทางเพศ ซึ่งเป็นประเด็นที่สอดรับกันในการเสริมสร้างด้านคุณภาพชีวิตของผู้คน 

3.2.3  การบูรณาการระหว่างตัวแสดงหลักในการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ด้าน
ประชาคมอาเซียนของส านักงานฯ กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

จากผลการศึกษา พบว่ามีการบูรณาการระหว่างตัวแสดงต่าง ๆ ใน 2 ลักษณะ คือ  
3.2.3.1 การบูรณาการระหว่างหน่วยงานภายใน 

ส านักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ เป็นหน่วยงานหลักในการมี
ปฏิสัมพันธ์กับประเด็นด้านเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมีส านักกรรมาธิการ 1–3 มีการด าเนินงาน
เกี่ยวกับด้านเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืนแตกต่างกันออกไปตามลักษณะเนื้องานของแต่ละ
กรรมาธิการ เช่น ประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีหน่วยงานภายในเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการด าเนินการมากที่สุด กล่าวคือ ส านักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ ส านักกรรมาธิการ 2–3 
และแม้แต่ศูนย์ประชาคมอาเซียนฯ ที่ไม่ได้มีส่วนด าเนินการด้านเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างเป็น
รูปธรรม ในช่วงปี 2561–2563 ก็ยังมีส่วนสนับสนุนการด าเนินการด้านเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
โดยน าประเด็นจากข้อมติว่าด้วยความริเริ่มของรัฐสภาระดับภูมิภาคเพ่ือเสริมสร้างการด าเนินการด้าน
สถานภาพภูมิภาคในอาเซียน (Resolution on Regional Parliamentary Initiative for Enhancing 



36 

 

Climate Action in ASEAN) มาขยายผล และต่อยอด เขียนเป็นบทความวิชาการ42 เพ่ือเผยแพร่ผ่าน
เว็บไซต์ประชาคมอาเซียน43 ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

3.2.3.2 การบูรณาการกับหน่วยงานภายนอก 
การมีปฏิสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก มีศูนย์ประชาคมอาเซียนฯ เป็น

ตัวแสดงหลักในกรประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เป็นเครือข่ายในการด าเนินการด้านประชาคม
อาเซียนฯ ของส านักงานฯ จากที่ได้กล่าวไว้ในหัวข้อ 2.2.4 พบว่า (1) สกสว เป็นหน่วยงานที่มีความร่วมมือ
กับศูนย์และประชาคมอาเซียนฯ มากที่สุด44 (2) ศูนย์อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการด าเนินการในลักษณะเดียวกัน คือมีการจัดกิจกรรมร่วมกัน จ านวน 1 
โครงการ กล่าวคือ ส านักงานฯ โดยศูนย์ประชาคมอาเซียนฯ ประสานงานจัดกิจกรรมเสวนาอาเซียน 
กับศูนย์อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเดินทางไปร่วมกิจกรรมกับศูนย์อาเซียนศึกษา 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการสร้างงานวิจัยร่วมกันในด้านระชาคมอาเซียน (3) สถาบันพระปกเกล้า  
มีความร่วมมือกันในลักษณะการสนับสนุนการด าเนินงานเชิงวิชาการซึ่งกันและกัน เช่น สถาบัน
พระปกเกล้า อนุเคราะห์สถานที่จัดการอบรมโครงการ Branding Thailand and Soft Power ถึง
สองครั้ง และเชิญผู้บังคับบัญชากลุ่มงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ในผู้บังคับบัญชาฐานะ  
ศูนย์ประชาคมอาเซียนฯ เข้าร่วมรับฟังการน าเสนองานวิจัยของผู้ที่ได้รับทุนจาก สกสว ในการ
น าเสนองานวิชาการเกี่ยวกับระชาคมอาเซียน โดยมีมิติของรับสภาเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย และ  
(4) UNDP ซึ่งมีการ ลงนามใน MOU ร่วมกันเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563 โดยมีแผนการที่จะจัด
กิจกรรมร่วมกันในการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนให้แก่ข้าราชการรัฐสภา
สามัญ ได้รับรู้ และเกิดความเข้าใจ จนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ 

                                                 
42 ด าเนินการโดยคณะอนุกรรมการด้านวิชาการ ของคณะกรรมการด้านประชาคมอาเซียนของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา ปี 2563 
43 www.parliament.gi.th/ac2019/ 
44 ดูจากจ านวนกิจกรรมที่จัดร่วมกับศูนย์ประชาคมอาเซียนฯ ในปีงบประมาณ 2563 ถึง 4 กิจกรรม คือ 1) การให้
องค์ความรู้เกี่ยวกับ Branding Thailand and Soft Power ให้ข้าราชการส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  
2) ด าเนินการเช่นเดียวกับข้อ 1 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ข้าราชการจากส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 3) ด าเนินการ
เช่นเดียวกับข้อ 1 และ 2 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และ 4) จัดสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้
ด้านนิติบัญญัติ ด้านการระหว่างประเทศ ให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญ ใน 4 สายงาน คือ นิติกร วิทยากร นักวิเทศ
สัมพันธ์ และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
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ทั้งนี้ UNDP ได้จัดท าหนังสือคู่มือรัฐสภา “บทบาทของรัฐสภาในการน าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไป
ปฏิบัติ”45 เพ่ือเป็นคู่มือในการด าเนินการด้านเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของรัฐสภาด้วย 

 
3.3  สรุปผลการศึกษา 

ผลการศึกษาข้างต้น สรุปได้ว่าแม้กรอบการด าเนินการด้านเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
ส านักงานฯ จะยังอยู่ในกรอบการด าเนินการด้านเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่กรมองค์การระหว่าง
ประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ได้ด าเนินการทบทวนไว้ ในปี 2560–2562 และการด าเนินการ
ของส านักงานฯ ในด้านเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน จะเชื่อมโยงและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
ส านักงานฯ เช่นเดียวกับที่ณัฏฐวุฒิฯ46 ได้ศึกษาไว้ในบริบทของกระทรวงกาคลังกับเป้าหมายการพัฒนา 
ที่ยั่งยืนไว้ แต่อย่างไรก็ตาม การด าเนินการของส านักงานฯ ก็ยังไม่มีการด าเนินการอย่างเป็นระบบ 
โดยยังไม่มีการจัดหมวดหมู่ ออกเป็น 5 ด้าน เพ่ือให้เกิดความเชื่อมโยง และความสอดคล้องในการ
ด าเนินงาน โดยมีหน่วยงานภายในด าเนินการตามเป้าหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งศูนย์ประชาคมอาเซียนฯ 
มองเห็นโอกาส และความท้าทายในการเป็นหน่วยงานกลางส าหรับการประสานงานระหว่างหน่วยงาน
ภายในและภายนอก เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการด าเนินการด้านเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่าง
ครอบคลุมและเกิดประสิทธิภาพ 

การมีปฏิสัมพันธ์ของตัวแสดงต่าง ๆ ในการด าเนินการด้านเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนใน 
แต่ละกลุ่มเป้าหมายที่ได้จัดหมวดหมู่แล้ว (5 ด้าน) ผ่านความเชื่อมโยงเชิงยุทธศาสตร์ด้านประชาคม
อาเซียนของส านักงานฯ และการด าเนินการระหว่างหน่วยงาน และความสอดคล้องเชิงสารัตถะใน แต่ละ
กลุ่มเป้าหมาย สามารถแสดงได้ดังตารางที่ 9 

 
  

                                                 
45 หนังสือคู่มือรัฐสภา น าเสนอจุดร่วมของรัฐสภากับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน บทบาทของรัฐสภาเรื่อง
ประสิทธิผลของการพัฒนาและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และบทบาทของรัฐสภาในการน าเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืนไปปรับใช้กับท้องถิ่น รวมถึงบทบาทของกลุ่มการเมืองในรัฐสภา และเจ้าหน้าท่ีรัฐสภา  
46 ดูการศึกษาบทบาทของกระทรวงการคลังกับเป้าหมายการพัฒนาทีย่ั่งยืน ของที่ณัฏฐวุฒิฯ ในหัวข้อ 2.2.2 
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ตารางท่ี 9  สรุปความเชื่อมโยงและความสอดคล้องของด้านเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยื นกับกรอบ
ยุทธศาสตร์ด้านประชาคมอาเซียนของส านักงานฯ 

การจัด
กลุ่มเป้าหมายการ

พัฒนาที่ยั่งยืน 

ความเชื่อมโยง/ความ
สอดคล้องตามเป้าหมาย

การพัฒนาที่ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ด้าน
ประชาคมอาเซียนของ

ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

กลุ่มท่ี 1 
คุณภาพชีวิตของ
ผู้คน 

เป้าหมายที่ 1  
ขจัดความยากจน 
เป้าหมายที่ 2  
ยุติความหิวโหย การ
บรรลุความมั่นคงทาง
อาหาร และปรับปรุง
โภชนาการ และส่งเสริม 
เป้าหมายที่ 3 
การมีชีวิตและความ
เป็นอยู่ที่ดี 
เป้าหมายที่ 4 
การศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
เป้าหมายที่ 5 
ความเท่าเทียมทางเพศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ส่งเสริมให้รัฐสภามีศูนย์
ข้อมูลสารสนเทศด้าน
ประชาคมอาเซียน การ
วิจัยและพัฒนาด้าน
กฎหมายระหว่างประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนาเครือข่ายด้าน
ประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาความรู้ ทักษะ
ของข้าราชการรัฐสภา
สามัญให้มีสมรรถนะใน
การปฏิบัติงานด้าน
ประชาคมอาเซียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

หน่วยงานหลัก 
-สานักองค์การรัฐสภา
ระหว่างประเทศ 
-ส านักกรรมาธิการ 1-3 
-ศูนย์ประชาคมอาเซียนฯ 
 
