
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
  

  

   

 

 

 

 
สนับสนุนโดย 

 

 ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 
(สสส.) โดย ส ำนักสนับสนุนสขุภำวะชุมชน (ส ำนัก ๓) 

 ศูนย์สนับสนุนวิชำกำรเพื่อกำรจัดกำรเครือข่ำยภำค
ภำคเหนือตอนบน (ลำ้นนำ) 

 ศูนย์สนับสนุนวิชำกำรเพื่อกำรจัดกำรเครือข่ำยภำค
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 ศูนย์สนับสนุนวิชำกำรเพื่อกำรจัดกำรเครือข่ำยภำค
กลำงตะวันตก 

 ศูนย์สนับสนุนวิชำกำรเพื่อกำรจัดกำรเครือข่ำยภำคใต้
ตอนบน 

 ศูนย์สนับสนุนวิชำกำรเฉพำะประเด็นกำรควบคุมกำร
บริโภคยำสูบโดยเอำพื้นที่เปน็ตัวตัง้ 

 แผนงำนส่งเสริมกำรพัฒนำระบบเพื่อสขุภำวะของ
เกษตรกรและควำมเข้มแข็งของชุมชนและสังคม 

 ศูนย์สนับสนุนวิชำกำรเพื่อกำรขับเคลื่อนเฉพำะ
ประเด็นกำรควบคุมกำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
และลดอุบตัิเหตุจรำจรโดยใชพ้ืน้ที่เป็นฐำน 

 ศูนยพ์ัฒนำชุมชนท้องถิ่นเพือ่กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม
และรณรงค ์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนำระบบสุขภำพชุมชน (ศวช.) 
คณะพยำบำลศำสตร ์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

   และ  เครือข่ำยร่วมสร้ำงชุมชนท้องถิ่นน่ำอยู ่

แนวทำงกำรส ำรวจงำนและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่น 
ที่สนับสนุนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน  

 

 



ก 
 

 ค ำน ำ 

  
 การขับเคลื่อนเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่น มีจุดประสงค์หลักเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ท้องถิ่นให้สามารถจัดการตนเองอย่างยั่งยืนด้วยการน าใช้ทุนทางสังคมและศักยภาพของชุมชน ร่วมแก้ไข
ปัญหาและด าเนินงานและกิจกรรมที่สอดคล้องต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่อีกทั้งสามารถ
ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กรภาคีเครือข่ายท้ังภายในและภายนอกเข้ามีส่วนร่วม ตลอดการ
ท างานที่ผ่านมา ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)ภายใต้การด าเนินงานของ
ส านักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (ส านัก ๓)  มุ่งสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการ
พัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้ ๔ หลักการคือ ๑) การใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง ๒) การค านึงถึงสุขภาพในทุกนโยบาย ๓) 
การสร้างการมีส่วนร่วมและ ๔)การสร้างความเป็นเจ้าของ เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงทิศทางการท างานของ
ชุมชนท้องถิ่นที่สามารถตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals–
SDGs) ในระดับสากล จึงมีความส าคัญอย่างยิ่งที่พื้นที่ต้นแบบของเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่น 
ได้แก่ ศูนย์จัดการเครือข่ายสุขภาวะชุมชน (ศจค.)  ศูนย์ประสานงานเครือข่ายเฉพาะประเด็นและจัดการ
เรียนรู้ (ศปง.และว่าที่ศปง.) ศูนย์เรียนรู้เฉพาะประเด็น (ศรร.และว่าที่ศรร.)  รวมทั้งมหาวิชชาลัยและ
อปท.เครือข่าย จะต้องร่วมน าเสนอรูปธรรมการด าเนินงานของแต่ละพื้นที่  เพื่อเปิดโอกาสให้อปท.
เครือข่ายและผู้ที่สนใจได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อจุดประกายความคิดที่สามารถน าไปสู่การปฏิบัติของ
ต่อยอด ขยายงานและกิจกรรม ขยายวงกว้างจนครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาค 

ดังนั้นจึงได้มีการจัดท าคู่มือนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการถอดบทเรียนงานและกิจกรรมของชุมชน

ท้องถิ่นที่สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยแบ่งเป็น ๓ ปฏิบัติการ ได้แก่  ปฏิบัติการที่ ๑ การ

ส ารวจงานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นที่สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  ปฏิบัติการที่ ๒ การ

จัดล าดับเรื่องเด่นงานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นที่สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  และ 

ปฏิบัติการที่ ๓ การถอดบทเรียนงานและกิจกรรมเรื่องเด่น  ผู้จัดท าหวังว่าคู่มือฉบับนี้ จะช่วยให้
นักวิชาการสามารถสรุปข้อมูลเรื่องเด่นของพื้นท่ี และร่วมออกแบบการน าเสนอรูปธรรมการด าเนินงานที่
มีอัตลักษณ์ สามารถสะท้อนภาพเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับชุมชนท้องถิ่นได้อย่างครบถ้วนและ
ครอบคลุม 

 
 

ขนิษฐา นันทบุตร และคณะ 
                                                                                กรกฎาคม    ๒๕๖๑ 
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 สารบัญ  

 

 หน้า 
ค าน า ก 
สารบัญ ข 
สารบัญตาราง ค 
   
ปฏิบัตกิารที่ ๑ 
 

การส ารวจงานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นที่สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยนื 

๑ 

ปฏิบัติการที่ ๒ 
 

การจัดล าดับเรื่องเด่นงานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นท่ีสนับสนุนเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน 

ข 
 

ปฏิบัตกิารที่ ๓ 
 

การถอดบทเรียนงานและกิจกรรมเรื่องเด่น  ๑๙๓ 

ภาคผนวก  ๑๙๔ 
 ภาคผนวก ก ๗ คุณลักษณะการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น ๑๙๕ 
   

 

  



ค 

 

สารบัญตาราง  
 หน้า 
  
ตารางปฏิบัติการที่ ๑.๑ วิเคราะห์เป้าหมายที่ ๑:ยุติความยากจน ยุติความยากจนทุกรปูแบบในทุกพ้ืนที่ ๓ 

ตารางปฏิบัติการที่ ๑.๒ วิเคราะห์เป้าหมายที่ ๒: ยุติความหิวโหย บรรลคุวามมั่นคงทางอาหาร ปรับปรงุ
โภชนาการ และสนบัสนุนการท าเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน  

๑๗ 
 

ตารางปฏิบัติการที่ ๑.๓ วิเคราะห์เป้าหมายที่ ๓: สร้างหลักประกนัใหค้นมีชวีิตท่ีมีคุณภาพ และส่งเสริม
สุขภาวะท่ีดีของคนทุกเพศทุกวยั 

๒๙ 

ตารางปฏิบัติการที่ ๑.๔ วิเคราะห์เป้าหมายที่ ๔ : สร้างหลักประกันให้การศึกษามีคณุภาพอย่างเท่าเทียม
และครอบคลมุ และส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับทุกคน 

๔๙ 

ตารางปฏิบัติการที่ ๑.๕ วิเคราะห์เป้าหมายที่ ๕ : บรรลคุวามเท่าเทียมระหว่างเพศและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่สตรแีละเด็กหญิง 

๕๙ 

ตารางปฏิบัติการที่ ๑.๖ วิเคราะห์เป้าหมายที่ ๖ : สร้างหลักประกนัใหม้ีน้ าใช้ และมีการบริหารจดัการน้ า
และการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืนส าหรบัทุกคน 

๖๗ 

ตารางปฏิบัติการที่ ๑.๗ วิเคราะห์เป้าหมายที่ ๗ : สร้างหลักประกันให้ทุกคนสามารถเขา้ถึงพลังงาน
สมัยใหม่ในราคาที่ย่อมเยา และยั่งยืน  

๘๕ 

ตารางปฏิบัติการที่ ๑.๘ วิเคราะห์เป้าหมายที่ ๘: ส่งเสรมิการเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิท่ียั่งยืน และ
ครอบคลุมและการจ้างงานเต็มอัตรา และงานท่ีมีคณุค่าส าหรบัทุกคน 

๙๑ 

ตารางปฏิบัติการที่ ๑.๙ วิเคราะห์เป้าหมายที่ ๙ : สร้างโครงสร้างพืน้ฐานท่ีมคีวามต้านทานและยืดหยุ่น
ต่อการเปลี่ยนแปลง ส่งเสรมิการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน 
และส่งเสริมนวัตกรรม 

๑๐๔ 

ตารางปฏิบัติการที่ ๑.๑๐ วิเคราะห์เป้าหมายที่ ๑๐: ลดความไม่เท่าเทียมทั้งภายในประเทศและระหว่าง
ประเทศ 

๑๑๒  
 

ตารางปฏิบัติการที่ ๑.๑๑ วิเคราะห์เป้าหมายที่ ๑๑ : ท าให้เมือง และการตั้งถิ่นฐานของมนษุย์มคีวาม
ปลอดภัยความต้านทาน และยดืหยุ่นตอ่การเปลี่ยนแปลงอย่างครอบคลมุ และ
ยั่งยืน 

๑๑๙  

ตารางปฏิบัติการที่ ๑.๑๒ วิเคราะห์เป้าหมายที่ ๑๒ : สร้างหลักประกันใหม้ีแบบแผนการบริโภคและการ
ผลิตที่ยั่งยืน  

๑๓๓ 

ตารางปฏิบัติการที่ ๑.๑๓ วิเคราะห์เป้าหมายที่ ๑๓ : ด าเนินการอย่างเร่งดว่นเพือ่ต่อสู้กบัสภาวะการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศและผลกระทบ 

๑๔๘ 

ตารางปฏิบัติการที่ ๑.๑๔ วิเคราะห์เป้าหมายที่ ๑๔ : อนุรักษ์และใชม้หาสมุทร ทะเลและทรัพยากรทาง
ทะเล อื่นๆอย่างยั่งยนืเพื่อการพฒันาท่ียั่งยืน  

๑๕๖  

ตารางปฏิบัติการที่ ๑.๑๕ วิเคราะห์เป้าหมายที่ ๑๕ : ปกปอ้ง ฟ้ืนฟู และส่งเสริมการใช้ระบบนเิวศนบ์นบก
อย่างยั่งยนืการบริหารจัดการปา่ไม้ที่ยั่งยืนการตอ่ต้านการแปรสภาพเปน็
ทะเลทราย หยุดยั้งการเสื่อมโทรมของดินและฟื้นฟูสภาพดินและหยุดยัง้การ
สูญเสียความหลากหลายทางชวีภาพ 

๑๖๓ 



ง 

 

