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นิยามศัพท์ปฏิบัติการ 

 
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เป็นกรอบทิศทางการพัฒนา

ของโลกภายหลังปี ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) ที่องค์การสหประชาชาติก าหนดต่อเนื่องจากเป้าหมายการพัฒนา

แห่งสหัสวรรษที่สิ้นสุดลงเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 โดยที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ ครั้งที่ 70 

เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2558 ได้รับรองวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนปี 2030 และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

เพ่ือเป็นเป้าหมายให้ประเทศต่าง ๆ น าไปปฏิบัติให้บรรลุผลส าเร็จ เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในด้านเศรษฐกิจ 

สังคม และสิ่งแวดล้อม ในช่วงระยะเวลา 15 ปี (พ.ศ. 2558-2573) โดยเน้นการด าเนินการแบบองค์รวมเพ่ือให้

เป้าหมายที่ตกลงกันในระดับโลกถูกแปลงไปสู่นโยบายและมาตรการที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มี

ความหมายต่อชีวิตผู้คนในสังคม ด าเนินการภายใต้หลักการส าคัญของวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน 4 ประการ 

ได้แก่ ความเป็นสากล (Universality) การบูรณาการ (Integration) การน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงระดับพ้ืนฐาน 

(Transformation) และการไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง (Leave no one behind)  

เป้าหมาย เป้าประสงค์ และตัวชี้ วัด ของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ประกอบด้วย 17 เป้าหมาย (Goals) ซึ่งระบุถึงประเด็นที่แต่ละเป้าหมายครอบคลุมเพ่ือต้องการให้บรรลุ 

ภายใต้เป้าหมายแต่ละเป้าหมายประกอบด้วยชุดของเป้าหมายย่อย หรือ เป้าประสงค์ (Targets) ที่สอดคล้องกัน 

จ านวน 169 เป้าประสงค์ ซ่ึงท าหน้าที่ขยายความว่าแต่ละเป้าหมายมีความครอบคลุมประเด็นและคุณลักษณะ

อะไรบ้าง นอกจากนั้น บางเป้าประสงค์เป็นการน าเสนอแนวนโยบายในการบรรลุเป้าหมาย แต่ละเป้าประสงค์

จะมี ตัวชี้วัด (Indicators) หนึ่งตัวหรือมากกว่าเพ่ือเป็นเครื่องมือในการวัดความคืบหน้าของการด าเนินการ 

รวมทั้งสร้างข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจแบบยึดหลักฐานเชิงประจักษ์  

ตัวช้ีวัดระดับโลก (Global Indicators) เป็นตัวชี้วัดที่จัดท าโดยองค์การสหประชาชาติ ส าหรับเป็นเครื่องมือ

ติดตาม ทบทวน และแสดงภาพความก้าวหน้าของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างเป็นระบบ1  

 

                                                           
1 จากการทบทวนกรอบการด าเนินงานโดยองค์การสหประชาชาติในเดือนมีนาคม 2020 ท าให้ปจัจุบันจ านวนของตัวช้ีวัด
ระดับโลกมีทั้งหมด 247 ตัวช้ีวัด ประกอบด้วย 231 ตัวช้ีวัดที่มีความเจาะจง และ 12 ตัวช้ีวัดที่ซ้ ากันอยู่ภายใต้เปา้หมาย 
ที่แตกต่างกันสองหรือสามเป้าหมาย (United Nations (2018). Global indicator framework for the Sustainable 
Development Goals and targets of the 2030 Agenda for Sustainable Development, A/RES/71/313 
https://unstats.un.org/sdgs/indicators/Global%20Indicator%20Framework%20after%20refinement_Eng.pdf) 



 

ตัวช้ีวัดระดับประเทศ (National indicators) เป็นตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย 

ซึ่งจัดท าขึ้นโดยหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบหลัก/ร่วมในแต่ละตัวชี้วัด ผ่านการหารือร่วมกันเพ่ือทบทวน

เป้าประสงค์ในบริบทประเทศไทย (National Targets) และร่างตัวชี้วัดเพ่ิมเติม (Additional Indicators) 

เพ่ือให้มีเป้าประสงค์และตัวชี้วัดที่เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทประเทศไทย  

ชุมชนเมือง (Urban Community) หมายถึง พ้ืนที่อันเป็นที่รวบรวมผู้คนและกิจกรรมอย่างหนาแน่น ท าให้

เกิดการพัฒนาต่าง ๆ อันเป็นตัวเร่งให้เมืองมีการขยายตัวเพ่ิมขึ้นทั้งในแนวราบและแนวดิ่ง ซึ่งเกณฑ์ใน  

การก าหนดความเป็นเมืองนั้นแตกต่างกันไปในแต่ละพ้ืนที่ โดยในบริบทของประเทศไทย ก าหนดเกณฑ์ได้ ดังนี้ 

1) จ าแนกเมืองตามจ านวนประชากรและรายได้ ซึ่งปัจจุบันแบ่งออกเป็นเทศบาลต าบล 2,237 แห่ง เทศบาลเมือง 

187 แห่ง และเทศบาลนคร 30 แห่ง และชุมชนเมืองที่เป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 2 แห่ง ได้แก่ 

กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา2 และ 2) จ าแนกเมืองตามบทบาทหลักของเมือง (Major Functions) 

โดยพิจารณาจากรูปแบบการใช้ที่ดิน ลักษณะกิจกรรม สังคม และวัฒนธรรม ซึ่งโครงการการศึกษาแนวทาง  

การพัฒนาเมืองในพ้ืนที่ภาคกลางโดยมหาวิทยาลัยศิลปากร (2558) ได้จ าแนกเมืองตามบทบาทออกเป็น 

6 ประเภท ได้แก่ 1) เมืองราชการและบริการสาธารณะ 2) เมืองการค้า บริการ และโลจิสติกส์ 3) เมืองท่องเที่ยว 

4) เมืองอุตสาหกรรม 5) เมืองการค้าชายแดน และ 6) เมืองเกษตรกรรม ส าหรับโครงการวิจัยนี้จะพิจารณาเมือง

จากทั้ง 2 เกณฑ์ เพ่ือให้เกิดการกระจายของกลุ่มตัวอย่างอย่างครอบคลุม 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) หมายถึง หน่วยการปกครองที่เกิดตามหลักการกระจายอ านาจ 

(Decentralization) ซึ่งมีความเป็นอิสระ (Autonomy) ในการปกครองตนเอง ท าหน้าที่บริหารจัดการกิจการต่าง ๆ 

ในท้องถิ่น ซึ่งรัฐส่วนกลางมอบอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะบางอย่าง ให้ท้องถิ่นด าเนินการ 

ด้วยงบประมาณและเจ้าหน้าที่ของท้องถิ่น ส าหรับอปท.ในประเทศไทย จ าแนกออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

1) อปท.รูปแบบทั่วไป ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล 

(อบต.) และ 2) อปท.รูปแบบพิเศษ ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา3  

ภาคีเพื่อการพัฒนาเมือง หมายถึง บุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กรที่มีเป้าหมายร่วมกัน ทั้งภายในและภายนอกพ้ืนที่ 

มารวมตัวกันด้วยความสมัครใจ เพ่ือด าเนินกิจกรรม (ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมท า ร่วมติดตามประเมินผล) 

ให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาเมือง โดยมีความสัมพันธ์แนวราบ มีความเสมอภาค และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 

                                                           
2 ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2563 กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 
3 สถาบันพระปกเกล้า (2563). ฐานข้อมูลการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า (http://wiki.kpi.ac.th/) 



 

 

เมืองยั่งยืน (Sustainable City) หมายถึง เมืองที่มีทิศทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

และสังคม ให้ความส าคัญกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือการรักษาสมดุลระหว่างสิ่งแวดล้อมกับ

การพัฒนา โดยประชาคมของเมืองและผู้บริหารมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน และ  

การพัฒนาก่อให้เกิดผลดีต่อเมืองและตอบสนองความต้องการของคนเมืองทั้งในรุ่นปัจจุบันและอนาคต4 

ส าหรับโครงการวิจัยนี้ จะพิจารณากรอบการพัฒนาเมืองยั่งยืนที่สอดคล้องกับนิยามดังกล่าว ซึ่งครอบคลุมทั้ง

มิติด้านกายภาพ (ความน่าอยู่) มิติด้านเศรษฐกิจ (ความเจริญและประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ) และมิติ

ด้านสังคม (ความเท่าเทียม) โดยมีมิติด้านธรรมาภิบาลในการพัฒนาเมืองก ากับ 

การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับท้องถิ่น (SDGs Localization) หมายถึง กระบวนการ

สร้างความตระหนัก (Awareness-raising) การสนับสนุนและรวมความเห็นของท้องถิ่น (Advocacy) การน าไป

ปฏิบัติ (Implementation) และการติดตามความก้าวหน้า (Monitoring) ของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ในระดับท้องถิ่น5 ส าหรับโครงการวิจัยนี้ ปฏิบัติการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน คือ กระบวนการที่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีพัฒนาประยุกต์ใช้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนให้มีความเหมาะสม 

กับบริบท สามารถด าเนินการ และติดตามตรวจสอบเป้าประสงค์ต่าง ๆ ในพ้ืนที่เมืองของตน 

ความเปราะบาง (Vulnerability) หมายถึง ระดับของบุคคล หรือ องค์กรที่ไม่สามารถคาดการณ์ รับมือ 

ต่อต้าน และฟ้ืนฟู จากผลกระทบจากภัยพิบัติ สุขภาพ สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในภาวะฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ6  

กลุ่มเปราะบาง (Vulnerable Groups) หมายถึง กลุ่มประชาชนที่มีความสุ่มเสี่ยงสูงที่จะถูกคุกคาม ครอบง า 

จากปัจจัยเสี่ยงด้านต่าง ๆ เช่น สุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติทางธรรมชาติ ตลอดจน  

ขาดศักยภาพในการจัดการกับปัจจัยเสี่ยงที่เผชิญอยู่และผลกระทบที่ตามมา เช่น ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ/

บกพร่องทางสติปัญญา/จิต ผู้ติดเชื้อHIV ผู้ป่วยติดเชื้อเรื้อรัง ผู้สูงอายุ เด็ก (โดยเฉพาะเด็กในครอบครัวยากจน) 

ผู้มีปัญหาสถานบุคคล แรงงานข้ามชาติ ผู้ไม่มีรายได้ ผู้มีรายได้น้อย คนไร้บ้าน คนชายขอบ เป็นต้น   
 

                                                           
4 มติคณะกรรมการพัฒนาเมืองแหง่ชาติ ครั้งที่ 2/2543 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ 
5 UN-Habitat, UNDP and GTF (2015). Localizing the post-2015 development agenda- dialogues on 
implementation. United Nations 
(https://www.uclg.org/sites/default/files/dialogues_on_localizing_the_post-015_development_agenda.pdf) 
6 WHO. (2020) Vulnerable groups (https://www.who.int/) 
 



 

การเสริมสร้างความสามารถ (Capacity Building) หมายถึง กระบวนการส่งเสริมโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ทางสังคม การศึกษา เทคโนโลยี กฎหมาย และสถาบัน เพ่ือช่วยให้บุคคลหรือองค์กรได้รับการปรับปรุง 

หรือพัฒนาทักษะ ความรู้ และทรัพยากรอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ความครอบคลุม หรือ ความทั่วถึง (Inclusiveness) หมายถึง การด าเนินการที่เกิดขึ้นโดยการมีส่วนร่วม 

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม เพ่ือให้แน่ใจว่าจะไม่ท าให้กลุ่มบุคคลโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง

ถูกทอดทิ้งไว้ข้างหลัง ส าหรับการพัฒนาเมือง เมืองจะมีความครอบคลุม หาก “ทุกคน โดยไม่ค านึงถึงสถานะ

ทางเศรษฐกิจ เพศ เชื้อชาติ สีผิว หรือศาสนา มีโอกาสและได้รับการเสริมอ านาจในการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่

ในทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองที่เมืองต่าง ๆ มีให้”7 ดังนั้น เมืองที่ครอบคลุม คือ เมืองที่มีความหลากหลาย 

พหุวัฒนธรรม การมีส่วนร่วมและความเท่าเทียม โดยไม่มีการกีดกันทางสังคมและเศรษฐกิจ ไม่มีการเลือกปฏิบัติ

ต่อกลุ่มบางกลุ่มในการมีส่วนร่วมต่าง ๆ ของเมือง ส่งเสริมความเป็นเจ้าของในท้องถิ่น การกระจายอ านาจ

รวมทั้งสามารถเข้าถึงการบริการข้ันพื้นฐานและกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างทั่วถึง 

ความเท่าเทียม  (Equity) หมายถึง การที่ทุกคนในสังคม ไม่ว่าจะเป็นคนกลุ่มใด มีสถานะเดียวกันในทุก ๆ ด้าน 

รวมถึงสิทธิความเป็นพลเมือง เสรีภาพ สิทธิในทรัพย์สิน และการเข้าถึงบริการทางสังคม ส าหรับเป้าหมาย 

การพัฒนาที่ยั่งยืน ความเท่าเทียม หมายถึง โอกาสที่เท่าเทียมกันในการวางแผน การด าเนินการ การติดตาม

ตรวจสอบ และการแบ่งปันผลประโยชน์ กล่าวคือ คนที่มีโอกาสน้อยที่สุด ต้องได้รับการช่วยเหลือส่งเสริม 

มากที่สุด ส่วนคนที่มีโอกาสมากอยู่แล้วไม่ต้องได้รับอะไรมาเสริม หรืออาจจะต้องเสียสละให้คนอ่ืนที่ไม่มีโอกาส 

ไดเ้ท่าตนเอง กล่าวได้ว่า ความเท่าเทียม คือ การท าให้ทุกคนสามารถ “เข้าถึงโอกาสทีเ่หมือนกัน” 

ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ  (Eco-efficiency) หมายถึง การบริหารจัดการให้ภาคธุรกิจมีประสิทธิภาพ

และศักยภาพในการแข่งขันมากขึ้น ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ เป็นทั้งแนวทางการจัดการส าหรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมที่มีการผสมผสาน

มุมมองในมิติด้านเศรษฐกิจ ควบคู่กับมิติด้านสิ่งแวดล้อม และเป็นดัชนีชี้วัดลักษณะความมีประสิทธิภาพของ

ธุรกิจอุตสาหกรรมในมิติด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมเพ่ือมุ่งไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน8  
 

                                                           
7 UN-Habitat (2001). Inclusive cities initiative: The way forward. Nairobi: United Nations Human Settlements 
Programme. 
 
8 กิติกร จามรดุสติ, สายพิณ หนองบัว, อุมาพร ขวัญเกื้อ และภาณุวัฒน์ ประเสริฐพงษ ์(2553). การพัฒนาตัวช้ีวัด  
Eco-Efficiency ส าหรับอุตสาหกรรม และโครงการ Greendee. กรุงเทพฯ:  ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 



 

แผนยุทธศาสตร์ (Strategic Plan) เป็นแผนที่น าทางส าหรับก าหนดทิศทางองค์การให้สอดคล้องและบรรลุ

ตามนโยบายและพันธกิจที่ก าหนดไว้ ส าหรับแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานภาครัฐ หมายถึง แผนเพื่อจัดระบบ

การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัด และก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติเพ่ือบรรลุเป้าประสงค์หรือวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ 

เพ่ือผลประโยชน์สาธารณะ (Public Interest) และเพ่ือสนองตอบต่อปัญหาและความต้องการของประชาชน  

แผนแม่บท (Master Plan) หมายถึง แผนระยะกลางถึงระยะยาวซึ่งมีลักษณะเป็นพลวัต ส าหรับประเทศไทย 

แผนแม่บทมักครอบคลุมระยะเวลา 4-6 ปี เพ่ือประสานการด าเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีภารกิจเกี่ยวข้อง

กับนโยบายให้เกิดการบูรณาการการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ของแผน แผนแม่บท 

เป็นแผนที่แปลงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือนโยบายรัฐบาลเฉพาะด้านสู่แนวทางการปฏิบัติ  

ที่ชัดเจน โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ คือ วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ โดยในส่วนของยุทธศาสตร์ 

นอกจากจะก าหนดแนวทางการด าเนินงานแล้ว โดยทั่วไปจะก าหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์เพ่ือชี้วัดผล 

การด าเนินงานที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติและวัดผลได้จริง9  

แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นเครื่องมือส าคัญในการก าหนดทิศทางการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น การวางแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกระบวนการก าหนดทิศทางในอนาคตของท้องถิ่น 

โดยก าหนดสภาพการณ์ที่ต้องการบรรลุและแนวทางในการบรรลุบนพ้ืนฐานของการวิเคราะห์ข้อมูลอย่าง  

รอบด้านและเป็นระบบ ทั้งนี้ จะต้องสอดคล้องกับศักยภาพ และปัญหา-ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ได้ก าหนดประเภทของแผนพัฒนา

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ 2 ประเภท คือ 1) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งเป็นแผนพัฒนาระยะยาว 

และ 2) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ซึ่งเป็นแผนพัฒนาแบบหมุนเวียน (Rolling Plan) ก าหนดรายละเอียดแผนงาน

โครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี มีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุม

ระยะเวลาสี่ปีโดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี10 

                                                           
9 พจนานุกรมศัพท์ท่ีเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ ประชารัฐ และประเทศไทย 4.0 ชุดที่ 3. ส านักงาน
ราชบัณฑติยสภา (www.royin.go.th) 
10 สถาบันพระปกเกล้า (2563). ฐานข้อมูลการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า (http://wiki.kpi.ac.th/) 
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1. บทน ำ : เมืองกับกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 

1.1    เมอืงกับกำรพัฒนำท่ียั่งยืนในบริบทนำนำชำติและประเทศไทย 

กำรเติบโตและควำมท้ำทำยในกำรบริหำรจัดกำรเมือง 

ปัจจุบันยังไม่มีค ำจ ำกัดควำมที่เป็นสำกลเกี่ยวกับ ‘เมือง’ โดยแต่ละประเทศได้ใช้เกณฑ์ที่ต่ำงกันเพ่ือ

ก ำหนดควำมเป็นเมืองของตน อย่ำงไรก็ตำม UNDP ระบุว่ำ เมือง (Urban) ถูกก ำหนดโดยลักษณะดังต่อไปนี้

อย่ำงน้อยหนึ่งข้อ คือ 1) ขอบเขตกำรปกครอง 2) จ ำนวนประชำกร 3) ควำมหนำแน่นประชำกร และ 

4) บทบำททำงเศรษฐกิจ1 ส ำหรับประเทศไทยใช้พ้ืนที่เทศบำลในกำรก ำหนดควำมเป็นเมือง โดยมีเทศบำล

ทั้งหมด 2,442 แห่ง แบ่งเป็นเทศบำลนคร 30 แห่ง เทศบำลเมือง 179 แห่ง และเทศบำลต ำบล 2,233 แห่ง2  

ในจ ำนวนประชำกรโลก 7.59 พันล้ำนคน มีประชำกรที่อำศัยอยู่ในเมือง 4.17 พันล้ำนคน หรือคิดเป็น

ร้อยละ 55 (ปี 2561) และคำดกำรณ์ว่ำเมื่อถึงปี 2593 โลกจะมีประชำกรถึง 9.72 พันล้ำนคน โดยประชำกร

ร้อยละ 68 จะอำศัยอยู่ในเมือง3 ส ำหรับประเทศไทย ปัจจุบันมีประชำกร 66.1 ล้ำนคน และมีประชำกร 

ที่อำศัยอยู่ในเมือง (เขตเทศบำลทุกประเภท) 37 ล้ำนคน หรือคิดเป็นร้อยละ 55 (2562)4 ซึ่งสัดส่วนประชำกร

เมืองของไทยมีกำรเพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง และมีอัตรำเท่ำกับสัดส่วนประชำกรในชนบทในปี 2557 และ

คำดกำรณ์ว่ำภำยในปี 2593 ประเทศไทยจะมีสัดส่วนประชำกรเมืองถึงร้อยละ 735  

ในอดีตรูปแบบกำรกลำยเป็นเมืองของประเทศไทยมีกรุงเทพมหำนครเป็นเมืองโตเดี่ยว และมี 

กำรพัฒนำที่กระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพฯ และเมืองภูมิภำคบำงแห่งเท่ำนั้น อย่ำงไรก็ตำม ไดเ้ริ่มมีกำรเปลี่ยนแปลง

รูปแบบกำรกลำยเป็นเมืองในหลำยปีที่ผ่ำนมำ ซึ่งชี้ว่ำแนวโน้มกำรกลำยเป็นเมืองที่ส ำคัญในอนำคตคือ 

กำรเติบโตของเมืองขนำดกลำงและขนำดเล็ก โดยพบว่ำเมืองศูนย์กลำงระดับภูมิภำคและเมืองขนำดกลำง 

มีควำมหนำแน่นประชำกรเพ่ิมขึ้นอย่ำงเห็นได้ชัด และเศรษฐกิจของเมืองในภูมิภำคหลำยเมืองจะเติบโต 