หน่วยงานสนับสนุน 
-หน่วยงานภายนอก 
 

กลุ่มท่ี 2 
ความเจริญทาง
เศรษฐกิจอย่าง
ยั่งยืนและ
ครอบคลุม 

เป้าหมายที ่7  
พลังงานที่สะอาด และ
สามารถซื้อหาได้ 
เป้าหมายที่ 8 
การมีงานที่เหมาะสม
และการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ 
เป้าหมายที่ 9 
อุตสาหกรรม นวัตกรรม 
และโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ส่งเสริมให้รัฐสภามีศูนย์
ข้อมูลสารสนเทศด้าน
ประชาคมอาเซียน การ
วิจัยและพัฒนาด้าน
กฎหมายระหว่างประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนาเครือข่ายด้าน
ประชาคมอาเซียน 

หน่วยงานหลัก 
-ส านักองค์การรัฐสภา
ระหว่างประเทศ 
-ส านักกรรมาธิการ 1-3 
-ศูนย์ประชาคมอาเซียนฯ 
 
หน่วยงานสนับสนุน 
-หน่วยงานภายนอก 
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การจัด
กลุ่มเป้าหมายการ

พัฒนาที่ยั่งยืน 

ความเชื่อมโยง/ความ
สอดคล้องตามเป้าหมาย

การพัฒนาที่ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ด้าน
ประชาคมอาเซียนของ

ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เป้าหมายที่ 10 
ลดความเหลื่อมล้ า 
เป้าหมายที่ 11 
เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน 

กลุ่มท่ี 3 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
(Planet) 

เป้าหมายที่ 6 
น้ าสะอาดและสุขาภิบาล
เป้าหมายที่ 12 
การผลิตและการบริโภค
ที่ยั่งยืน 
เป้าหมายที่ 13 
การด าเนินการด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 
เป้าหมายที่ 14 
ชีวิตกับทรัพยากรทางน้ า 
เป้าหมายที่ 15 
ชีวิตบนผืนดิน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนาเครือข่ายด้าน
ประชาคมอาเซียน 

หน่วยงานหลัก 
-ส านักองค์การรัฐสภา
ระหว่างประเทศ 
-ส านักกรรมาธิการ 1-3 
-ศูนย์ประชาคมอาเซียนฯ 
 
หน่วยงานสนับสนุน 
-หน่วยงานภายนอก 

กลุ่มท่ี 4 
สันติภาพ สถาบันที่
เข้มแข็ง และความ
ยุติธรรม 

เป้าหมายที่ 16  
สันติภาพ ความยุติธรรม 
และสถาบันที่แข็งแกร่ง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาและยกระดับ
โครงสร้าง ระบบงานด้าน
ประชาคมอาเซียนของ
รัฐสภาเพ่ือสร้างความ
ยั่งยืนในการท างานของ
ฝ่ายนิติบัญญัติในด้าน
ประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  
พัฒนาเครือข่ายด้าน
ประชาคมอาเซียน 

หน่วยงานหลัก 
-ส านักองค์การรัฐสภา
ระหว่างประเทศ 
-ส านักกรรมาธิการ 1-3 
-ศูนย์ประชาคมอาเซียนฯ 
 
หน่วยงานสนับสนุน 
-หน่วยงานภายนอก 
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การจัด
กลุ่มเป้าหมายการ

พัฒนาที่ยั่งยืน 

ความเชื่อมโยง/ความ
สอดคล้องตามเป้าหมาย

การพัฒนาที่ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ด้าน
ประชาคมอาเซียนของ

ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

กลุ่มท่ี 5 
การเป็นหุ้นส่วน
เพ่ือการบรรลุ
เป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

เป้าหมายที่ 17  
ความเป็นหุ้นส่วนส าหรับ
ทุกเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาและยกระดับ
โครงสร้าง ระบบงานด้าน
ประชาคมอาเซียนของ
รัฐสภาเพ่ือสร้างความ
ยั่งยืนในการท างานของ
ฝ่ายนิติบัญญัติในด้าน
ประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ส่งเสริมให้รัฐสภามีศูนย์
ข้อมูลสารสนเทศด้าน
ประชาคมอาเซียน การ
วิจัยและพัฒนาด้าน
กฎหมายระหว่างประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนาเครือข่ายด้าน
ประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาความรู้ ทักษะ
ของข้าราชการรัฐสภา
สามัญให้มีสมรรถนะใน
การปฏิบัติงานด้าน
ประชาคมอาเซียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ทุกหน่วยงาน 

 
 



 

 

 
บทที่ 4 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 
 

ในบทที่ 4 ซึ่งเป็นบทสุดท้ายของรายงานการศึกษาฉบับนี้ เป็นการน าเสนอ 2 ส่วน คือ  
(1) บทสรุปผลการศึกษา และ (2) ข้อเสนอแนะ ซึ่งยังจ าแนกได้เป็น 2 ส่วนย่อย คือ (1) ข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบาย และ (2) ข้อเสนอแนะในการด าเนินการ มีรายละเอียด ดังนี้ 

 
4.1 บทสรุปผลการศึกษา 

รายงานการศึกษาฉบับนี้ มุ่งศึกษาบทบาทของศูนย์ประชาคมอาเซียนของส านักงานฯ  
ในการมีปฏิสัมพันธ์กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกส านักงานฯ โดยผลการศึกษา พบว่า
ศูนย์ประชาคมอาเซียนของส านักงานฯ มีศักยภาพในการด าเนินการในการเป็น “ผู้ประสานงาน” ที่มี
นัยส าคัญต่อการด าเนินการด้านเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งในส่วนของการสนับสนุนงานวิชาการ 
คือการบูรณาการเชิงสารัตถะของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 17 เป้าหมาย ซึ่งเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ด้านประชาคมอาเซียนของส านักงานฯ และในส่วนของการประสานงานกับหน่วยงาน
ต่างๆ เพ่ือเสริมสร้างให้เกิดความสอดคล้องในการด าเนินการเชิงลึกในเป้าหมายแต่ละด้าน ซึ่งผู้ศึกษา
เสนอให้ด าเนินการตามสมมุติฐานที่เสนอไว้ 5 ด้าน ซึ่งจะน าไปสู่การเสริมสร้างการด าเนินการด้าน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ครอบคลุมในทุกมิติ และก่อเกิดกระบวนการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ
ในระยะยาวต่อไป 

 
4.2 ข้อเสนอแนะ 

4.2.1  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1)  ส านักงานฯ ควรก าหนดให้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืนเป็นวาระการ

ด าเนินงานที่ส าคัญ และเร่งด่วน นับจากนี้ไปจนถึงปี 2573 ซึ่งเป็นปีที่องค์การสหประชาชาติ
ตั้งเป้าหมายในการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ  

2)  ส านักงานฯ ควรก าหนดตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ ในปี 2564 และ2565 ให้
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นตัวขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านรัฐสภาในประชาคมอาเซียน และ
ด้านรัฐสภาระว่างประเทศ 
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3)  ส านักงานฯ ควรส่งเสริมและกระตุ้นให้ทุกหน่วยงานในส านักงานฯ ก าหนด
วาระการด าเนินงานด้านเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และบูรณาการการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 
และน าเสนอต่อศูนย์ประชาคมอาเซียนในฐานะหน่วยงานกลางเพ่ือขับเคลื่อนเป้ าหมายการพัฒนา 
ที่ยั่งยืนในฐานะท่ีเป็นวาระงานที่ส าคัญของอารยประเทศ 

4)  ส านักงานฯ ควรส่งเสริมให้มีการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอก (ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ) ในเรื่องเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเพ่ือร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนให้ครอบคลุมทั้ง 17 เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

5)  ส านักงานฯ ควรก าหนดให้ทุกหน่วยงานในส านักงานฯ ขับเคลื่อนและผลักดัน
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางการด าเนินการที่สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

4.2.2  ข้อเสนอแนะในการด าเนินการ 
การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ด้านประชาคมอาเซียนของส านักงานฯ โดยเฉพาะ

ด้านเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ศูนย์ประชาคมอาเซียนฯ ควรมีการด าเนินการให้ทุกภาคส่วนเข้ามา  
มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายด้านเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตั้งแต่ต้น และให้มีการบูรณาการ  
การด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภายในส านักงาน และหน่วยงานภายนอก ดังนี้  

1) ส านักงานฯ ควรด าเนินการเผยแพร่องค์ความรู้พ้ืนฐานด้านเป้าหมายการพัฒนา 
ที่ยั่งยืนให้ข้าราชการในสังกัดรัฐสภาเพ่ือเป็นฐานความรู้ที่ส าคัญในการปฏิบัติงาน 

2) ส านักงานฯ ควรด าเนินการสร้างฐานความรู้ด้านเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
อย่างเป็นระบบ โดยให้ศูนย์ประชาคมอาเซียนฯ เป็นผู้รับผิดชอบในการ บูรณาการองค์ความรู้ที่มีอยู่ 
และสร้างองค์ความรู้ใหม่เพ่ือรองรับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

3) ส านักงานฯ ควรด าเนินการควรจัดให้มีเวทีสัมมนาเพ่ือเผยแพร่ความรู้ด้าน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นประจ าทุกปี เพ่ือให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และท าให้องค์ความรู้ด้านเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนมีความเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

4) ส านักงานฯ ควรมีแผนการด าเนินการด้านเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนให้
ครอบคลุม ทั้ง 17 เป้าหมาย โดยเลือกด าเนินการให้ครบทั้ง 5 ด้าน โดยเริ่มจากเป้าหมายที่ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียมีความสนใจร่วมกันมากที่สุด เช่น เป้าหมายที่ 13 การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
อากาศ ซึ่งเป็นเป้าหมายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วน และยังเป็นหัวข้อที่ที่ประชุม AIPA ครั้งที่ 40 
ที่รัฐสภาไทยเป็นเจ้าภาพใน ปี 2562 ให้ความสนใจอย่างมาก 
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ภาคผนวก ก 
ภาพรวมการทบทวนการน าวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนไปปฏิบัติของประเทศไทย  

ระหว่างปี 2560–2562 
เป้าหมายท่ี 
 
 

ปี 

ภาพรวมการด าเนินการ 
เป้าหมายการ
ด าเนินการใน

อนาคต 
256047 256148 256249 2562 

1. ขจัดความ
ยากจน 

–ประสบความส าเรจ็ 
ในการแก้ปัญหาความ
ยากจน โดยมีประชาชน
ร้อยละ 7.2 ที่อยู่
ภายใต้เส้นแบ่งความ
ยากจนแห่งชาติ โดย
รัฐบาลใช้แนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการเพิ่ม
รายได้ และลด
รายจ่ายให้แก่ชุมชนใน
ชนบท 

–มีโครงการ “ไทยนิยม
ยั่งยืน” เพื่อยุติปัญหา
ความยากจนในทุกรูปแบบ 
และทุกพื้นที่ โดยมีกรอบ
ในการด าเนินงาน 10 

ประเด็นหลัก50 

–ระดับความยากจน
ลดลงจากร้อยละ 67 
เป็นร้อยละ 5.3 ในรอบ 
30 ปี (ปี 2529–2560) 
–มีการรเิริ่มโครงการ 
“หนึ่งต าบล หน่ึง
ผลิตภณัฑ์” และ
โครงการ “ท่องเที่ยว
ชุมชนนวัตวิถี” และ
โครงการ“ไทยนิยม 
ยั่งยืน” เพื่อสร้างการ
กระจายรายได้ในชุมชน
ท้องถิ่นผ่านการ
ท่องเที่ยวในชุมชน 

–จะด าเนินการ
แก้ปัญหาความ
ยากจนผ่านการ
ท่องเที่ยวในชุมชน
ซึ่งไม่เพียงแต่จะ
สร้างการฟื้นฟู
สภาพของชุมชน
เท่านั้น แต่ยัง
เสรมิสร้างชุมชนให้
เข้มแข็ง โดยมีประ
ชานเป็นศูนย์กลาง
ซึ่งถือเป็นเครื่องมือ
ส าคัญในการแก้ 
ปัญหาความยากจน 

 
  

                                                 
47 Thailand’s Voluntary National Review on Implementation of the 2030 Agenda for Sustainable 
Development 2017 
48 Thailand’s Voluntary National Review on Implementation of the 2030 Agenda for Sustainable 
Development 2018 
49 Thailand’s Voluntary National Review on Implementation of the 2030 Agenda for Sustainable 
Development 2019 
50 คือ 1) ความมีเอกภาพ และการประนีประนอม 2) การช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย 3) การมีสุขภาพดีของคนในชุมชน 
4) การมีรูปแบบการใช้ชีวิตที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 5) การตระหนักรู้ในเรื่องสิทธิ และหน้าที่ของ
ประชาน 6) การบริการรัฐกิจ 7) ประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล 8) ความสามารถด้านเทคโนโลยี 9) การต่อสู้กับ
ปัญหายาเสพติด และ 10) หน้าท่ีของแต่ละหน่วยงานที่ต้องด าเนินการ 
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เป้าหมายท่ี 
 
 

ปี 

ภาพรวมการด าเนินการ 
เป้าหมายการ
ด าเนินการใน

อนาคต 
2560 2561 2562 2562 

2. ยุติความหิวโหย 
การบรรลุความ
มั่นคงทางอาหาร 
และปรับปรุง
โภชนาการ และ
ส่งเสริม
การเกษตรที่
ยั่งยืน 

–ประเทศไทยในฐานะ
ที่เป็น “ครัวของโลก” 
สามารถลดจ านวน
ประชากรที่มี
โภชนาการที่ไม่ดี จาก
จ านวน ร้อยละ 34.6 
เป็นร้อยละ 7.5 
–มีการจัดท า “เกษตร
ทฤษฎีใหม่” โดยใช้
แนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

–มีเด็กแรกเกิดที่มีหนา้
หนักตัวน้อยกว่า 2,500 
กรัม ลดลงถึงร้อยละ 
11.1 และมเีด็กอายุ 0–5 
ปี ท่ีมีสุภาพสมบูรณ์ 
เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 50.8 
–รัฐบาลมโีครงการที่
หลากหลายในการจดัท า
ห่วงโซ่การผลิตด้าน
อาหารที่ยั่งยืน อาทิ 
โครงการพัฒนาแหล่งน้ า 
และโครงการปรับปรุงผืน
ดิน 

–สนับสนุนให้มีการ
ก าหนดมาตรฐานทาง
โภชนาการและลดภาวะ
ทางโภชนาการที่ไม่ถูก
สุขลักษณะ รวมไปถึง
การเติบโตที่ไม่เหมาะสม
ในทุกช่วงวัย โดย
กระทรวงสาธารณสุขได้
ด าเนินการโครงการ
สนับสนุนการเติบโต
อย่างเหมาะสมในเด็กวัย
ประถมศึกษา ซึ่งประสบ
ผลส าเร็จถึง ร้อยละ 
50.69 ในปี 2561 
–รัฐบาลพยายาม
ยกระดับคุณภาพชีวิต
เกษตรกรในการที่จะ
หลุดพ้นจากความยากจน 
และเพิ่มรายได้ใน
ครัวเรือน โดยกระตุ้นให้
เกษตรกรรายย่อยรวมตัว
กันภายใต้โครงการ 
“แผนการผลิตทางการ
เกษตรแห่งชาติ” ซึง่เป็น
แนวทางการผลติที่ใช้
ธุรกิจเป็นตัวน าการ
ด าเนินการ 
–มีการตั้งเป้าหมายที่จะ
ผลักดันใหส้ินค้าทางการ
เกษตรให้มมีาตรฐานสากล 
 

–การด าเนินการใน
อนาคตต้องการ
การบูรณาการและ
ความมีเอกภาพใน
การด าเนินการ 
โดยมีหน่วยงาน
ภาครัฐในระดับ
ท้องถิ่นเป็นผู้
ขับเคลื่อนการ
ด าเนินการ 
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เป้าหมายท่ี 
 
 

ปี 

ภาพรวมการด าเนินการ 
เป้าหมายการ
ด าเนินการใน

อนาคต 
2560 2561 2562 2562 

3. การมีชีวิตและ
ความเป็นอยู่ท่ีด ี

–มีการน าแผนประกัน
สุขภาพแบบ
ครอบคลมุ มาใช้เป็น
ปัจจัยหลักในการน า
การบริการทางสุขภาพ
ไปปฏิบตัิซึ่งครอบคลุม
กว่าร้อยละ 99.87 
–รัฐบาลตั้งเป้าหมายที่
จะลดอุบตัิเหตุที่เกิด
จากการจราจรบน
ถนน และรณรงค์ให้มี
การขับขี่ปลอดภัย 

–มีการจัดตั้ง
คณะกรรมการ
ด าเนินการด้านสุขภาพ
ระดับต าบล โดยมี
เป้าหมายหลัก 5 
ประการ คือ 1) เพิ่ม
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อ
โรคต่าง ๆ 2) เพิ่มขีด
ความสามารถในการ
จัดหาแหล่งบริการกา
รักษา 3) การจัดการและ
การเคลื่อนย้าย
ทรัพยากร 4) การบูรณา
การการท างานของทุก
หน่วยงานท่ีมีหน้าที่
รับผิดชอบดา้นการ
สาธารณสุข และ5) การ
ผลักดันข้อบังคับและ
กฎหมายที่เกีย่วข้อง 

–รัฐบาลประสบผลส าเร็จ
ในการด าเนินการตาม
เป้าหมายหลักในการ
ส่งเสริมความเป็นอยู่ท่ีดี
ของคนทุกช่วงวัย ทว่า
ความพยายามในการยุติ
การระบาดของโรคเอดส์ 
วัณโรค โรคมาเลเรยี 
และเขตร้อนก็ยังไม่
บรรลผุลส าเร็จ 
–มีโครงการ ต่าง ๆ ใน
การด าเนินการส่งเสรมิ
การด าเนินการอย่างเป็น
รูปธรรม อาทิ “First 
1,000 Days of Life” 
ในการดูแลเด็กในช่วงวัย 
2 ขวบ  
–รัฐสภาผ่านร่าง
พระราชบัญญัติการ
ควบคุมการตลาดส าหรับ
ทารกและอาหารส าหรับ
เยาวชน ปี 2560 
–มีแผนการด าเนินการ
จัดการกับปญัหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 

–มีนโยบาย
ด าเนินการกับโรค
ไม่ตดิจ่อ อาทิ 
โรคหัวใจ ผ่าน
โครงการ “Save 
Thais from 
Heart Diseases” 
–มีแผนการ
ด าเนินการกับ
ปัญหายาเสพตดิ
กับเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล ์
–แผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี มี
ความก้าวหน้าใน
การด าเนินการ 5 
บริบท คือ  
1) พัฒนาระบบ
สุขภาพพ้ืนฐาน
แห่งชาติ  
2) สง่เสริมการใช้
ยาที่เหมาะสม  
3) จัดตั้งศูนย์
ควบคุมวัณโรค  
4) ปฏิรูปแผนการ
จัดการสาธารณสุข
รายบุคคล และ 
5) ปฏิรูประบบ
สารสนเทศด้าน
สาธารณสุข 
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เป้าหมายท่ี 
 
 