สารบัญตาราง  
 หน้า 
  
ตารางปฏิบัติการที่ ๑.๑๖ วิเคราะห์เป้าหมายที่ ๑๖ : สนับสนุนสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมส าหรบัการ

พัฒนาท่ียั่งยืน จัดให้มีการเข้าถึงความยุติธรรมส าหรบัทุกคน และสร้างสถาบัน
ที่มีประสิทธิภาพ มีความรบัผิดชอบและมีความครอบคลมุในทกุระดับ 

๑๗๖ 

ตารางปฏิบัติการที่ ๒.๑ สรุปการจดัล าดบัเรือ่งเด่นตามเป้าหมายการพัฒนาท่ียัง่ยืน ๑๘๐ 

 



๑ 

 

ปฏิบัติการที่ ๑ 
 

การส ารวจงานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นที่สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 

๑. แนวคิดหลักการ 
 

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals–SDGs) เป็นเป้าหมายที่ถูก
พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาของโลกในปี พ.ศ.๒๕๕๘ ที่องค์การสหประชาชาติก าหนดต่อเนื่อง
จากเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ(Millennium Development Goals-MDGs) ที่สิ้นสุดลงเม่ือ
เดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ ซึ่งประเทศไทยใช้เป็นกรอบในการก าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศเช่นกัน เพ่ือ
สอบทานงานและกิจกรรมของเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นว่ามีความสอดคล้องและสามารถตอบ
โจทย์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่มีการก าหนดเป้าหมาย เป้าประสงค์และตัวชีว้ัดการพฒันาระดับสากล
หรือไม่น้ัน จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นจะต้องท าการส ารวจสถานะของ
งานและกิจกรรมในพ้ืนท่ีของตนเองว่ามีการด าเนินงาน ก าลังด าเนินการ หรือยังไม่มีการด าเนินงานมาก
น้อยเท่าไหร่ และด าเนินงานโดยใคร อย่างไร เพ่ือให้มีความมั่นใจและสามารถยืนยันว่าสิ่งที่ตนเองก าลัง
ด าเนินงานมีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของโลก 

ดังน้ันการสอบทานงานและกจิกรรมของชุมชนท้องถิ่นจากเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) จาก
จ านวน ๑๖ ใน ๑๗ เป้าหมาย ซึ่งมีความสอดคล้องกับการด าเนินงานของเครือข่ายร่วมสรา้งชุมชนท้องถิ่น
(ยกเว้นเน่ืองจากเป้าหมายท่ี ๑๗ เป็นเป้าหมายระดับประเทศ)  จะช่วยให้นักวิชาการเกิดกระบวนการคิด 
วิเคราะห์ และค้นหาเรื่องเด่นของพื้นที่เพื่อน าไปสู่การจัดล าดับและการถอดบทเรียนงานและกิจกรรมเด่น
ของพื้นที่ในปฏิบัติการถัดไป 

 
๒. วัตถุประสงค ์ 

๒.๑ เพื่อให้นักวิชาการสอบทานงานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นจากเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน (SDG) จ านวน ๑๖ ใน ๑๗ เป้าหมาย 

๒.๒  เพื่อให้นักวิชาการมีแนวทางคิด วิเคราะห์ และค้นหาเรื่องเด่นที่มีการด าเนินงานในพื้นที่ของ
แต่ละเป้าหมาย 

๓. วิธีการด าเนินการ  
๓.๑ ให้นักวิชาการแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม ตามบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบหรือประสบการณ์

การท างาน โดยก าหนดดังน้ี 
๑) ผู้ที่มีประสบการณ์ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  ท าการสอบทานข้อมูลตาม

เป้าหมายกลุ่มที่ ๑ ได้แก่ เป้าหมายที่ ๖ ๑๒ ๑๓ และ๑๔ 
๒) ผู้ที่มีประสบการณ์ด้านเศรษฐกิจและความมั่นคง ท าการสอบทานข้อมูลตาม

เป้าหมายกลุ่มที่ ๒ ได้แก่ เป้าหมายที่ ๗ ๘ ๙ ๑๐ และ๑๑ 
๓) ผู้ที่มีประสบการณ์ด้านคน สังคม การศึกษาและยุติธรรม ท าการสอบทาน

ข้อมูลตามเป้าหมายกลุ่มที่ ๓ ได้แก่ เป้าหมายที่ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ และ๑๖ 
๓.๒ จากนั้นให้แต่ละคนท าความเข้าใจเนื้อหารายเป้าหมาย และรายละเอียดแต่ละเป้าประสงค์

และตัวชี้วัด  



๒ 

 

๓.๓ ใหร้ะบุสถานะของการด าเนินงานและระบุโครงการของ อปท./ ทุนทางสังคม/ แหล่งเรียนรู้ที่
ด าเนินการในพื้นที่ตามงานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นที่สนับสนุนตัวชี้วัด โดยใช้ตาราง
ปฏิบัติการที่ ๑-๑๖ 

๓.๔ ให้นักวิชาการประเมินเพื่อคัดเลือกเรื่องเด่นของโครงการของ อปท./ ทุนทางสังคม/ แหล่ง
เรียนรู้จากงานและกิจกรรมที่ตอบต่อตัวชี้วัดและเป้าประสงค์ของแต่ละเป้าหมายการพัฒนา
ที่ย่ังยืน 
 

๔. ผลผลิต ผลลัพธ์ท่ีต้องการ 
๔.๑ ข้อมูลสถานะของงานและกิจกรรมของพื้นที่ทั้ง ๑๖ เป้าหมาย 
๔.๒ เรื่องเด่นท่ีมีการด าเนินงานในพื้นที่ของแต่ละเป้าหมาย 



๑ 

 

   

 
(ร่าง) แบบส ารวจงานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นที่สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

(Sustainable Development Goals- SDGs) 
 

ค าช้ีแจง  
๑. แบบส ารวจนีจ้ัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อ 
 ๑.๑  ส ารวจงานและกิจกรรมของชุมชนทอ้งถิ่นที่สอดคล้อง กับเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน(SDGs) 

๑.๒  เพื่อวิเคราะห์ และน าใช้ขอ้มูล เพื่อสนบัสนุนรปูธรรมการพัฒนางาน กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วน ในเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนทอ้งถิ่นน่าอยู่ ที่เชื่อมโยงกับ
เป้าหมายการพฒันาท่ียั่งยนื(SDGs) 

 
๒. องค์ประกอบของแบบส ารวจ ประกอบด้วย เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน ๑๖ ข้อ ได้แก ่

เป้าหมายที่ ๑ ยุตคิวามยากจนในทุกรปูแบบ ทุกที่ 
เป้าหมายที่ ๒ ยุตคิวามหวิโหย บรรลุเป้าความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการที่ดีขึ้น และส่งเสรมิเกษตรกรรมยั่งยืน 
เป้าหมายที่ ๓ ท าให้แน่ใจถึงการมีสุขภาวะในการด ารงชีวิต และส่งเสรมิความเป็นอยู่ที่ดี ของทุกคนในทุกช่วงอาย ุ
เป้าหมายที่ ๔ ท าให้แน่ใจถึงการได้รบัการศึกษาท่ีได้คุณภาพอย่างเทา่เทียมและท่ัวถึง และส่งเสรมิโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน 
เป้าหมายที่ ๕ บรรลุถึงความเท่าเทียมทางเพศ และเสริมสร้างพลังให้แก่สตรแีละเด็กหญิงทุกคน 
เป้าหมายที่ ๖ ท าให้แน่ใจว่าเรื่องน้ าและการสขุาภิบาลไดร้ับการจัดการอย่างยั่งยืน และมีสภาพพร้อมใช้ส าหรับทุกคน                   
เป้าหมายที่ ๗ ท าให้แน่ใจว่าทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานที่ทันสมัย ยั่งยืน เชือ่ถือได้ ตามก าลังซือ้ของตน 
เป้าหมายที่ ๘ ส่งเสรมิการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ียัง่ยืนและท่ัวถึงใหเ้ปน็ไปอย่างยั่งยืน  ส่งเสริมศักยภาพการมีงานท าและการจ้างงานเต็มที่ และงานท่ีมีคุณค่าส าหรบั

ทุกคน 
เป้าหมายที่ ๙  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการปรบัตัวให้เป็นอุตสาหกรรมอย่างยั่งยนืและทั่วถึง และสนบัสนุนนวัตกรรม 
เป้าหมายที่ ๑๐ ลดความเหลือ่มล้ าท้ังภายในและระหว่างประเทศ 
เป้าหมายที่ ๑๑ ท าให้เมอืงและการต้ังถิ่นฐานของมนษุยม์ีความปลอดภัย ท่ัวถงึ พร้อมรบัการเปลีย่นแปลงและยั่งยืน 
เป้าหมายที่ ๑๒ ท าให้แน่ใจถึงการมีแบบแผนการผลิตและการบริโภคที่ยัง่ยืน 



๒ 

 

เป้าหมายที่ ๑๓ ด าเนินการอย่างเร่งดว่นเพือ่ต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูอิากาศและผลกระทบที่เกิดขึน้ 
เป้าหมายที่ ๑๔ อนุรักษ์และใชป้ระโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลส าหรับการพฒันาท่ียั่งยนื ให้เป็นไปอย่างยั่งยนื 
เป้าหมายที่ ๑๕ พิทักษ์ บูรณะ และสง่เสริมการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยนืของระบบนเิวศบนบก จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้กับการแปรสภาพเป็นทะเลทราย หยุดยั้งและฟื้นฟู 

ความเสือ่มโทรมของที่ดนิ และหยุดยัง้ การสูญเสยีความหลากหลายทางชีวภาพ 
เป้าหมายที่ ๑๖ ส่งเสรมิใหส้ังคมมีความเป็นปกติสุข ไม่แบ่งแยก เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน มีการเข้าถึงความยุติธรรมโดยถ้วนหน้า และสร้างใหเ้กิดสถาบัน 

อันเป็นที่พ่ึงของส่วนรวม มปีระสิทธิผล และเป็นที่ยอมรบัในทุกระดับ 
โดยแต่ละเป้าหมาย จะมีรายละเอียดของเป้าประสงค์ย่อย และตัวชี้วัด ซึ่งมี งาน กิจกรรมของชุมชนท้องถ่ินทีม่ีความสอดคลอ้ง และสนบัสนุนเป้าหมายการพัฒนา

ที่ยั่งยืน ดังรายละเอยีดในแบบส ารวจนี้   
๓. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ประเมินตนเอง จากแบบส ารวจ งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่น ที่สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาท่ี

ยั่งยืน  แล้วเติมเครื่องหมาย  ในช่องสถานะการด าเนินงาน ได้แก่ ด าเนินการแล้ว  มีแผนด าเนินการ และ ยังไม่ด าเนินการ พร้อมระบุเหตุผลที่ยังไม่ด าเนินการและ โครงการ
ของอปท. ทุนทางสังคม หรือ แหล่งเรียนรู้ ที่ด าเนินงานและกิจกรรมนั้น ๆ ในพื้นที่ของท่าน 

 
 

 

ชื่อ อปท. …………………………………. ต าบล ……………………... อ าเภอ ……………………… จังหวัด ………………… 
 
สถานะการเป็นเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ 
  (๑)ศูนย์จัดการเครือข่ายสุขภาวะชุมชน 
  

  (๒)ศูนย์ประสานงานเครือขา่ยเฉพาะประเด็น  (๒.๑)การควบคุมการบริโภคยาสูบ  (๒.๔)การสง่เสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน    

   (๒.๒)การดูแลผู้สงูอายุ                            (๒.๕)การขบัเคลื่อนเกษตรกรรมยัง่ยืน สู่อาหารเพื่อสุขภาวะ 

   (๒.๓)การควบคุมการบริโภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์และลดอุบัติเหตุจราจร 

   

  (๓)ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาเฉพาะประเด็น  (๓.๑)การดูแลเด็กปฐมวยั 

   

  (๔)องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเครอืข่าย 

หมายเหตุ  เมื่อตอบแบบส ารวจเรียบรอ้ยและครบถ้วน กรุณาส่งคืนข้อมูลที่ ศูนย์สนับสนนุวิชาการภาค (ศวภ.) 