                                                           
1 UNDP (2016). Sustainable Urbanization Strategy, UNDP’s Support to Sustainable, Inclusive and Resilient 
Cities in the Developing World. USA: United Nations Development Programme. 
2 ข้อมูล ณ มีนำคม 2562 กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น http://www.dla.go.th/work/abt/ 
3 UN DESA (2018). The 2018 Revision of World Urbanization Prospects 

https://www.un.org/development/desa/en/news/population/2018-revision-of-world-urbanization-
prospects.html 
4 สถำบันวิจัยประชำกรและสังคม (2562). http://www.thailandometers.mahidol.ac.th/  
5 ส ำนักงำนบริหำรและพัฒนำองคค์วำมรู้ (2560). กำรขยำยตัวของควำมเป็นเมือง. http://www.okmd.or.th/okmd- 
opportunity/urbanization/256/ 
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ในอัตรำที่สูงกว่ำกรุงเทพฯ และสูงกว่ำค่ำเฉลี่ยของประเทศ โอกำสของควำมเป็นเมืองขนำดกลำงและขนำดเล็ก

มำจำกระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรคมนำคมขนส่ง รูปแบบกำรด ำเนินชีวิตและกำรพัฒนำกำรติดต่อสื่อสำร 

ส่งผลให้เกิดกำรอพยพของประชำกรจำกชนบทและจำกกรุงเทพฯ ไปสู่เมืองเหล่ำนี้ เกิดกำรสร้ำงงำน และกำร

ขยำยตัวทำงธุรกิจและอสังหำริมทรัพย์อย่ำงมำก6  

 กระบวนกำรกลำยเป็นเมืองอย่ำงรวดเร็วนี้ น ำมำซึ่งควำมท้ำทำยอย่ำงมำกส ำหรับกำรทบทวน

ควำมสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงระหว่ำงประชำกร สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เนื่องจำกระบบนิเวศและพ้ืนที่

ชนบทที่ถูกปรับเปลี่ยนให้กลำยเป็นพ้ืนที่เมืองเพ่ิมขึ้นส่งผลกระทบต่อกำรใช้ประโยชน์อ่ืน ๆ เช่น พ้ืนที่ผลิต

อำหำร พ้ืนที่ป่ำไม้ พ้ืนที่ชุ่มน้ ำ และพ้ืนที่เปรำะบำงอ่ืน ๆ ในภำพรวมของโลก พ้ืนที่เมืองบริโภคพลังงำนและ

ปล่อยคำร์บอนมำกกว่ำร้อยละ 707 ซึ่งสถิติกำรปล่อยก๊ำซ CO2 จำกกำรใช้พลังงำนรำยภำคเศรษฐกิจของไทย

แสดงให้เห็นผลกระทบในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน นอกจำกผลกระทบต่อพ้ืนที่โดยรอบและระบบนิเวศโดยรวม

แล้ว กำรกลำยเป็นเมืองได้ส่งผลกระทบต่อเมืองเช่นกัน ซึ่งผู้บริหำรเมืองอำจไม่สำมำรถจัดกำรปัญหำที่ส่งผล

กระทบอย่ำงรวดเร็วต่อกำยภำพและคุณภำพชีวิตประชำกรได้ เมื่อกำรกลำยเป็นเมืองเกินขีดควำมสำมำรถ

ของกำรจัดกำรเมือง เมืองส่วนใหญ่ต้องเผชิญกับสภำวะเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม ควำมเหลื่อมล้ ำทำง

เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อควำมเป็นอยู่ของประชำกร โดยควำมท้ำทำยหลักจำกกำรกลำยเป็น

เมืองในประเทศไทย ได้แก่  

 กำรแผ่ขยำยเขตเมืองอย่ำงไม่มีระเบียบ กำรขยำยตัวของเมืองในหลำยพ้ืนที่เป็นไปขำด 

กำรควบคุมอย่ำงเพียงพอ ส่งผลให้ไม่สำมำรถใช้ประโยชน์ที่ดินได้เต็มที ่และเกิดปัญหำเชิงกำรจัดกำรตำมมำ 

 กำรขำดแคลนที่อยู่อำศัยส ำหรับผู้มีรำยได้น้อยและกำรขยำยแหล่งเสื่อมโทรม โดยทั่วไป 

กำรกลำยเป็นเมืองน ำมำซึ่งกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน หำกแต่เมื่อกำรพัฒนำเป็นไปอย่ำงรวดเร็วจะส่งผลให้

รำคำที่ดินสูงขึ้นมำก ในบำงพ้ืนที่อุตสำหกรรมกำรพัฒนำเมืองส่งผลให้รำคำที่ดินสูงขึ้นได้ถึง 20-30 เท่ำ ท ำให้

กำรพัฒนำที่อยู่อำศัยของเอกชนส ำหรับผู้มีรำยได้น้อยเป็นไปได้ยำก ในขณะที่โครงกำรที่อยู่อำศัยของรัฐ

ส ำหรับผู้มีรำยได้น้อยมีจ ำกัด ส่งผลให้เกิดชุมชนแออัดและแหล่งเสื่อมโทรมทั่วไป 

 ปัญหำควำมเหลื่อมล  ำในสังคมเมือง ซ่ึงไม่จ ำกัดแค่ควำมเหลื่อมล้ ำในด้ำนเศรษฐกิจเท่ำนั้น แต่มี

รูปแบบที่หลำกหลำย ได้แก่ ควำมเหลื่อมล้ ำด้ำนทรัพยำกรที่ดินและที่อยู่อำศัย ควำมเหลื่อมล้ ำด้ำนโอกำสใน

                                                           
6 สมำคมอสังหำริมทรัพย์ไทย (2560). http://thairealestate.org/content/detail/402/Urbanization 
7 McKinsey Global Institute (2011). Urban World: Mapping the economic power of cities. 
http://www.mckinsey.com/global-themes/urbanization/  

http://thairealestate.org/content/detail/402/Urbanization-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%99-%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%99
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กำรเข้ำถึงปัจจัยกำรผลิต ควำมเหลื่อมล้ ำด้ำนอ ำนำจและกำรเข้ำถึงกำรบริหำรจัดกำรเมือง และควำมเหลื่อม

ล้ ำเชิงสังคมและโอกำสสู่คุณภำพชีวิตที่ดีข้ึน8 

 ปัญหำกำรขำดแคลนสำธำรณูปโภค-สำธำรณูปกำร ควำมเป็นเมืองที่เกิดขึ้นอย่ำงรวดเร็ว ท ำให้

กำรพัฒนำสำธำรณูปโภค-สำธำรณูปกำรเพ่ือรองรับประชำกรที่เพ่ิมขึ้นเป็นไปอย่ำงไม่ทันกำร ก่อให้เกิดปัญหำ

ควำมขำดแคลนทั้งเชิงคุณภำพและปริมำณ  

 ปัญหำมลพิษ กระบวนกำรพัฒนำและกระบวนกำรผลิตและบริโภคในกิจกรรมของเมือง ล้วน

ส่งผลกระทบต่อสถำนกำรณ์คุณภำพทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เกิดเป็นปัญหำมลพิษ ทั้งทำงน้ ำ ดิน

อำกำศ ทัศนียภำพ และเสียง  

 ปัญหำควำมเสี่ยงและควำมรุนแรงของภัยพิบัติที่เพิ่มขึ น กำรใช้ประโยชน์ที่ดินที่ไม่เหมำะสม 

ภำยใต้บริบทกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ กำรเพ่ิมขึ้นของระดับน้ ำทะเลที่คุกคำมเมืองส ำคัญบริเวณ

ชำยฝั่งและท่ีลุ่มต่ ำ ท ำให้มีควำมเสี่ยงต่อภัยธรรมชำติที่รุนแรงขึ้น กำรกระจุกตัวของประชำกรและทรัพย์สินใน

เมืองท ำให้ปัญหำภัยพิบัติในเขตเมืองจัดกำรได้ยำกและมีค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรสูงขึ้นเรื่อย ๆ  

 ปัญหำสุขภำพของประชำกร มลภำวะในอำกำศ น้ ำ ดิน อำหำร ซึ่งคุกคำมต่อวิถีชีวิตของมนุษย์ 

รวมถึงควำมเครียดจำกควำมแออัด เสียงอึกทึก อุบัติเหตุ กำรเสี่ยงภัยอันเกิดจำกอำชีพและปัญหำสุขภำพจิต 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภำพประชำกร โดยเฉพำะกลุ่มเปรำะบำง เช่น เด็กและคนชรำ ซึ่งมีควำมเสี่ยงสูงต่อ

สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง 

เป็นที่แน่ชัดแล้วว่ำกำรพัฒนำที่มุ่งเน้นด้ำนเศรษฐกิจโดยมองข้ำมมิติด้ำนสังคมและสิ่งแวดล้อมจะ

ก่อให้เกิดปัญหำต่ำง ๆ ซึ่งอำจจะต้องแลกกับควำมสูญเสียในระยะยำว กำรท ำควำมเข้ำใจควำมเชื่อมโยงของ

สำเหตุและผลลัพธ์ของปัญหำที่เกิดขึ้นในเมืองจึงมีควำมจ ำเป็นเพ่ือน ำไปสู่กำรจัดกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ

และควำมท้ำทำยต่ำง ๆ อย่ำงเหมำะสมในปัจจุบัน และสร้ำงควำมยั่งยืนในอนำคต  

  

                                                           
8 ณัฐวุฒิ อัศวโกวิทวงศ และฐิติวัฒน์ นงนุช (2560). ปริทัศนค์วำมรู้เรื่องควำมเหลื่อมล้ ำในเมืองศูนย์กลำง. รำยงำนฉบับ
สมบูรณ์. กรุงเทพฯ: ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจยั. 
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บทบำทของเมืองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 

ในปี ค.ศ. 2000 องค์กำรสหประชำชำติได้มีกำรประชุมสุดยอดที่เรียกว่ำ Millennium Summit 

ซึ่งประเทศสมำชิกได้ร่วมรับรองเป้ำหมำยกำรพัฒนำแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals: 

MDGs) 8 เป้ำหมำยเพ่ือเสริมสร้ำงมำตรฐำนชีวิตควำมเป็นอยู่ของประชำชนให้บรรลุภำยในปีค.ศ. 2015  ได้แก่ 

ขจัดควำมยำกจนและควำมหิวโหย ให้เด็กทุกคนได้รับกำรศึกษำ ส่งเสริมบทบำทสตรีและควำมเท่ำเทียมทำง

เพศ ลดอัตรำกำรตำยของเด็ก พัฒนำสุขภำพสตรีมีครรภ์ ต่อสู้โรคเอดส์และโรคส ำคัญอ่ืน ๆ จัดกำรสิ่งแวดล้อม

อย่ำงยั่งยืน และส่งเสริมกำรเป็นหุ้นส่วนเพ่ือกำรพัฒนำในประชำคมโลก ซึ่งกำรด ำเนินงำนของประเทศไทยใน

ช่วงเวลำดังกล่ำวท ำให้ปัญหำแต่ละด้ำนมีแนวโน้มลดลง แต่ยังมิได้บรรลุเป้ำหมำยอย่ำงแท้จริง 

ภำพที่ 1-1 เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ย่ังยืน 

ในช่วงเวลำที่เป้ำหมำยกำรพัฒนำแห่งสหัสวรรษใกล้จะสิ้นสุดลง องค์กำรสหประชำชำติจึงได้ริเริ่ม

กระบวนกำรหำรือเพ่ือก ำหนดวำระกำรพัฒนำภำยหลังปี ค.ศ. 2015 ตำมกระบวนทัศน์ “กำรพัฒนำที่ยั่งยืน” 

และในที่ประชุมสมัชชำสหประชำชำติสมัยสำมัญ ครั้งที่  70 ในวันที่ 25 กันยำยน ค.ศ. 2015 ผู้น ำจำก 

ประเทศสมำชิก 193 ประเทศ รวมถึงประเทศไทย ได้ร่วมรับรองวำระกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 

(the 2030 Agenda for Sustainable Development) และเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่ งยืน (Sustainable 

เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 

เป็นกรอบทิศทำงกำรพัฒนำของโลกภำยหลังปี ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) มีทั้งหมด 17 เป้ำหมำย 

มุ่งหวังแก้ปัญหำที่โลกก ำลังเผชิญอยู่ เช่น ควำมยำกจน ควำมไม่เท่ำเทียม สิ่งแวดล้อม สภำวะโลกร้อน 

และสันติสุข ด้วยแนวคิด “กำรไม่ทิ้งใครไว้ข้ำงหลัง” ตั้งเป้ำหมำยบรรลุภำยในปี ค.ศ. 2030 (พ.ศ. 2573) 
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Development Goals: SDGs) เพ่ือให้ประเทศต่ำง ๆ น ำไปปฏิบัติให้บรรลุผล เกิดกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 

ในด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ต้องกำรบรรลุ 17 เป้ำหมำย และ

เป้ำประสงค์ 169 ข้อ ภำยในปี ค.ศ. 2030 โดยวำระกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ตั้งอยู่บนหลักกำรส ำคัญของวำระกำร

พัฒนำที่ยั่งยืน (Core principles underpinning the 2030 agenda) 4 ประกำร ได้แก่  

1) SDGs มีควำมเป็นสำกล (Universality) น ำไปปฏิบัติได้ทุกระดับและในทุกภำคส่วน ไม่ว่ำจะเป็น

ประเทศหรือเมืองที่มีฐำนะทำงเศรษฐกิจสูงหรือต่ ำก็ตำม 

2) SDGs มีกำรบูรณำกำร (Integration) กำรบูรณำกำรเป็นแนวทำงที่จ ำเป็นในกำรบรรลุเป้ำหมำย

หลำยประกำรที่เชื่อมโยงกัน จึงจ ำเป็นต้องมีพ้ืนที่ส ำหรับกำรท ำงำนอย่ำงบูรณำกำรและสร้ำงควำมร่วมมือ  

3) SDGs น ำไปสู่กำรเปลี่ยนแปลงระดับพื นฐำน (Transformation) กำรเปลี่ยนแปลงระบบ 

โครงสร้ำง นโยบำย พฤติกรรม และทัศนคติ เกี่ยวกับกำรท่ีเรำจะอยู่บนโลกนี้อย่ำงไรอย่ำงยั่งยืน  

4) SDGs ไ ม่ทิ งใครไว้ เบื องหลัง (Leaving no one behind) มุ่งแก้ปัญหำควำมเหลื่ อมล้ ำ 

ในทุกระดับ มุ่งเน้นยกระดับคุณภำพชีวิตประชำกรที่เปรำะบำงที่สุด อันเป็นผลมำจำกธรรมำภิบำลที่บกพร่อง 

สถำนะทำงเศรษฐกิจและสังคม สภำพทำงภูมิประเทศท่ีเป็นอุปสรรค และควำมเปรำะบำงในมิติต่ำง ๆ  

เนื่องจำกควำมส ำคัญในเชิงประชำกรและผลกระทบทั้งเชิงบวกและลบของเมือง “พื นที่เมือง” จึงเป็น

พื นที่เป้ำหมำยส ำคัญในกำรด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ย่ังยืน UN-Habitat ระบุว่ำ มำกถึงร้อยละ 

65 ของเป้ำประสงค์ของ SDGs มีองค์ประกอบของเมืองหรือมีควำมเกี่ยวข้องโดยตรงกับพื นที่เมือง9 อำทิ 

กำรเป็นบ้ำนของผู้คนที่หลำกหลำย รวมทั้งคนที่จนที่สุด ควำมเกี่ยวข้องกับกำรจ้ำงงำนและควำมเหลื่อมล้ ำทำง

เศรษฐกิจ ควำมส ำคญัต่อกำรก ำหนดรูปแบบกำรผลิตและบริโภค และกำรเป็นปัจจัยส ำคัญในกำรสร้ำงหรือลด

ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศและปัญหำสิ่งแวดล้อม เป็นต้น และเนื่องจำก SDGs คือควำมมุ่งมั่น

ในระดับโลกซึ่งรัฐบำลต่ำง ๆ จ ำเป็นต้องก ำหนดเป้ำหมำยระดับชำติและรวมเข้ำกับกระบวนกำรนโยบำยและ

ยุทธศำสตร์กำรวำงแผนของชำติ ให้สอดคล้องกับบริบทของตน  

ในทำงปฏิบัติกำร วิธีกำรและขั นตอนต่ำง ๆ ในกำรด ำเนินงำนจะอยู่ในระดับท้องถิ่น เมื่อมีกำร

ประยุกต์ใช้วำระ 2030  รัฐบำลต้องให้ค ำมั่นว่ำจะท ำงำนร่วมกับหน่วยงำนท้องถิ่นและชุมชนในกำรวำงแผน

เมืองและกำรตั้งถิ่นฐำนของมนุษย์ กำรขับเคลื่อน SDGs ในระดับท้องถิ่น (SDGs Localization) จึงมี

ควำมส ำคัญมำกในกำรบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ซึ่งกำรขับเคลื่อน SDGs ในระดับท้องถิ่น หมำยถึง 

                                                           
9 UN-Habitat (2018). Tracking Progress Towards Inclusive, Safe, Resilient and Sustainable Cities and Human 
Settlements. SDG 11 Synthesis Report High Level Political Forum 2018. https://unhabitat.org/sdg-11-
synthesis-report-2018-on-cities-and-communities/ 
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กระบวนกำรประยุกต์ใช้ (Adaptation) กำรด ำเนินงำน (Implementation) และกำรติดตำมตรวจสอบ 

(Monitoring) เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนในระดับท้องถิ่น10  ซ่ึงเป็นกระบวนกำรในกำรจัดกำรที่ต้องรับทรำบ

ควำมคิดเห็นและสถำนกำรณ์ที่แท้จริงในท้องถิ่น รวมถึงกำรเรียกร้องให้มีกำรสร้ำงแนวทำงแก้ปัญหำร่วมกัน

ผ่ำนกำรสร้ำงพันธมิตร ซึ่งส่งผลให้เกิดกำรตอบสนองท่ีทั่วถึงมำกขึ้น  

ส ำหรับประเทศไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป็นกลไกส ำคัญของรัฐตำมหลักกำร

กระจำยอ ำนำจซึ่งท ำหน้ำที่จัดท ำบริกำรสำธำรณะเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของคนในแต่ละท้องถิ่น  

โดย อปท. แต่ละประเภทมีกฎหมำยจัดตั้งองค์กรก ำหนดกรอบอ ำนำจหน้ำที่ด ำเนินกำร อำทิ พระรำชบัญญัติ

สภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 เป็นต้น อย่ำงไรก็ตำม 

รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 โดยสถำนะควำมเป็นกฎหมำยสูงสุด ได้วำงกรอบอ ำนำจ

หน้ำที่ตำมรัฐธรรมนูญของ อปท. ซึ่งมีควำมผูกพัน อปท. ในล ำดับแรกและมีควำมส ำคัญยิ่งกว่ำอ ำนำจหน้ำที่

ตำมกฎหมำยเฉพำะแต่ละฉบับ โดยกำรเปลี่ยนแปลงที่สำระส ำคัญที่ปรำกฏในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน กับ

รัฐธรรมนูญฉบับเดิมในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับอ ำนำจหน้ำที่ดูแลและจัดท ำบริ กำรสำธำรณะของ อปท. 