ปี 

ภาพรวมการด าเนินการ 
เป้าหมายการ
ด าเนินการใน

อนาคต 
2560 2561 2562 2562 

4. การศึกษาท่ีมี
คุณภาพ 

–เด็กกว่าร้อยละ 90 
สามารถเข้าถึง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
โดยมไิด้ค านึงถึงเช้ือชาติ
และสถานะผู้อพยพ 
–รัฐบาลส่งเสริม
การศึกษาในระดับ
อาชีวศึกษา 
โดยเฉพาะโครงการ 
ทวิศึกษาที่มุ่ง
เสรมิสร้างคุณภาพ
การศึกษาของภาคการ
ผลิตที่แท้จริง 

–ยังคงด าเนินการ
แผนการศึกษาแห่งชาติ 
ปี 2560–2579 
–ร้อยละของเด็กก่อนวัย
เรียน เพิ่มข้ึนจากปีท่ีผ่าน
มา จากร้อยละ 74.47 
เป็นร้อยละ 82.30 
–ยังคงมีปัญหาเรื่อง
ความไมเ่ท่าเทียมกันทาง
การศึกษาอยู่มาก 

–ออกแบบการ
พัฒนาการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตให้เป็นเป้าหมาย
หลักในแผนแม่บททาง
การศึกษา 
–มีความพยายามที่จะ
ผลิตแรงงานโดยการตั้ง
ศูนย์ “Technical and 
Vocational Education 
and Training Career 
Center–TVET Career 
Center” ใน 18 แห่ง ใน 
6 ภูมิภาค โดยแตล่ะ
ศูนย์จะวิเคราะห์ big 
data ในตลาดแรงงานให้
เหมาะสมกับความ
ต้องการของตลาด ซึ่งได้
วิเคราะหค์ุณลักษณะ
ของ32 สาขาท่ีมีลักษณะ
เฉพาะที่เป็นท่ีต้องการ
ของตลาดแรงงาน 
–คุณภาพของครผูู้สอน
ยังคงเป็นประเด็นส าคัญ
ในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย ์

–ยังคงประสบ
ปัญหาเด็กนักเรียน 
จ านวน 15 ล้านคน 
ไม่ด าเนินการ
ศึกษาต่อในระบบ
การศึกษา  
–สนับสนุนให้มี
การศึกษา
ทางเลือก โดย
ประชาสังคม 

5.ความเท่าเทียม
ทางเพศ 

–เด็กผู้หญิงสามารถ
เข้าถึงการศึกษา
เท่ากับเด็กผู้ชาย 
โดยเฉพาะในระดับ
มัธยมศึกษา 
–มีผู้หญิงในตลาด 

–มีการสร้างกลไกเพื่อ
เพิ่มส าเหนียกเรื่องความ
รุนแรงต่อเด็กและสตรี 
อาทิ การเปิดสาย
ประเด็นร้อน (Hotline 
1300) ของศูนย์

–ไทยประสบผลส าเร็จใน
การด าเนินการตาม
ค่านิยมสากล คือ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สตรี ปี 2560–2564 
รวมถึงการพัฒนา

–ยังคงด าเนินการ
เสรมิสร้างความ
เข้มแข็งให้สตรมีี
สิทธิในการเข้าถึง
แหล่งทรัพยากร
ทางเศรษฐกิจ การ
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เป้าหมายท่ี 
 
 

ปี 

ภาพรวมการด าเนินการ 
เป้าหมายการ
ด าเนินการใน

อนาคต 
2560 2561 2562 2562 

แรงงานกว่าร้อยละ 
60 โดยร้อยละ 38 
เป็นผู้บรหิารในภาครัฐ 
–รากฐานความส าเร็จ
ของเป้าหมายที่ 5
ขึ้นกับยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาสตรี ปี 2560–
2564 

ช่วยเหลือสังคม 
–มีแผนการที่จะ
ด าเนินการส ารวจทั่ว
ประเทศในทุกมิติของ
การใช้ความรุนแรงกับ
เด็กและสตร ี

แผนปฏิบัติการการ
ด าเนินการก าจัดการใช้
ความรุนแรงกับผู้หญิง 

เป็นเจ้าของที่ดิน 
และทรัพยส์ินใน
รูปแบบอื่น ๆ 
–มีการใช้ big 
data อธิบายถึง
กลไกของชุมชนใน
การป้องกันและ
แก้ปัญหาความ
รุนแรงในท้องถิ่น 

6. น้ าสะอาดและ
สุขาภิบาล 

–ทุกครัวเรือนสามารถ
เข้าถึงน้ าดื่มน้ าใช้ที่
สะอาดร้อยละ 100 
รวมถึงการเข้าถึงการ
บริการสุขาภิบาลด้วย 
–ในชนบทที่ห่างไกล
ยังคงมีความท้าทาย
กับปัญหาเรื่อง
สุขาภิบาล ซึ่งจะ
ด าเนินการแกไ้ขได้โดย
แผนยุทธศาสตร์การ
บริหารจดัการแหล่ง
น้ า ปี 2558–2569 

–รัฐบาลริเริม่ยุทธศาสตร์
การจัดการทรัพยากรน้ า 
ปี 2558–2569 เพื่อ
จัดการกับแหล่ง
ทรัพยากรน้ าในทุกระดับ
ในแบบองค์รวมและ
บูรณาการ  
–โดยมเีป้าหมายหลักท่ี
จะด าเนินการให้บรรลผุล
ส าเรจ็ 5 ประการ คือ  
1) การเข้าถึงน้ าสะอาด
อย่างเท่าเทียมและ
เพียงพอท่ัวประเทศ ทั้ง
ในเขตเมืองและชนบท 
2) การเข้าถึงสุขาภิบาล
และการมีสุขอนามัยใน
การก าจัดของเสยีเพื่อลด
มลภาวะทางน้ าและ
อันตรายต่อสุขภาพ  
3) การจัดการทรัพยากร
น้ าให้เพียงพอและยั่งยืน 
ในภาคการเกษตร การ

–มีความก้าวหน้า คือ  
1) ขยายการเข้าถึงน้ าดื่ม
ส าหรับทุกคน 2) ขยาย
การเข้าถึงสุขาภบิาลและ
สุขอนามัยที่ดสี าหรับทุก
คน 3) ปรับปรุงคณุภาพ
น้ าโดยการลดมลพิษ  
4) พัฒนาแหล่งน้ าจืดที่
ยั่งยืน 5) บูรณาการการ
จัดการแหล่งน้ าในทุก
ระดับ และ6) ปกป้อง
รักษา และปฏิรูประบบ
นิเวศน์ท่ีเกี่ยวข้องกับน้ า 

–รัฐบาลมีแผนการ
ด าเนินการ ดังนี้  
1) จัดหาให้
ประชาชนมีแหล่ง
น้ ากิน น้ าใช้ที่มี
คุณภาพเพื่อการ
บริโภค และการดื่ม 
2) จัดหาแหล่งน้ า
เอการผลิต และ
การอุตสาหกรรม 
โดยพิจารณาถึง
ความสมดุล
ระหว่าง อุปสงค์
และอุปทาน ใน
การบริโภค  
3) จัดเตรียมระบบ
ป้องกันน้ าท่วมที่มี
ประสิทธิภาพ  
4) ปรับปรุง
คุณภาพของแม่น้ า 
ล าคลอง และ
แหล่งน้ าอ่ืน ๆ ให้
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ผลิต การท่องเที่ยว  
4) การปกป้องระบบ
นิเวศน์ของแหล่งน้ า 
รวมถึง ภูเขา ป่าไม้ และ
พื้นที่ลุ่มน้ า และ 5) การ
ขยายความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ และ
ส่งเสริมการสรา้ง
ศักยภาพในประเทศ
ก าลังพัฒนา 

ได้มาตรฐาน  
5) ปฏิรูปปา่ที่เป็น
เส้นทางเดินของน้ า
เพื่อการลื่นไหล
ของน้ า และ6) มี
ระบบการจัดการ
น้ าท่ีทันสมัยโดย
หลักธรรมาภิบาล 
กฎหมาย และ
ข้อบังคับต่าง ๆ 
รวมถึงมาตรฐานที่
เกี่ยวกับน้ า 

7. พลังงานท่ี
สะอาด และ
สามารถซื้อหาได ้

–ประเทศไทยน าเข้า
พลังงานกว่าร้อยละ 
70 เพื่อการใช้ใน
ประเทศในแตล่ะปี  
–แผนการ บูรณาการ
ด้านพลังงาน 20 ปี  
ปี 2558–2579 เป็น
ถนนมุ่งสู่ความส าเรจ็ 
ในด้านการประกัน
พลังงาน โดยได้เพิ่ม
สัดส่วนของการใช้
พลังงานทางเลือก 
จากร้อยละ 13.3 เป็น
ร้อยละ 30 ในปี 2579 

–ในปี 2573 รัฐบาล
ตั้งเป้าหมายให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงการใช้
ไฟฟ้าที่ร้อยละ 99.99 
เพิ่มสัดส่วนการใช้
พลังงานทางเลือกที่ 
ร้อยละ 24.08 (เดือน
ธันวาคม 2560 อยู่ท่ี 
ร้อยละ 14.49) 
–รัฐบาลจะปรับปรุง
ประสิทธิภาพด้านการใช้
พลังงาน โดย
ตั้งเป้าหมายที่จะลดการ
ใช้พลังงานลงร้อยละ 30 

–ยังขาดเป้าหมายในการ
ลดการใช้พลังงานต่อป ี
–รัฐบาลร่วมมือกับ
ภาคเอกชนในการน า
แผน “Power 
Development Plan–
PDP” ปี 2561–2580 
ไปปฏิบตัิ โดยมีปัจจัยเชิง 
กลยุทธ์คือการจดัหา
ความรู้ในการอนรุักษ์
พลังงาน และความรู้
เกี่ยวกับพลังงาน
ทางเลือกในพื้นที่ต่าง ๆ 
อยา่งเหมาะสม 
–กระทรวงพลังงานริเริ่ม
โครงการ “Energy for 
Life” เพื่อพัฒนาองค์
ความรู้ด้านพลังงาน
ส าหรับนักเรียนในระบบ