๓ 

 

ตารางปฏิบัติการที่ ๑.๑ วิเคราะห์เป้าหมายที่ ๑: ยุติความยากจน ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกพ้ืนที่ 
ประกอบด้วย ๗ เป้าประสงค์ ๑๒ ตัวชี้วัด 

ค าชี้แจง : ให้ตรวจสอบงานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นที่สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  แล้วเติมเครื่องหมาย  ในช่องสถานะการด าเนินงาน
ในพ้ืนที่ พร้อมระบุทุนทางสังคม หรือแหล่งเรียนรู้ทีด่ าเนินงานและกิจกรรมนั้นๆ 

 

เป้าหมายที่ ๑ 
งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นท่ีสนับสนุน

ตัวชี้วัด 

สถานะการด าเนินการในพื้นที ่
โครงการของ อปท./ ทุนทางสงัคม/ 

แหล่งเรยีนรู้ที่ด าเนินการ 
ด าเนิน 
การ
แล้ว 

มีแผน
ด าเนินการ 

ยังไม่
ด าเนินการ 

หากไม่ด าเนินการ 
ระบุเหตุผล 

เป้าประสงค์ที ่๑.๑ ภายในปี ๒๕๗๓ ยุตคิวามยากจนขั้นรุนแรงทั้งหมด ซึ่งในปัจจุบันวดั
จากคนที่มีค่าใช้จ่ายด ารงชีพรายวันต่ ากว่า ๑.๒๕ ดอลลาห์ต่อวัน 

  
   

ตัวชี้วัด ๑.๑.๑ สัดส่วนของ
ประชากรทีม่ีรายได้ต่ ากว่าเส้น
ความยากจนสากล จ าแนก
ตาม เพศ อายุ สถานะการ
จ้างงาน และ ที่ต้ังทาง
ภูมิศาสตร์ (ชุมชนเมือง/
ชนบท) 
 

๑) จัดท าและปรบัปรุงขอ้มูลรายไดข้องครัวเรอืนให้
เป็นปัจจบุันเพื่อใชป้ระกอบการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน 

     

๒) จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี สนับสนุนกิจกรรม
การเพิ่มรายได้ การลดรายจ่าย การส่งเสริมการ
ออม ในพืน้ที่  

     

๓) สนับสนุนให้ครวัเรอืนปลูกผักสวนครัว เพื่อลด
รายจ่ายในครัวเรือน 

     

๔) สนับสนุนการฝึกทักษะอาชีพใหก้ับคนว่างงาน 
แม่บ้าน เช่น ทักษะงานช่างและหัตถกรรม การ
แปรรูปผลผลิต เป็นต้น 

     

๕) ผลักดันให้ครัวเรือนที่มีรายได้ต่ ากว่ารายได้ขั้นต่ า  
(ครัวเรือนที่สมาชิกในครัวเรือน มีรายได้เฉลี่ยต่ า
กว่า ๓,๐๐๐ บาท ต่อคน ต่อเดือน หรือต่ ากว่า 

     



๔ 

 

เป้าหมายที่ ๑ 
งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นท่ีสนับสนุน

ตัวชี้วัด 

สถานะการด าเนินการในพื้นที ่
โครงการของ อปท./ ทุนทางสงัคม/ 

แหล่งเรยีนรู้ที่ด าเนินการ 
ด าเนิน 
การ
แล้ว 

มีแผน
ด าเนินการ 

ยังไม่
ด าเนินการ 

หากไม่ด าเนินการ 
ระบุเหตุผล 

๓๖,๐๐๐ บาท ต่อคน ต่อปี) มีโอกาสใช้ประโยชน์
จากที่ดินเพื่อการท ากิน 

๖) สนับสนุนการท าบัญชีครัวเรือนเพื่อเป็นเงื่อนไข
ของการกู้ยืมเงินจากกองทุน หรือสถาบนัการเงนิ
ในชุมชน 

     

๗) สนับสนุนการจัดต้ังกลุ่มอาชีพ เช่น กลุ่มอาชีพ
เกษตรกรรม (กลุ่มข้าว  กลุ่มผักปลอดสาร) กลุ่ม
อาชีพงานหัตถกรรม (ทอผ้าพื้นเมือง  จักสาน)  
กลุ่มอาชีพให้บริการด้านสุขภาพ (แพทย์แผนไทย 
นวดแผนไทย)  กลุ่มอาชีพท าอาหาร (ขนมไทย 
อาหารแห้ง น้ าพริก) กลุ่มอาชีพช่างฝีมือ (ช่างฝัง
มุก ช่างเจียระไนเพชรพลอย)กลุ่มผลิตภัณฑ์แปร
รูป (ข้าวเกรียบสมุนไพร ชาข้าวกล้อง กระเป๋า) 

     

๘) สนับสนุนการจดัตั้งกองทุนเพื่อส่งเสรมิอาชีพของ
ชุมชน 

     

๙) ส่งเสรมิใหม้ีกองทนุที่ต้ังโดยชุมชน เช่น กองทุน
ผ้าป่าขยะ กองทุนผู้สูงอายุ  กลุม่สัจจะออมทรัพย์  
กลุ่มออมทรัพย์เพือ่การผลิต  เป็นต้น 

     

๑๐) สนับสนุนการด าเนนิงาน กิจกรรม กองทุนที่ต้ัง
โดยรัฐร่วมกบัชุมชนเพือ่การประกอบอาชีพ เชน่ 
กองทุนหมู่บ้าน กองทุนแม่ของแผ่นดิน  กองทุน
หลักประกันสุขภาพระดบัท้องถ่ิน กองทุนพัฒนา

     



๕ 

 

เป้าหมายที่ ๑ 
งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นท่ีสนับสนุน

ตัวชี้วัด 

สถานะการด าเนินการในพื้นที ่
โครงการของ อปท./ ทุนทางสงัคม/ 

แหล่งเรยีนรู้ที่ด าเนินการ 
ด าเนิน 
การ
แล้ว 

มีแผน
ด าเนินการ 

ยังไม่
ด าเนินการ 

หากไม่ด าเนินการ 
ระบุเหตุผล 

บทบาทสตรี กองทุน SML เป็นต้น ให้สามารถ
จัดการการเงนิอย่างเปน็ระบบ โปร่งใส  
ตรวจสอบได้  

๑๑) สนับสนุนการเพิ่มสมาชิก กองทุนออม หรือ
สวัสดิการที่ครอบคลุมทุกกลุม่วัย 

     

๑๒) ผลักดันใหอุ้ตสาหกรรมในครวัเรือน ธุรกิจขนาด
เล็กในชมุชน จ้างงานคนที่ว่างงาน เช่น โรงน้ าดื่ม 
โรงสีชุมชน โรงงานแปรรปูผลิตภัณฑ์ เปน็ต้น 

     

๑๓) สนับสนุนการจดัตั้งกองทุนรับซือ้สินค้าทางการ
เกษตรในพื้นที่  

     

เป้าประสงค์ที่ ๑.๒ ภายในปี ๒๕๗๓ ลดสัดส่วนชาย หญิง และเด็ก ในทุกช่วงวัย ที่อยู่
ภายใต้ความยากจนในทุกมิติ ตามนิยามของแต่ละประเทศ ให้ลดลงอย่างน้อยครึ่งหนึ่ง 

     

ตัวชี้วัด ๑.๒.๑ สัดสว่นของ
ประชากรทีม่ีรายได้ต่ ากว่าเส้น
ความยากจนสากล จ าแนก
ตาม เพศ อายุ สถานะการ
จ้างงาน และ ที่ต้ังทาง
ภูมิศาสตร์ (ชุมชนเมือง/
ชนบท) 
 

๑๔) ผลักดันใหค้รัวเรือนที่มีรายได้ต่ ากว่าเกณฑ์
มาตรฐานหรือไม่มีที่ดนิท ากิน มโีอกาสใช้
ประโยชน์จากท่ีดินสาธารณะเพือ่การท ากิน 

     

๑๕) สนับสนุนการฝึกอบรมอาชีพเสริม ให้กลุม่
เยาวชน  

     

๑๖) ส่งเสรมิให้กลุ่มเด็กและเยาวชน เรียนรู้วิถีอาชีพ
ในท้องถิ่น 

     

๑๗) สนับสนุนการฝึกอบรมกลุ่มแมบ่้านในการ
ท าอาหาร ขนมหวาน เพือ่เสริมรายได้  

     



๖ 

 

เป้าหมายที่ ๑ 
งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นท่ีสนับสนุน

ตัวชี้วัด 

สถานะการด าเนินการในพื้นที ่
โครงการของ อปท./ ทุนทางสงัคม/ 

แหล่งเรยีนรู้ที่ด าเนินการ 
ด าเนิน 
การ
แล้ว 

มีแผน
ด าเนินการ 

ยังไม่
ด าเนินการ 

หากไม่ด าเนินการ 
ระบุเหตุผล 

๑๘) สนับสนุนการจ้างงานกลุ่มแมบ่า้น ในการด าเนิน
กิจกรรมสาธารณะ  

     