คือ รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์หลักของกำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะจำกที่ใช้หลัก “เพ่ือ

ประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่น”11 มำเป็นหลัก “เพื่อประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่นตำมหลักกำร

พัฒนำอย่ำงยั่งยืน”12  ซึ่งรัฐธรรมแห่งรำชอำณำจักรไทยซึ่งเคยประกำศใช้ก่อนหน้ำนี้ยังไม่มีกำรก ำหนดเกณฑ์

เรื่องกำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะตำมหลักกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนมำก่อน13 ซึ่งหมำยควำมว่ำ หลักกำรกำรพัฒนำ

ที่ยั่งยืน มีนัยยะทำงกฎหมำยที่มีสภำพบังคับอย่ำงชัดเจนเพรำะกลำยเป็นหน้ำที่ของรัฐและ อปท. ที่ต้อง
                                                           
10 UN-Habitat, UNDP and GTF of Local and Regional Governments (2015). Localizing the post- 
2015 development agenda- dialogues on implementation. United Nations. 
https://www.uclg.org/sites/default/files/dialogues_on_localizing_the_post-2015_development_agenda.pdf  
11 รัฐธรรมนญูแห่งรำชอำณำจักรไทย (พุทธศักรำช 2550) มำตรำ 283 วรรคหนึ่ง บัญญัติวำ่ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อม
มีอ ำนำจหน้ำท่ีโดยทั่วไปในกำรดูแลและจัดท ำบริกำรสำธำรณะเพื่อประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่น…” 
12 รัฐธรรมนญูแห่งรำชอำณำจักรไทย (พุทธศักรำช 2560) มำตรำ 250 วรรคหนึ่ง บัญญัติวำ่ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
หน้ำท่ีและอ ำนำจดูแลและจดัท ำบริกำรสำธำรณะและกิจกรรมสำธำรณะเพื่อประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่นตำมหลักกำร
พัฒนำอย่ำงยั่งยืน …” 
13 หลักกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนปรำกฏในรัฐธรรมนูญฯ ตั้งแต่ฉบับปี 2540 เป็นต้นมำ โดยปรำกฏอยู่ในฐำนะแนวนโยบำย
พื้นฐำนแห่งรัฐ ซึ่งก ำหนดให้รัฐพึงส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรส่งเสริม บ ำรุงรักษำ และคุ้มครองคุณภำพสิ่งแวดล้อมและกำร
จัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ แต่รัฐธรรมนูญฯ ฉบับปี 2550 ได้ขยำยบทบำทของหลักกำรนี้โดยกระจำยให้มีกำรด ำเนินกำรตำม
หลักกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนทั้งในมิติด้ำนเศรษฐกิจ ด้ำนสังคม (เกี่ยวกับกำรมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรใช้ที่ ดิน) 
รวมทั้งด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ หลังจำกนั้นในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้ยกระดับและให้ควำมส ำคัญกับหลักกำรนี้โดย
ก ำหนดให้เป็นหน้ำที่ของรัฐในกำรจัดหรือด ำเนินกำรให้มีสำธำรณูปโภคขั้นพื้นฐำนที่จ ำเป็นต่อกำรด ำรงชีวิตของประชำชน
อย่ำงทั่วถึงตำมหลักกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนรวมทั้งก ำหนดหน้ำท่ีให้ อปท. ต้องจัดท ำบริกำรสำธำรณะที่สอดคล้องกับหลักนี้  
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จัดท ำบริกำรสำธำรณะให้สอดคล้องกับหลักกำรนี  และแม้ว่ำในทำงปฏิบัติ อำจยังมีข้อจ ำกัดในกำรตีควำมให้

เป็นรูปธรรม แต่กำรก ำหนดหน้ำที่ให้ อปท.ต้องค ำนึงถึงกำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะตำมหลักกำรพัฒนำที่ยั่งยืน

จะสร้ำงโอกำสให้เกิดกำรพัฒนำแนวทำงและควำมชัดเจนในประเด็นเหล่ำนี้ต่อไป  

เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (SDGs) จะสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่ำงไรบ้ำง 

 SDGs ตอบสนองต่อควำมท้ำทำยของเมืองในปัจจุบัน กำรพัฒนำเมืองในประเทศไทยเป็นไปอย่ำง

รวดเร็ว ส่งผลต่อควำมท้ำทำยในกำรบริหำรจัดกำร ทั้งด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน คุณภำพชีวิต ควำมเท่ำเทียมทำง

สังคม และควำมยั่งยืนของทรัพยำกรสิ่งแวดล้อม ซึ่ง SDGs มีควำมครอบคลุมถึงประเด็นกำรพัฒนำเหล่ำนี  

ดังนั้น หำกน ำ SDGs มำพิจำรณำร่วมในกระบวนกำรวำงแผนพัฒนำของอปท. จะสำมำรถเสริมสร้ำงผลลัพธ์

กำรพัฒนำที่ยั่งยืนของเมือง 

 SDGs สนับสนุน ‘แผนงำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน' ส ำหรับผู้น ำท้องถิ่น กรอบกำรท ำงำนของ SDGs 

ตอบสนองต่อสิ่งที่ท้องถิ่นต้องกำรอย่ำงเป็นสำกล SDGs จึงสำมำรถเป็นแผนที่น ำทำงท่ีเป็นรูปธรรมในกำรสร้ำง

กำรพัฒนำที่สมดุลและมีควำมเท่ำเทียม โดยกำรน ำเสนอหลักกำร เป้ำหมำย เป้ำประสงค์ และตัวชี วัด 

ที่บูรณำกำร ซึ่งช่วยสนับสนุนวิสัยทัศน์ในกำรพัฒนำเมืองยั่งยืน หรือเมืองที่ประชำกรมีคุณภำพชีวิตที่ดีให้

โอกำสทุกคนอย่ำงเท่ำเทียม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีควำมยืดหยุ่นในกำรรับมือภัยพิบัติ 

 SDGs สนับสนุนควำมร่วมมือกับภำคีต่ำง ๆ รวมถึงควำมร่วมมือนอกขอบเขตเมือง  กำรพัฒนำ 

ที่ยั่งยืนไม่สำมำรถด ำเนินงำนอย่ำงจ ำกัดโดยท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งเท่ำนั้น กำรขับเคลื่อน SDGs ให้ควำมส ำคัญ

กับควำมร่วมมือระหว่ำงภำคีต่ำง ๆ เพ่ือระบุวำงแผน และด ำเนินกำรบนพ้ืนฐำนของบริบท ทรัพยำกร ควำมท้ำทำย 

และโอกำสในแต่ละพ้ืนที่ SDGs จึงสนับสนุนกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ

พันธมิตรต่ำง ๆ และระดมและเพิ่มขีดควำมสำมำรถของผู้ขับเคลื่อนทั งในและนอกเมืองเพื่อให้ภำคีทุกฝ่ำย

บรรลุวัตถุประสงค์ที่มีร่วมกัน 

 SDGs สนับสนุนกำรเข้ำถึงทรัพยำกรเพื่อกำรพัฒนำ ในฐำนะที่เป็นวำระกำรพัฒนำส ำหรับโลกในอีก

สิบห้ำปีข้ำงหน้ำ SDGs จึงได้รับกำรสนับสนุนทำงกำรเงินและทำงวิชำกำรจำกองค์กรระหว่ำงประเทศ สถำบัน

กำรเงิน และองค์กรพัฒนำเอกชนต่ำง ๆ และกำรตระหนักถึงควำมส ำคัญของบทบำทท้องถิ่นได้ท ำให้เกิด  

กำรพัฒนำพันธมิตรที่สนับสนุนกำรพัฒนำที่ยั่งยืนต่ำง ๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกำรผสำน SDGs ใน

กำรด ำเนินงำนจึงมีโอกำสมำกในกำรเข้ำถึงแหล่งทุน สร้ำงพันธมิตรควำมร่วมมือ และกำรสนับสนุนทำง

เทคนิคเพื่อกำรบรรลุผลลัพธ์ที่ยั่งยืน  
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จะเห็นได้ว่ำ กำรขับเคลื่อน SDGs ในระดับเมืองโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภำคี เป็นทั้งควำม

จ ำเป็น และเกิดประโยชน์ของท้องถิ่น และเป็นแนวทำงปฏิบัติที่เหมำะสมในระดับประเทศ และควำมส ำเร็จ

จำกกำรขับเคลื่อนในระดับท้องถิ่นนี้เองที่จะตัดสินควำมส ำเร็จในกำรบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 

1.2    โครงกำรแนวทำงกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำท่ียั่งยืนโดยองค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่นและภำคีเพ่ือกำรพัฒนำเมืองย่ังยืนในประเทศไทย  

เป็นโครงกำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรที่มีเป้ำหมำยในกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ในกำรประยุกต์ใช้เป้ำหมำย 

กำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ในกระบวนกำรวำงแผน กำรปฏิบัติ และ

กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนเพ่ือพัฒนำเมืองยั่งยืน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (อปท.) และภำคีกำร

พัฒนำระดับเมือง ด ำเนินงำนโดยสถำบันสิ่งแวดล้อมไทย ภำยใต้กำรสนับสนุนจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร

ส่งเสริมวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ระหว่ำงเดือนกันยำยน 2561 ถึงเดือนมิถุนำยน 2563 โดย

โครงกำรฯ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ : 

1. ระบุเป้ำหมำย เป้ำประสงค์ และตัวชี้วัด SDGs ที่เหมำะสมในกำรด ำเนินงำนเมืองยั่งยืนใน
ประเทศไทย  

2. วิเครำะห์ควำมเชื่อมโยงระหว่ำง SDGs และนโยบำยและแผนพัฒนำเมือง ในระดับนโยบำยและ
ระดับปฏิบัติกำร เพ่ือระบุช่องว่ำง และแนวทำงในกำรขับเคลื่อน  

3. ปฏิบัติกำรขับเคลื่อน SDGs ในระดับท้องถิ่น ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภำคี 
เพ่ือสร้ำงกำรเรียนรู้ร่วมกันในกำรประยุกต์ใช้ SDGs ในกำรพัฒนำเมืองยั่งยืน  

4. สังเครำะห์บทเรียนจำกกำรศึกษำและปฏิบัติกำร เพ่ือเสนอแผนที่น ำทำงกระบวนกำรขับเคลื่อน 
SDGs เพ่ือกำรพัฒนำเมืองยั่งยืนส ำหรับประเทศไทย  

1.3  ข้อเสนอเป้ำหมำย เป้ำประสงค์ และตัวชี วัดของเป้ำหมำยกำรพัฒนำท่ียั่งยืน 

เพื่อกำรพัฒนำเมืองยั่งยืนส ำหรับประเทศไทย 

กระบวนกำรระบุเป้ำหมำย เป้ำประสงค์ และตัวชี้วัดในกำรด ำเนินงำนเมืองยั่งยืนโดยท้องถิ่นใน

ประเทศไทย ประกอบด้วยกำรทบทวนเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกรอบกำรพัฒนำเมืองยั่งยืน เป้ำหมำยและ

เป้ำประสงค์ SDGs ที่เกี่ยวข้องกับ ‘เมือง’ และ ‘อปท.’ กำรระบุตัวชี้วัดในบริบทประเทศไทย กำรตรวจสอบ 

ค่ำดัชนีควำมสอดคล้องระหว่ำงเป้ำประสงค์และตัวชี้วัด SDGs โดยผู้เชี่ยวชำญ และกำรระบุค่ำเป้ำหมำยของ

ตัวชี้วัด SDGs เมืองยั่งยืนจำกนโยบำยและแผนที่เกี่ยวข้อง ผลสรุปที่ได้จึงเป็นชุดตัวชี้วัด SDGs ที่พิจำรณำจำก 

1) ควำมเกี่ยวข้องกับมิติกำรพัฒนำเมืองยั่งยืน 2) ด ำเนินงำนได้โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภำคี

พัฒนำในระดับเมือง และ 3) มีควำมเหมำะสมกับบริบทประเทศไทย 
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ชุดตัวชี้วัด SDGs เพ่ือกำรพัฒนำเมือง

ยั่งยืนส ำหรับอปท.ไทย ภำยใต้โครงกำรฯ 

ประกอบด้วยตัวชี้วัด SDGs จ ำนวน 35 

ตัวชี วัด ครอบคลุม 30 เป้ำประสงค์ ใน 

14 เป้ำหมำย (ยกเว้นเป้ำหมำยที่ 10,  

14 และ 15) ซึ่ งจั ดกลุ่ มตั วชี้ วั ดตำม

องค์ประกอบของเมืองยั่งยืน 5 มิติ ได้แก่ 

ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเพ่ือคุณภำพชีวิต 

ควำมยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม กำรเติบโต

และประสิทธิภำพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ควำมเท่ำเทียม และธรรมำภิบำลกำรบริหำรจัดกำรเมือง ดังภำพที่ 1-3 

และรำยละเอียดตัวชี้วัด ดังตำรำงที่ 1-1 

ข้อได้เปรียบของชุดตัวชี้วัด SDGs เพ่ือกำรพัฒนำเมืองยั่งยืนส ำหรับอปท.ไทย ภำยใต้โครงกำรฯ ได้แก่ 

ควำมครอบคลุมของมิติเมืองยั่งยืน นอกเหนือ SDG 11 และกำรแบ่ง SDGs ตำมองค์ประกอบเมืองยั่งยืน ซ่ึง

ท ำให้สื่อสำรได้เข้ำใจง่ำยกว่ำกำรเรียกตัวชี วัดตำมหมำยเลข SDGs โดยเฉพำะเมื่อสื่อสำรกับอปท.และภำคี

ในระดับท้องถิ่น นอกจำกนั้น คณะผู้วิจัยได้มีกำรระบุ ‘ค่ำเป้ำหมำย’ ให้กับตัวชี วัดทั ง 35 ตัวชี วัดในเบื องต้น

จำกกำรศึกษำแผนและนโยบำย และค่ำมำตรฐำนของหน่วยงำนภำยในประเทศและองค์กรนำนำชำติต่ำง ๆ  

ท ำให้สำมำรถใช้ชุดตัวชี วัดในกำรประเมินสถำนะในกำรบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนในด้ำนต่ำง ๆ ใน

ปัจจุบันของเมือง ซึ่งจะสำมำรถใช้ข้อมูลดังกล่ำวในกำรวำงแผนกำรบรรลุเป้ำหมำยร่วมกับเมืองต่อไป โดยค่ำ

เป้ำหมำยเบื้องต้นนี้ ได้ท ำกำรแบ่งเป็น 3 ระดับเพ่ือควำมชัดเจนในกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน ได้แก่  

ระดับสีเขียว : เมืองท ำได้ดีอยู่แล้ว ควรมีกำรต่อยอด เสริมสร้ำง เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำย หรือ

รักษำไว้ให้ยั่งยืน (ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัด > ร้อยละ 75 ของค่ำเป้ำหมำย) 

ระดับสีเหลือง : เมืองมีศักยภำพในกำรด ำเนินงำนเพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 

(ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัด ระหว่ำงร้อยละ 50 - ร้อยละ 75 ของค่ำเป้ำหมำย) 

ระดับสีแดง : เมืองยังไม่มีกำรด ำเนินงำน หรือยังด ำเนินงำนไม่มำกพอ ควรมีกำรวำงแผนริเริ่ม

และประสำนภำคีต่ำง ๆ (ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดน้อยกว่ำร้อยละ 50 ของค่ำเป้ำหมำย) 

ระดับสีเทำ : ข้อมูลเกี่ยวกับตัวชี้วัดยังไม่เพียงพอในกำรประเมิน 

 

ตัวชี วัด SDGs เมืองย่ังยืน

ส ำหรับอปท.ไทย 

SDGs เก่ียวกับ

มิติเมืองยั่งยืน 

SDGs ที่ด ำเนินงำน

ได้โดยอปท.  

และภำคีพัฒนำ 

SDGs ที่เหมำะ

กับบริบท

ประเทศไทย 

ภำพที่ 1-2 กรอบกำรพัฒนำตัวชี วัด SDGs เพื่อกำรพัฒนำ 
เมืองยั่งยืนส ำหรับประเทศไทย ภำยใต้โครงกำรฯ 
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ภำพที่ 1-3 ข้อเสนอตัวชี วัด SDGs เมืองยั่งยืน แบ่งตำมองค์ประกอบเมืองย่ังยืน 

  

ตัวชี้วัดการพัฒนาท่ียั่งยืนเพื่อการพัฒนาเมืองยั่งยืน 

โครงสร้างพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 

1. สาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 
โภชนาการ (2.1.1)/ การศึกษา (4.1.1)/ 
น ้าอุปโภค-บริโภค (6.1.1)/ สุขอนามัย 
(6.2.1) / ไฟฟ้า (7.1.1)/ การสื่อสาร (9.c.1) 
/ ขนส่งสาธารณะ (11.2.1) 

2. การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ที่อยู่อาศัย (11.1.1)/  
พื นที่สาธารณะ (11.7.1) 

3. ความปลอดภัย 
อุบัติเหตุทางถนน (3.6.1)/  
ความรุนแรง (16.1.1) 

ความยั่งยืนของสิ่งแวดลอ้ม 

4. คุณภาพทรัพยากรสิ่งแวดล้อม 
แหล่งน ้า (6.3.2)/ พลังงาน (7.2.1)/  
มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ (11.4.1) 

5. การจัดการมลพิษ 
น ้าเสีย (6.3.1)/ขยะ (11.6.1)/ มลพิษทาง
อากาศ (11.6.2)  

6. การรับมือภัยพิบัติ 
ผลกระทบ (11.5.1/ 11.5.2)/ ยุทธศาสตร์ 
(11.b.2)/การเสริมสร้างขีดความสามารถ 
(13.3.1/ 13.3.2) 

การเติบโตและ
ประสิทธิภาพเชิงนิเวศ

เศรษฐกิจ 7. การจ้างงาน 
การจ้างงานนอกภาคเกษตร 
(8.3.1)/ การจ้างงาน
ผู้ด้อยโอกาส (8.5.2) 
การท่องเที่ยวท้องถิ่น (8.9.1)  

8. วิถีการด าเนินชีวิตและการผลิต
ที่ย่ังยืน 
การน้ากลับมาใช้ใหม่ (12.5.1)/ 
การจัดซื อจัดจ้างที่ยั่งยืน 
(12.7.1)/ มาตรฐานสีเขียว 
(12.a.1) 

9. ความเท่าเทียมด้าน
รายได้ อัตราความ
ยากจน (1.1.1) 

10. ความเท่าเทียมหญิงชาย 
(5.5.1) 

ความเท่าเทียม 

11. การมีส่วนร่วม 
(11.3.2) 

12. ความโปร่งใส 
(16.6.1) 

13. ประสิทธิภาพ 
(16.6.2) 

14. หุ้นส่วนความร่วมมือ 
(17.17.1) 

15. ข้อมูลและการ
ติดตามผล (17.18.1) 

 

ธรรมาภิบาลการ
บริหารเมือง 
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ตำรำงท่ี 1-1 รำยละเอียดข้อเสนอตัวชี วัด SDGs เมืองย่ังยืน 

องค์ประกอบ ตัวชี วัด SDGs เมืองย่ังยืน 
ด้ำนโครงสร้ำงพื นฐำนเพื่อคุณภำพชีวิต (Basic Infrastructure for Quality of Life) 
1. สำธำรณูปโภค-

สำธำรณูปกำร 
2.1.1 ร้อยละของประชำกรในท้องถิ่นที่มีภำวะทุพโภชนำกำร ต่อจ ำนวนประชำกร
ทั้งหมด จ ำแนกตำมช่วงอำยุ (และกลุ่มรำยได้ หำกสำมำรถจ ำแนก) 
4.1.1 ร้อยละของเด็กและเยำวชนในท้องถิ่น ในระดับชั้น ป.6 และ ม.3 ต่อจ ำนวนเด็ก
และเยำวชนทั้งหมด ที่มีควำมสำมำรถตำมเกณฑ์ข้ันต่ ำเป็นอย่ำงน้อย ใน (1) ด้ำนกำร
อ่ำน และ (2) ด้ำนคณิตศำสตร์  
6.1.1 ร้อยละของของครัวเรือนในท้องถิ่นที่ได้รับบริกำรน  ำดื่มที่ปลอดภัยและมีรำคำ 
ที่สำมำรถซื้อหำได้ ต่อจ ำนวนครัวเรือนทั้งหมด 
6.2.1 ร้อยละของครัวเรือนในท้องถิ่นที่มีส้วมที่ถูกสุขลักษณะ ต่อจ ำนวนครัวเรือน
ทั้งหมด โดยเฉพำะที่อยู่ในสถำนกำรณ์เปรำะบำง เช่น ชุมชนแออัด 
7.1.1 ร้อยละของครัวเรือนที่เข้ำถึงไฟฟ้ำหรือพลังงำนทำงเลือกอ่ืน ๆ ที่เชื่อถือได้ ใน
รำคำที่สำมำรถซื้อหำได้ ต่อจ ำนวนครัวเรือนทั้งหมด 
9.c.1 ร้อยละของครัวเรือนที่มีกำรเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตต่อจ ำนวนครัวเรือนทั้งหมด 
และ/หรือ ร้อยละของพ้ืนที่เมืองที่สำมำรถเข้ำถึงสัญญำณเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบไร้
สำย (Wi-Fi) สำธำรณะ ต่อพ้ืนที่เมืองทั้งหมด 
11.2.1 ร้อยละของระยะทำงถนนในท้องถิ่นที่มีบริกำรขนส่งสำธำรณะ และเส้นทำง
จักรยำน ที่สำมำรถเข้ำถึงได้และมีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกที่เอ้ือต่อผู้หญิง เด็ก ผู้มีควำม
บกพร่องทำงร่ำงกำย และผู้สูงอำยุ ต่อระยะทำงถนนทั้งหมด 

2. กำรใช้
ประโยชน์ที่ดิน 

11.1.1 ร้อยละของครัวเรือนในท้องถิ่นที่อำศัยอยู่ในที่อยู่อำศัยนอกระบบ หรือที่อยู่
อำศัยที่ไม่มีควำมมั่นคงและไม่เหมำะสม ต่อจ ำนวนครัวเรือนทั้งหมด 
11.7.1 ร้อยละของพื นที่สำธำรณะ ที่มีกำรดูแลด้ำนควำมปลอดภัย และมีกำร
ออกแบบเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกต่อคนทุกกลุ่มต่อพ้ืนที่เมืองทั้งหมด 

3. ควำมปลอดภัย 3.6.1 อัตรำส่วนผู้เสียชีวิตจำกกำรบำดเจ็บจำกอุบัติเหตุทำงถนนในท้องถิ่น ต่อ
ประชำกร 100,000 คน 

16.1.1 อัตรำส่วนประชำกรที่ได้รับควำมรุนแรงทำงร่ำงกำย จิตใจ หรือทำงเพศ ต่อ
ประชำกร 100,000 คน หรือ จ ำนวนผู้เสียหำยจำกคดีอำญำที่ท ำให้เกิดกำรบำดเจ็บ 
เสียชีวิต หรือเสียทรัพย์สินในท้องถิ่น ในช่วง 1 ปีที่ผ่ำนมำ 

ด้ำนควำมย่ังยืนของสิ่งแวดล้อม (Environmental Sustainability) 
4. คุณภำพ

ทรัพยำกร
สิ่งแวดล้อม 

6.3.2 ร้อยละของแหล่งน  ำผิวดินสำธำรณะในและโดยรอบท้องถิ่น ที่มีคุณภำพน้ ำได้
มำตรฐำนตำมประเภทกำรใช้ประโยชน์แหล่งน้ ำผิวดิน ต่อจ ำนวนแหล่งน้ ำทั้งหมด 
7.2.1 ร้อยละของกำรใช้พลังงำนทดแทนในท้องถิ่น ต่อกำรใช้พลังงำนขั้นสุดท้ำย  
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องค์ประกอบ ตัวชี วัด SDGs เมืองย่ังยืน 
11.4.1 ร้อยละของงบประมำณของท้องถิ่นในแผนงำนและโครงกำรด้ำนกำรสงวน กำร
ป้องกัน และกำรอนุรักษ์มรดกทำงวัฒนธรรมและมรดกทำงธรรมชำติ ต่องบประมำณ
ทั้งหมดของท้องถิ่น 