–ล าดับต่อไปใน
การพัฒนา
โครงการ “Energy 
for Life” คือการ
หารือร่วมกับผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสียใน
พื้นที่ อภิปรายถึง
หลักสตูรและการ
สอน จัดให้มีการ
ฝึกอบรม และ
พัฒนาการเรียน
การสอน รวมถึง 
เลือกศูนย์
วิทยาศาสตร์ใน
การจัดตั้ง
นิทรรศการด้าน
พลังงานแบบถาวร 
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การศึกษาแบบไม่เป็น
ทางการ รวมถึงการสร้าง
ความคิดดา้นพลังงาน 
และส่งเสรมิความ
เชี่ยวชาญต่าง ๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับพลังงาน 

8. การมีงานท่ี
เหมาะสมและ
การเติบโตทาง
เศรษฐกิจ 

–ตามเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ตั้งเป้าหมายให้
ประเทศไทยเป็น
ประเทศท่ีมรีายไดสู้ง 
ในปี 2579 ซึ่งมี
โครงการต่าง ๆ ทั้ง
ภาคการเกษตร ภาค
การผลิตและภาค
บริการ โดย
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี 12 (ปี 2559–
2563) มีเป้าหมายที่
จะเสริมสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขันระดับชาติโดย
ภาคการบริการและ
ภาคเศรษฐกิจบนฐาน
ดิจิทัล เพื่อเพิ่มทักษะ
ให้แก่แรงงานและ
จัดหาสวสัดิการและ
คุ้มครองแรงงาน 

–ในปี 2579 ไทยมี
เป้าหมายที่จะยกระดับ
จากการเป็นประเทศท่ีมี
รายได้ปานกลาง เป็น
ประเทศท่ีมรีายไดสู้ง 
โดยมี GDP ที่ 13,000 
ดอลลาร์สหรัฐ ท าให้มี
การก าหนดใน
แผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 12 ว่า ในปี 2564 
ไทยจะเพิม่ GDP ที่ 
8,200 ดอลลาร์สหรัฐ 
–มีการขยายตัวภาค
เศรษฐกิจเป็นร้อยละ 3.9 
จากเดิมอยู่ทีร่้อยละ 3.3 
ในปี 2559  
–รัฐบาลมีแผนการ
กระตุ้นเศรษฐกิจและ
การจ้างงาน ผ่าน
นโยบายหลัก 2 ประการ 
คือ  
1) ส่งเสริมผลผลติ 
โอกาสในการท างาน การ
เป็นผู้ประกอบการ การ

–รัฐบาลเริ่มนโยบายใน
ภาคอุตสาหกรรม เพื่อ
พัฒนาอุตสาหกรรมแปร
รูปการเกษตรให้ครบทั้ง 
76 จังหวัด รวมถึงพัฒนา
เครือข่าย SMEs เพื่อ
ปรับปรุงศักยภาพทาง
ธุรกิจ (มี 34 เครือข่าย 
และมผีู้ประกอบการ 
จ านวน 4,679 ราย) 
 

–ภาคอุตสาหกรรม
ควรส่งเสริมใหม้ี
การประยุกต์ใช้
ความคิด
สร้างสรรค์ และ
เทคโนโลยีขั้นสูง 
รวมถึงนวัตกรรม 
ในการสร้าง
มูลค่าเพิม่ 
–ควรมุ่งความ
สนใจไปท่ี
อุตสาหกรรม
หุ่นยนต์ การบิน
และการขนส่ง 
เชื้อเพลิงชีวภาพ 
ดิจิทัล และ
การแพทย์ 
–มุ่งเปิดพื้นท่ีตลาด
ใหม่ ให้กลุ่มเฉพาะ 
เช่น คนพิการ 
บัณฑิตจบใหม่ 
และคนว่างงาน 
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สร้างสรรค์ และ
นวัตกรรม รวมถึงการ
เติบโตของผูป้ระกอบการ
ขนาดเล็กและขนาด
กลาง (SMEs) ใน
ภาคอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว และ 
2) สนับสนุนเกษตรกร 
และผูม้ีรายได้น้อย 
กระตุ้นเศรษฐกิจระดับ
รากหญ้า และเสรมิสร่าง
ความเข้มแข็งให้ SMEs 

9. อุตสาหกรรม 
นวัตกรรม และ
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

–ส่งเสริมการเชื่อมโยง
กับเขตแดนตา่ง ๆ มา
หลายปี โดยมี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการคมนาคม 20 
ปี (2559–2579) ได้
เชื่อมโยงกับ The 
SDGs ในการจัดให้มี
การคมนาคมที่มี
นวัตกรรม มีความ
ปลอดภัย และมีความ
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
–นโยบายพลังงาน 4.0 
จะเสริมสร้าง
มูลค่าเพิม่ให้ภาคการ
ผลิตผ่านความคิด
สร้างสรรค์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม 

–มีการก าหนดปัจจัยใน
การด าเนินการให้
บรรลผุลส าเร็จในการ
พัฒนาระบบคมนาคม 
คือ 1) การเช่ือมโยง
ระบบคมนาคมส่งข้าม
เขตแดน ในเมือง และ
นอกเมือง อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
2) การคมนาคมที่
ปลอดภัยและเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม และ  
3) การคมนาคมที่
ครอบคลมุ 
–พัฒนาอุตสาหกรรม
อย่างยั่งยืน โดยการใช้
เทคโนโลยี และสรา้ง
มูลค่าเพิม่ให้การผลติที่
ส่งผลกระทบต่อ

–ใช้กลไกสรา้งการเตบิโต 
ใน 3 กลไก คือ 1) กลไก
การผลิต 2) กลไกการ
เติบโตแบบครอบคลุม 
และ3) กลไกการเติบโตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

–ให้ความสนใจกับ
สาธารณูปโภคที่
ฟื้นตัวได้ ส่งเสรมิ
อุตสาหกรรมที่
ยั่งยืนและ
ครอบคลมุ และ
สร้างนวัตกรรม 
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สิ่งแวดล้อม โดยการริเริ่ม 
1) ส่งเสริม 10 เป้าหมาย
ให้เป็น “กลไกใหม่ใน
การสร้างการเติบโต” 
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ไทย51 2) เพิ่มศักยภาพ 

SMEs และนวัตกรรม 
เช่น สตาร์ทอัพ (Start–
ups) 3) ส่งเสรมิ
โครงการระเบยีง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก 
และ4) เสริมสร้างการ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ี
ยั่งยืนโดยการพัฒนา
พื้นที่เป็นหลัก 

10. ลดความ
เหลื่อมล้ า 

–กว่าร้อยละ 60 ของ
ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 โดย
รัฐบาลมเีป้าหมายเพิ่ม
เป็นร้อยละ 15 
ภายใน 5 ปี 
–มีโครงการ ต่าง ๆ 
เกิดขึ้นมากมาย เพื่อ
สนับสนุนและสร้าง
รายได้ อาทิ ระบบ
การเงินในระดบั
จุลภาค (micro–

–เพื่อลดปัญหาความ
เหลื่อมล้ า รัฐบาล
ส่งเสริมให้เกิดการจ้าง
งาน ผ่านนโยบาย  
1) ความเป็นหุ้นส่วน
ระหว่างภาครัฐ 
ภาคเอกชน และ
ประชาชน ในการ
ส่งเสริมการเสริมสร้าง
ศักยภาพของชุมชน  
2) แนะน าให้ลงทะเบียน
ในโครงการสวสัดิการ
ภาครัฐเพื่อช่วยเหลือคนจน 

–รัฐบาลมมีาตรการ
ส าคัญในการด าเนินการ
ให้บรรลเุป้าหมาย คือ  
1) ลดความเหลื่อมล้ า
ทางสังคม และจดัหา
ระบบสวสัดิการที่
เหมาะสมและยตุิธรรม 
และ 
2) เสริมสร้างการ
คุ้มครองทางสังคม 

–ในการลดความ
เหลื่อมล้ าทาง
สังคม และมร
ระบบสวสัดิการที่
เหมาะสมและ
ยุติธรรม รัฐบาล
วางแผนด าเนินการ 
(1) เปิดให้
ลงทะเบียน
สวัสดิการแห่งรัฐ
อย่างต่อเนื่อง เพื่อ
ยกระดับคุณภาพ
ชีวิต (2) ขยาย

                                                 
51 1) ยานยนต์ส าหรับอนาคต 2) เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ 3) การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพ 4) การเกษตร
และเทคโนโลยีชีวภาพ 5) อาหารส าหรับอนาคต 6) หุ่นยนต์ 7) การบิน 8) เช้ือเพลิงชีวภาพและชีวเคมี 9) ระบบ 
ดิจิทัล และ 10) ศูนย์กลางด้านการแพทย์ 
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financing) 52 และ 3) แก้ปัญหาหนีส้ิน
นอกระบบโดยการ
แก้ปัญหาแบบบูรณาการ
และอย่างยั่งยืน 

โอกาสในการ
ครอบครองท่ีดิน
ส าหรับผู้มรีายได้
น้อย และ 
(3) พัฒนา
เศรษฐกิจระดับ
รากหญ้า 
–ในการเสริมสร้าง
โอกาสแห่งความ
เท่าเทียม รัฐบาล
ด าเนินการ  
(1) จัดเตรียม
ระบบรักษา
สุขภาพท่ีมีคณุภาพ
โดยทันที และ 
(2) ลดความไม่เท่า
เทียมกันทาง
การศึกษา 
–ในการเสริมสร้าง
การคุ้มครองทาง
สังคม รัฐบาล
ด าเนินการ  
(1) ทดสอบ
มาตรฐานแรงงาน
แห่งชาติเพื่อให้
มั่นใจถึงค่าจ้างท่ีได้
มาตรฐานสากล 