๑๙) สนับสนุนการจดัพื้นที่ตลาด ส าหรบัขายสินค้า 
ผลผลิตส าหรับแมบ่้าน ผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชน 
เพื่อกระจายสนิค้า และการเพิม่รายได้ในชมุชน 

     

๒๐) สนับสนุนองค์กรชมุชน ธุรกิจในพื้นท่ี หน่วยงาน 
จ้างงานคนพิการ และ เด็กจากครอบครัวยากจน  

     

ตัวชี้วัด ๑.๒.๒ สัดส่วนของ
ประชากรที่อยู่ต่ ากว่าเส้น
ความยากจนของประเทศ 
จ าแนกตามเพศ และอาย ุ

๒๑) สนับสนุนให้โรงเรยีน จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ออมส าหรบันักเรียน เช่น ธนาคารโรงเรียน บัญชี
รายรบั-จ่าย สหกรณ์ เป็นต้น 

     

๒๒) สนับสนุนการขึน้ทะเบียนหญิงต้ังครรภ์ ใน
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลีย้งดูเด็กแรกเกดิ 
ในครัวเรอืนที่ยากจน หรือเสี่ยงต่อความยากจน 
เพื่อใหค้่าช่วยเหลอืเลี้ยงดูบุตร 

     

๒๓) สนับสนุนทุนการศึกษาส าหรับครอบครัวเด็กท่ี
ยากจน 

     

๒๔) สนับสนุนให้ครอบครัวทีม่ีคนพกิาร ผู้สูงอายุ
เจ็บป่วยท าอาชีพเสริมในครัวเรอืน เพิ่มรายได้ ลด
รายจ่าย  เช่น การปลูกเห็ดฟาง เลี้ยงไก่เป็ด ปลา
ดุก เป็นตน้ 

     



๗ 

 

เป้าหมายที่ ๑ 
งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นท่ีสนับสนุน

ตัวชี้วัด 

สถานะการด าเนินการในพื้นที ่
โครงการของ อปท./ ทุนทางสงัคม/ 

แหล่งเรยีนรู้ที่ด าเนินการ 
ด าเนิน 
การ
แล้ว 

มีแผน
ด าเนินการ 

ยังไม่
ด าเนินการ 

หากไม่ด าเนินการ 
ระบุเหตุผล 

๒๕) สนับสนุนการเปดิตลาดนัดสเีขยีว ตลาดนัดชุมชน 
เพื่อกระจายสนิค้า / ผลผลิตที่เป็นอาหาร
ส าเร็จรปู อาหารสด และเพิม่รายได้ใหส้มาชิก 

     

เป้าประสงค์ที่ ๑.๓ ด าเนินการให้เป็นผลตามระบบและมาตรการคุ้มครองทางสังคมที่
เหมาะสมของแต่ละประเทศ และให้ครอบคลุมถึงกลุ่มที่ยากจนและเปราะบางภายปี
๒๕๗๓ 

     

ตัวชี้วัด ๑.๓.๑ ร้อยละของ
ประชากรที่ได้รบัความ
คุ้มครองตามระบบและ
มาตรการคุ้มครองทางสังคม 
จ าแนกตามเพศ และแบ่งเปน็ 
เด็ก ผู้ว่างงาน ผู้สูงอายุ ผู้มี
ความพกพร่องทางร่างกาย 
หญิงตั้งครรภ์/หญิงหลัง
คลอด เหยื่อที่ได้รบับาดเจ็บ
จากการท างาน ผู้ยากจนและ
อยู่ในสถานะเปราะบาง 

๒๖) สนับสนุนให้องค์กรชุมชน กลุ่มอสม. หน่วย
บริการสุขภาพ จัดบริการศูนย์กายอุปกรณ์ 
ส าหรบัคนพิการผู้สูงอายุ  

     

๒๗) จัดตั้งหน่วยซอ่มบ ารุง กายอปุกรณ์ ของคนพิการ 
ผู้สูงอายุ เพื่อการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     

๒๘) ส่งเสรมิ การประชาสัมพันธ์ชอ่งทางการเรียน
นอกระบบ เช่น กศน. ปริยัติธรรม การเรียน
ทางไกล เป็นต้น   

     

๒๙) จัดท าโครงการจ้างงานนักเรียนช่วงปิดเทอม      

๓๐) ผลักดันให้ หน่วยงานรฐั ธุรกิจชุมชน องค์กร
ชุมชนจ้างงานคนพิการที่มภีาวะพร่องทางกาย 

     

๓๑) สนับสนุนให้ รพ.สต. กลุ่มอาสาสมัคร องค์กร
ชุมชน มีการติดตามเยี่ยม ดูแลหญิงตั้งครรภ์ให้
เข้าถึงบริการฝากครรภ์ ดูแลขณะตั้งครรภ์ และ
หลังคลอด 

     



๘ 

 

เป้าหมายที่ ๑ 
งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นท่ีสนับสนุน

ตัวชี้วัด 

สถานะการด าเนินการในพื้นที ่
โครงการของ อปท./ ทุนทางสงัคม/ 

แหล่งเรยีนรู้ที่ด าเนินการ 
ด าเนิน 
การ
แล้ว 

มีแผน
ด าเนินการ 

ยังไม่
ด าเนินการ 

หากไม่ด าเนินการ 
ระบุเหตุผล 

๓๒) สนับสนุนการฝึกอบรมเกษตรกรท านา ท าสวน 
ในการเพิ่มผลผลิต และปลอดภยัจากการ
ประกอบอาชีพ 

     

๓๓) สนับสนุนการจดัช่องทางรบัเรื่องร้องเรียน และ
ให้ความช่วยเหลอืผู้ท่ีถูกกระท ารุนแรง เช่น การมี
ศูนย์เฝ้าระวังความรุนแรงต่อเดก็และสตรี ตู้รับ
ข้อร้องเรียนของ อปท. ในชมุชน อาสาสมัครเฝ้า
ระวังความรุนแรงในชมุชน เป็นต้น 

     

เป้าประสงค์ที่ ๑.๔ ภายในปี ๒๕๗๓ สร้างหลักประกันว่าชายและหญิงทุกคน โดย
เฉพาะที่ยากจนและเปราะบาง มีสิทธิเท่าเทียมกันในทรัพยากรทางเศรษฐกิจ รวมถึง
การเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐาน การเป็นเจ้าของและควบคุมเหนือที่ดินและอสังหาใน
รูปแบบอื่น มรดกทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยีใหม่ที่เหมาะสม และบริการทาง
การเงิน ซึ่งรวมถึงระบบการเงินระดับฐานราก (microfinance) 

     

ตัวชี้วัด ๑.๔.๑ สดัส่วนของ
ประชากรอาศัยในครัวเรือนที่
เข้าถึงบริการขั้นพื้นฐาน 

๓๔) จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี ก าหนดเปน็
ขั้นตอนมาตรฐานในการควบคมุอาคาร การ
ตรวจสอบการก่อสร้างต่อเติมอาคาร มาตรการ
การป้องกนัรักษาความปลอดภยับรเิวณกอ่สร้าง  

     

๓๕) สนับสนุนการด าเนนิการก่อสร้างอาคารที่อยู่
อาศัย และจัดสิ่งแวดลอ้มทีเ่อื้อต่อการอยู่อาศัย
ส าหรบัทุกวัย  

     

๓๖) สนับสนุนให้มีการจัดการบริการพื้นฐาน เช่น 
ไฟฟ้าส่องสว่าง โทรศัพท์สาธารณะ อินเทอร์เน็ต

     



๙ 

 

เป้าหมายที่ ๑ 
งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นท่ีสนับสนุน

ตัวชี้วัด 

สถานะการด าเนินการในพื้นที ่
โครงการของ อปท./ ทุนทางสงัคม/ 

แหล่งเรยีนรู้ที่ด าเนินการ 
ด าเนิน 
การ
แล้ว 

มีแผน
ด าเนินการ 

ยังไม่
ด าเนินการ 

หากไม่ด าเนินการ 
ระบุเหตุผล 

สาธารณะ โดยเน้นที่ความ ท่ัวถึงและคุณภาพ
ของการบริการ 

๓๗) จัดซ่อมบ ารงุสาธารณปูโภคใหค้รบถ้วน เช่น 
บ ารุงรักษาระบบประปา การปรบัปรุงคุณภาพ
น้ าประปาหมู่บ้าน เปน็ต้น 

     

๓๘) สนับสนุนให้ มีและ ใช้ส้วมสาธารณะ ที่เอื้อต่อคน
ทุกกลุ่มวัย ในพื้นที่สาธารณะ เช่น สนามกีฬา 
ตลาด วัด สนามเด็กเล่น เป็นตน้ 

     

๓๙) สนับสนุนให้มีการจัดระบบบริหารจัดการน้ าท่ีมี
ประสิทธิภาพ เช่น การจดัระบบจ่ายน้ าของโรงสูบ
น้ าพลังไฟฟ้า การปรบัปรุงแหลง่น้ าธรรมชาติ 
เพื่อการอปุโภคบริโภค  

     

๔๐) ส่งเสรมิให้กองทุนการเงิน สถาบันการเงิน 
ธนาคารชุมชน มีการจัดสวัสดิการในการเสียภาษี
ที่ดินท ากินให้กบัสมาชิก  

     

๔๑) ส่งเสรมิให้กองทุนสวสัดิการชมุชน มีกฎ กติกา 
ข้อตกลง ในการจ่ายเงินสมทบให้สมาชิกท่ีเป็น
ผู้สูงอายุ คนพิการที่ยากจน 

     

๔๒) ส่งเสรมิธนาคารชมุชน สถาบนัการเงินชมุชน ให้
ท าธุรกรรมทางการเงินได้เสมือนธนาคารพาณิชย์ 
เพื่อใหส้มาชิกใชบ้ริการทางการเงินที่เข้าถึงง่าย 
และบรหิารโดยชุมชน 

     



๑๐ 

 

เป้าหมายที่ ๑ 
งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นท่ีสนับสนุน

ตัวชี้วัด 

สถานะการด าเนินการในพื้นที ่
โครงการของ อปท./ ทุนทางสงัคม/ 

แหล่งเรยีนรู้ที่ด าเนินการ 
ด าเนิน 
การ
แล้ว 

มีแผน
ด าเนินการ 

ยังไม่
ด าเนินการ 

หากไม่ด าเนินการ 
ระบุเหตุผล 

ตัวชี้วัด ๑.๔.๒ สัดส่วนของ
ประชากรผู้ใหญ่ที่มเีอกสาร
สิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
รับรองการถือครองที่ดิน และ
ประชากรเหล่านี้ทราบถึงสิทธิ
ของตนเหนอืที่ดินที่ตนถือ
ครอง จ าแนกตามเพศ และ
ประเภทการถือครอง 