5. กำรจัดกำร
มลพิษ 

6.3.1 ร้อยละของปริมำณน  ำเสียที่ได้รับกำรบ ำบัดอย่ำงปลอดภัย และร้อยละของ
ปริมำณน้ ำเสียที่สำมำรถน ำกลับมำใช้ใหม่ ต่อปริมำณน้ ำเสียทั้งหมด 
11.6.1 ร้อยละของปริมำณขยะมูลฝอยในท้องถิ่นที่มีกำรจัดเก็บและก ำจัดอย่ำงถูก
หลักสุขำภิบำล ต่อปริมำณขยะมูลฝอยทั้งหมด 
11.6.2 ร้อยละของจ ำนวนวันใน 1 ปี ที่ฝุ่นละอองขนำดเล็ก (PM2.5 และ PM10)  
ในท้องถิ่นอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำน 

6. กำรรับมือ 
ภัยพิบัติ 

11.5.1 อัตรำส่วนผู้ได้รับผลกระทบจำกภัยพิบัติในท้องถิ่น ต่อประชำกร 100,000 คน 
(จ ำแนกตำมเพศ กลุ่มรำยได้ และควำมบกพร่องทำงร่ำงกำย หำกสำมำรถจ ำแนก) 
11.5.2 มูลค่ำควำมสูญเสียทำงเศรษฐกิจในท้องถิ่นอันเนื่องมำจำกภัยพิบัติต่ำง ๆ 
(อำทิ อัคคีภัย วำตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง) รวมทั้งจำกควำมเสียหำยที่เกิดกับโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนและกำรบริกำรขั้นพ้ืนฐำนที่ส ำคัญ 
11.b.2 ร้อยละของงบประมำณของท้องถิ่นและกำรสนับสนุนจำกภำคส่วนต่ำง ๆ ใน
ด้ำนกำรลดควำมเสี่ยงจำกภัยพิบัติ ต่องบประมำณทั้งหมด   
13.3.1 ร้อยละของสถำนศึกษำทุกระดับในท้องถิ่นที่มีหลักสูตรหรือกิจกรรมสร้ำง
ควำมตระหนักและควำมรู้เรื่องกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ กำรปรับตัว กำรลด
ผลกระทบ และกำรเตือนภัยล่วงหน้ำ ต่อจ ำนวนสถำนศึกษำทั้งหมด 
13.3.2 จ ำนวนโครงกำรหรือกิจกรรมกำรสร้ำงควำมตระหนักและควำมรู้เรื่องกำร
เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ กำรปรับตัว และกำรลดผลกระทบ ให้กับภำคส่วน 
ต่ำง ๆ ในท้องถิ่น รวมถึงกำรมีระบบเตือนภัยล่วงหน้ำที่มีประสิทธิภำพ 

ด้ำนกำรเติบโตและประสิทธิภำพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Productivity and Eco-efficiency) 
7. กำรจ้ำงงำน 8.3.1 อัตรำกำรเติบโตของผู้ประกอบกำรและกำรจ้ำงงำนนอกภำคกำรเกษตรใน

ท้องถิ่น (รวมถึงผู้ประกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดเล็ก  และวิสำหกิจชุมชน)  
8.5.2 ร้อยละของหน่วยงำนและสถำนประกอบกำรในท้องถิ่นที่มีกำรจ้ำงงำน
ผู้ด้อยโอกำสและผู้พิกำร ต่อจ ำนวนหน่วยงำนและสถำนประกอบกำรที่จดทะเบียน
ทั้งหมดในท้องถิ่น 
8.9.1 อัตรำกำรเติบโตของ ต ำแหน่งงำน และ รำยได้ จำกอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว
ของท้องถิ่น (รวมถึงจำกกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน) 
12.5.1 จ ำนวนตันของวัสดุที่ถูกน ำกลับมำใช้ใหม่ในท้องถิ่นจำกกำรด ำเนินงำนใน
รูปแบบเศรษฐกิจหมุนเวียน  
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องค์ประกอบ ตัวชี วัด SDGs เมืองย่ังยืน 
8. วิถีกำรด ำเนิน

ชีวิตและกำร
ผลิตที่ย่ังยืน 

12.7.1 ร้อยละของปริมำณกำรจัดซื อจัดจ้ำงสินค้ำและบริกำรที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ต่อปริมำณกำรจัดซื้อจัดจ้ำงสินค้ำและบริกำรทั้งหมด ในปีที่ผ่ำนมำ 
12.a.1 จ ำนวนหน่วยงำน องค์กร และสถำนประกอบกำรในท้องถิ่นที่ได้รับกำรรับรอง
กำรด ำเนินงำนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (เช่น สถำนประกอบกำรที่ได้รับสิทธิบัตรสี
เขียว โรงงำนที่ได้รับกำรรับรองอุตสำหกรรมสีเขียว หรือมำตรฐำนด้ำนสิ่งแวดล้อม 
และพ้ืนที่กำรเกษตรที่ได้รับกำรรับรองเกษตรอินทรีย์) 

ด้ำนควำมเท่ำเทียมและกำรนับรวมทุกกลุ่มคน (Equity and Social Inclusion) 
9. ควำมเท่ำ

เทียมด้ำน
รำยได้ 

1.1.1 ร้อยละของจ ำนวนประชำกรในท้องถิ่นท่ีได้รับบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ ต่อจ ำนวน
ประชำกรทั้งหมด หรือร้อยละผู้มีงำนท ำในท้องถิ่นที่ครองชีพด้วยรำยได้ต่ ำกว่ำ 60 
บำทต่อวัน ต่อจ ำนวนผู้มีงำนท ำท้ังหมด 

10. ควำม 
เท่ำเทียม 
หญิงชำย 

5.5.1 ร้อยละของจ ำนวนผู้หญิงที่ด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำร สมำชิกสภำ 
กรรมกำรบริหำรองค์กรชุมชนต่ำง ๆ และผู้น ำชุมชนในท้องถิ่น ต่อจ ำนวนผู้ด ำรง
ต ำแหน่งทั้งหมด 

ด้ำนธรรมำภิบำลกำรบริหำรจัดกำรเมือง (Governance) 
11. กำรมี 

ส่วนร่วม  
11.3.2 กำรมีส่วนร่วม (ในกำรแสดงควำมคิดเห็น-ร่วมวำงแผน-ด ำเนินงำน-ติดตำมผล) 
และควำมครอบคลุมของกลุ่มประชำกรที่เข้ำร่วมในกำรวำงแผนพัฒนำและบริหำรจัด
กำรเมือง (ทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงและโดยอ้อม รวมถึงกลุ่มเปรำะบำงต่ำง ๆ)  

12. ควำม
โปร่งใส 

16.6.1 กระบวนกำรใช้จ่ำยเงินของท้องถิ่นที่โปร่งใส (ได้แก่ มีคณะกรรมกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำง มีกำรเปิดเผยข้อมูล มีกำรรับและตอบสนองต่อข้อร้องเรียน) 

13. ประสิทธิภำพ 16.6.2 ระดับควำมพึงพอใจของประชำชนผู้ใช้บริกำรสำธำรณะในท้องถิ่น  

14. หุ้นส่วนควำม
ร่วมมือ 

17.17.1 จ ำนวน ประเภท และงบประมำณในแผนงำนและโครงกำรด้ำนควำมร่วมมือ
ภำครัฐ-เอกชน และประชำสังคมในท้องถิ่น 

15. ประสิทธิภำพ
ข้อมูลและ
ติดตำมผล  

17.18.1 มีระบบรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลที่มีคุณภำพ ทันเวลำ และเชื่อถือได้ 
ที่จ ำแนกตำมลักษณะประชำกร (เช่น รำยได้ เพศ อำยุ ชำติพันธุ์ ควำมบกพร่องของ
ร่ำงกำย) ต ำแหน่งทำงภูมิศำสตร์ และคุณลักษณะอ่ืน ๆ ที่จ ำเป็นในกำรสนับสนุนกำร
ตัดสินใจเชิงนโยบำยในกำรวำงแผนพัฒนำและบริหำรจัดกำรเมือง 

 



 



 

 

 

 

 

2. โอกำสและควำมท้ำทำย:  
ควำมสอดคล้องของเป้ำหมำย 
กำรพัฒนำที่ยั่งยืนเพื่อกำรพัฒนำเมืองยั่งยืน 
กับนโยบำย แผน ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเมือง 

 

 

 

 

 



 



-14- 

2.  โอกาสและความท้าทาย : ความสอดคล้องของเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยนืเพื่อการพฒันาเมืองยั่งยืน กับนโยบาย 

แผน และยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

2.1  ผลวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนเพื่อการ

พัฒนาเมืองยั่งยืน กับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองระดับนโยบาย  

ในการวิเคราะห์ระดับนโยบาย คณะผู้วิจัยมุ่งท าการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่าง “ประเด็น

ยุทธศาสตร์” และ “ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์” ของแผนยุทธศาสตร์และแผนแม่บทของหน่วยงานต่าง ๆ 

ที่เกี่ยวข้อง กับ “เป้าประสงค์” และ “ตัวชี้วัด” `ของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในการพัฒนาเมือง

ยั่งยืน (ภายใต้โครงการฯ นี้ระบุไว้ 35 ตัวชี้วัดใน 5 มิติของการพัฒนาเมืองยั่งยืน ดังอธิบายในบทที่ 1) โดย

นโยบายและแผนที่น ามาวิเคราะห์ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติฉบับที่ 12 และแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่เกี่ยวกับมิติเมืองยั่งยืนด้านต่าง ๆ อาทิ ยุทธศาสตร์

ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ยุทธศาสตร์การจัดการ

มลพิษ 20 ปี และแผนจัดการมลพิษ พ.ศ. 2560 - 2564 ยุทธศาสตร์ของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560 -

2564 ยุทธศาสตร์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 - 2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนา

อุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ยุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579) และระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนยุทธศาสตร์การ

พัฒนาที่อยู่อาศัย 10 ปี (พ.ศ. 2559 - 2568) เป็นต้น โดยมีข้อค้นพบที่ส าคัญ ดังนี้ 

 เนื่องจากรัฐบาลไทยได้มีความพยายามในการผนวกวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน และ SDGs เข้ากับ

กรอบการด าเนินงานระดับชาติ นับตั้งแต่ประเทศไทยเข้าร่วมรับรองวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนในปี พ.ศ. 2558 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 จึงเป็นแผนแม่บทระยะกลาง

และระยะยาวในการน าประเทศสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เพ่ือให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมบรรลุเป้าหมายเดียวกัน 

คือ การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง โดยยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มีประเด็นหลักที่สอดคล้องกับการ

พัฒนาเมืองยั่งยืนที่ส าคัญในยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ในยุทธศาสตร์ 4 การเติบโต 

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ส าหรับยุทธศาสตร์ของกระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 



-15- 

กับมิติเมืองยั่งยืนนั้น มีความสอดคล้องอย่างชัดเจนกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

ในยุทธศาสตร์ข้างต้น และโดยส่วนใหญ่แนวทาง และเป้าหมายของยุทธศาสตร์ของหน่วยงานต่าง ๆ นั้น 

มีความสอดคล้องกับ SDGs ในเป้าหมายที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน  

 จากการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานต่าง ๆ กับ“เป้าประสงค์”

และ “ตัวชี้วัด SDGs ในการพัฒนาเมืองยั่งยืน” โดยพิจารณาจากประเด็นยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดตามแผน

ยุทธศาสตร์ พบว่า ในภาพรวม ประเทศไทยมีแผนยุทธศาสตร์ในระดับนโยบายที่รองรับ “เป้าประสงค์” 

และ “ตัวช้ีวัด” ส่วนใหญ่ของ SDGs เพื่อการพัฒนาเมืองย่ังยืน 

 แผนยุทธศาสตร์ส่วนหนึ่งได้มีการบูรณาการ SDGs ในการจัดท า และมีความสอดคล้องอย่าง

ชัดเจนทั้งด้านเนื้อหาแผนและตัวชี้วัด อาทิ ยุทธศาสตร์ด้านโภชนาการ (เป้าประสงค์ 2.1) ซึ่งมีเป้าหมายใน

การขจัดภาวะทุพโภชนาการในกลุ่มเด็กวัยเรียน และยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย (เป้าประสงค์ 11.1) 

ซึ่งเน้นครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยให้มีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม เป็นต้น 

 อย่างไรก็ตาม แผนยุทธศาสตร์ส่วนหนึ่งมีความไม่ครอบคลุมกับ SDGs โดยสามารถแบ่ง

ออกเป็น (1) ขาดการระบุ “คุณลักษณะ” SDGs อาทิ การเข้าถึงน้ าอุปโภค (เป้าประสงค์ 6.1) และการขนส่ง

สาธารณะ (เป้าประสงค์ 11.2) ซึ่งแผนยุทธศาสตร์เน้นความส าคัญของการเข้าถึงของผู้ใช้โดยการขยายการ

บริการ แต่ไม่ระบุการเข้าถึงโดย “ราคาที่ซื้อหาได้” เป็นต้น และ (2) ขาดการระบุ “กลุ่มเป้าหมาย” SDGs 

โดยเฉพาะการค านึงถึงและการพิจารณาความต้องการที่จ าเพาะของกลุ่มเปราะบาง อาทิ ด้านสุขาภิบาล 

(เป้าประสงค์ 6.2) ซึ่งยุทธศาสตร์ไม่ได้ระบุ “การพัฒนาโดยค านึงถึงความต้องการของผู้หญิง เด็กผู้หญิง และ

กลุ่มเปราะบาง” หรือด้านการลดผลกระทบจากภัยพิบัติ (เป้าประสงค์ 11.5) ซึ่งยุทธศาสตร์เน้นช่วยเหลือ 

ผู้ที่อยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงภัย แต่ไม่ได้ระบุ “การมุ่งเป้าปกป้องคนจน” เป็นต้น 

 ในจ านวน 35 ตัวชี้วัด SDGs เพ่ือการพัฒนาเมืองยั่งยืนภายใต้โครงการฯ นี้ ตัวชี้วัดที่พบแนว

ทางการด าเนินงานอย่างชัดเจนในแผนยุทธศาสตร์ระดับนโยบายส่วนใหญ่ ได้แก่ ความร่วมมือภาครัฐ-

เอกชน-ประชาสังคม (ตัวชี้วัดที่ 17.17.1) ซึ่งเห็นได้ชัดว่าเป็นแนวทางการด าเนินงานหลักของหน่วยงานระดับ

นโยบายในประเทศไทยที่สอดคล้องกับวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ส่วนตัวชี้วัดที่ไม่พบแนวทางการด าเนินงาน

เชิงนโยบายอย่างชัดเจน ได้แก่ การประสานหลักสูตรด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ในสถานศึกษาระดับต่าง ๆ (ตัวชี้วัดที่ 13.3.1) การสนับสนุนการจ้างงานผู้ด้อยโอกาส (ตัวชี้วัดที่ 8.5.2) และ

สัดส่วนผู้หญิงด ารงต าแหน่งบริหาร (ตัวชี้วัดที่ 5.5.1) 
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 บางยุทธศาสตร์ระดับนโยบาย แม้จะมีความสอดคล้องกับ SDGs แต่ไม่เน้นการด าเนินงานโดย

ท้องถิ่น เช่น ด้านการส่งเสริมพลังงานทดแทน (เป้าประสงค์ 7.1) ซึ่งอาจท าให้บทบาทของท้องถิ่นในการร่วม

ด าเนินงานเพื่อบรรลุ SDGs ในประเด็นเหล่านี้ไม่ชัดเจน 

 นอกจากผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ข้างต้น  ประเด็นที่น่าจะส่งผลต่อ

การด าเนินงานเพื่อการบรรลุ SDGs เพื่อการพัฒนาเมืองยั่งยืน ที่ควรมีการให้ความส าคัญมากขึ้นในระดับ

นโยบาย ได้แก่ 1) การบูรณาการการท างานระหว่างหน่วยงานที่ก าหนดไว้เป็นหน่วยงานหลัก และหน่วยงาน

สนับสนุน กับหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่มีแผนยุทธศาสตร์และแผนแม่บทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาเมืองยั่งยืน 

(ซึ่งจ าเป็นต้องมีการวิเคราะห์ถึงการด าเนินงานที่ซ้อนทับ หนุนเสริมกัน และประเด็นที่ยังไม่ครอบคลุมหรือ

ยังคงมีช่องว่าง) รวมถึงแนวทางที่ชัดเจนในการมีส่วนร่วมของภาคส่วนนอกภาครัฐ 2) การพิจารณาความ

สอดคล้องและแนวทางการบูรณาการกับแผนพัฒนาระดับพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง อาทิ แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่ม

จังหวัด และแผนพัฒนาพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เป็นต้น และ 3) การพัฒนาระบบการติดตามและ

ประเมินผลการด าเนินงาน SDGs ที่มีประสิทธิภาพ และมีความสอดคล้องกันทั้งในระดับหน่วยงาน ระดับ

บูรณาการระหว่างหน่วยงาน และระดับประเทศ  

2.2  ผลวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนเพื่อการ

พัฒนาเมืองยั่งยืน กับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองระดับท้องถิ่น 
ในการวิเคราะห์ความสอดคล้องของ SDGs กับนโยบาย แผน และยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองในระดับ

ปฏิบัติการหรือระดับท้องถิ่น คณะผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่าง SDGs เพ่ือการพัฒนาเมือง

ยั่งยืนกับกรอบพันธกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทย14 และนโยบาย แผน และยุทธศาสตร์ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) กลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 เทศบาล ซึ่งแบ่งเป็นประเภทเมืองพาณิชยกรรม เมือง

อุตสาหกรรม และเมืองท่องเที่ยว โดยมีข้อค้นพบที่ส าคัญ ดังนี้ 

                                                           
14 คณะผู้วิจัยได้น าข้อเสนอตัวช้ีวัด SDGs เมืองยั่งยืนแบ่งตามองค์ประกอบเมืองยั่งยืนมาเปรียบเทียบกับอ านาจหน้าที่ของ

เทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2543) ซึ่งก าหนดหน้าที่ของเทศบาลไว้ตามประเภท

ของเทศบาล แบ่งเป็นเทศบาลต าบล (มาตรา 50) เทศบาลเมือง (มาตรา 53) และเทศบาลนคร (มาตรา 56) รวมถึงอ านาจ

หน้าท่ีของเทศบาลตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

2542 ซึ่งก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในมาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา 

และองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น  
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 ในภาพรวม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มีกรอบพันธกิจประมาณร้อยละ 70 ที่

สอดคล้องกับตัวชี้วัด SDGs เมืองยั่งยืน ซึ่งในจ านวนนี้ บางส่วนสอดคล้องกับพันธกิจของอปท . ในปัจจุบัน 

โดยเฉพาะด้านการจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน การจัดการขยะมูลฝอย และการรักษาวัฒนธรรม -ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น และอีกส่วนหนึ่ง แมจ้ะยังไม่อยู่ในกรอบพันธกิจในปัจจุบัน แต่ได้มีการให้ความส าคัญและมีแนวโน้มจะ

ได้รับการถ่ายโอนพันธกิจเพ่ิมขึ้น เช่น ด้านการจัดการที่อยู่อาศัย การลดความเสี่ยงภัยพิบัติ การพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตกลุ่มเปราะบาง และการส่งเสริมการค้าและการท่องเที่ยว เป็นต้น  

 ในส่วนของตัวชี้วัดประมาณร้อยละ 30 ที่ยังไม่อยู่ในกรอบพันธกิจปัจจุบันของอปท. หรือยังไม่มี

แนวโน้มที่จะได้รับความส าคัญมากนักนั้น บางส่วนเป็นภารกิจของหน่วยงานส่วนกลางที่ยังเป็นการยากที่จะ

ถ่ายโอนให้ อปท.ได้ เช่น ด้านพลังงานทดแทน และการจัดการขนส่งสาธารณะ จึงจ าเป็นต้องด าเนินการโดย

หน่วยงานหลักและสนับสนุนโดยอปท. และอาจด าเนินการโดยสร้างความร่วมมือ และนวัตกรรมการจัดการ

กับภาคีพัฒนาต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ชุมชน และภาคประชาสังคมในท้องถิ่น บนฐานของการศึกษาความ

เหมาะสมและความคุ้มทุน ทั้งเชิงเทคนิค เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

 ในการเปรียบเทียบความสอดคล้องของกรอบพันธกิจที่เกี่ยวข้องระหว่างเทศบาลประเภทต่าง ๆ 

พบว่า เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง มีกรอบพันธกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับ SDGs มากกว่าเทศบาลต าบล 

(โดยไม่พบความแตกต่างมากนักระหว่างเทศบาลนครและเทศบาลเมือง ) ซึ่งจะส่งผลให้มีความพร้อมมากกว่า

ในการด าเนินงาน SDGs เพ่ือการพัฒนาเมืองยั่งยืน อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเทศบาลต าบลอาจมีข้อจ ากัดด้าน

