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From ESG สู่ SDGs
บทบาทรัฐ เอกชน ประชาสังคมที่จะร่วมขบัเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานขับเคลือ่นเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในปี พ.ศ. 2562

SDGs Global Rank อยู่อันดับที่ 40 จาก 162 ประเทศ
ไทยถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 40 จาก 162 ประเทศทั่วโลก 
ปรับตัวดีขึ้นจากปี 2561 19 อันดับ (เดิมอันดับที่ 59 
จาก 156ประเทศ)  และไทยเป็นอันดับที่หนึ่งในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน ทั้งนี้ จากข้อมูลในส่วน SDG Index 
ของประ เทศ ไทย  พบว่ า ใ นภาพรวมมี ค ะแน น
ที่ดีขึ้น (12 เป้าหมาย) คะแนนลดลง 3 เป้าหมาย และ
คะแนนคงที่ 2 เป้าหมาย ซึ่งเป้าหมายที่คะแนนคงที่คือ 
เป้าหมายที่ 1 การขจัดความยากจน ซึ่งประเทศไทย
สามารถบรรลุเป้าหมายได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน
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ภาคีการพัฒนา
ทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและระหว่างประเทศมีส่วนร่วมในการ

ขับเคล่ือนเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนของประเทศไทย

การสร้างการตระหนักรู้
ทุกภาคส่วนเข้าใจหลักการเป้าหมายการพัฒนาทีย่ั่งยนืโดยการ
สร้างการตระหนักรู้จะด าเนินการทั้งในระดับประเทศและระดบั

ท้องถิ่น เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการขับเคล่ือนประเทศสู่
เป้าหมายการพัฒนาที่ยัง่ยืนต่อไป

การจัดท าโครงการ/การด าเนินงาน/การพฒันาเพื่อบรรลุ
เป้าหมายการพฒันาที่ยั่งยนื
จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงาน/การพัฒนา ให้เหมาะสม
กับในแต่ละพื้นที่เพื่อบรรลุการพัฒนาอย่างยัง่ยนืและ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

กลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน
ทั้งในระดับนโยบายและปฏิบตัิ 
หน่วยงานของรัฐบรูณาการการขับเคล่ือน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยัง่ยืน โดยมี
ผู้รับผิดชอบชัดเจน

การเชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
กับแผน 3 ระดับของประเทศ
การขับเคลื่อนการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนแม่บทฯ สามารถสะท้อนการขับเคล่ือน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยัง่ยืนไดใ้นคราวเดยีวกัน

การติดตามประเมินผลการขับเคลือ่น
เป้าหมายการพฒันาที่ยั่งยนื

การติดตามและประเมินผลเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนด้วยระบบฐานขอ้มูลกลางที่มีการ

รายงานความก้าวหน้าจากทุกหน่วยงานของรัฐ

XYZ
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แผนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนส าหรับประเทศไทย (Thailand’s SDGs Roadmap)



nscr.nesdc.go.th 4`กุมภาพันธ์ 2563

ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนปฏิบัติราชการ
(หน่วยงาน)

Flagship
Projects

นโยบายและแผนระดับชาติ
ว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ

แผนการปฏิรูปประเทศ

• กฎหมายก าหนดไว้เพื่อประโยชน์ในการท างาน
เชิงบูรณาการข้ามหน่วยงาน

• มีความจ าเป็นเพื่อขยายความแผนแม่บท
ให้มีขอบเขตและรายละเอยีดที่ชดัเจนขึ้น

แผนปฏิบัติการด้าน...

การติดตาม/ประเมินผล

eMENSCR

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ/แหล่งเงิน

ด าเนินการตามแผนฯ

การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

การด าเนินการพัฒนา
ตามยุทธศาสตร์ชาติและ

เป้าหมายการพฒันาที่ยั่งยนื

การติดตาม เร่งรัด 
ประเมินผล และจัดท า

รายงานการพัฒนา
ตามเป้าหมายการพัฒนา

ที่ยั่งยืนที่เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ

เป้าหมายการพัฒนาเขา้กับ
กรอบในการจัดท าเป้าการพัฒนาประเทศ

การบูรณาการเชื่อมโยงเป้าหมายการพฒันาที่ยั่งยนื กับยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับที่ 2 และแผนระดับที่ 3

การเชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนกับแผน 3 ระดับของประเทศ
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“ทั้ง 169 เป้าหมายของ 17 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตรช์าติ และ แผนแม่บทฯ ” 