๔๓)  ผลักดันให้องค์กรชมุชน ผู้น าท้องที่ หน่วยงานรัฐ 
ร่วมกันจดัท าผังท่ีดินชุมชนด้วยระบบ GIS 

     

๔๔)  สนับสนนุใหม้ปีระชาคม เพื่อลงมติให้ครอบครวั
ที่ยากจน ไม่มีที่อยูอ่าศัย มีโอกาสใช้ประโยชน์จาก
พื้นท่ีสาธารณะ เพื่อท ากิน หรืออยู่อาศัย 

     

๔๕) สนับสนุนให้มีการจัดตั้งธนาคารที่ดิน เพื่อการ
บรหิารจัดการพืน้ที่ท ากิน ช่วยเหลือคนยากจน 

     

๔๖) ส่งเสรมิการจัดท าข้อมูลเกษตรกร และพื้นท่ีท า
เกษตรกรรม เช่น พ้ืนที่ท านา ท า ไร่  ท าสวน เป็น
ต้น 

     

๔๗) ประสานหนว่ยงานที่เกีย่วข้อง และสนับสนุนให้ผู้
ที่ยังมีเอกสารสิทธ์ิ มีโอกาสได้รบัการประเมิน 
ตรวจสอบ สิทธิ์ถือครองที่ถูกต้อง 

     

เป้าประสงค์ที่ ๑.๕ ภายในปี ๒๕๗๓ สร้างภูมิต้านทาน และลดการเปิดรับและความ
เปราะบางต่อเหตุรุนแรงที่เกี่ยวข้องกับภมูิอากาศ และภัยพิบัติทางเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อม ให้กับผู้ที่ยากจนและอยู่ในสถานการณ์เปราะบาง 

     

ตัวชี้วัด ๑.๕.๑ จ านวน
ประชากรทีเ่สียชีวิต สูญหาย 
และผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก

๔๘) จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี ทีสนับสนนุการ
พัฒนาระบบเฝ้าระวงัภัยพิบัติในพื้นท่ี ครอบคลุม
ทุกระยะได้แก่ ระยะกอ่นเกดิ ระยะเกิด และระยะ
ฟื้นฟูหลังภัยพบิัติ  

     



๑๑ 

 

เป้าหมายที่ ๑ 
งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นท่ีสนับสนุน

ตัวชี้วัด 

สถานะการด าเนินการในพื้นที ่
โครงการของ อปท./ ทุนทางสงัคม/ 

แหล่งเรยีนรู้ที่ด าเนินการ 
ด าเนิน 
การ
แล้ว 

มีแผน
ด าเนินการ 

ยังไม่
ด าเนินการ 

หากไม่ด าเนินการ 
ระบุเหตุผล 

ภัยพิบัติต่อประชากร 
๑๐๐,๐๐๐ คน 

๔๙) สนับสนุนให้หน่วยงาน องค์กร แกนน ากลุ่ม ผู้น า
ท้องท่ี มีการประชุมวางแผน เพื่อป้องกนั และ
แก้ไขปัญหาภัยพิบัติ ของพื้นที่  

     

๕๐) สนับสนุนให้แกนน าภาคประชาชน องค์กรชมุชน 
หน่วยงาน ผู้น าท้องที่ ร่วมกนัซอ้มแผนภยัพิบัติ
เสมือนจริง ต้ังแต่การแจง้เหตุ การอพยพ การ
ช่วยเหลืออืน่ๆ 

     

๕๑) ส่งเสรมิให้กลุ่มเกษตรกร ร่วมกนัปรบัฤดูกาล
ผลิต เพื่อลดความเสียหายของผลผลิตทาง
การเกษตรจากภัยพิบัติ น้ าท่วม ภัยแล้ง เปน็ต้น 

     

๕๒) สนับสนุนการฝึกอบรมอาสาสมคัรเพื่อการเฝ้า
ระวัง ช่วยเหลือทีเ่กี่ยวขอ้งกับภยัพิบัติ เช่น ไฟป่า 
น้ าท่วม พายุ ไฟป่า ดินถล่ม แผ่นดินไหว เป็นต้น 

     

๕๓) สนับสนุนให้อาสาสมัครที่ผ่านการฝึกอบรม ได้
ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถ ในการ
ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุภัยพิบัติ เช่น ชุด
ปฏิบัติงาน อปุกรณ์ช่วยเหลอื การเดินทาง เป็น
ต้น 

     

๕๔) สนับสนุนให้ทุกครัวเรอืนมอีุปกรณ์ เบื้องต้น
ส าหรบัช่วยเหลอืตนเองเมื่อเกดิภัยพิบัติ เช่น เรือ
ท้องแบนกรณนี้ าท่วม เครื่องสบูน้ ากรณีภัยแลง้ 
คู่มือการเฝ้าระวังเมื่อมีพายุ เปน็ต้น 

     



๑๒ 

 

เป้าหมายที่ ๑ 
งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นท่ีสนับสนุน

ตัวชี้วัด 

สถานะการด าเนินการในพื้นที ่
โครงการของ อปท./ ทุนทางสงัคม/ 

แหล่งเรยีนรู้ที่ด าเนินการ 
ด าเนิน 
การ
แล้ว 

มีแผน
ด าเนินการ 

ยังไม่
ด าเนินการ 

หากไม่ด าเนินการ 
ระบุเหตุผล 

๕๕) จัดท าแผนท่ีพื้นท่ีเสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบ
จากภัยพิบัติและด าเนินการเฝ้าระวัง 

     

ตัวชี้วัด ๑.๕.๒ การสูญเสยี
ทางเศรษฐกจิอันเนื่องมาจาก
ภัยพิบัติโดยตรงต่อ GDP โลก 

๕๖)  จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี เพื่อช่วยเหลอื 
ฟื้นฟู ความสูญเสยีจากภัยพิบติั เช่น การรับซื้อ
สินค้าทางการเกษตร การขนย้ายสิ่งของ การ
ช่วยเหลือพื้นทีเ่สียหาย เปน็ต้น 

     

๕๗)  สนับสนนุใหเ้กษตรกรปรบัเปลีย่นวิธีปลูก ชนิด
ของพืชท่ี ใช้ปลูกในช่วงฤดูกาลที่เสี่ยงต่อภัยพบิัติ  

     

ตัวชี้วัด ๑.๕.๓ จ านวน
ประเทศที่มยีุทธศาสตร์การ
ลดความเสี่ยงภยัพิบัติ
ระดับประเทศ และระดบั
ท้องถ่ิน 

๕๘) จัดท าแปลนบ้านมาตรฐานฟรี ที่ออกแบบเพือ่
ป้องกนัแรงสัน่ แผ่นดินไหว ลมพายุ 

     

๕๙) ประสานหนว่ยงานพัฒนาท่ีดิน ตรวจวิเคราะห์
เพื่อการปลูกพืชที่เหมาะกับสภาพดิน 

     

๖๐) สนับสนุนการด าเนนิการของกลุม่ธนาคารข้าว 
เพื่อใหม้ีพื้นที่เกบ็ข้าวเปลอืก รอราคาท่ีเหมาะสม 
หรือส ารองส าหรบัสมาชิกยามขาดแคลน  

     

๖๑) สนับสนุนให้สถาบนัการเงนิ รบัซื้อผลผลิต
ทางการเกษตรของสมาชิก ก าหนดราคาต่อรอง
กับพ่อค้าคนกลางได ้

     

๖๒) สนับสนุนการใช้พลงังานทดแทนในระดับ
ครัวเรือน เช่น แก๊สชีวภาพ เตาเผาถ่านชีวมวล 
แผงโซลาเซลล์ เป็นต้น 

     



๑๓ 

 

เป้าหมายที่ ๑ 
งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นท่ีสนับสนุน

ตัวชี้วัด 

สถานะการด าเนินการในพื้นที ่
โครงการของ อปท./ ทุนทางสงัคม/ 

แหล่งเรยีนรู้ที่ด าเนินการ 
ด าเนิน 
การ
แล้ว 

มีแผน
ด าเนินการ 

ยังไม่
ด าเนินการ 

หากไม่ด าเนินการ 
ระบุเหตุผล 

๖๓) สนับสนุนการเปดิตลาดสีเขียว ส าหรบัเป็นพื้นที่
ขายสินค้าของเกษตรกรที่ลดการใช้สารเคมี  

     

๖๔) สนับสนุนการแปรรูปอาหาร และผลผลิตในพื้นที่
และจัดหาตลาดจ าหน่ายในและนอกต าบลให้กลุ่ม 
องค์กรในชุมชน เช่น การท าปลาแห้ง ปลาสม้ ถ่ัว
ตัด ขนมไทย กล้วยอบ เป็นต้น 

     

๖๕) ส่งเสรมิใหม้ีการไถกลบตอซงั หรือปลูกปอเทือง 
เพื่อลดปัญหาเผาเศษวัสดุ ทางการเกษตร และ
ลดค่าใช้จ่าย ในการซื้อปุ๋ย 

     

๖๖) ส่งเสรมิการปลูกปอเทืองเพื่อไถกลบเป็นปุ๋ยพืช
สด และก่อนฤดูกาลผลิตสนบัสนุนให้มีอาชีพ
เสริม คอื จัดท่องเที่ยวชุมชน แปลงปอเทอืง  

     

๖๗) สนับสนุนให้มีการจัดการทรัพยส์ินในพื้นท่ีน้ าท่วม
ซ้ าซาก ยาวนาน เชน่ รถยนต์ มอเตอร์ไซด์ 
จักรยาน เครื่องจักร อุปกรณป์ระกอบอาชีพ เปน็
ต้น ด้วยการเคลื่อนย้ายอย่างมปีระสิทธิภาพ และ
ไม่ท าให้ทรัพยเ์สียหาย  

     

เป้าประสงค์ที่ ๑.๖ สร้างหลักประกันว่าจะมีการระดมทรัพยากรอย่างมีนัยส าคัญจาก
แหล่งที่หลากหลาย รวมไปถึงการยกระดับความร่วมมือเพื่อการพัฒนา เพื่อท่ีจะจัดใหม้ี
แนวทางท่ีเพียงพอและคาดเดาได้ แก่ประเทศก าลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศ
พัฒนาน้อยที่สุด ในการด าเนินงานตามแผนงานและนโยบายเพื่อยุติความยากจนในทุก
มิติ 

     



๑๔ 

 

เป้าหมายที่ ๑ 
งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นท่ีสนับสนุน