ทรัพยากรและขอบเขตพันธกิจ ท าให้มีโอกาสในการด าเนินการ SDGs เมืองยั่งยืนให้ครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ 

ได้ยาก แต่ในเชิงคุณภาพ เทศบาลกลุ่มตัวอย่างแสดงให้เห็นว่า สามารถด าเนินการตาม “หลักการวาระการ

พัฒนาที่ยั่งยืน” ในประเด็นที่เทศบาลให้ความส าคัญได้ ดังนั้น ในทางปฏิบัติอาจไม่มีความแตกต่างในการ

ด าเนินงานตามหลักการวาระการพัฒนาที่ย่ังยืนระหว่างอปท.ขนาดต่าง ๆ  

 ในการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่าง SDGs เพ่ือการพัฒนาเมืองยั่งยืน กับยุทธศาสตร์ของ 

อปท. กลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 แห่ง แบ่งเป็นกลุ่มเมืองพาณิชยกรรม เมืองอุตสาหกรรม และเมืองท่องเที่ยว 

พบว่ามีอปท. ประมาณร้อยละ 30 ที่มีนโยบาย แผน ยุทธศาสตร์ ที่มีความสอดคล้องกับ SDGs เมืองยั่งยืน

ชัดเจน (ครอบคลุมตัวชี้วัดมากกว่าร้อยละ 75) กระจายอยู่ทั้ง 3 ประเภทเมือง และอีกร้อยละ 70 มีนโยบาย 

แผน ยุทธศาสตร์ ที่มีความสอดคล้องกับ SDGs เมืองยั่งยืนในบางส่วน (หมายเหตุ: คณะผู้วิจัยพิจารณาจาก

ความสอดคล้องที่ปรากฏในนโยบาย แผน ยุทธศาสตร์ และโครงการของอปท . จากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิเป็น

หลัก โดยไม่ได้พิจารณาผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด) 
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 จากการพิจารณาการด าเนินงาน 5 ด้านตามกรอบการพัฒนาเมืองยั่งยืน พบว่า ด้านที่มีความ

สอดคล้องน้อยที่สุด ได้แก่ ด้านความเท่าเทียม และด้านที่มีความสอดคล้องมากที่สุด ได้แก่ ด้านโครงสร้าง

พื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจหลักของอปท.ตามกฎหมาย และหากพิจารณารายตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัดที่พบได้น้อยในนโยบายและแผนของอปท.กลุ่มตัวอย่าง 30 แห่ง คือ การเสริมสร้างความสามารถใน

การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (13.3.1 และ 13.3.2)  (พบการให้ความส าคัญมากขึ้นใน

กลุ่มเทศบาลขนาดใหญ่ เช่น เทศบาลนครนครสวรรค์ และเทศบาลนครอุดรธานี) การบริการขนส่งสาธารณะ 

(11.2.1) การใช้พลังงานทดแทน (7.2.1) สัดส่วนของผู้หญิงด ารงต าแหน่งบริหาร (5.5.1) การสนับสนุนวิถี

ชีวิตและการผลิตที่ยั่งยืน (12.5.1 และ 12.a.1) และความร่วมมือภาครัฐ-เอกชน และประชาสังคมใน

ท้องถิ่น (17.17.1) 

 เช่นเดียวกับแผนในระดับนโยบาย เมื่อพิจารณารายละเอียดของแผนและยุทธศาสตร์ของ อปท. 

พบว่า แนวทางการด าเนินงานส่วนใหญ่ยังขาดความครอบคลุมถึง “คุณลักษณะ” และการระบุหรือให้

ความส าคัญเป็นพิเศษกับ “กลุ่มเป้าหมาย” SDGs  อาทิ ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจของอปท. 

ส่วนใหญ่ยังมุ่งส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได้แบบภาพรวม โดยยังเน้นการส่งเสริมกลุ่มเปราะบางต่าง ๆ หรือ

การส่งเสริมวิถีการด าเนินชีวิตและการผลิตที่ยั่งยืนควบคู่กันไป ในขณะที่ยุทธศาสตร์ด้านความเท่าเทียมส่วน

ใหญ่เน้นการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสจากการจัดสวัสดิการเป็นหลัก โดยไม่ได้เน้นการสร้างความเท่าเทียมด้าน

รายได้จากการสร้างโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร เป็นต้น นอกจากนั้น การวางแผนและการด าเนินงานยัง

เน้นเฉพาะพื้นที่ในขอบเขตเทศบาล โดยไม่ให้ความส าคัญมากนักกับการประสานความเชื่อมโยงและความ

ร่วมมือกับพื้นที่นอกเขต โดยเฉพาะพ้ืนที่ชนบท (Rural and urban interrelated areas) ซึ่งได้รับ

ผลกระทบและ/หรือเป็นต้นทางของปัญหาที่มีลักษณะข้ามเขตแดน (Transboundary issues) เช่น ปัญหา

หมอกควัน และปัญหาภัยพิบัติ แนวทางการด าเนินงานจึงอาจไม่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงในการแก้ไข

ปัญหาได้อย่างยั่งยืน  

 นอกจากตัวชี้วัด SDGs เมืองยั่งยืนตามกรอบโครงการ ยังพบการให้ความส าคัญของยุทธศาสตร์

ในประเด็นพิเศษตามลักษณะของเมือง เช่น การจัดการของเสียอันตราย และการเฝ้าระวังสารเคมีของสถาน

ประกอบการรั่วไหล ในกรณีเมืองอุตสาหกรรม เป็นต้น ซึ่งชี้ให้เห็นความส าคัญของการพัฒนาตัวชี้วัดที่

สอดคล้องกับความต้องการเฉพาะตามบริบทเมือง 
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2.3  บทเรียนจากปฏิบัติการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนในระดับท้องถ่ิน 
ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีพัฒนา 

ปฏิบัติการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับท้องถิ่น หรือ SDGs Localization ของ

โครงการ ฯ ได้ด าเนินการร่วมกับเมืองกรณีศึกษา 3 เมือง จาก 30 เมืองที่ได้ท าการวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์ 

เป็นตัวแทนเมือง 3 ประเภท ได้แก่  

โดยปฏิบัติการขับเคลื่อน SDGs เพ่ือการพัฒนาเมืองยั่งยืนในระดับท้องถิ่น เน้นกระบวนการสร้างความ

ตระหนัก (Awareness raising) และสร้างการสนับสนุน (Advocacy) ในการประยุกต์ใช้ SDGs เพ่ือการพัฒนา

เมืองยั่งยืนในระดับเมือง โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของอปท. และภาคีพัฒนาเมืองในท้องถิ่น 

นั้น ๆ มีเป้าหมายในการน าความเห็นของกลุ่มต่าง ๆ บนฐานวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนผสานเข้าในยุทธศาสตร์

ท้องถิ่น ซึ่งจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการขับเคลื่อน SDGs ในขั้นตอนของการน าไปปฏิบัติ (Implementation) 

และติดตามความก้าวหน้า (Monitoring) ในการด าเนินงานของท้องถิ่น15 (ภาพที่ 2-1) ผลลัพธ์ของปฏิบัติการ

ขับเคลื่อน SDGs ร่วมกับเมืองกรณีศึกษา ประกอบด้วย  

- ความเข้าใจ และการสนับสนุนของผู้บริหาร เจ้าหน้าที่อปท.และภาคีต่อการประยุกต์ใช้ SDGs เพ่ือ

สนับสนุนการพัฒนาเมืองยั่งยืนในท้องถิ่น 

- ผลการประเมินสถานการณ์เมืองตามตัวชี้วัด SDGs เพ่ือการพัฒนาเมืองยั่งยืน เพ่ือสนับสนุน

กระบวนการวางแผนอย่างมีส่วนร่วม 

- แผนในการน า SDGs ไปปฏิบัติในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ภาคีให้ความส าคัญที่สอดคล้องกับบริบทและ

ความต้องการของท้องถิ่น จากความเห็นของภาคส่วนต่าง ๆ (ภาพที่ 2-2, 2-3 และ 2-4) 

                                                           
15 ปฏิบัติการภายใตโ้ครงการฯ เน้นกระบวนการสร้างความตระหนัก และสร้างการสนับสนุน โดยมีผลลพัธ์ส าคัญเป็นแผนการ
ขับเคลื่อน SDGs ส าหรับเมือง และท าการวิเคราะห์แนวทางการบรูณาการแผน SDGs ดังกล่าวเข้ากบัแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เพื่อให้อปท. และภาคสีามารถน าไปด าเนินการในกระบวนการปฏิบตัิและติดตามความกา้วหน้าต่อไป 

เมืองพาณิชยกรรม  
เทศบาลเมืองสระบุรี  

จังหวัดสระบุรี 

เมืองอตุสาหกรรม  
เทศบาลต าบลอ้อมใหญ่  

จังหวัดนครปฐม 

เมืองท่องเที่ยว  
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน  

จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
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ภาพที่ 2-1 กระบวนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับท้องถิ่น (SDGs Localization) 

ทีม่า : ประยุกต์จาก Roadmap for Localizing The SDGs: Implementation and Monitoring at 
Subnational Level (The Global Taskforce of Local and Regional Governments, 2017) 

ปฏิบัติการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับท้องถิ่น ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

และภาคีพัฒนาภายใต้โครงการฯ มีบทเรียนและข้อค้นพบที่ส าคัญ ดังนี้ 

 ยังคงพบความเข้าใจคลาดเคลื่อน หรือความเข้าใจไม่ตรงกันเกี่ยวกับ SDGs ระหว่างเจ้าหน้าที่จาก

ส่วนต่าง ๆ ของอปท. และภาคี ดังนั้น ขั้นตอนที่ส าคัญที่สุดในปฏิบัติการขับเคลื่อน SDGs เพ่ือการพัฒนาเมือง

ยั่งยืนในระดับท้องถิ่น คือ การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ SDGs กับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่อปท. และภาคีพัฒนา 

โดยเฉพาะความเข้าใจต่อ “หลักการส าคัญของวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน” ได้แก่ ความเป็นสากล การบูรณา

การ การน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงระดับพื้นฐาน และการไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง 

 สิ่งที่อปท.และภาคีต้องการการสนับสนุนในการขับเคลื่อน SDGs ในระดับท้องถิ่น นอกจากความ

เข้าใจเกี่ยวกับ SDGs แล้ว ยังต้องการการสนับสนุนข้อมูลสถานการณ์ด าเนินงาน SDGs ในระดับท้องถิ่น 

และ โอกาสในการปรึกษาหารือแนวทางการด าเนินงานระหว่างอปท.และภาคีพัฒนาทั้งในและนอกเมือง 

 ตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อการพัฒนาเมืองยั่งยืน ใน 5 มิติ 35 ตัวชี้วัดนั้น สามารถน ามา

ประยุกต์ใช้ได้กับทั้ง 3 ลักษณะเมือง เนื่องจากตัวชี้วัดเหล่านี้เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะของ “เมืองยั่งยืน” 

ซึ่งสามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้กับเมืองลักษณะต่าง ๆ ความแตกต่างระหว่างเทศบาลกรณีตัวอย่างจะเห็นได้

ชัดในขั้นตอนการก าหนดประเด็นเป้าหมาย ซึ่งจะสะท้อนประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูงของแต่ละลักษณะ

เมือง ประเด็นเป้าหมายเหล่านี้จึงจ าเป็นต้องมึขั้นตอนในการรวบรวมข้อมูลเชิงลึกทั้งข้อมูลตามตัวชี้วัด SDGs 

และข้อมูลในบริบทและความเห็นท้องถิ่น เพ่ือการพัฒนาแนวทางยุทธศาสตร์ รวมถึงตัวชี้วัดที่เหมาะสมต่อไป 

ติดตาม

ความก้าวหน้า 

(Monitoring)

น าไปปฏิบัติ 

(Implementation)

สร้างการ

สนับสนุน 

(Advocacy)

สร้างความ

ตระหนัก 

(Awareness 

raising)
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 แม้ว่า “ตัวชี้วัด” SDGs จะช่วยให้สามารถประเมินผลภาพรวมของสถานการณ์การพัฒนาที่ยั่งยืน

ของเมือง และมีความส าคัญในการสร้างข้อมูลฐานในมิติต่าง ๆ แต่ในขั้นตอนการพัฒนาแนวทางยุทธศาสตร์ 

SDGs ของประเด็นเป้าหมาย สิ่งส าคัญคือ การเน้นแนวทางในการบรรลุ “เป้าประสงค์” ที่สอดคล้องกับ

หลักการวาระการพัฒนาที่ย่ังยืน และบริบทของท้องถิ่น 

 การระบุประเด็นเป้าหมายที่เมืองให้ความส าคัญอาจมีเพียง 3-4 ประเด็นยุทธศาสตร์ แต่แนวทาง

การด าเนินงานจะค านึงถึงความเชื่อมโยงเสมอ จึงสามารถด าเนินงานให้บรรลุหลายเป้าหมายพร้อมกัน หรือ

เชื่อมโยงไปยังเป้าหมายอ่ืน ๆ ภายใต้ยุทธศาสตร์อ่ืน ๆ ได้ 

 การประสาน SDGs เข้ากับกระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ผ่านหลักการ เป้าหมาย 

เป้าประสงค์ และตัวชี้วัดที่มีการบูรณาการ ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในความครอบคลุมและความชัดเจน

ของ “ประเด็น” และ “กลุ่มเป้าหมาย” โดยกระบวนการวางแผนที่ประสาน SDGs จะเปลี่ยนแปลงแนวทาง

และกลไกการด าเนินงาน (Means of Implementation) และเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ (Outputs) ในท้ายที่สุด 

 แนวทางและกลไกการด าเนินงานที่เปลี่ยนไปที่เห็นได้อย่างชัดเจนจากเมืองกรณีศึกษา ได้แก่ 

1) การมีภาคีที่กว้างขึ้น (Partnership) เช่น ความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนผู้ประกอบการ เทศบาล และ

ชุมชนในการลดของเสียอุตสาหกรรม หรือการร่วมสร้างพ้ืนที่สาธารณะในพ้ืนที่หน่วยงานต่าง ๆ ในเมืองพาณิช

ยกรรมที่มีพ้ืนที่จ ากัด 2) เน้นการเสริมสร้างความสามารถของกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนมากขึ้น (Capacity 

building) เช่น การพัฒนาศักยภาพและการมีส่วนร่วมของแรงงานข้ามชาติในประเด็นการจัดการขยะ หรือการ

ส่งเสริมความสามารถของผู้สูงอายุ แทนการจัดการสวัสดิการ 3) ใช้แนวทางบนฐานข้อมูล เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมการจัดการต่าง ๆ มากขึ้น (Technology and innovation) เช่น การใช้เทคโนโลยีการเฝ้าระวัง 

และป้องกันกลุ่มเสี่ยงจากมลพิษ หรือการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนความปลอดภัยและ

การศึกษา เพ่ือลดปัญหาความล าบากในการเข้าถึงพ้ืนที่ และ 4) มีแนวทางการรวบรวมงบประมาณและ

แหล่งทุนที่หลากหลายและโดยการมีส่วนร่วมของภาคีที่มากขึ้น (Financing for development) เช่น การ

ระดมทุนจากเอกชนด้านการศึกษา การมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยวในการสนับสนุนงบประมาณการจัดการ

ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เป็นต้น 

 กระบวนการ Localizing SDGs สามารถประสานเข้ากับกระบวนการวางแผนพัฒนาเมือง 

ที่อปท. มีอยู่ ซึ่งมีกระบวนการและหลักการรองรับอยู่แล้ว ทั้งการมีส่วนร่วมและกระบวนการรับฟังความ

คิดเห็นเพื่อการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น  
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 ในภาพรวมพบว่าผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาล และภาคีพัฒนาเห็นด้วยกับการใช้ SDGs เป็น

เครื่องมือในการวางแผน การด าเนินงาน และการติดตามผลการด าเนินงานของเทศบาล โดยประโยชน์ที่ชัดเจน 

ได้แก่ 1) การรวบรวมข้อมูลและประเมินผลโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลอย่างเป็นระบบ และ

มองเห็นความเชื่อมโยงสู่เป้าหมายการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน และ 2) ช่วยระบุสิ่งที่ควรค านึงถึงหรือควร

ปรับปรุงเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน นอกจากนั้น ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทั้ง 3 เมืองกรณีศึกษา ยังเห็นความ

เป็นไปได้ในการน า SDGs มาประยุกต์ใช้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองด้านต่าง ๆ ที่มีอยู่ เ พ่ือให้เกิดการ 

บูรณาการแผนงานและโครงการของส่วนงานต่าง ๆ  ในเทศบาล รวมถึงการประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน 

และภาคีพัฒนาเมืองอ่ืน ๆ โดยอาจท าเป็นแผนระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว  และในทางกลับกัน 

เทศบาลและภาคีสามารถร่วมพัฒนาตัวชี้วัดตามภูมิสิ่งแวดล้อมและภูมิสังคมของแต่ละเมือง เพ่ือให้เครื่องมือ 

SDGs นี้เป็นประโยชน์สูงสุดในการน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนที่แต่ละเมืองต้องการ 
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ภาพที่ 2-2 การขับเคลื่อน SDGs เพื่อการพัฒนาเมืองยั่งยืน เทศบาลต าบลอ้อมใหญ่ จังหวัดนครปฐม 
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ภาพที ่2-3 การขับเคลื่อน SDGs เพื่อการพัฒนาเมืองยั่งยืน เทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 
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ภาพที่ 2-4 การขับเคลื่อน SDGs เพื่อการพัฒนาเมืองยั่งยืน เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

  



-26- 

2.4    โอกาสและความท้าทายในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีเพ่ือการพัฒนาเมืองยั่งยืน  

 จากข้อค้นพบดังกล่าว สามารถสรุปโอกาสและความท้าทายของการขับเคลื่อน SDGs ในระดับ

นโยบายและระดับท้องถิ่น ได้ดังตารางที่ 2-1  

ตารางท่ี 2-1 โอกาสและความท้าทายในการขับเคลื่อน SDGs เพื่อพัฒนาเมืองย่ังยืน  

โอกาส ความท้าทาย 

ระดับนโยบาย 
- ในภาพรวม ประเทศไทยมีแผนยุทธศาสตร์ในระดับนโยบาย

ที่รองรับ “เป้าประสงค์” และ “ตัวชี้วัด” SDGs ส่วนใหญ่
เพ่ือการพัฒนาเมืองยั่งยืน 

- แผนยุทธศาสตร์ส่วนหนึ่งมีการบูรณาการ SDGs โดยมีความ
สอดคล้องชัดเจน ทั้งด้านเนื้อหาแผนและตัวชี้วัด 

- ตัวชี้วัดที่ 17.17.1 ความร่วมมือภาครัฐ-เอกชน-ประชาสังคม 
เป็นแนวทางการด าเนินงานที่พบชัดเจนในแผนยุทธศาสตร์
ระดับนโยบายส่วนใหญ่ที่สอดคล้องกับวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน  

- มีการมอบหมายหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุนใน
การด าเนินงาน SDGs ในเป้าหมายต่าง ๆ  

- มีระบบติดตามประเมินผลการด าเนินงาน SDGs ในระดับ 
ประเทศ 

 
- แผนยุทธศาสตร์ส่วนหนึ่งมีความไม่ครอบคลุม 

SDGs โดยขาดการระบุ “คุณลักษณะ” และ 
“กลุ่มเป้าหมาย” 

- บางยุทธศาสตร์ระดับนโยบาย ไม่เน้น หรือไม่
สนับสนุนการด าเนินงานโดยท้องถิ่น 

- ขาดการบูรณาการการท างานระหว่าง
หน่วยงานที่ก าหนดไว้เป็นหน่วยงานหลักกับ
หน่วยงานอื่น ๆ ที่มีแผนยุทธศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องในการพัฒนาเมืองยั่งยืน รวมถึงการ
มีส่วนร่วมของภาคส่วนอ่ืนนอกภาครัฐ 

- ขาดระบบการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 
SDGs ที่มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกันใน
ระดับหน่วยงาน ระดับบูรณาการระหว่าง
หน่วยงาน และระดับประเทศ 

ระดับท้องถิ่น 
- ในภาพรวม อปท. มีกรอบพันธกิจประมาณร้อยละ 70 ที่

สอดคล้องกับตัวชี้วัด SDGs เมืองยั่งยืน 
- เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง มีกรอบพันธกิจที่มีความ

เกี่ยวข้องกับ SDGs มากกว่าเทศบาลต าบล อย่างไรก็ตาม ใน
เชิงคุณภาพ แต่ละเทศบาลสามารถด าเนินการตามหลักการ
วาระการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเด็นที่เมืองให้ความส าคัญ จึง
ไม่มีความแตกต่างในทางปฏิบัติระหว่างอปท.ขนาดต่าง ๆ  

 
- ยังคงมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับ 

SDGs ระหว่างเจ้าหน้าที่จากส่วนงานต่าง ๆ 
ของอปท. และภาคี เช่น เป็นการด าเนินงาน
ในความรับผิดชอบของกองที่เกี่ยวกับฝ่าย
สิ่งแวดล้อมเป็นหลัก เป็นการด าเนินงานเพื่อ
บรรลุตัวชี้วัด เป็นต้น 