SDGs SDGs



nscr.nesdc.go.th 6กุมภาพันธ์ 2563

การบรรลุเป้าหมาย SDGs
เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ

และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

หลักการจัดท าโครงการ/การด าเนินงาน

SDGs 17 เป้าหมาย 169 เป้าประสงค์ 

เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

โครงการ/
การด าเนินงาน

การจัดท าโครงการ/การด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ผ่านการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ ด้วยหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล 
(Causal Relationships: XYZ) 

การจัดกลุ่มความส าคัญเร่งด่วน

1

2

3

4

(Q3) กลุ่มที่ 3 มีความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินการปานกลาง
(มีความเสี่ยงต่ าและมีผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์ในระดับต่ า)

(Q4) กลุ่มที่ 4 มีความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินการสูง (Quick Win)
(มีความเสี่ยงต่ าแต่มีผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์สูง)

(Q2) กลุ่มที่ 2 มีความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินการปานกลาง 
(มีความเส่ียงสูงแต่มีผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์ในระดับต่ า)

(Q1) กลุ่มที่ 1 มีความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินการสูงสุด
(มีความเสี่ยงสูงและมีผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์ในระดับสูง)

การจัดท าโครงการ/การด าเนินงาน/การพัฒนาเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน



nscr.nesdc.go.th 7กุมภาพันธ์ 2563

ภาคีการพัฒนา

1. การส่งเสริมภาคธุรกิจเอกชนในกาด าเนินงาน
เพื่อความยั่งยืน

2. การสนับสนุนองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่เป็นแนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของโลก (Global Trend)

3. การเชื่อมประสานแนวทางการพัฒนา
ด้านความยั่งยืนร่วมกันระหว่างองค์กรธุรกิจ
ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก

1. การส่งเสริมการเรียนรู้จากการปฏิบัติ 
(Action Learning)

2. การสนับสนุนการบริการวิชาการเชิงปฏิบัติการ 
(Action Academic Service)

3. การวิจัยเพื่อการเปลี่ยนแปลง
(Action Research)

1. การสร้างเครือข่ายและพื้นที่การท างานร่วม (Platform)
2. การบูรณาการเพื่อสานพลังการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่

ยั่งยืนและผ่านพื้นที่รูปธรรมในทุกระดบั (เขต-จังหวัด-อ าเภอ-
ต าบล)

3. การร่วมก าหนดประเด็นเพื่อการพัฒนา 
4. การส่งเสริมการสร้างพื้นที่ปฏิบัติการแห่งการเรียนรู้เพื่อความ

ยั่งยืน (SDGs Lab) 

1. ความร่วมมือกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ 
(United Nations Development Programme)

2. ความร่วมมือกับองค์การเพื่อความร่วมมือและการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจ
(The Organization for Economic
Co-operation and Development: OECD)

ภาคธุรกิจเอกชน

ภาคประชาสังคม/ประชาชน

ภาควิชาการ

การด าเนินงานรว่มกับภาคี
เพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ

กพย. และหน่วยงานของรัฐ 
ร่วมก าหนดเป้าหมาย

และด าเนินการกับภาคีการ
พัฒนาในการบรรลุเป้าหมาย 

SDGs

5
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ต่ ากว่าค่าเป้าหมายขั้นวิกฤต 
: สถานการณ์ต่ ากว่า 50% ของค่าเป้าหมาย

ต่ ากว่าค่าเป้าหมายระดับเส่ียง
: สถานการณ์อยู่ในช่วง 51–75%ของค่าเป้าหมาย

สีแดง

สีส้ม

สีเหลือง

สีเขียว

สีเทา อยู่ระหว่างจัดท าข้อมูล

ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย
: สถานการณ์อยู่ในช่วง 76–99%ของค่าเป้าหมาย

บรรลุค่าเป้าหมาย
: สามารถบรรลุค่าเป้าหมาย 100% 

ค่าเป้าหมาย

สถานการณ์
ดีกว่าค่าเป้าหมาย

76% – 99%
ของค่าเป้าหมาย

51% – 75%
ของค่าเป้าหมาย

ต่ ากว่า 50%
ของค่าเป้าหมาย

ภาคีการพัฒนา

• CSR แบบมุ่งเป้า
• SE
• ส่งเสริมศักยภาพ
• ร่วมขับเคลื่อนเป้าหมาย
• ท าภารกิจของตนให้ตอบสนองต่อความยั่งยืน
• ฯลฯ
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ความรู้
คุณธรรม
ความเพียร
พอประมาณ

หลักเหตุและผล
ภูมิคุ้มกัน

เว็บไซต์ : http://nscr.nesdb.go.th
E-mail :  emenscr@nesdb.go.th

nscr@nesdb.go.th 