ตัวชี้วัด 

สถานะการด าเนินการในพื้นที ่
โครงการของ อปท./ ทุนทางสงัคม/ 

แหล่งเรยีนรู้ที่ด าเนินการ 
ด าเนิน 
การ
แล้ว 

มีแผน
ด าเนินการ 

ยังไม่
ด าเนินการ 

หากไม่ด าเนินการ 
ระบุเหตุผล 

ตัวชี้วัด ๑.๖.๑ สัดส่วนของ
ทรัพยากรท่ีรัฐบาลได้จัดสรร
โดยตรงให้กับแผนการลด
ความยากจน 
 

๖๘) จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี เพื่อสนับสนุน
งบประมาณเพื่อการประกอบอาชีพส าหรบัผู้ได้รบั
ความเดอืดรอ้นจากภยัพิบัต ิ

     

๖๙) สนับสนุนการสร้างบ้านเพื่อครอบครัวยากจน      
๗๐) สนับสนุน การมสี่วนรว่มของแกนน าภาค

ประชาชน องค์กรชมุชน หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
ร่วมจัดท าโฉนดชุมชน เพือที่ท ากินของคนยากจน 

     

ตัวชี้วัด ๑.๖.๒ สัดสว่นการใช้
จ่ายของรัฐบาลรวมในเรือ่ง
บริการที่ส าคญัจ าเป็น 
(การศึกษา, สุขภาพ และ
ความคุ้มครองทางสังคม) 

๗๑) สนับสนุนการพฒันาทักษะอาสาพัฒนาสังคมและ
ความมัน่คงของมนษุย์ (อพม.) ให้สามารถ
ประเมินความเสี่ยงของความรุนแรงในครอบครวั 
ชุมชน ใหค้ าปรึกษาและประสานงานหน่วยงาน 
ชุมชนให้ความชว่ยเหลือ 

     

๗๒) สนับสนุนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยของสภา
เยาวชน เชน่ โรงเรียนกีฬาชุมชน ค่ายอาสาผู้น า
เด็ก การเรยีนพิเศษกับครูชมุชน วิทยาลัยจิต
อาสา เป็นต้น 

     

๗๓) สนับสนุน การพัฒนาหนว่ยกู้ชพี กู้ภัย เพื่อการ
ช่วยเหลือเบื้องต้น รับ-ส่ง ผู้ประสบเหตุฉุกเฉนิ 
ภัยพิบัติ 

     

๗๔) สนับสนุนกิจกรรมการเฝ้าระวังความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน กลุ่มอาสาสมัคร ผู้น าท้องที่ 

     



๑๕ 

 

เป้าหมายที่ ๑ 
งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นท่ีสนับสนุน

ตัวชี้วัด 

สถานะการด าเนินการในพื้นที ่
โครงการของ อปท./ ทุนทางสงัคม/ 

แหล่งเรยีนรู้ที่ด าเนินการ 
ด าเนิน 
การ
แล้ว 

มีแผน
ด าเนินการ 

ยังไม่
ด าเนินการ 

หากไม่ด าเนินการ 
ระบุเหตุผล 

เช่น การลาดตะเวณในจดุเสีย่ง การจัดชุดรักษา
ความปลอดภยัในหมูบ่้าน เป็นต้น 

เป้าประสงค์ท่ี ๑.๗ สร้างกรอบนโยบายที่เหมาะสมในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และ
ระดับนานาชาติ บนฐานของยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สนับสนุนความยากจน (pro-
poor) และค านึงถึงความละเอียดอ่อนเชิงเพศภาวะ (gender-sensitive) เพื่อจะ
สนับสนุนการเร่งการลงทุนเพื่อปฏิบัติการยุตคิวามยากจน 

     

ตัวชี้วัด ๑.๗.๑ สัดส่วนการใช้
จ่ายหมนุเวียนและการใช้จ่าย
เพื่อการลงทุนของรฐับาลท่ีมี
ไปยังสาขาต่างๆ ซึง่แบง่
ผลประโยชน์เป็น ต่อผูห้ญิง 
ต่อคนยากจน และต่อกลุม่ผู้
เปราะบาง 

๗๕) สนับสนุนการด าเนนิกิจกรรมของกลุ่มอาชีพ 
โดยเฉพาะอาชีพที่เสริมรายได้ให้กลุ่มแม่บ้าน เด็ก
และเยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ เป็นตน้ 

     

๗๖) สนับสนุนกิจกรรมกลุม่สตรี แมบ่้าน เช่น งาน
อาสาท าอาหาร จัดการงานบุญประเพณี งาน
ปฏิคม เป็นต้น 

     

๗๗) สนับสนุนให้มี ระบบสื่อสารอิเลคทรอนิค เช่น ฟรี 
wifi ศูนย์ICT เพื่อให้คนในพื้นท่ีเขา้ถึงได้ง่ายทุกเพศ 
ทุกวัย 

     

๗๘) สนับสนุนให้มีการบริการสุขภาพท่ีจ าเป็น และ
เฉพาะต่อความเสี่ยงของเพศหญิง เช่น การตรวจ
มะเร็งปากมดลูก การตรวจเต้านม เป็นต้นและมี
วิธีแจ้งผลท่ีค านึงถึงความละเอยีดอ่อนเชิงเพศ
ภาวะ 

     

๗๙) สนับสนุนให้มีพื้นที่ต้นแบบที่สามารถช่วยให้เพิ่ม
รายได้ให้สมาชิกในชุมชนได้ เชน่ ศูนย์เรียนรู้

     



๑๖ 

 

เป้าหมายที่ ๑ 
งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นท่ีสนับสนุน

ตัวชี้วัด 

สถานะการด าเนินการในพื้นที ่
โครงการของ อปท./ ทุนทางสงัคม/ 

แหล่งเรยีนรู้ที่ด าเนินการ 
ด าเนิน 
การ
แล้ว 

มีแผน
ด าเนินการ 

ยังไม่
ด าเนินการ 

หากไม่ด าเนินการ 
ระบุเหตุผล 

เศรษฐกิจชุมชน แปลงสาธิต พืน้ที่ต้นแบบเกษตร
ผสมผสาน ศูนย์สาธิตลายมัดหมี่ แหล่งท่องเที่ยว
ชุมชน เป็นต้น 

 

  



๑๗ 

 

ตารางปฏิบัติการที่ ๑.๒ วิเคราะห์เป้าหมายที่ ๒: ยุติความหิวโหย บรรลุความม่ันคงทางอาหาร ปรับปรุงโภชนาการ และสนับสนุนการท าเกษตรกรรม
อย่างยั่งยืน  
ประกอบด้วย  ๘ เป้าประสงค์  ๑๔ ตัวชี้วัด  
ค าชี้แจง : ให้ตรวจสอบงานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นที่สนับสนุนตัวชี้วัด แล้วเติมเครื่องหมาย  ในช่องสถานะการด าเนินงานในพื้นที่ พร้อมระบุทุน

ทางสังคม หรือแหล่งเรียนรู้ที่ด าเนินงานและกิจกรรมนั้นๆ 
 

เป้าหมายที่ ๒ 
งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่น 

ที่สนับสนุนตัวชี้วดั 

สถานะการด าเนินงาน 

ในพื้นที ่ โครงการของ อปท./ ทุนทางสงัคม/ 
แหล่งเรยีนรู้ที่ด าเนินการ ด าเนิน

การ
แล้ว 

มีแผน
ด าเนิน
การ 

ยังไม่
ด าเนิน
การ 

หากไม่ด าเนินการ 

ระบุเหตุผล 

เป้าประสงค์ที่ ๒.๑ ยุติความหิวโหยและสร้างหลักประกันให้ทุกคนโดยเฉพาะคนที่ยากจนและอยู่ใน
ภาวะเปราะบาง อันรวมถึงทารก ได้เข้าถึงอาหารที่ปลอดภัย มีโภชนาการ และเพียงพอตลอดทั้งปี  
ภายในปี ๒๕๗๓ 

     

ตัวชี้วัด ๒.๑.๑ ความชุกของ
ภาวะทุพโภชนาการ 

 

๘๐) สนับสนุนให้โรงเรยีนปลูกผัก เลีย้งสัตว ์เพื่อเป็นอาหาร
กลางวัน ส าหรบัเด็กนักเรียน 

     

๘๑) สนับสนุนให้ รพสต.ประเมินภาวะโภชนาการของหญิงต้ังครรภ์
ทุกรายและทุกครั้งที่มารับบริการ 

     

๘๒) สนับสนุนให้กองทนุหลักประกนัสุขภาพระดบัท้องถ่ิน จัด
อาหารเสริมส าหรบัหญิงตั้งครรภ์ที่มีค่าดัชนมีวลกาย(BMI) 
ต่ ากว่าเกณฑ์  เช่น ไข่ นม ข้าวกล้อง เปน็ต้น 

     

๘๓) สนับสนุนให้ครวัเรอืนของหญิงต้ังครรภ์ เลีย้งไก่ไข่ เป็ดไข่ เพื่อ
บริโภคในครัวเรือน 

     

๘๔) สนับสนุนให้ อสม.ส ารวจภาวะโภชนาการของสตรีใหน้มบุตร      



๑๘ 

 

เป้าหมายที่ ๒ 
งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่น 

ที่สนับสนุนตัวชี้วดั 

สถานะการด าเนินงาน 

ในพื้นที ่ โครงการของ อปท./ ทุนทางสงัคม/ 
แหล่งเรยีนรู้ที่ด าเนินการ ด าเนิน

การ
แล้ว 

มีแผน
ด าเนิน
การ 

ยังไม่
ด าเนิน
การ 

หากไม่ด าเนินการ 

ระบุเหตุผล 

๘๕) สนับสนุนให้กองทนุสวัสดิการชมุชนจัดของเยีย่มหญิง
ต้ังครรภ์และบุตรทีเ่หมาะสม เชน่ ไข่ไก่ นม เป็นต้น 

     

๘๖) สนับสนุนให้หญิงวัยรุ่น หญิงตั้งครรภแ์ละใหน้มบุตรได้รบั
อาหารที่ผลิตในชมุชน เชน่ ชุมชนที่ผลิตนมโคได้เอง สามารถ
ดื่มนมฟรี การเข้าเกบ็ผักในพืน้ที่สาธิตของชุมชน หรือ
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ได้รบัสิทธิการ
ใช้น้ าเพื่อการเกษตรได้มากกว่ากลุ่มอื่น เป็นตน้ 

     

๘๗) ส่งเสรมิใหห้ญงิวัยรุน่ หญิงต้ังครรภ์ หญิงให้นมบุตร ผู้สูงอาย ุ
ได้รับสิทธิในการเข้าถึงอาหาร เช่น การเข้าใช้พ้ืนที่สาธารณะ
ปลูกผักสวนครัว  การสนบัสนนุนมสดจากฟารม์ เปน็ต้น 