- อปท. ขาดข้อมูลสถานการณ์การด าเนินงาน
ตาม SDGs และโอกาสในการหารือ 
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โอกาส ความท้าทาย 

- อปท.กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 30 มีนโยบายและยุทธศาสตร์ 
สอดคล้องกับ SDGs เมืองยั่งยืนชัดเจน กระจายอยู่ทั้ง  
3 ประเภทเมือง และร้อยละ 70 มีความสอดคล้องในบาง
ประเด็น 

- ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และภาคีในเมืองกรณีศึกษาส่วนหนึ่ง 
มีแนวคิดหรือแนวทางต่อการพัฒนา หรือการด าเนินงานใน
ปัจจุบันที่สอดคล้องกับหลักการส าคัญของ SDGs  

- ในภาพรวม ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาล และภาคีเห็นด้วย
กับการใช้ SDGs เป็นเครื่องมือในการวางแผน การ
ด าเนินงาน และการติดตามผลการด าเนินงานของเทศบาล  

- กระบวนการ Localizing SDGs สามารถประสานเข้ากับ
กระบวนการวางแผนพัฒนาเมืองที่อปท. มีอยู่ ซึ่งมี
กระบวนการและหลักการรองรับ ทั้งการมีส่วนร่วมและ
กระบวนการรับฟังความคิดเห็น 

การด าเนินงานร่วมกับภาคีต่าง ๆ ทั้งในและ
นอกเมือง 

- อปท. ส่วนใหญ่ยังคงเน้นมิติด้านการจัดการ
โครงสร้างพ้ืนฐาน ในขณะที่ให้ความส าคัญ
น้อยกับมิตด้ิานการส่งเสริมความเท่าเทียม 

- ในรายละเอียดของแผนและยุทธศาสตร์ของ 
อปท. พบว่า แนวทางการด าเนินงานส่วนใหญ่
ยังขาดความครอบคลุมถึง “คุณลักษณะ” และ 
“กลุ่มเป้าหมาย” SDGs  หรือการค านึงถึง
ความต้องการเฉพาะของกลุ่มเปราะบางต่าง ๆ 

- การวางแผนยังเน้นเฉพาะขอบเขตเทศบาล 
โดยไม่ให้ความส าคัญมากนักกับการประสาน
ความเชื่อมโยงและความร่วมมือกับพ้ืนที่
โดยรอบ  

 
 



 

 

 

 

 

 

3. ข้อเสนอเชิงนโยบำย 
แนวทำงขับเคลื่อนเป้ำหมำย 
กำรพัฒนำที่ยั่งยืน 
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
และภำคเีพื่อกำรพัฒนำเมืองยั่งยืนในประเทศ 
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3. ข้อเสนอเชิงนโยบายแนวทางขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคี  

เพื่อการพัฒนาเมืองยั่งยืนในประเทศไทย 

จากข้อค้นพบ และข้อสรุปโอกาสและความท้าทายต่อการการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีเพ่ือการพัฒนาเมืองยั่งยืน ทั้งในระดับนโยบายและระดับท้องถิ่น

ดังกล่าว คณะผู้วิจัยมีข้อเสนอเชิงนโยบายต่อแนวทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีเพ่ือการพัฒนาเมืองยั่งยืนส าหรับประเทศไทย แบ่งเป็นข้อเสนอระดับนโยบาย 

และระดับปฏิบัติการในท้องถิ่น ดังนี้ 

3.1  ข้อเสนอเชิงนโยบายตอ่แนวทางการขับเคลื่อน SDGs เพื่อการพัฒนาเมือง
ยั่งยืนในระดับนโยบาย 

 การขับเคลื่อน SDGs เพื่อการพัฒนาเมืองยั่งยืน ควรเน้นการบูรณาการหน่วยงานและแผน

ยุทธศาสตร์บนฐานประเด็น “การพัฒนาเมืองยั่งยืน” เป็นหลัก ซึ่งการด าเนินงานตามกรอบการพัฒนาเมืองยั่งยืนนั้น 

สามารถแสดงให้เห็นความเกี่ยวข้องของเป้าหมายและหน่วยงานต่าง ๆ  ที่ต่างจากการด าเนินงานแบบแยกส่วน ที่ให้

ความส าคัญกับเป้าหมายใดเป้าหมายหนึ่ง และมีเพียงหน่วยงานหลักรับผิดชอบแต่ละเป้าหมายโดยเฉพาะ (ภาพที่ 3-1) 

ภาพที่ 3-1 SDGs บนฐานประเด็น “การพัฒนาเมืองยั่งยืน” 

  

การพัฒนา 
เมืองยั่งยืน 

โครงสร้างพืน้ฐานเพื่อคุณภาพชวีิต 

การเติบโตและประสทิธิภาพ 
เชิงนิเวศเศรษฐกิจ 

ความยั่งยืนของสิง่แวดล้อม 

ธรรมาภิบาลการบริหาร 
จัดการเมือง 

ความเท่าเทียม 
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นอกจากนั้น ควรท าการวิเคราะห์การด าเนินงานที่ซ้อนทับ หนุนเสริมกัน และประเด็นที่ยัง  

ไม่ครอบคลุมหรือยังคงมีช่องว่างระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละมิติเมืองยั่งยืน เพ่ือส่งเสริมการบูรณา

การการท างานระหว่างหน่วยงานที่ก าหนดไว้เป็นหน่วยงานหลัก หน่วยงานสนับสนุน และหน่วยงานอ่ืน ๆ 

ที่มีแผนยุทธศาสตร์และแผนแม่บทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาเมืองยั่งยืน รวมถึงการส่งเสริมมีส่วนร่วม

ของภาคส่วนนอกภาครัฐ  

 แผนยุทธศาสตร์ระดับนโยบายควรพิจารณาระบุ “คุณลักษณะ” และ “กลุ่มเป้าหมาย” SDGs ให้มี

ความชัดเจนมากขึ้น อาทิ การเข้าถึงบริการของรัฐในราคาที่เหมาะสม และความครอบคลุมความต้องการเฉพาะของ

กลุ่มเปราะบาง เป็นต้น นอกจากนั้น แผนยุทธศาสตร์ในระดับนโยบายควรมี “การวิเคราะห์กลุ่มเปราะบาง” ในแต่

ละประเด็นยุทธศาสตร์ให้เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของแผน เพ่ือให้แน่ใจว่าแผนยุทธศาสตร์มีความครอบคลุม และเกิด

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง (ซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ 

เช่น ผู้สูงอายุ เด็ก ผู้พิการ แรงงานข้ามชาติ คนไร้บ้าน ผู้ไม่มีรายได้ ผู้มีรายได้น้อย) ในการด าเนินการเพ่ือให้บรรลุตาม

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผน การด าเนินงาน และการติดตามประเมินผล  

 แผนยุทธศาสตร์ระดับนโยบาย และแผนแม่บทต่าง ๆ  ควรให้ความส าคัญกับนโยบายเชิงรุกหรือเชิง

ป้องกันในการด าเนินการเพื่อให้บรรลุ SDGs เมืองยั่งยืนมากขึ้น เช่น ในด้านการลดการสูญเสียจากภัยพิบัติ ควรให้

ความส าคัญกับการสร้างความยืดหยุ่นให้กับเมือง และการบูรณาการการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใน

หลักสูตร หรือด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจ ควรให้ความส าคัญกับการจ้างงานผู้ด้อยโอกาสควบคู่กันไป เป็นต้น 

 ควรมีความยืดหยุ่นในการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ระดับนโยบายลงสู่การขับเคลื่อนระดับพื้นที่ ทั้ง

แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาพ้ืนที่เฉพาะ รวมถึงแผนพัฒนาท้องถิ่น อาทิ การค านึงถึงบริบทของ

พ้ืนที่ในแนวทางการด าเนินงาน การสามารถพิจารณาปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดที่มีความเหมาะสมกับพ้ืนที่ โดยยัง

สามารถตอบสนองเป้าประสงค์ท่ีต้องการของแผนและยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ที่วางไว้ เป็นต้น 

 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีพันธกิจในการประสานและสนับสนุนการบริหาร

จัดการ และการให้บริการสาธารณะของอปท. สามารถส่งเสริมการขับเคลื่อน SDGs ในระดับเมืองโดยร่วมกับ

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ใน (1) การพัฒนา “กรอบการด าเนินการวางแผน

พัฒนาท้องถิ่นโดยการประยุกต์ใช้หลักการวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน” หรือบูรณาการหลักการ เป้าประสงค์ 

และตัวชี้วัด SDGs เพ่ือการพัฒนาเมืองยั่งยืนในการก าหนดแนวทาง และตัวชี้วัดเพ่ือเป็นมาตรฐานการ

ด าเนินงานของอปท. (2) สนับสนุนให้พันธกิจของอปท. ครอบคลุมและมีความชัดเจนด้านคุณลักษณะที่

สอดคล้องกับ SDGs เช่น การให้ความส าคัญกับความครอบคลุมทางเพศ อายุ และ ความบกพร่องทางร่างกาย 
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เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้ท้องถิ่นสามารถด าเนินการไปสู่การบรรลุเป้าประสงค์และเป้าหมาย SDGs ในระดับต่าง ๆ 

ต่อไป และ (3) สนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจที่สอดคล้องกับมิติการพัฒนาเมืองยั่งยืนที่ อปท. ควรจะมี

บทบาทหลักมากขึ้น เช่น ด้านการสร้างความตระหนักด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการ

สนับสนุนวิถีชีวิต การผลิต และบริโภคท่ียั่งยืน เป็นต้น 

 หน่วยงานอ่ืน ๆ ในระดับนโยบาย สามารถส่งเสริมการขับเคลื่อน SDGs ในระดับเมืองเช่นกัน 

โดยเฉพาะ (1) การสนับสนุนอปท. เกี่ยวกับข้อมูลฐานในระดับจังหวัดและระดับท้องถิ่น และ (2) การ

สนับสนุนแนวทางการด าเนินงานตามหลักการวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนในมิติการพัฒนาเมืองยั่งยืนต่าง ๆ  

ทั้งทางเทคนิค และทรัพยากร อาทิ ด้านการสาธารณสุข การศึกษา และการส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

 พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน SDGs ที่มีประสิทธิภาพ และมีความ

สอดคล้องกันทั้งในระดับหน่วยงาน ระดับบูรณาการระหว่างหน่วยงาน และระดับประเทศ ซึ่งควรเป็นรูปแบบ

การติดตามประเมินผลที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็น 

ตรวจสอบ และรับทราบข้อมูลอย่างเสมอภาค และสามารถสะท้อนความก้าวหน้าการด าเนินงานของหลายๆ 

ท้องถิ่น ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจต่อไป 

3.2  ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อแนวทางการขับเคลื่อน SDGs เพื่อการพัฒนาเมือง

ยั่งยืนในระดับท้องถิ่น 

คณะผู้วิจัยมีข้อเสนอต่อ “กระบวนการขับเคลื่อน SDGs เพ่ือพัฒนาเมืองยั่งยืนในระดับท้องถิ่น”  

ดังภาพที่ 3-2 และมีข้อเสนอแนะในแต่ละข้ันตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การสร้างความตระหนัก (Awareness raising) ประกอบไปด้วย (1) การสร้างความเข้าใจ

เกี่ยวกับ SDGs กับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และภาคีพัฒนาในท้องถิ่น (2) การรวบรวมประเมินผลข้อมูล “ตัวชี้วัด 

SDGs เมืองยั่งยืน” เพ่ือจัดท าข้อมูลฐานส าหรับเมืองในมิติต่าง ๆ (3) การร่วมวิเคราะห์สถานการณ์จากข้อมูล 

และหารือประเด็นการพัฒนาที่ภาคีให้ความสนใจ และ (4) การร่วมระบุประเด็นเป้าหมายและจัดล าดับ

ความส าคัญ ในบริบทและความต้องการของท้องถิ่น 
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 การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ SDGs กับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ อปท. และภาคีพัฒนา เป็นขั้นตอนที่

ส าคัญที่สุดในปฏิบัติการขับเคลื่อน SDGs เพ่ือการพัฒนาเมืองยั่งยืนในระดับท้องถิ่น โดยเฉพาะความเข้าใจต่อ 

“หลักการส าคัญของวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน” ได้แก่ ความเป็นสากล การบูรณาการ การน าไปสู่การ

เปลี่ยนแปลงระดับพ้ืนฐาน และการไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง และควรมีกระบวนการชี้แจงสร้างความเข้าใจที่

ถูกต้องเกี่ยวกับ SDGs ในการเป็นเครื่องมือสนับสนุนการวางแผน ด าเนินการ และติดตามผลการพัฒนาเมือง

ไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ซ่ึงแต่ละภาคส่วนอาจเหน็ไม่ตรงกันในชว่งแรกของการหารือแลกเปลีย่น 

ภาพที่ 3-2 ข้อเสนอต่อกระบวนการขับเคลื่อน SDGs เพื่อการพัฒนาเมืองยั่งยืนในระดับท้องถิ่น 

  

(1) สร้างความเข้าใจเก่ียวกับ SDGs กับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ 
และภาคีพัฒนาในท้องถิ่น 

(2)  รวบรวมประเมินผลข้อมูล “ตัวชี้วัด SDGs เมืองยั่งยืน” 
เพื่อจัดท าข้อมูลฐานส าหรับเมืองในมิติต่าง ๆ  

 

(4)  ร่วมระบุประเด็นเป้าหมายและจัดล าดับความส าคัญ ใน
บริบทและความต้องการของท้องถิ่น 

(5) ร่วมพัฒนาแนวทางยุทธศาสตร์ SDGs ของประเด็น
เป้าหมาย โดยเน้นการบรรลุ “เป้าประสงค์” ที่สอดคล้องกบั 
“หลักการวาระการพัฒนาที่ยั่งยนื” และ “บริบทท้องถิ่น”  
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(6) ร่วมพัฒนาตัวชี้วัดที่เหมาะสมกับท้องถิ่น ที่ติดตาม
ความก้าวหน้าเป้าประสงคไ์ด้ 
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(3)  เทศบาลและภาคีร่วมวิเคราะห์สถานการณ์จากข้อมูล 
และหารือประเด็นการพัฒนาที่ภาคีให้ความสนใจ 

 

(7) วิเคราะห์การบูรณาการแนวทางยุทธศาสตร์ SDGs กับ
แผนพัฒนาเมือง และแผนอ่ืน ๆ 

(8) ขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานโดยอปท. 
และภาคีพัฒนา และ
ติดตามผลส าเร็จตาม
ตัวชี้วัด 

(9) ติดตามประเมินผล
โดยระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหาร เพื่อ
สนับสนนุการ
ด าเนินงานในระยะ
ต่อไป 
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 กระบวนการรวบรวมประเมินผลข้อมูล การวิเคราะห์สถานการณ์ และการระบุประเด็นเป้าหมาย

ควรให้ความส าคัญกับบริบทและความต้องการของท้องถิ่น โดยเน้นการประสานความเห็นและข้อมูลจากภาคี

พัฒนาในท้องถิ่น เมื่อมีการระบุประเด็นเป้าหมาย ภาคีควรร่วมกันให้ความเห็นต่อ “สาเหตุ” และ “พ้ืนที่

เป้าหมาย” เพ่ือสะท้อนความคิดเห็นและสถานการณ์ที่แท้จริงในท้องถิ่น และควรร่วมกัน “วิเคราะห์กลุ่ม

เปราะบาง” ซึ่งมีความแตกต่างกันไปในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ให้เป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก เพ่ือให้แน่ใจว่า

กระบวนการขับเคลื่อน SDGs มีความครอบคลุม และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะกลุ่ม

เปราะบางของท้องถิ่น  

ขั้นตอนที่ 2 การประยุกต์ใช้ (Adaptation) ประกอบไปด้วย (5) การพัฒนาแนวทางยุทธศาสตร์ SDGs ของ

ประเด็นเป้าหมาย (6) การพัฒนาตัวชี้วัดที่เหมาะสมกับท้องถิ่น และ (7) การวิเคราะห์แนวทางการบูรณาการ

แนวทางยุทธศาสตร์ SDGs กับแผนพัฒนาเมือง และแผนของหน่วยงานอ่ืน ๆ 

 กระบวนการพัฒนาแนวทางยุทธศาสตร์ SDGs ของประเด็นเป้าหมายของเมือง เน้นการบรรลุ 

“เป้าประสงค์” และแนวทางที่สอดคล้องกับ “หลักการวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน” และ “บริบทท้องถิ่น” 

โดยการประยุกต์ใช้ SDGs ในการพัฒนาแนวทางการด าเนินงานสามารถท าได้โดย: 

- พิจารณา “เป้าประสงค์” ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นเป้าหมาย ซึ่งจะช่วยแนะแนวทางและระบุ 

สิ่งที่ควรค านึงถึงเพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักการของวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะ

ความครอบคลุมใน “คุณลักษณะ” และ “กลุ่มเป้าหมาย” SDGs ให้มีความชัดเจนมากขึ้น  

- พิจารณาบริบทของท้องถิ่น รวมถึงความท้าทายและโอกาสต่าง ๆ ในการก าหนดแนวทาง

ด าเนินงาน และความเป็นไปได้ในบทบาทของภาคีพัฒนาต่าง ๆ ในการร่วมด าเนินการ 

- พิจารณาแนวทางการด าเนินงานที่สามารถบูรณาการกับกลไกที่มีอยู่ และสามารถบรรลุหลาย

เป้าหมายพร้อมกัน 

 การประสาน SDGs เข้ากับกระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ผ่านหลักการ เป้าหมาย 

เป้าประสงค์ และตัวชี้วัดที่มีการบูรณาการ ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในความครอบคลุมและความชัดเจนของ 

“ประเด็น” และ “กลุ่มเป้าหมาย” โดยกระบวนการวางแผนที่ประสาน SDGs จะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

แนวทางและกลไกการด าเนินงาน และน าสู่การเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ โดยพบว่ากระบวนการดังกล่าวจะท าให้

เกิดแนวทางการด าเนินงานต่อประเด็นเป้าหมายที่: 1) มีการสร้างภาคีร่วมด าเนินงานที่กว้างขึ้น ซึ่งรวมทั้ง

ภาคีในและนอกอปท . (Partnership) 2) เสริมสร้างความสามารถของกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนมากขึ้ น 

(Capacity building) โดยเฉพาะความครอบคลุมต่อกลุ่มเปราะบางในประเด็นเป้าหมายนั้น ๆ  
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3) ใช้แนวทางบนฐานข้อมูล เทคโนโลยี และนวัตกรรมการจัดการมากขึ้น (Technology and innovation) 

และ 4) มีแหล่งงบประมาณและแหล่งทุนที่หลากหลายและโดยการมีส่วนร่วมของภาคีที่มากขึ้น (Financing 

for development) (ภาพที ่3-3) 

ภาพที่ 3-3  กระบวนการและผลลัพธ์ของการบูรณาการ SDGs และบริบทท้องถิ่นในการพัฒนา 

แนวทางการด าเนินงานในประเด็นเป้าหมายของเมือง 

  

แนวทางการด าเนินงานในประเด็นเป้าหมาย 
ที่บูรณาการ SDGs และบริบทท้องถิ่น 

พิจารณาคุณลักษณะ และ 
กลุ่มเป้าหมาย SDGs ใน

เป้าประสงค์ที่เก่ียวข้องกับ
ประเด็นเป้าหมาย 

พิจารณาความ 

ท้าทายและโอกาส

ต่าง ๆ ในบริบท

ของท้องถิ่น  

พิจารณาแนวทาง

ที่สามารถบูรณา

การกับกลไก และ

เป้าหมายอื่น ๆ 

ของเมือง 

กระบวนการ 

ผลผลิต 

ผลลัพธ์ 

ภาคีร่วมด าเนินงานที่กว้างขึน้  
ซึ่งรวมทั้งภาคีในและนอกอปท.  