                                                 
52 หมายถึง ระบบการเงินที่เน้นการปล่อยสินเช่ือจ านวนเล็ก ๆ (micro credit) ให้แก่คนที่ไม่มีงานท า และคน
ยากจนซึง่ไม่มีโอกาสเข้าถึงสินเช่ือในรูปแบบปกติผ่านทางสถาบันทางการเงินรายย่อย ๆ ที่อาจจัดท าข้ึนเองโดยความ
ร่วมมือของประชาชนเพื่อให้ประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะคนยากจนในชุมชนนั้นมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มี
ดอกเบี้ยในราคาตลาดหรือต่ ากว่าและไม่มีการเรียกร้องหลักทรัพย์ใด ๆ เป็นการค้ าประกันในการกู้ยืม 
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ปี 

ภาพรวมการด าเนินการ 
เป้าหมายการ
ด าเนินการใน

อนาคต 
2560 2561 2562 2562 

และ (2) ให้
กฎหมายแรงงานมี
ผลบังคับใช้อย่าง
จริงจัง 

11. เมืองและ
ชุมชนที่ยั่งยืน 

–รัฐบาลมยีุทธศาสตร์
การพัฒนาอาคาร
บ้านเรือน 10 ปี โดยมี
เป้าหมายใหจ้ านวน
ครัวเรือนกว่า 2.72 
ล้าน อาศัยอยู่ในสภาพ
บ้านเรือนที่กว่า  
–มีการให้กู้ยืมเงิน
จ านวน 22,434 ล้าน
บาท แก่ผู้มีรายไดต้่ า
และปานกลาง เพื่อ
น าไปใช้จ่ายในเรื่องท่ี
พักอาศัย 

–รัฐบาลยังคงมี
แผนพัฒนาเมืองอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะด้าน
ครัวเรือน การจัดการ
ความเสีย่งของภัยพิบัติ 
ระบบคมนาคม และ
สาธารณูปโภคที่เป็นมติร
กับสิ่งแวดล้อม เพ่ือใหไ้ด้
มาตรฐานสากล อาทิ 
วาระการพัฒนาท่ียั่งยืน 
ค.ศ. 2030 
–มีการด าเนินการเพื่อ
บรรลเุป้าหมาย คือ  
1) การจัดการความเสีย่ง
ภัยพิบัติ  
2) การครอบครองพื้นที่
และที่พักอาศัยอย่าง
เพียงพอ  
3) ระบบคมนาคมที่
ออกแบบมาอย่าง
ครอบคลมุแบบบูรณา
การ และ 
4) การจัดการ
สิ่งแวดล้อมของเมืองและ
ชุมชน 

–มีความก้าวหน้า คือ 1) 
มีหลักประกันเรื่องที่อยู่
อาศัย 2) มีแผน บูรณา
การ การรับมือกับ ภัย
พิบัติใน เขตเมือง 3) การ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อม 
4) สรา้งโอกาสและการ
เข้าถึงสิ่งอ านวยความ
สะดวกและบริการตา่ง ๆ 

–ในการแก้ปัญหา
พื้นที่สลัม รัฐบาล
จะมุ่งไปท่ีการน า
แผนปฏิบัติการ 20 
ปีส าหรับการ
พัฒนาท่ีอยู่อาศัย 
ปี 2560–2579 ไป
ปฏิบัต ิ
–จุดสนใจในการ
ด าเนินงานในปี 
2562 คือ 
 (1) โครงการ
พัฒนาท่ีอยู่อาศัย
ส าหรับผู้มรีายได้
น้อย  
(2) โครงการ
พัฒนาความเป็น
หุ้นส่วนระหว่าง
ภาครัฐ เอกชน 
และประชาชนใน
การพัฒนาท่ีอยู่
อาศัย  
(3) โครงการ
พัฒนาหมู่บ้านให้
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  
(4) จัดตั้งกองทุน
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ปี 

ภาพรวมการด าเนินการ 
เป้าหมายการ
ด าเนินการใน

อนาคต 
2560 2561 2562 2562 

พัฒนาหมู่บ้าน 
และการใหส้ินเช่ือ
กู้ยืมจากสถาบัน
การเงิน และ(5) 
ท าแผนระบายน้ า
จากแหล่งเก็บน้ า 
เพื่อใช้ประโยชน์
ตามพระราชบญัญัติ
ทรัพยากรน้ า ปี 
2561 

12. การผลิตและ
การบริโภคที่
ยั่งยืน 

–แนวคิดการผลิต และ
การบริโภคอย่าง
พอเพียงซึ่งมีความ
เชื่อมโยงกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
อย่างเห็นได้ชัดนั้น
น ามาซึ่งรูปแบบการใช้
ชีวิตที่สมดลุ 
–พัฒนาแนวทางของ
การผลิตและการ
บริโภคอยา่งยั่งยืน ปี 
2560–2579 เพื่อ
สนับสนุนแนวทางของ
การผลิตและการ
บริโภคอยา่งยั่งยืน ใน
ภาคต่าง ๆ และน าไป
ปฏิบัติให้เกดิผลทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว
ในอุตสาหกรรมสีเขียว 

–รัฐบาลริเริม่แผนการ
ผลิตและการบรโิภค
อย่างยั่งยืน 5 ปี ซึ่ง
สอดคล้องกับกรอบการ
ด าเนินการ การผลิตและ
การบริโภคอย่างยั่งยืน 
10 ปี รวมถึงแผนการ
ด าเนินการการผลิตและ
การบริโภคอย่างยั่งยืน ปี 
2560–2579 
–โดยแผนการด าเนินการ 
5 ปี นั้น เป็นการเสริมสร้าง
มาตรการส าหรับการน าไป
ปฏิบัติและความเป็น
หุ้นส่วน ตัวอย่างท่ีส าคญั 
คือ ความร่วมมือกันใน
การด าเนินการระหว่าง 
กระทรวงทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม กระทรวง 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

–ใช้แนวทางของการผลิต
และการบริโภคอย่าง
ยั่งยืน ปี 2560–2579 
เป็นเส้นทางด าเนินการสู่
ความส าเร็จ 
–ในปี 2564 เชื่อว่ามี
หน่วยงานภาครัฐกว่า 
380 องค์กร 2,519 
องค์กรท้องถิ่น และ
หน่วยงานจาก
ภาคเอกชน อีกจ านวน 
876 หน่วยงานจะเข้า
ร่วมเป็นส่วนหน่ึงของ
กระบวนการ 
–ในภาคอุตสาหกรรม มี
การส่งเสริมนโยบายที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ด้วย 

–อยู่ระหว่างการ
จัดท ารายงาน
กลไกการบริโภค 
และการผลิตอย่าง
ยั่งยืนของประเทศ 
ปี 2561–2563 ซึ่ง
คาดว่าผล
การศึกษาจะช่วย
เพิ่มขีด
ความสามารถ
จัดการการบริโภค
อย่างยั่งยืน (การ
จัดการของเสยี 
เช่น เศษอาหาร) 
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ปี 

ภาพรวมการด าเนินการ 
เป้าหมายการ
ด าเนินการใน

อนาคต 
2560 2561 2562 2562 

13. การด าเนนิการ
ด้านการ
เปลี่ยนแปลง
สภาพภมูิอากาศ 

–มาตรการเรื่องการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
อากาศ น้ันเกี่ยวพันกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ มา
ตั้งแต่ปี 2555 และยัง
ได้รับการบูรณาการใน
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปีด้วย 
–มี 17 จังหวัด และ32 
เทศบาลเมืองถูกอบรม
ให้มีการพัฒนาแผนรับมือ 
กับการเปลีย่นแปลง 
สภาพอากาศในเขต
พื้นที่ของตน 

–รัฐบาลบรรจุปญัหาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
อากาศเป็นหนึ่งใน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
โดยการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก การ
เปลี่ยนผ่านไปสูส่ังคม
ปล่อยก๊าซคาร์บอนใน
ระดับต่ าและฟื้นฟูสภาพ
อากาศ การเพิ่มระบบ
การจัดการภัยพิบตัิ การ
สร้างและเสริมความ
เข้มแข็งศักยภาพของ
ประชาชนในการจัดการ
กับผลกระทบกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 
–ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
12 ได้ก าหนดให้
ยุทธศาสตร์ “การพัฒนา
อย่างยั่งยืนและการเตลบ
โตที่เป็นมติรกับ
สิ่งแวดล้อม” ในการ
แก้ปัญหาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
อากาศ 

–ประเด็นการเปลี่ยนแปลง
สภาพภมูิอากาศ เป็น
ประเด็นที่กระแสหลัก 
ในทุกแผนพัฒนาของ
ประเทศไทย รวมถึง แผน
ยุทธศาสตร์ 20 ปีด้วย 
–โดยหลักการพื้นฐานแล้ว 
ไทยตั้งเป้าหมายที่จะลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
จากภาคพลังงานและ
ภาคธุรกิจ 
–มีการจัดตั้งแผนปรับปรุง
แห่งชาติ เพื่อเป็นแนวทาง 
การด าเนินงานส าหรบั
หลายภาคส่วนในการ
สร้างการฟื้นฟูกลับสู่
สภาพเดิม และเตรียม
รับมือกับผลกระทบท่ี
อาจเกิดขึ้นจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
อากาศ 
–ในช่วงปี 2558–2560 
ไทยได้ร่วมมือกับ
เยอรมนีในโครงการ
ฝึกอบรมกระแสหลัก
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภมูิอากาศให้พื้นที่
น าร่อง ได้แก่ พื้นที่ 17 
จังหวัด และเขตเทศบาล
เมือง 32 แห่ง โดยมี
วัตถุประสงค์สรา้งความรู้

–ไทยอยู่ระหว่าง
การทบทวนแผน
แม่บทเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ปี 
2558–2593 โดยมี
การเช่ือมโยงกับ
เป้าหมายการ
พัฒนาท่ียั่งยืน 
และข้อตกลงปารีส 
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อนาคต 
2560 2561 2562 2562 