     

๘๘) สนับสนุนให้ รพ.สต. ตรวจคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ เช่น ชั่ง
น้ าหนัก วัดสว่นสูง เพือ่ประเมินภาวะโภชนาการ เป็นตน้ 

     

๘๙) สนับสนุนให้ชุมชนจัดกิจกรรมเป็นการสนับสนุนอาหารให้กบั
ผู้สูงอาย ุเช่น ประเพณีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อ
แบ่งปันผู้สูงอายุ  ประเพณีตานต๊อด เป็นตน้ 

     

๙๐) ส่งเสรมิให้ผู้สงูอายุ ได้รบัสิทธิในการเข้าถึงอาหาร เชน่ การเข้า
ใช้พื้นท่ีสาธารณะปลูกผักสวนครัว เลี้ยงสัตว์ เชน่ ไก่ ปลา เป็ด 
กบ เพื่อบริโภค 

     

๙๑) สนับสนุนให้ผู้สูงอายไุด้รบัอาหารที่ผลิตในชุมชน เช่น ชุมชนที่
ผลิตนมโคไดเ้อง สามารถดื่มนมฟรี การเข้าเกบ็ผักในพื้นที่
สาธิตของชุมชน หรือศนูย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยี ไดร้ับ
สิทธิการใช้น้ าเพื่อการเกษตรไดม้ากกว่ากลุ่มอืน่ เปน็ต้น 

     



๑๙ 

 

เป้าหมายที่ ๒ 
งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่น 

ที่สนับสนุนตัวชี้วดั 

สถานะการด าเนินงาน 

ในพื้นที ่ โครงการของ อปท./ ทุนทางสงัคม/ 
แหล่งเรยีนรู้ที่ด าเนินการ ด าเนิน

การ
แล้ว 

มีแผน
ด าเนิน
การ 

ยังไม่
ด าเนิน
การ 

หากไม่ด าเนินการ 

ระบุเหตุผล 

๙๒) สนับสนุนให้ รพ.สต. จัดกิจกรรมส่งเสริมผูป้่วยเรื้อรังให้
รับประทานอาหารที่เหมาะกบัโรค  

     

๙๓) สนับสนุนให้ อสม. ติดตามเยี่ยมดูแลท่ีบ้านและให้ความรู้เรื่อง
อาหารที่เหมาะกบัโรค แก่ผู้ป่วยเรื้อรังและครอบครัว 

     

ตัวชี้วัด ๒.๑.๒ ความชุกของ
ความไมม่ั่นคงทางอาหารของ
ประชากรในระดับปานกลาง
หรือรุนแรง โดยใช้ Food 
Insecurity Experience 
Scale (FIES) เป็นหลัก 

- ไม่มีข้อมูลสนับสนุนในชุมชนท้องถิ่น      

เป้าประสงค์ที่ ๒.๒ ยุติภาวะทุพโภชนาการทุกรูปแบบและแก้ไขปัญหาความต้องการสารอาหารของ
หญิงวัยรุ่น หญิงต้ังครรภ์และให้นมบุตร และผู้สูงอายุ ภายในปี ๒๕๗๓ รวมถึงบรรลุเป้าหมายที่ตก
ลงร่วมกันระหว่างประเทศว่าด้วยภาวะแคระแกร็นและผอมแห้งในเด็กอายุต่ ากว่า ๕ ปี ภายในปี 
๒๕๖๘ 

     

ตัวชี้วัด ๒.๒.๑ ความชุกของ
ภ า ว ะ เ ต้ี ย แ ค ร ะ แ ก ร็ น 
(ประเมินส่วนสูงตามเกณฑ์
อ ายุ  ต ามม าตรฐ านกา ร
เจริญเติบโตในเด็กอายุต่ ากว่า 

๙๔) สนับสนุนให้กองทนุหลักประกนัสุขภาพชุมชน จัดท าแผนท่ี
ครอบคลุมการดูแลการเจรญิเติบโตของเด็ก ๐-๕ ปี  

     

๙๕) สนับสนุนศูนย์พฒันาเด็กฯประเมินภาวะแคระแกรน็ และผอม
(ส่วนสูงตอ่อาย)ุ ในเด็กต่ ากว่า ๕ ปี ทุก ๒ เดือน 

     

๙๖) สนับสนุนให้ อสม.ประเมนิภาวะแคระแกรน็ และผอม(ส่วนสงู
ต่ออายุ) ในเด็กต่ ากว่า ๕ ปี ที่อยู่ในชุมชน ทุก ๓ เดือน 

     



๒๐ 

 

เป้าหมายที่ ๒ 
งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่น 

ที่สนับสนุนตัวชี้วดั 

สถานะการด าเนินงาน 

ในพื้นที ่ โครงการของ อปท./ ทุนทางสงัคม/ 
แหล่งเรยีนรู้ที่ด าเนินการ ด าเนิน

การ
แล้ว 

มีแผน
ด าเนิน
การ 

ยังไม่
ด าเนิน
การ 

หากไม่ด าเนินการ 

ระบุเหตุผล 

๕ ปี ขององค์กรอนามัยโลก 
(WHO)  ซึ่ ง ใช้ค่ า เบี่ ยงเบน
มาตรฐานที่เบี่ยงเบนไปจาก
ค่ามัธยฐาน โดยเป็นเด็กที่มี
ความสูงเทียบกับอายุต่ ากว่า
ค่ามัธยฐานของความสูงตาม
เกณฑ์อายุน้อยกว่า-๒ เท่า
ของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (-
๒ SD) 

๙๗) สนับสนุนให้ อสม.ประเมนิภาวะแคระแกรน็ และผอม(ส่วนสงู
ต่ออายุ) ในเด็กต่ ากว่า ๕ ปี ที่อยู่ในชุมชน ทุก ๓ เดือน 

     

๙๘) ส่งเสรมิใหม้ีสื่อการให้ขอ้มูล ความรู้ แก่ครอบครัวที่มเีด็กอายุ
ต่ ากว่า ๕ ป ีในปกครอง เช่น สื่อแผ่นพับ  คู่มืออาหารส าหรบั
เด็ก เปน็ต้น 

     

ตัวชี้วัด ๒.๒.๒ ความชุกของ
ภาวะทุพโภชนาการ (ประเมิน
น้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง 
ตามมาตรฐานการ
เจริญเติบโตในเด็กอายุต่ ากว่า 
๕ ปี ขององค์การอนามยัโลก 
(WHO) ซึ่งใช้ค่าเบีย่งเบน
มาตรฐานที่เบี่ยงเบนไปจาก
ค่ามัธยฐาน โดย ๑) ภาวะ
น้ าหนักเกิน (Overweight) 
น้ าหนักตัวของเด็กสูงกว่า
ค่ามัธยฐานของน้ าหนักตาม

๙๙) สนับสนุนให้ อสม.ด าเนนิการส ารวจภาวะทุพโภชนาการของ
กลุ่มประชากรเด็ก ๐-๕ ป ีทุก ๓ เดือน 

     

๑๐๐) สนับสนุนให้กองทนุหรือสถาบนัการเงนิในชมุชน จัดสรรผล
ก าไรให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อจัดอาหารเสรมิส าหรับเด็กที่
น้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์ เช่น น้ านมวัว ข้าวกล้องงอก ไข่ เปน็ต้น 

     

๑๐๑) สนับสนุนให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดอาหารและกิจกรรมที่
เหมาะส าหรบัเด็กท่ีมีน้ าหนักเกนิมาตรฐาน เช่น นมพร่องมัน
เนย  ข้าวกล้อง  เป็นต้น 

     

๑๐๒) ติดตามประเมินน้ าหนักเด็กเล็กอย่างน้อยเดอืนละ ๑ ครั้ง      



๒๑ 

 

เป้าหมายที่ ๒ 
งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่น 

ที่สนับสนุนตัวชี้วดั 

สถานะการด าเนินงาน 

ในพื้นที ่ โครงการของ อปท./ ทุนทางสงัคม/ 
แหล่งเรยีนรู้ที่ด าเนินการ ด าเนิน

การ
แล้ว 

มีแผน
ด าเนิน
การ 

ยังไม่
ด าเนิน
การ 

หากไม่ด าเนินการ 

ระบุเหตุผล 

เกณฑ์ส่วนสูงของเด็กเกนิ ๒ 
เท่าของค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (+๒ SD) ๒) ภาวะ
ผอม (Wasting) น้ าหนักตัว
ของเด็กต่ ากว่าค่ามัธยฐาน
ของน้ าหนักตามเกณฑ์
ส่วนสูงของเด็กน้อยกว่า -๒ 
เท่าของค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (-๒ SD) 

เป้าประสงค์ที่ ๒.๓ เพิ่มผลิตภาพทางการเกษตรและรายได้ของผู้ผลิตอาหารรายเล็ก โดยเฉพาะ
ผู้หญิง คนพื้นเมือง เกษตรแบบครอบครัว คนเลี้ยงปศุสัตว์ ชาวประมง  ให้เพิ่มขึ้นเป็น ๒ เท่า 
โดยรวมถึงการเข้าถึงที่ดินและทรัพยากรและปัจจัยน าเข้าในการผลิต ความรู้  บริการทางการเงิน 
ตลาด และโอกาสส าหรับการเพิ่มมูลค่าและการจ้างงานนอกฟาร์มอย่างปลอดภัยและเท่าเทียม 
ภายในปี ๒๕๗๓ 

     

ตัวชี้วัด ๒.๓.๑ มูลค่าการผลิต
ต่อหน่วยแรงงาน จ าแนกตาม
ขนาดกิ จการของกา รท า
ฟาร์ม/เลี้ยงสัตว์/การป่าไม้ 

- ไม่มีข้อมูลสนับสนุนในชุมชนท้องถิ่น      

๑๐๓) จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปใีนการสนบัสนนุการท า
เกษตรกรรมเพื่อสร้างอาหารปลอดภัยในชุมชน 

     



๒๒ 

 

เป้าหมายที่ ๒ 
งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่น 

ที่สนับสนุนตัวชี้วดั 

สถานะการด าเนินงาน 

ในพื้นที ่ โครงการของ อปท./ ทุนทางสงัคม/ 
แหล่งเรยีนรู้ที่ด าเนินการ ด าเนิน

การ
แล้ว 

มีแผน
ด าเนิน
การ 

ยังไม่
ด าเนิน
การ 

หากไม่ด าเนินการ 

ระบุเหตุผล 

ตัวชี้วัด ๒.๓.๒ รายได้เฉลี่ย
ของผู้ผลิตอาหารขนาดเล็ก 
จ าแนกตามเพศ และสถานะ
พื้ น เ มื อ ง  ( เ พื่ อ แ ย ก ช น
พื้นเมือง หรือ ชนเผ่า) 