(Partnership) 

การเสริมสร้างความสามารถของ
กลุ่มเปราะบางทีช่ัดเจนมากข้ึน 

(Capacity building)  

ใช้แนวทางบนฐานข้อมูล 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

การจัดการมากขึ้น  
(Technology and innovation)  

มีแหล่งงบประมาณที่หลากหลาย
และโดยการมสี่วนร่วม 

ของภาคีที่มากข้ึน  
(Financing for development) 



-34- 

 ภาคีพัฒนาควรร่วมกันก าหนดตัวชี้ วัดในการขับเคลื่อน SDGs ที่เหมาะกับการติดตาม 

การด าเนินงานในบริบทท้องถิ่น และสามารถติดตามความก้าวหน้าเป้าประสงค์ได้ 

 แผนขับเคลื่อน SDGs ในประเด็นเป้าหมายของท้องถิ่น อาจมีการบูรณาการร่วมกับกระบวนการ

วางแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือน าไปบูรณาการกับแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งมียุทธศาสตร์ใกล้เคียงกัน และวิเคราะห์

ความสอดคล้องกับแผนของหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อตรวจสอบแนวทางการสนับสนุนท้องถิ่นในการน าไปปฏิบัติ  

ขั้นตอนที่ 3 การด าเนินงาน (Implementation) ประกอบไปด้วย (8) การขับเคลื่อนการด าเนินงานโดย

อปท. และภาคีพัฒนา และติดตามผลส าเร็จตามตัวชี้วัด 

 การขับเคลื่อน SDGs สามารถด าเนินการผ่านแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งได้บูรณาการแนวทางการ

ด าเนินงานตามหลักการวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน และโดยความร่วมมือกับภาคีพัฒนาทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 

ชุมชนและประชาชน รวมถึงความร่วมมือกับอปท.ข้างเคียง 

ขั้นตอนที่ 4 การติดตามประเมินผล (Monitoring) ประกอบไปด้วย (9) การติดตามประเมินผลโดยระบบ

สารสนเทศเพ่ือการบริหาร เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานในระยะต่อไป 

 การติดตามประเมินผลตามตัวชี้วัด SDGs ของท้องถิ่นที่ได้ร่วมกันก าหนด และเพ่ือให้การ

ด าเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบ ควรมีการบูรณาการข้อมูลการด าเนินงานเข้ากับระบบสารสนเทศเพื่อการ

บริหาร และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ของอปท. ส าหรับการสนับสนุนการตัดสินใจการด าเนินงาน  

 ผลของการติดตามประเมินผล จะท าให้ได้ข้อมูลฐานตามตัวชี้วัด SDGs ส าหรับเมืองในมิติ 

ต่าง ๆ ที่เป็นปัจจุบัน และสามารถน าไปสื่อสารกับภาคีพัฒนาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือร่วมกันปรับปรุง

แนวทางการด าเนินงานเพ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะต่อไป 
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กล่าวโดยสรุป จากการสังเคราะห์ผลการวิจัยแนวทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  

(Sustainable Development Goals: SDGs) โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และภาคีเพ่ือการพัฒนา

เมืองยั่งยืน คณะผู้วิจัยพบว่า เมืองทุกประเภทและทุกขนาดสามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนได้ โดย

การเน้นด าเนินงานใน “ประเด็นเป้าหมาย” ที่มีความส าคัญในบริบทของเมือง และเน้นการด าเนินงานโดย 

“พิจารณาความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมาย” หรือการมุ่งบรรลุหลายเป้าหมายพร้อมกัน ซ่ึงประเด็นเป้าหมาย

และแนวทางการด าเนินงานนี้จะมีความแตกต่างกันไปตามบริบท หรือประเภทเมืองอุตสาหกรรม เมืองพาณิชกรรม 

และเมืองท่องเที่ยว ซึ่งส่งผลต่อประเภทและบทบาทของภาคีพัฒนาที่แตกต่างกัน  

นอกจากนั้น ยังพบว่าเมืองทุกเมืองมีกระบวนการวางแผนพัฒนาที่สอดคล้องรองรับกระบวนการ

ขับเคลื่อน SDGs อยู่แล้ว รวมถึงพบว่ามีผู้บริหาร เจ้าหน้าที่อปท. และภาคีพัฒนาที่มีแนวคิดการด าเนินงานตาม

หลักการ SDGs ในหลายเมือง อย่างไรก็ตาม ข้อจ ากัดส าคัญในการขับเคลื่อน SDGs ในระดับท้องถิ่นที่พบ คือ 

การขาดความเข้าใจที่ตรงกันในหลักการวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน  การขาดข้อมูลสถานการณ์ SDGs ในระดับ

ท้องถิ่นเพ่ือใช้สนับสนุนการวางแผน และการขาดโอกาสในการปรึกษาหารือแนวทางการด าเนินงานระหว่าง

อปท.และภาคีพัฒนาทั้งในและนอกเมือง  

การขับเคลื่อนการด าเนินงาน SDGs เพ่ือการพัฒนาเมืองยั่งยืนในระดับท้องถิ่น หรือ Localizing 

SDGs จึงควรเน้นการสร้างความเข้าใจ และการประสาน SDGs เข้ากับบริบทท้องถิ่น หรือการใช้ SDGs เป็น

เครื่องมือในกระบวนการวางแผนพัฒนาที่เมืองมีอยู่ โดยเน้นความครอบคลุมของคุณลักษณะที่สร้าง 

การพัฒนาที่ยั่งยืน และความครอบคลุมของกลุ่มเปราะบาง รวมถึงการสร้างโอกาสในการปรึกษาหารือแนว

ทางการด าเนินงานระหว่างอปท. และภาคี ซึ่งจะก่อให้เกิดผลลัพธ์ในแนวทางและกลไกการด าเนินงานการ

พัฒนาที่ยั่งยืนที่สอดคล้องกับบริบท การขับเคลื่อน SDGs เพ่ือการพัฒนาเมืองยั่งยืนในระดับท้องถิ่น จึงเป็น

กระบวนการในการบูรณาการความคิดเห็นต่อสถานการณ์ และการสร้างแนวทางในการแก้ปัญหาและ

พัฒนาร่วมกันบนฐานหลักการการพัฒนาที่ยั่งยืน และความคิดริเริ่มของภาคี เพ่ือให้ SDGs ตอบสนองต่อ

ท้องถิ่น และน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งส าหรับเมือง และประเทศ 

 



 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก 
ตำรำงตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย SDG 

เพื่อกำรพัฒนำเมืองยั่งยืน 



 



องค์ประกอบ เป้าประสงค์ ขอ้เสนอตัวชีว้ัด SDGs เมอืงยัง่ยืน
เมอืงท าได้ดี ต่อ

ยอดต่อได้
เมอืงมศัีกยภาพ

บรรลุ SDG
เมอืงยังไมไ่ด้

ด าเนินการ SDG
เป้าหมาย ปี 

2573
เกณฑ์มาตรฐาน/วิธีการวัดผล ที่มาของขอ้มลูส าหรับเทศบาล

2.1 ยุติความหวิโหยและสร้างหลักประกันใหท้กุคน
โดยเฉพาะ ที่ยากจนและอยูใ่นภาวะเปราะบางอัน
รวมถึงทารก ได้เข้าถึงอาหาร ที่ปลอดภยั มีโภชนาการ
 และเพียงพอตลอดทั้งป ีภายในป ี2573

2.1.1 ร้อยละของประชากรในทอ้งถิน่ที่มีภาวะทุพโภชนาการ ต่อ
จ านวนประชากรทั้งหมด จ าแนกตามช่วงอาย ุ(ภาวะทพุ
โภชนาการ: อ้วน เต้ีย ผอม โดยเฉพาะเด็ก 0-5 ป ีและ 6-14 ป)ี < 20 % 20-25% > 25 % 0%

Prevalence of undernourishment (% population)
 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (อ้างอิง : สถานการณ์
ประเทศ  25% / สถานการณ์โลก 23% : FAO 2019)

ส านกังานการปฐมศึกษา / ส านกังาน
สาธารณสุขจังหวดั

4.1 สร้างหลักประกันวา่เด็กชายและเด็กหญิงทกุคน
ส าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ที่มีคุณภาพ เทา่เทยีม และไม่มีค่าใช้จ่าย นาไปสู่
ผลลัพธท์างการเรียนที่มีประสิทธผิล ภายในป ี2573

4.1.1 ร้อยละของเด็กและเยาวชนในทอ้งถิน่ ในระดับชัน้ ป.6 และ
 ม.3 ต่อจ านวนเด็กและเยาวชนทั้งหมด ที่มีความสามารถตาม
เกณฑ์ขัน้ต่ าเปน็อย่างนอ้ย ใน (1) ด้านการอ่าน และ (2) ด้าน
คณิตศาสตร์

> 95 % 90 - 95% < 90 % 100%

จปฐ.  = คนอาย1ุ5-60 ป ีเต็ม อ่าน เขียน
ภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่ายได้
ทกุคน (อ้างอิง : ค่าเปา้หมาย จปฐ. กรมการพัฒนาชุมชน
 กระทรวงมหาดไทย / สถานการณ์ประเทศ 90-95% 
กระทรวงศึกษาธกิาร )

ส านกังานสถิติจังหวดั

6.1 บรรลุเปา้หมายการใหท้กุคนเข้าถึงน้ าด่ืมที่
ปลอดภยัและมีราคาที่สามารถซ้ือหาได้ ภายในป ี2573

6.1.1 ร้อยละของของครัวเรือนในทอ้งถิน่ที่ได้รับบริการน้ าดื่มที่
ปลอดภยั และมีราคาที่สามารถซ้ือหาได้ ต่อจ านวนครัวเรือน
ทั้งหมด (ปริมาณน้ าด่ืมที่ปลอดภยัขัน้ต่ า 5 ลิตร/คน/วนั) > 99 % 99 - 95% < 95 % 100%

Population using at least basic drinking water 
services (%) / Population using safely managed 
water services (%) (อ้างอิง : ค่าเปา้หมาย จปฐ. 
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย)

ส านกังานสถิติจังหวดั/การประปา
ส่วนภมูิภาค

6.2 บรรลุเปา้หมายการใหท้กุคนเข้าถึงสุขอนามัยที่
พอเพียงและเปน็ธรรมและยุติการขับถ่ายในที่โล่ง โดย
ใหค้วามสนใจเปน็พิเศษต่อความต้องการของผู้หญิง 
เด็กหญิงและกลุ่มที่อยูใ่ต้สถานการณ์ ที่เปราะบาง 
ภายในป ี2573

6.2.1 ร้อยละของครัวเรือนในทอ้งถิน่ที่มีส้วมที่ถูกสุขลักษณะ ต่อ
จ านวนครัวเรือนทั้งหมด โดยเฉพาะครัวเรือนที่อยูใ่นสถานการณ์
เปราะบาง เช่น ชุมชนแออัด > 99 % 99 - 95% < 95 % 100%

Population using at least basic sanitation 
services (%) JMP-WHO+UNICEF (2019) (อ้างอิง : ค่า
เปา้หมาย จปฐ. กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย)

ส านกังานสถิติจังหวดั

7.1 สร้างหลักประกันวา่มีการเข้าถึงการบริการ
พลังงานสมัยใหม่ ในราคาที่สามารถซ้ือหาได้ และ
เชือ่ถือได้ ภายในป ี2573

7.1.1 ร้อยละของครัวเรือนในทอ้งถิน่ที่เขา้ถึงไฟฟ้าหรือพลังงาน
ทางเลือกอ่ืน ๆ ที่เชือ่ถือได้ ในราคาที่สามารถซ้ือหาได้ ต่อจ านวน
ครัวเรือนทั้งหมด

> 99 % 99 - 95% < 95 % 100%

Access to electricity (% population) SE4All (2019)
 (อ้างอิง : กระทรวงพลังงาน)

การไฟฟ้าส่วนภมูิภาค

9.c การเพิ่มการเข้าถึงเทคโนโลยีด้านข้อมูลและการ
ส่ือสาร และพยายามที่จะจัดใหม้ีการเข้าถึง
อินเตอร์เนต็โดยถ้วนหนา้และในราคาที่สามารถจ่าย
ได้ส าหรับประเทศพัฒนานอ้ยที่สุดภายใน ป ี2563

9.c.1 ร้อยละของครัวเรือนในทอ้งถิน่ที่มีการเชือ่มต่ออินเตอร์เน็ต
ต่อจ านวนครัวเรือนทั้งหมด และ/หรือ ร้อยละของพื้นที่เมืองที่
สามารถเข้าถึงสัญญาณเชือ่มต่ออินเทอร์เนต็แบบไร้สาย (Wi-Fi) 
สาธารณะ ต่อพื้นที่เมืองทั้งหมด (รวมคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เนต 
โทรศัพทม์ือถือ)

> 70 % 65 - 70% < 65 % 100%

Population using the internet (%) / Mobile 
broadband subscriptions (per 100 inhabitants) 
ITU (2019) (อ้างอิง : ค่าเฉล่ียประเทศ 67% ส านกังาน
สถิติแหง่ชาติ 2561)

ส านกังานสถิติจังหวดั

11.2 จัดใหม้ีการเข้าถึงระบบคมนาคมขนส่งที่ยัง่ยืน 
เข้าถึงได้ ปลอดภยั ในราคาที่สามารถจ่ายได้ สาหรับ
ทกุคน พัฒนาความปลอดภยัทางถนน โดยการขยาย
การขนส่งสาธารณะ และค านงึเปน็พิเศษถึงกลุ่มคนที่
อยูใ่นสถานการณ์ที่เปราะบาง ผู้หญิง เด็ก ผู้มีความ
บกพร่องทางร่างกาย และผู้สูงอายุ ภายในป ี2573

11.2.1 ร้อยละของระยะทางถนนในทอ้งถิน่ที่มีบริการขนส่ง
สาธารณะ (ทุกประเภท) และเส้นทางจักรยาน ที่สามารถเข้าถึง
ได้และมีส่ิงอ านวยความสะดวกที่เอือ้ต่อผู้หญิง เด็ก ผู้มีความ
บกพร่องทางร่างกาย และผู้สูงอายุ ต่อระยะทางถนนทั้งหมด > 60 % 50-60% < 50 % 75%

กระทรวงคมนาคม (อ้างอิง : ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่งของไทยระยะ 20 ป ี(พ.ศ. 2560-2579) 
กระทรวงคมนาคม)

เทศบาล

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือคุณภาพชวีิต (Basic Infrastructure for Quality of Life)

1. สาธารณูปโภค-สาธารณูปการ
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11.1 สร้างหลักประกันวา่จะมีการเข้าถึงที่อยูอ่าศัย
และการบริการพื้นฐานที่พอเพียง ปลอดภยั และใน
ราคาที่สามารถจ่ายได้ และยกระดับชุมชนแออัด 
ภายในป ี2573

11.1.1 ร้อยละของครัวเรือนที่มคีวามมัน่คงในที่อยูอ่าศัย และ 
บา้นมีสภาพคงทนถาวร ต่อครัวเรือนทั้งหมด (มีความมัน่คงทาง
สิทธทิี่อยูอ่าศัย และความมัน่คงทางสภาพแวดล้อม) 100% - < 100% 100%

(อ้างอิง : ค่าเปา้หมาย จปฐ. กรมการพัฒนาชุมชน 
กระทรวงมหาดไทย)

ส านกังานสถิติจังหวดั

11.7 จัดใหม้ีการเข้าถึงพื้นที่สาธารณะสีเขียว ที่
ปลอดภยัครอบคลุมและเข้าถึงได้ โดยถ้วนหนา้ 
โดยเฉพาะผู้หญิง เด็ก คนชรา และผู้มีความบกพร่อง
ทางร่างกาย ภายในป ี2573

11.7.1 ร้อยละของ พ้ืนที่สาธารณะ (สถานที่ที่ใช้ประโยชน์
สาธารณะส าหรับทกุคน) ที่มีการดูแลด้านความปลอดภยั และมี
การออกแบบเพื่ออ านวยความสะดวกต่อคนทกุกลุ่ม (universal 
design) ต่อพื้นที่เมืองทั้งหมด

> 25 20 - 25 % < 20% 25%

(อ้างอิง : เปา้หมายจากแนวทางการจัดการพื้นที่สีเขียว
ยัง่ยืน (สผ. 2562)

เทศบาล

3.6 ลดจ านวนการตายและบาดเจ็บจากอุบติัเหตุทาง
ถนนทั่วโลกลงคร่ึงหนึง่ ภายในป ี2563

3.6.1 อัตราส่วนผู้เสียชวีิตจากอุบัติเหตุทางถนนในทอ้งถิน่ ต่อ
ประชากร 100,000 คน < 5.0 ต่อ 

100,000 ประชากร
5.0 - 8.0 ต่อ 

100,000 ประชากร
> 8.0 ต่อ 

100,000 ประชากร
5 ต่อ 100,000

 ประชากร

(อ้างอิง : Traffic deaths rate (per 100,000 
population)  3.2 WHO 2019/ ค่าเฉล่ียของประเทศ 5 
ต่อแสนประชากร ส านกังานสถิติแหง่ชาติ)

กระทรวงคมนาคม

16.1 ลดความรุนแรงทกุรูปแบบและอัตราการตายที่
เกีย่วข้องในทกุแหง่ใหล้ดลงอย่างมีนยัส าคัญ

16.1.1 อัตราส่วนประชากรที่ได้รับความรุนแรงทางร่างกาย 
จิตใจ หรือทางเพศ ต่อประชากร 100,000 คน หรือ จ านวน
ผู้เสียหายจากคดีอาญาที่ท าใหเ้กิดการบาดเจ็บ เสียชีวติ หรือเสีย
ทรัพย์สินในทอ้งถิน่ ในช่วง 1 ปทีี่ผ่านมา (จ าแนกตามเพศและช่วง
อายุ หากสามารถจ าแนก)

ลดลงจากปฐีาน - เพิ่มขึน้จากปฐีาน
ลดลงไม่นอ้ย
กวา่ 75 % 
จากปฐีาน

เปรียบเทยีบปฐีาน - คณะผู้วจิัย / WHO (ค่าเฉล่ียของ
ประเทศ 105 ต่อ 100,000 ประชากร สศช. 2561)

สถานตี ารวจ /ส านกังานสถิติจังหวดั

6.3 ยกระดับคุณภาพน้ า โดยลดมลพิษ ขจัดการทิ้ง
ขยะและลดการปล่อยสารเคมีและวสัดุอันตราย ลด
สัดส่วนน้ าเสียที่ไม่ผ่านกระบวนการลงคร่ึงหนึง่ และ
เพิ่มการน ากลับมาใช้ใหม่ทั่วโลก ภายในป ี2573

6.3.2 ร้อยละของจ านวนแหล่งน้ าผิวดินสาธารณะในและ
โดยรอบท้องถ่ิน (เช่น ทะเล, ทะเลสาบ, แม่น้ า, คลอง, สระน้ า) ที่
มีคุณภาพน้ าได้มาตรฐานตามประเภทการใช้ประโยชนแ์หล่งน้ าผิว
ดิน ต่อจ านวนแหล่งน้ าทั้งหมด (คุณภาพน้ าอยูใ่นเกณฑ์ดี WQI = 
71-90)

> 80% 75 - 80 % < 75 % 80%

มาตรฐานคุณภาพน้ าแหล่งน้ าผิวดิน (ประกาศ
คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแหง่ชาติ ฉ.8 พ.ศ.2537) 
(อ้างอิง : คุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดินอยูใ่น
เกณฑ์ดีร้อยละ 80 แผนจัดการส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 
2560-2564)

ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมจังหวดั

7.2 เพิ่มสัดส่วนของพลังงานทดแทนในการ
ผสมผสานการใช้พลังงานของโลก ภายในป ี2573

7.2.1 ร้อยละของการใชพ้ลังงานทดแทนในทอ้งถิน่ ต่อการใช้
พลังงานขัน้สุดทา้ยทั้งหมด (พลังงานทดแทน ประกอบด้วย 
พลังงานหมุนเวยีน (เช่น พลังงานแสงอาทติย์ ลม น้ า ชีวมวล ก๊าซ
ธรรมชาติ ความร้อนใต้พิภพ น้ าขึน้น้ าลง และคล่ืน) เชือ้เพลิง
ชีวภาพ และพลังงานทดแทนอืน่ ๆ ที่ใช้ทดแทนปโิตรเลียม)

>15% 10-15 % < 10% 25.00%

Share of renewable energy in total final energy 
consumption (%) - World Bank (2019) (อ้างอิง : 
สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนของประเทศ 15.48% 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนรัุกษ์พลังงาน 2561)

กระทรวงพลังงาน

11.4 เสริมความพยายามที่จะปกปอ้งและคุ้มครอง
มรดกทางวฒันธรรมและทางธรรมชาติของโลก

11.4.1 ร้อยละของงบประมาณของทอ้งถิน่ในแผนงานและ
โครงการด้านการสงวน การปอ้งกัน และการอนรัุกษ์มรดกทาง
วัฒนธรรมและมรดกทางธรรมชาติ ต่องบประมาณทั้งหมดของ
ทอ้งถิน่

เพิ่มขึน้จากปฐีาน ลดลงจากปฐีาน
เพิ่มขึน้ไม่นอ้ย
กวา่ 50 % 
จากปฐีาน

เปรียบเทยีบปฐีาน เทศบาล

ด้านความยัง่ยืนของสิง่แวดล้อม (Environmental Sustainability)

2. การใชป้ระโยชน์ที่ดิน

3. ความปลอดภยั

4. คุณภาพทรัพยากรสิง่แวดล้อม

santila
Text Box
ผ - 2



องค์ประกอบ เป้าประสงค์ ขอ้เสนอตัวชีว้ัด SDGs เมอืงยัง่ยืน
เมอืงท าได้ดี ต่อ

ยอดต่อได้
เมอืงมศัีกยภาพ

บรรลุ SDG
เมอืงยังไมไ่ด้

ด าเนินการ SDG
เป้าหมาย ปี 

2573
เกณฑ์มาตรฐาน/วิธีการวัดผล ที่มาของขอ้มลูส าหรับเทศบาล

6.3 ยกระดับคุณภาพน้ า โดยลดมลพิษ ขจัดการทิ้ง
ขยะและลดการปล่อยสารเคมีและวสัดุอันตราย ลด
สัดส่วนน้ าเสียที่ไม่ผ่านกระบวนการลงคร่ึงหนึง่ และ
เพิ่มการน ากลับมาใช้ใหม่ทั่วโลก ภายในป ี2573

6.3.1 ร้อยละของปริมาณน้ าเสียที่ได้รับการบ าบดัอย่างปลอดภยั 
และร้อยละของปริมาณน้ าเสียที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ ต่อ
ปริมาณน้ าเสียทั้งหมด > 50% 25.0 - 50% < 25.0% 50%

 ลดสัดส่วนน้ าเสียที่ไม่ผ่านกระบวนการลงคร่ึงหนึง่ และ
เพิ่มการน ากลับมาใช้ใหม่ - เปา้หมาย SDG

อจน./เทศบาล

11.6.1 ร้อยละของปริมาณขยะมลูฝอยในทอ้งถิน่ที่มีการจัดเก็บ
และก าจัดอย่างถูกหลักสุขาภบิาล ต่อปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมด > 75% 70-75% < 70% 100%

เปา้หมายแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ
ประเทศ (2559-2564)  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

ทสจ. /เทศบาล

11.6.2 จ านวนวนัใน 1 ป ีที่ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5 และ 
PM10) ในทอ้งถิน่อยูใ่นเกณฑ์มาตรฐาน

> 75% 70-75% < 70% 100%

ดัชนคุีณภาพอากาศ (Air Quality Index : AQI) 
มาตรฐานจากประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแหง่ชาติ
 และยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ ๒๐ ป ีและแผน
จัดการมลพิษ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ทสจ.