ความเข้าใจ และช่วย
เสรมิสร้างทักษะ  
การบูรณาการเกี่ยวกับ
แผนพัฒนาท่ีรัฐบาลมี
แผนงานขยายพื้นท่ีการ
ด าเนินการให้ครอบคลมุ 
60 จังหวัด 

14. ชีวิตกับ
ทรัพยากรทางน้ า 

–โครงการฟื้นฟูชายฝั่ง
ทะเลส่งผลใหม้ีป่าชาย
เลนเพิ่มขึ้นร้อยละ 
5.24  
–พื้นที่ภายใต้แหล่ง
ทรัพยากรทางทะเลที่
หลากหลายและมีการ
จัดการระบบนิเวศน์ 
ร้อยละ 15.68 ของ
พื้นที่ทางทะเลทั้งหมด 
และมีพื้นท่ีกว่า 
18,136 ตาราง
กิโลเมตร ที่เป็นพ้ืนท่ี
ชายฝั่งที่ได้รบัการ
คุ้มครอง 

–หน่วยงานภาครัฐ อาทิ 
กรมประมง กรมเจ้าท่า 
กรมควบคุมมลพิษ 
กระทรวง วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
ด าเนินการร่วมกันในการ
สร้างเทคโนโลยีใหม่ใน
การติดตามการ
กระบวนการกลายเป็น
กรดในมหาสมุทร 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
อ่าวไทย ทะเลอันดามัน 
และระบบนิเวศน์ทาง
ทะเล 
–ไทยได้ประกาศให้พ้ืนท่ี
ทางทะเลและชายฝั่งเป็น
พื้นที่คุ้มครอง คือ  
1) เกาะกระ ท่ีนคร ศรี
ธรรมราช 2) เกาะไข่ ที่
พังงา 3) เกาะมัน ที่
ระยองและพื้นที่ชายฝั่ง 
ที่ตรัง และ 4) พื้นที่ชาย
ฝรั่งท่ีอ าเภอหาดส าราญ 
อ าเภอปะเหลียน อ าเภอ

–ไทยมีพื้นที่ทางทะเล
และพื้นที่ชายฝั่งที่อยู่ใน
ความคุ้มครอง จ านวน 
18,136 ตารางกิโลเมตร 
คิดเป็นร้อยละ 5.0 ของ
พื้นที่ทางทะเลและพื้นที่
ชายฝั่งทั้งหมดของ
ประเทศ (323,488 
ตารางกิโลเมตร) 
–ในการบรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาท่ียั่งยืนท่ี 14 
ไทยมีมาตรการ
ด าเนินการ คือ  
1) จัดกิจกรรมลด
ผลกระทบจากของเสยีที่
มีต่อระบบนเิวศน์และ
ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งในพื้นที่ 24 
จังหวัด 2) มีมาตรการ
ป้องกันระบบนิเวศน์ทาง
ทะเลและชายฝั่ง  
3) การแก้ปัญหาสภาพ
ความเป็นกรดใน
มหาสมุทร และ 4) การ

–รัฐบาลยังคง
ด าเนินมาตรการนี้
ต่อไปเพือ่บรรลุ
เป้าหมายอนรุักษ์
ในอัตราร้อยละ 10 
เพื่อลดความ
เสียหายอันเกิดแก่
พื้นที่ทางทะเลและ
ชายฝั่งลงให้ไดร้้อย
ละ 70 
–ในขณะเดยีวกัน 
ก็มีความพยายาม
ในการปกป้อง
ระบบนิเวศน์ทาง
ทะเลและชายฝั่ง 
ซึ่งรวมไปถึงแนว
ปะการัง ป่าชาย
เลน และสัตว์ทะเล
หายาก 
–รัฐบาล
ด าเนินการส ารวจ
ความต้องการของ
ประชาชน และ
เชิญชวนให้ชุมชน
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สิเกา และอ าเภอย่านตาขาว 
ที่ตรัง 

แก้ปัญหา การท าประมง
ที่ผิดกฎหมาย 

ท้องถิ่นต่าง ๆ และ
ภาคประชาสังคม
เข้ามามสี่วนร่วมใน
ระหว่างช่วงเวลา
ก าหนดนโยบาย 

15. ชีวิตบน 
ผืนดิน 

–มีเป้าหมายเพิ่มพ้ืนท่ี
ป่าไม้ จากร้อยละ 
31.6 เป็นร้อยละ 40 
ผ่านโครงการป่าไม้ที่
หลากหลายและกลไก
ทางการเงินต่าง ๆ  
–มี พรบ. ว่าด้วย
งาช้าง ปี 2558 เป็น
ตัวอย่างที่ดีในการ
จัดการกับปญัหาการ
ลักลอบค้างาช้าง และ
การมีไว้ในครอบครอง 
ซึ่งเป็นกรด าเนินการที่
แสดงให้เห็นแนวทาง 
ที่ไทยต่อสู้กับการ
ลักลอบค้า ของป่า 

–ตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
ก าหนดใหม้ีการเพิ่มพื้นที่ป่า 
ร้อยละ 40 (ร้อยละ 25 
เป็นพื้นที่ป่าสงวน และ
ร้อยละ 15 เป็นพื้นที่ป่า
อนุรักษ์) 
–ไทยแสดงบทบาทน าใน
อาเซียนในการปกป้อง
สัตว์และพันธ์ุพืชที่จะสูญ
พันธุ์ อาทิ การต่อสู้หรือ
การก าจัดการลักลอบ
การค้างาช้างแอฟริกัน 

–ไทยมุ่งเน้นไปท่ีการ
จัดการทรัพยากรป่าไม้ 
ในฐานะที่เป็นส่วนส าคัญ
ของการผลิตของประเทศ 
โยมีพื้นท่ีป่าไม้ จ านวน 
102.16 ล้านไร หรือร้อย
ละ 31.58 ของพื้นที่ป่า
ไม้ที่เป็นผืนดินของ
ประเทศ 
–รัฐบาลกระตุ้นให้ชุมชน
ท้องถิ่นมีการจัดการพื้น
ที่มาตั้งแต่ปี 2543โดยมี
เป้าหมายให้พ้ืนท่ี
โดยรอบชุมชนแวดล้อม
ไปด้วยทรัพยากรป่าไม ้
–รัฐบาลปฏิบัติตาม
อนุสัญญาว่าด้วยการค้า
ระหว่างประเทศเรื่อง
พันธุ์พืชที่ใกล้สูญพันธ์ุ 
(CITES) และสนับสนุน
อนุสัญญาต่าง ๆ ในระ
ดันโยบายเพื่อส่งเสริมให้
เกิดความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ (เช่น การประชุม 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การต่างประเทศใน

–รัฐบาลจะ
ด าเนินการตาม
แผนการที่วางไว้
เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายการ
พัฒนาท่ียั่งยืนท่ี 
15 คือ 1) ทบทวน
และปรับปรุง
กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง อาทิ 
พระราชบัญญัติว่า
ด้วยป่าไม้ ปี 2562 
2) จัดตั้ง
คณะกรรมการ
แห่งชาติส าหรับ
การก าหนด
นโยบายว่าด้วยป่า
ไม้ เพื่อทบทวน
และก าหนดแนว
ทางการด าเนินการ
ที่มีเอกภาพ  
3) ปฏิรูปปา่ที่เป็น
ทางไหลผา่นของ
น้ าในพ้ืนท่ีสูง เพื่อ
แก้ไขปัญหาป่าไม้
ในพื้นที่ 13 
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เป้าหมายท่ี 
 
 

ปี 

ภาพรวมการด าเนินการ 
เป้าหมายการ
ด าเนินการใน

อนาคต 
2560 2561 2562 2562 

อาเซียน) ในการจัดการ
กับปัญหาดังกลา่ว 

จังหวัด และ  
4) ปฏิบัตติาม
อนุสัญญาว่าด้วย
การค้าสตัว์ป่าและ
พันธุ์พืชที่ผิด
กฎหมาย โดยการ
ปรับปรุงศักยภาพ
ของหน่วยงาน
ต่างๆ ในการ
คุ้มครองสตัว์ป่า 

16. สันตภิาพ 
ความยุติธรรม 
และสถาบันท่ี
แข็งแกร่ง 

–ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นแรง
บันดาลใจในการริเริ่ม 
ต่าง ๆ  อาทิ การพัฒนา 
ทางเลือก และแนวทาง
การปฏิบัตติ่อผูต้้องหา
หญิง 
–มีนโยบาย “ไม่อดทน
ต่อการลักลอบคา้มนุษย์ 
(Zero Tolerance of 
Human trafficking)” 

–มี 3 มาตรการในการ
ด าเนินการเป้าหมายการ
พัฒนาท่ียั่งยืน ท่ี 16 คือ 
1) การน าหลักการ
แนะน าขององค์การ
สหประชาชาติและ
ธุรกรรมว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชนไปปฏิบตัิ  
2) การต่อต้านการทุจริต 
และ 3) การจัดหา
ช่องทางให้สามารถ
เข้าถึงอัตลักษณ์ทาง
กฎหมาย และเอกสาร 
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

–รัฐบาลมุ่งมั่นที่จะ
พัฒนามาตรการและ
ยุทธศาสตร์ว่าด้วยความ
ยุติธรรมอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อที่จะ
ลดอาชญากรรม สร้าง
สิ่งแวดล้อมท่ีปลอดภยั 
และมั่นใจว่าประชาชนมี
สวัสดภิาพที่ดี ในการ
ด ารงชีพ รวมถึงลดความ
หวาดกลัวต่ออาชญากรรม 
โดยคณะรัฐมนตรี ได้
อนุมัติ “กรอบการ
ป้องกันอาชญากรรมที่มี
ประสิทธิภาพ” 6 ด้าน 
คือ 1) การป้องกัน
อาชญากรรมโดยการ
สร้างให้มสีภาพแวดล้อม
ที่มีความปลอดภัย  
2) การป้องกันอาชญากรรม
โดยการให้ประชาชนเข้า