11.5.1 อัตราส่วนผู้เสียชีวติ ผู้สูญหาย และผู้ได้รับผลกระทบจาก
ภยัพิบัติในทอ้งถิน่ ต่อประชากร 100,000 คน (จ าแนกตามเพศ 
กลุ่มรายได้ และความบกพร่องทางร่างกาย หากสามารถจ าแนก) ลดลงจากปฐีาน เพิ่มขึน้จากปฐีาน

ลดลงจากปี
ฐานไม่นอ้ยกวา่

 75 %

เปรียบเทยีบปฐีาน คณะผู้วจิัย ปภ จังหวดั

11.5.2 มลูค่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจในทอ้งถิน่อัน
เนือ่งมาจากภยัพิบติัต่าง ๆ (อาท ิอัคคีภยั วาตภยั อุทกภยั ภยัแล้ง)
  รวมทั้งจากความเสียหายที่เกิดกับโครงสร้างพื้นฐานและการ
บริการขัน้พื้นฐานที่ส าคัญ

ลดลงจากปฐีาน เพิ่มขึน้จากปฐีาน
ลดลงจากปี

ฐานไม่นอ้ยกวา่
 75 %

เปรียบเทยีบปฐีาน คณะผู้วจิัย ปภ จังหวดั

11.b ภายในป ี2563 เพิ่มจ านวนเมืองและ
กระบวนการต้ังถิน่ฐานของมนษุย์ที่เลือกใช้และ
ด าเนนิการตามนโยบายและแผนที่บรูณาการ เพื่อ
น าไปสู่ความครอบคลุม ความมีประสิทธภิาพการใช้
ทรัพยากร การลดผลกระทบและปรับตัวต่อการ
เปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ มีภมูิต้านทางต่อภยั
พิบติั และใหพ้ัฒนาและด าเนนิการตามการบริหาร
ความเส่ียงจากภยัพิบติัแบบองค์รวมในทกุระดับ ให้
เปน็ไปตามกรอบการด าเนนิงานเซนไดเพื่อการลด
ความเส่ียงจากภยัพิบติั พ.ศ. 2558 – 2573

11.b.2 ร้อยละของงบประมาณของทอ้งถิน่และการสนบัสนนุจาก
ภาคส่วนต่าง ๆ ในด้านการลดความเสีย่งจากภยัพิบัติ ต่อ
งบประมาณทั้งหมด

> 10 % 5 - 10 % < 5 %
เพิ่มขึน้ไม่นอ้ย

กวา่ 10 %

เปรียบเทยีบปฐีาน คณะผู้วจิัย เทศบาล

11.6 ลดผลกระทบทางลบของเมืองต่อส่ิงแวดล้อม
ต่อหวัประชากร โดยรวมถึงการใหค้วามสนใจเปน็
พิเศษต่อคุณภาพอากาศและการจัดการของเสียของ
เทศบาลและอืน่ ๆ ภายในป ี2573

5. การจัดการมลพิษ

11.5 ลดจ านวนการตายและจ านวนคนที่ได้รับ
ผลกระทบ และลดการสูญเสียโดยตรงทางเศรษฐกิจที่
เกีย่วกับผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศของโลกที่
เกิดจากภยัพิบติั ซ่ึงรวมถึงภยัพิบติัที่เกีย่วกับน้ า โดย
มุง่เปา้ปกปอ้งคนจนและคนที่อยูใ่นสถานการณ์ที่
เปราะบาง ภายในป ี2573

6. การรับมอืภยัพิบัติ
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13.3.1 ร้อยละของสถานศึกษาทกุระดับในทอ้งถิน่ที่มีหลักสูตร
หรือกิจกรรมสร้างความตระหนักและความรู้เรื่องการ
เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ การปรับตัว การลดผลกระทบ 
และการเตือนภยัล่วงหนา้ ต่อจ านวนสถานศึกษาทั้งหมด

>50% 30-50% <30% 100%

เปรียบเทยีบปฐีาน คณะผู้วจิัย เทศบาล/สถานศึกษาในพื้นที/่
กระทรวงศึกษาฯ

13.3.2 จ านวนโครงการหรือกิจกรรมการสร้างความตระหนัก
และความรู้เรื่องการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ การปรับตัว 
และการลดผลกระทบ ใหก้ับภาคส่วนต่าง ๆ ในทอ้งถิน่ รวมถึง
การมีระบบเตือนภยัล่วงหนา้ที่ได้รับการปฏบิติัอย่างต่อเนือ่งและ
ครอบคลุมทกุความเส่ียงของทอ้งถิน่

มี ไม่มี
มี และได้รับ
การปฏบิติั

อย่างต่อเนือ่ง

เปรียบเทยีบปฐีาน คณะผู้วจิัย เทศบาล/สถานศึกษาในพื้นที/่
กระทรวงศึกษาฯ

ด้านการเติบโตและประสิทธิภาพ
เชงินิเวศเศรษฐกิจ (Productivity 8.3 ส่งเสริมนโยบายที่มุง่การพัฒนาที่สนบัสนนุ

กิจกรรมที่มีผลิตภาพ การสร้างงานที่สมควร ความ
เปน็ผู้ประกอบการ ความสร้างสรรค์และนวตักรรม 
และส่งเสริมการเกิดและการเติบโตของวสิาหกิจราย
ย่อย ขนาดเล็ก และขนาดกลาง ซ่ึงรวมถึงผ่าน
ทางการเข้าถึงบริการทางการเงิน

8.3.1 อัตราการเติบโตของผู้ประกอบการและการจ้างงานนอก
ภาคการเกษตรในทอ้งถิน่ (รวมถึงผู้ประกอบการร้านค้า วสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดเล็ก  และวสิาหกิจชุมชน)

เพิ่มขึน้ 3% เพิ่มขึน้ 1-3% ไม่เพิ่มขึน้หรือลดลง เพิ่มขึน้ 10%

คณะผู้วจิัย (อ้างอิง : สถานการณ์ประเทศ ประมาณ 3% 
ต่อป)ี

ส านกังานสถิติจังหวดั/เทศบาล

8.5 บรรลุการจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และการมี
งานที่สมควรส าหรับหญิงและชายทกุคน รวมถึง
เยาวชนและผู้มีภาวะทพุพลภาพ และใหม้ีการจ่ายที่
เทา่เทยีมสาหรับงานที่มีคุณค่าเทา่เทยีมกัน ภายในป ี
2573

8.5.2 ร้อยละของหนว่ยงานและสถานประกอบการในทอ้งถิน่ที่มี
การจ้างงานผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ ต่อจ านวนหนว่ยงานและ
สถานประกอบการที่จดทะเบยีนทั้งหมดในทอ้งถิน่ >90% 80-90% <80% 100%

คณะผู้วจิัย (อ้างอิง : สถานการณ์ประเทศ ทั้งการจ้างงาน
และส่งเงินสมทบ)

ส านกังานสถิติจังหวดั/เทศบาล

8.9 ภายในป ี2573 ออกนโยบายและน าไปปฏบิติั
เพื่อส่งเสริมการทอ่งเที่ยวที่ยัง่ยืนสร้างงานและ
ส่งเสริมวฒันธรรมและผลิตภณัฑ์ทอ้งถิน่

8.9.1 (ตัวชีว้ัดทางเลือกส าหรับเมอืงท่องเที่ยว) อัตราการเติบโต
ของรายได้ จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของท้องถ่ิน (รวมถึง
จากการทอ่งเที่ยวโดยชุมชน) > 5%  4 -5 % < 4 % เติบโต 10 %

คณะผู้วจิัย (อ้างอิง : สถานการณ์ประเทศ เติบโต
ประมาณ 4-5%)

ส านกังานสถิติจังหวดั

12.5 ลดการผลิตของเสียโดยการปอ้งกัน การลด 
การแปรรูปเพื่อน ากลับมาใช้ใหม่ และการนามาใช้ซ้ า
 ภายในป ี2573

12.5.1 ร้อยละของวัสดุที่ถูกน ากลับมาใชใ้หมใ่นทอ้งถิน่ (รวมถึง
จากการด าเนนิงานในรูปแบบเศรษฐกิจหมุนเวยีน หากมี)

> 35% 30-35% < 30 % > 30%

แผนการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 2560-2564 ได้
ก าหนดเปา้หมายใหม้ีอัตราการน ากลับมาใช้ประโยชน ์
(Recycle) ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 30 ของปริมาณขยะมูล
ฝอยทั่วประเทศ (ปจัจุบนัค่าเฉล่ียประเทศ 34%)

เทศบาล/ทสจ.

12.7 ส่งเสริมแนวปฏบิติัด้านการจัดซ้ือจัดจ้างภาค
สาธารณะที่ยัง่ยืน ตามนโยบายและการใหล้าดับ
ความส าคัญของประเทศ

12.7.1 ร้อยละของรายการ หรือค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือจัดจ้าง
สินค้าและบริการที่เป็นมติรกับสิง่แวดล้อมของหนว่ยงานใน
เทศบาล ต่อปริมาณการจัดซ้ือจัดจ้างสินค้าและบริการทั้งหมด 
ในช่วง 1 ปทีี่ผ่านมา

>10% 5-10 % < 5% 10%

เปรียบเทยีบปฐีาน  คณะผู้วจิัย (อ้างอิง : ข้อมูลการจัดซ้ือ
จัดจ้างและบริการที่เปน็มิตรกับส่ิงแวดล้อม 
http://gp.pcd.go.th/)

เทศบาล 

7. การจ้างงาน

13.3 พัฒนาการศึกษา การสร้างความตระหนกัรู้ 
และขีดความสามารถของมนษุย์และของสถาบนัใน
เร่ืองการลดปญัหาการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ 
การปรับตัว การลดผลกระทบ และการเตือนภยั
ล่วงหนา้

8. วิถีการด าเนินชวีิตและการผลิต
ที่ยัง่ยืน
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12.a สนบัสนนุประเทศกาลังพัฒนาในการเสริมความ
แข็งแกร่งของขีดความสามารถด้านวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่จะขับเคล่ือนไปสู่รูปแบบการผลิตและ
การบริโภคที่ยัง่ยืนยิง่ขึน้

12.a.1 ร้อยละของจ านวนหนว่ยงาน และสถานประกอบการใน
ทอ้งถิน่ที่ได้รับการรับรองการด าเนินงานที่เป็นมติรกับ
สิง่แวดล้อม (เช่น สถานประกอบการที่ได้รับสิทธบิตัรสีเขียว 
โรงงานที่ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว หรือมาตรฐานด้าน
ส่ิงแวดล้อม) ต่อจ านวนสถานประกอบการทั้งหมด

>20 % 5-10% <5% 20%

คณะผู้วจิัย เทศบาล 

1.1 ภายในป ี2573 ขจัดความยากจนขัน้รุนแรง
ทั้งหมด ซ่ึงในปจัจุบนัวดัจากคนที่มีค่าใช้จ่ายดารงชีพ
รายวนัต่ ากวา่ $1.25 ต่อวนั

1.1.1 ร้อยละของจ านวนประชากรในทอ้งถิน่ที่ได้รับบตัร
สวสัดิการแหง่รัฐ ต่อจ านวนประชากรทั้งหมด หรือร้อยละผู้มีงาน
ท าในทอ้งถิน่ที่ครองชีพด้วยรายได้ต่ ากว่า 60 บาทต่อวัน ต่อ
จ านวนผู้มีงานท าทั้งหมด

0 - 5 % 5 - 10 % > 10 % 0%

สัดส่วนคนจนเฉล่ียประเทศไทย 8.6% (สศช. 2561) กระทรวงแรงงาน

8.5 บรรลุการจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และการมี
งานที่สมควรสาหรับหญิงและชายทกุคน รวมถึง
เยาวชนและผู้มีภาวะทพุพลภาพ และใหม้ีการจ่ายที่
เทา่เทยีมสาหรับงานที่มีคุณค่าเทา่เทยีมกัน ภายในป ี
2573

8.5.1 รายได้เฉลีย่ต่อชัว่โมง ของผู้มีงานท าในทอ้งถิน่ จ าแนก
ตามอาชีพ เพศ อายุ และความบกพร่องของร่างกาย (เทา่ที่
สามารถจ าแนกได้) > 30 บาท ต่อ

ชัว่โมง
20-30 บาทต่อ

ชัว่โมง
< 20 บาทต่อชัว่โมง

40 บาทต่อ
ชัว่โมง

ค่าเฉล่ียประเทศไทย ค่าเฉล่ียทั่วประเทศ คือ 321.50 ต่อ 
วนั (คิด 8 ชัว่โมงต่อวนั) - ที่มา: 
ธนาคารแหง่ประเทศไทย / ส านกังาน
สถิติแหง่ชาติ

10. ความเท่าเทียมหญิงชาย 5.5 สร้างหลักประกันวา่ผู้หญิงจะมีส่วนร่วมอย่าง
เต็มที่และมีประสิทธผิลและมีโอกาสที่เทา่เทยีมในการ
เปน็ผู้นาในทกุระดับของการตัดสินใจในทางการเมือง 
เศรษฐกิจ และภาคสาธารณะ

5.5.1 ร้อยละของจ านวนผู้หญิงที่ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร สมาชิก
สภา กรรมการบริหารองค์กรชุมชนต่าง ๆ และผู้น าชุมชนใน
ทอ้งถิน่ ต่อจ านวนผู้ด ารงต าแหนง่ทั้งหมด >30 % 15-30 % < 15 % 30%

คณะผู้วจิัย (อ้างอิง : ค่าเฉล่ียทั่วโลก 15%) เทศบาล

11. การมสี่วนร่วม

11.3 ยกระดับการพัฒนาเมืองและขีดความสามารถ
ใหค้รอบคลุมและยัง่ยืน เพื่อการวางแผนและการ
บริหารจัดการการต้ังถิน่ฐานของมนษุย์อย่างมีส่วน
ร่วม บรูณาการและยัง่ยืนในทกุประเทศ ภายในป ี
2573

11.3.2 การมสี่วนร่วม (ในการแสดงความคิดเหน็-ร่วมวางแผน-
ด าเนนิงาน-ติดตามผล) และความครอบคลุมของกลุม่ประชากรที่
เข้าร่วมในการวางแผนพัฒนาและบริหารจัดการเมือง (ทั้งผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียโดยตรงและโดยอ้อม รวมถึงกลุ่มเปราะบางต่าง ๆ)

มีระดับการมีส่วน
ร่วม 4 ด้าน และมี
ประชาชนเข้าร่วม

ทกุกลุ่ม

มีระดับการมีส่วน
ร่วม 3 ด้าน และมี
ประชาชนเข้าร่วม
มากกวา่ 2 กลุ่ม

มีระดับการมีส่วน
ร่วม 2 ด้าน และมี
ประชาชนเข้าร่วม
นอ้ยกวา่ 2 กลุ่ม

มีการมีส่วน
ร่วมทั้ง 4 ด้าน

 ทกุกลุ่ม

ระดับการมีส่วนร่วม/ ดัชนคีวามก้าวหนา้ของมนษุย์  (HAI
 )   ดัชนคุีณภาพชีวติคนไทย  (กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมัน่คงของมนษุย์)

เทศบาล

12. ความโปร่งใส

16.6.1 กระบวนการใชจ้่ายเงินของท้องถ่ินที่โปร่งใส  
ประกอบด้วย มีคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง มีการเปดิเผยข้อมูล มี
การรับและตอบสนองต่อข้อร้องเรียน

มีกระบวนการใช้
จ่ายเงินของทอ้งถิน่

  3 ด้าน

มีกระบวนการใช้
จ่ายเงินของทอ้งถิน่

  2 ด้าน

มีกระบวนการใช้
จ่ายเงินของทอ้งถิน่

  1 ด้าน

มีกระบวนการ
ใช้จ่ายเงินของ
ทอ้งถิน่  3 ด้าน

คณะผู้วจิัย เทศบาล

13. ประสิทธิภาพ

16.6.2 ระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้ใชบ้ริการ
สาธารณะในท้องถ่ิน ในด้านต่าง ๆ

> 95 % 90-95% < 90 % 100%

(อ้างอิง : ผลการส ารวจระดับประเทศ ความพึงพอใจต่อ
การบริการสาธารณะที่รัฐและทอ้งถิน่จัดใหป้ระชาชน = 
93.1% (ความเชือ่มัน่ต่อสถาบนัต่างๆ และความพึงพอใจ
ต่อการบริการสาธารณะ พ.ศ. 2560 สถาบนัพระปกเกล้า
 2561)

เทศบาล
16.6 พัฒนาสถาบนัที่มีประสิทธผิล มีความรับผิดรับ
ชอบ และโปร่งใสในทกุระดับ

9. ความเท่าเทียมด้านรายได้

ด้านความเท่าเทียมและการนับรวมทุกกลุม่คน (Equity and Social Inclusion)

ด้านธรรมาภบิาลการบริหารจัดการเมอืง (Governance)
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องค์ประกอบ เป้าประสงค์ ขอ้เสนอตัวชีว้ัด SDGs เมอืงยัง่ยืน
เมอืงท าได้ดี ต่อ

ยอดต่อได้
เมอืงมศัีกยภาพ

บรรลุ SDG
เมอืงยังไมไ่ด้

ด าเนินการ SDG
เป้าหมาย ปี 

2573
เกณฑ์มาตรฐาน/วิธีการวัดผล ที่มาของขอ้มลูส าหรับเทศบาล

14. หุ้นส่วนความร่วมมอื

17.17 สนบัสนนุและส่งเสริมหุ้นส่วนความร่วมมือ
ระหวา่งภาครัฐ ภาครัฐ-ภาคเอกชน และประชาสังคม
 โดยสร้างบนประสบการณ์และกลยุทธด้์านทรัพยากร
ของหุ้นส่วน

17.17.1 จ านวน ประเภท และงบประมาณในแผนงานและ
โครงการด้านความร่วมมอืภาครัฐ-เอกชน และประชาสังคมใน
ทอ้งถิน่ เพิ่มขึน้> 10% ต่อปี

เพิ่มขึน้ 5-10% 
ต่อปี

เพิ่มขึน้ <5% ต่อปี
เพิ่มขึน้ >10%

 ต่อปี

เปรียบเทยีบปฐีาน คณะผู้วจิัย เทศบาล

15. ขอ้มลูและการติดตามผล

17.18 ยกระดับการสนบัสนนุด้านการเสริมสร้างขีด
ความสามารถใหก้ับประเทศก าลังพัฒนา รวมถึง
ประเทศพัฒนานอ้ยที่สุดและรัฐก าลังพัฒนาที่เปน็
เกาะขนาดเล็ก ใหเ้พิ่มการมีอยูข่องข้อมูลทมีีคุณภาพ
 ทนัเวลาและเชือ่ถือได้ ที่จ าแนกตามรายได้ เพศ อายุ 
เชือ้ชาติพันธุ์ สถานะการอพยพ ความพิการ ต าแหนง่
ทางภมูิศาสตร์ และคุณลักษณะอืน่ๆ ที่เกีย่วข้อง
ตามบริทบของประเทศ ภายในป ี2563

17.18.1 มรีะบบรวบรวมและจัดเก็บขอ้มลูที่มคุีณภาพ ทันเวลา
 และเชือ่ถือได้ ที่จ าแนกตามลักษณะประชากร (เช่น รายได้ เพศ 
อายุ ชาติพันธุ์ ความบกพร่องของร่างกาย) และต าแหนง่ทาง
ภมูิศาสตร์ และคุณลักษณะอืน่ ๆ ที่จ าเปน็ของทอ้งถิน่ในการ
สนบัสนนุการตัดสินใจเชิงนโยบายในการวางแผนพัฒนาและ
บริหารจัดการเมือง มี ไม่มี

มีมีระบบ
รวบรวมและ

จัดเก็บข้อมูลที่
มีคุณภาพ 

ทนัเวลา และ
เชือ่ถือได้ที่ใช้
ในการวางแผน
และตัดสินใจ

เปรียบเทยีบปฐีาน คณะผู้วจิัย เทศบาล
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แนวทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน

โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีเพื่อการพัฒนาเมืองยั่งยืน

สำ�หรับประเทศไทย

ข้อเสนอเชิงนโยบาย

Policy Recommendations for Localizing SDGs by Local Authorities and 
Development Partners for Sustainable Urban Development

โครงการแนวทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน�
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีเพื่อการพัฒนาเมืองยั่งยืนในประเทศไทย

ดำ�เนินงานโดยสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
ภายใต้การสนับสนุนจาก

สำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์�วิจัยและนวัตกรรม�(สกสว.)