–พัฒนา
แผนปฏิบัติการ
เพื่อขับเคลื่อน
กรอบการ
ด าเนินการส าหรับ
การป้องกัน
อาชญากรรมโดย
การก าหนด
เป้าหมายที่ชัดเจน 
และมีการตดิตาม
การน านโยบายไป
ปฏิบัติ โดย
เป้าหมายดังกล่าว 
ประกอบด้วย  
1) ลดอตัราการ
กระท าผดิซ้ าให้
เหลือน้อยกว่า 
ร้อยละ 5 เมื่อ
เทียบกับปีก่อน
หน้านั้น  
2) ให้ประชาชน
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เป้าหมายท่ี 
 
 

ปี 

ภาพรวมการด าเนินการ 
เป้าหมายการ
ด าเนินการใน

อนาคต 
2560 2561 2562 2562 

มามีส่วนร่วม 3) การป้องกัน 
อาชญากรรมโดยการลด
โอกาสที่จะกระท าผดิซ้ า 
(recidivism) 4) การ
ป้องกันอาชญากรรมโดย
การเฝา้ติดตามกลุ่มที่มี
ความเสีย่สูง ท่ีจะก่อ
อาชญากรรม  
5) การป้องกัน
อาชญากรรมโดยการลด
ความน่าจะเป็นท่ีจะตก
เป็นเหยื่อของการก่อ
อาชญากรรม และ  
6) การป้องกัน
อาชญากรรมโดยการ
พัฒนาและเสริมสรา้ง
ระบบยตุิธรรมที่มี
ประสิทธิภาพ 

รู้สึกว่าตนเองมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 
ที่ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
3) ให้ประชาชน
รู้สึกพอใจในระบบ
ป้องกัน
อาชญากรรมที ่
ร้อยละ 80 และ 
4) ลดความ
หวาดกลัวของ
ประชาชนลงให้
เหลือน้อยกว่า 
ร้อยละ 40 

17. ความเป็น
หุ้นส่วนส าหรับ
ทุกเป้าหมาย 

–เชื่อว่าความร่วมมือ
ผ่านความเป็นหุ้นส่วน
เท่านั้นท่ีจะท าให ้
การบรรลุเปา้หมาย
การพัฒนาท่ียังยืน
ส าเรจ็ได ้

–ไทยยังคงด าเนินการ
อย่างต่อเนื่องในการ
เสรมิสร้างเครื่องมือ
ส าหรับการน าเปา้หมาย
การพัฒนาท่ียั่งยืนไป
ปฏิบัติ โดยให้
ความส าคญักับมติิของ
การเงินเพื่อการพัฒนา 
และการเข้าถึงข้อมูล 
ต่าง ๆ ผ่านอินเทอรเ์น็ต 
–ในปี 2560 ไทยได้
ร่วมมือกับ 20 ประเทศ
ในการด าเนินการ

–รัฐบาลมุ่งมั่นที่จะ
ส่งเสริมความเป็น
หุ้นส่วน ท้ังในระดับ 
ประเทศ และระหว่าง
ประเทศ เพ่ือบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน โดยในระดับ 
ประเทศ รัฐบาลได้
ส่งเสริมให้มีการจัดการที่
หลากหลาย อาทิ การ
รวบรวมข้อมลูเชิงสถิติ 
การสนับสนุนเงินทุนเพื่อ
เสรมิสร้างความเป็น

–ไทยยังจะแสดง
บทบาทในการ
เสรมิสร้างความ
เป็นหุ้นส่วนเพ่ือ
การพัฒนาท่ียั่งยืน
อย่างต่อเนื่อง ผ่าน
ความร่วมมือกับ
ประเทศต่าง ๆ 
และผูม้ีส่วนได ้
ส่วนเสยี ท่ีแบ่งปัน
ประสบการณ์ และ
แนวทางปฏิบัติที่
เป็นเลิศ 
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เป้าหมายท่ี 
 
 

ปี 

ภาพรวมการด าเนินการ 
เป้าหมายการ
ด าเนินการใน

อนาคต 
2560 2561 2562 2562 

โครงการหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
เป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน  
–ไทยได้พิจารณาว่า 
เครื่องมือส าคญัในการน า
เป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืนไปปฏิบตัิ คือ  
1) วิทยาศาสตร์  
2) เทคโนโลยี และ  
3) นวัตกรรม 

หุ้นส่วนที่เข้มแข็งจาก
หลายภาคส่วน และการ
สนับสนุนการค้าระหว่าง
ประเทศในต่างประเทศ 
–แบ่งปันแนวปฏิบัติที่
เป็นเลิศ ท่ีเกีย่วกับการ
พัฒนาท่ียั่งยืน และน า
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงซึ่งเป็นหนึ่งใน
กลไกแห่งความส าเร็จใน
การน าเป้าหมายการ
พัฒนาท่ียั่งยืนไปปฏิบัติ
ในประเทศก าลังพัฒนา 
–ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง จะช่วยให้ไทย
บรรลผุลที่ก าหนดไว้ใน
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ปี 
2560–2564 ซึ่ง
ตั้งเป้าหมายที่จะพัฒนา
ประเทศให้มั่นคง มั่งคั่ง 
และยั่งยืน 

 
 
 

 
  



65 

 

ภาคผนวก ข. 
ภาพรวมการด าเนินการด้านเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนของส านักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ 
 
การด าเนินการโดย

กลุ่มงานการ 
ด าเนินการระหว่างปี 2560–2562 

กลุ่มงานสหภาพ
รัฐสภา 

– การประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา (IPU) 
– การประชุมรับฟังความคิดเห็นภาครัฐสภา (The Parliamentary Hearing at 
the United Nations) 
– การประชุมระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ว่าด้วยการบรรลุเป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืน (The Regional Seminar for the Asia–pacific Region 
Parliaments on Achieving the Sustainable development Goals) 
– การประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยสถานภาพสตรี (The Session of the 
Commission on the Status of Women–CSW) 
– การประชุมรัฐสภาในโอกาสการประชุมรัฐสภาคืออนุสัญญาสหประชาชาติว่า
ด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 23 (COP23)53 

กลุ่มงานรัฐสภา
อาเซียน 

– การประชุมสมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) ครั้งที่ 40 มีข้อมติว่าด้วยความริเริ่ม
ของรัฐสภาระดับภูมิภาคเพ่ือเสริมสร้างการด าเนินการ ด้านสถานภาพภูมิภาค
ในอาเซียน (Resolution on Regional Parliamentary Initiative for 
Enhancing Climate Action in ASEAN) ปี 2562 

กลุ่มงานสหภาพ
สมาชิกรัฐสภา
เอเชียและแปซิฟิก 

– การประชุมรัฐสภาระดับโลกว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (World Parliamentary 
Forum on Sustainable Development–WPFSD) ในปี 2560 
– การประชุมรัฐสภาระดับโลกว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (World Parliamentary 
Forum on Sustainable Development–WPFSD) ในปี 2561 
– การประชุมคณะมนตรีสหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 82  
ในปี 2561 
– การประชุมสมัชชาใหญ่สหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก (APPU) ครั้งที ่
48 ในปี 256154  

                                                 
53 การประชุมข้างต้นของกลุม่งานสหภาพรัฐสภานี้ เป็นการประชุมรายปี 
54 ในปี 2561 นี้ การประชุมของกลุ่มงาน APPU มีข้อมติเกี่ยวข้องกับด้านเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน จ านวน 2 
เรื่อง คือ 1) ข้อมติว่าด้วยการเรียกร้องสมาชิกสหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิกให้ความช่วยเหลือประเทศหมู่
เกาะขนาดเล็กในประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการป้องกันภัยพิบัติ และ 2) ข้อมติว่าด้วยการ
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การด าเนินการโดย
กลุ่มงานการ 

ด าเนินการระหว่างปี 2560–2562 

– การประชุมคณะมนตรีสหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 83  
ในปี 2562 
– การประชุมสมัชชาใหญ่สหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก (APPU)  
ครั้งที่ 49 ในปี 256255  

กลุ่มงานสมาคม
รัฐสภาและสมาคม
เลขาธิการรัฐสภา 

– การประชุมสมัชชารัฐสภาเอเชีย (APA) มีข้อมติว่าด้วยบทบาทของสมาชิก
รัฐสภาเอเชียในการสนับสนุนการด าเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Resolution on the Role of APA Parliaments in Supporting the 
Implementation of the Sustainable Development Goals) ในปี 2562 

กลุ่มงานกิจการ
พิเศษ 

– การประชุมย่อยรัฐสภาระหว่างประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่าด้วยการ
ปฏิบัติใช้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 1 (The First South–East Inter–
Parliamentary Meeting on Implementation of the Sustainable 
Development Goals) ในปี 2562 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  

                                                 

เรียกร้องสมาชิกสหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิกให้ความร่วมมือด้านการพัฒนาและการส่งเสริมกลยุทธ์การ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
55 ในปี 2562 นี้ การประชุมของกลุ่มงาน APPU มีข้อมติเกี่ยวข้องกับด้านเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน จ านวน 2 
เรื่อง คือ 1) ข้อมติว่าด้วยการเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกสนับสนุนและดึงดูดความช่วยเหลือด้านเทคนิคและการเงิน
เพื่อการแก้ไขปัญหาร่วมกันในการก าจัดขยะบรรจุภัณฑ์พลาสติกบนพื้นดินและมหาสมุทรที่ก าลังเติบโตและเป็น
ต้นเหตุของอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมของภูมิภาคในระยะยาว และ 2) ข้อมติว่าด้วยขยะพลาสติกทางทะเล 
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