๑๐๔) สนับสนุนการพฒันาศูนยบ์ริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลเพื่อยกระดบัการพัฒนา
คุณภาพ ของผลผลิตทางการเกษตร เช่น การจดัการแปลง
ฟาร์ม การคัดพันธุบ์ ารุงพันธุ์ เป็นต้น 

     

๑๐๕) สนับสนุนการพฒันาอาสาสมคัรเกษตรหมู่บ้าน เกษตรอาสา 
หรืออาสาสมัครให้มบีทบาทในการพัฒนาการเกษตรและ
อาหารปลอดภัยของพืน้ที ่

     

๑๐๖) พัฒนาขีดความสามารถของนักวิชาการเกษตรหรือบุคลากร
ของ อปท. ให้สามารถสร้างรปูธรรมขบัเคลื่อนระบบ
เกษตรกรรมยั่งยืนสู่อาหารปลอดภัยในพื้นที่ตาม 5 ชุด
กิจกรรม 

     

๑๐๗) สนับสนุนการพฒันา กลุ่มองคก์รที่เกี่ยวข้องกับ
เกษตรกรรมยั่งยืน และอาหารปลอดภัยในพืน้ที่ ให้มีขดี
ความสามารถผลิตอาหารที่มีคณุภาพ เช่น การจัดการดิน น้ า 
ปุ๋ย โรคพืช เป็นต้น 

     

๑๐๘) สนับสนุนการพฒันาหลักสูตรและอบรมให้แมบ่้าน แมค่รัว ผู้
ประกอบอาหารในงานบุญ งานวัฒนธรรมประเพณีมคีวามรู้
และทักษะในการประกอบอาหารจัดการโรค และอาหารสมวัย 
จากวัตถุดิบในชมุชน 

     

๑๐๙) จัดท าแผนพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยของต าบล 
โดยการมีสว่นรว่มของ ๔ ภาค ีในพื้นที ่

     



๒๓ 

 

เป้าหมายที่ ๒ 
งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่น 

ที่สนับสนุนตัวชี้วดั 

สถานะการด าเนินงาน 

ในพื้นที ่ โครงการของ อปท./ ทุนทางสงัคม/ 
แหล่งเรยีนรู้ที่ด าเนินการ ด าเนิน

การ
แล้ว 

มีแผน
ด าเนิน
การ 

ยังไม่
ด าเนิน
การ 

หากไม่ด าเนินการ 

ระบุเหตุผล 

เป้าประสงค์ที่ ๒.๔ เพิ่มผลิตภาพทางการเกษตรและรายได้ของผู้ผลิตอาหารรายเล็ก โดยเฉพาะ
ผู้หญิง คนพื้นเมือง เกษตรแบบครอบครัว คนเลี้ยงปศุสัตว์ ชาวประมง ให้เพิ่มขึ้นเป็น ๒ เท่า 
โดยรวมถึงการเข้าถึงที่ดินและทรัพยากรและปัจจัยน าเข้าในการผลิต ความรู้ บริการทางการเงิน 
ตลาด และโอกาสส าหรับการเพิ่มมูลค่าและการจ้างงานนอกฟาร์มอย่างปลอดภัยและเท่าเทียม 
ภายในปี ๒๕๗๓ 

     

ตัวชี้วัด ๒.๔.๑ ร้อยละของ
พื้ น ที่ เ ก ษ ต ร ที่ มี ก า ร ท า
การเกษตรแบบยั่งยืน 

๑๑๐) ส่งเสรมิใหค้รอบครัวมีการพึ่งตนเองด้านอาหารจาก
การเกษตรในระดับครอบครัว เช่น ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้  
ตู้เย็นข้างบ้าน  โรงพยาบาลข้างรั้ว เปน็ต้น 

     

๑๑๑) รณรงค์ใหเ้กิดความรู้และความเข้าใจท่ีน าไปสู่การปรบั
พฤติกรรมการบริโภคอาหารเพือ่ป้องกนัและจัดการโรค เช่น 
การรับประทานอาหารลดหวาน มัน เค็ม เป็นตน้ 

     

๑๑๒) สนับสนุนให้ชุมชนมีการพฒันารูปแบบตลาดท่ีรองรับและ
จ าหน่ายอาหารปลอดภัยที่เหมาะสมกับพื้นท่ี เชน่ ตลาดสี
เขียว โซนอาหารปลอดภัย เปน็ต้น 

     

๑๑๓) พัฒนาพ้ืนที่ของ อปท.ใหเ้ปน็พืน้ที่ต้นแบบหรือแหล่ง
เรียนรู้ด้านการผลิตอาหารปลอดภัย 

     

๑๑๔) สนับสนุนการใช้พ้ืนที่สาธารณะท าให้คนในชุมชนเข้าถึงอาหาร
ได้  เช่น การเปลี่ยนนาร้างเป็นนารวม  การปลูกผักในพื้นที่
สาธารณะ เปน็ต้น 

     

๑๑๕) รณรงค์ใหเ้กิดการจดัการทรัพยากร ธรรมชาติ และ
สภาพแวดล้อมที่ท าให้อาหารตามธรรมชาติกลับคนืมา เช่น 

     



๒๔ 

 

เป้าหมายที่ ๒ 
งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่น 

ที่สนับสนุนตัวชี้วดั 

สถานะการด าเนินงาน 

ในพื้นที ่ โครงการของ อปท./ ทุนทางสงัคม/ 
แหล่งเรยีนรู้ที่ด าเนินการ ด าเนิน

การ
แล้ว 

มีแผน
ด าเนิน
การ 

ยังไม่
ด าเนิน
การ 

หากไม่ด าเนินการ 

ระบุเหตุผล 

การท าเกษตรปราณีต  เกษตรผสมผสาน สวนสมรม วน
เกษตร เป็นตน้ 

๑๑๖) สนับสนุนให้มีการคัดแยกทั้งในระดับครัวเรือนและชุมชน เพื่อ
น าขยะมาใช้ในการเกษตรและการสร้างอาหารปลอดภัย เช่น 
ปุ๋ยหมัก  น้ าหมักชีวภาพ เปน็ตน้ 

     

๑๑๗) สนับสนุนให้มีการพฒันาให้เกิดต้นแบบของการสร้าง
แหล่งน้ าขนาดเล็กในไรน่า หรอืการจัดการระบบน้ าเพื่อ
การเกษตรและสร้างอาหารปลอดภัยที่เหมาะสมกับพืน้ที่ 

     

๑๑๘) สนับสนุนให้ประชาชนใชป้ระโยชน์ในพื้นท่ีสาธารณะของชมุชน
ส าหรบั การผลิตอาหารทางการเกษตร เลี้ยงสัตว ์

     

๑๑๙) สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ พันธุ์พืช พนัธุ์สัตวใ์ห้กบัครัวเรือนเพื่อให้
ผู้หญิง คนพื้นเมอืง เกษตรแบบครอบครัว คนเลี้ยงปศุสัตว์ 
ชาวประมงไดม้ีโอกาสผลิตอาหาร 

     

๑๒๐) ส่งเสรมิใหป้ระชาชนมีการพัฒนาทักษะการแปรรปูอาหาร 
การผลิตอาหาร และการสร้างชอ่งทางการตลาดเพื่อจ าหน่าย
สินค้า 

     

๑๒๑) ส่งเสรมิใหค้นในชุมชนมีการจ้างงานผู้หญิง คนพื้นเมือง 
เกษตรแบบครอบครัว คนเลี้ยงปศุสัตว์ ชาวประมง 

     

เป้าประสงค์ท่ี ๒.๕ คงความหลากหลายทางพันธุกรรมของเมล็ดพันธุ์พืชท่ีใช้เพาะปลูก สัตว์ในไร่นา
และที่เลี้ยงตามบ้านเรือน และชนิดพันธุ์ตามธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับพืชและสัตว์เหล่านั้น รวมถึงให้
มีธนาคารเมล็ดพันธุ์และพืชที่มีการจัดการที่ดีและมีความหลากหลาย ทั้งในระดับประเทศ ระดับ
ภูมิภาค และระดับนานาชาติ และสร้างหลักประกันว่าจะมีการเข้าถึงและแบ่งปนัผลประโยชน์เกิดจาก

     



๒๕ 

 

เป้าหมายที่ ๒ 
งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่น 

ที่สนับสนุนตัวชี้วดั 

สถานะการด าเนินงาน 

ในพื้นที ่ โครงการของ อปท./ ทุนทางสงัคม/ 
แหล่งเรยีนรู้ที่ด าเนินการ ด าเนิน

การ
แล้ว 

มีแผน
ด าเนิน
การ 

ยังไม่
ด าเนิน
การ 

หากไม่ด าเนินการ 

ระบุเหตุผล 

การใช้ทรัพยากรทางพันธุกรรมและองค์ความรู้ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม 
ตามที่ตกลงกันระหว่างประเทศ ภายในปี ๒๕๗๓ 

ตัวชี้วัด ๒.๕.๑ ตัวบ่งชี้ความ
สมบูรณ์ของการเก็บผลผลิต
ในธนาคารพันธุกรรม (หรือ
การเก็บนอกสถานธรรมชาติ) 

 

ตัวชี้วัด ๒.๕.๒ สัดส่วนพันธุ์
สัตว์ท้องถิ่น แบ่งหมวดหมู่
เป็น อยู่ในความเสี่ยง, ไม่อยู่
ในความเสี่ยงที่จะสูญพันธุ์  
หรือไม่รู้ระดับความเสี่ยงที่จะ
สูญพันธุ ์

๑๒๒) สนับสนุนให้องค์กรชุมชนมีการจัดการทรัพยากร เพื่อการ
อนุรักษ์ พัฒนาและน าใช้ เช่น การสร้างแปลงรวบรวมพันธุ์ 
การสะสมพ่อแม่สัตว์พันธุ์ดี   ก าหนดโซนพื้นท่ีอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช เป็นตน้ 

     

๑๒๓) สนับสนุนให้ศูนยบ์ริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการ
เกษตรประจ าต าบล มีการจัดท าฐานข้อมูลพนัธุกรรมท้องถิ่น 
เช่น การขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ เปน็ต้น 

     

๑๒๔) สนับสนุนการจดัท าหลักสูตรทอ้งถิ่นด้านการอนรุักษ์
พันธกุรรมความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น 

     

๑๒๕) สนับสนุนให้เกษตรกรมีการจัดท าธนาคารพันธุกรรม
ท้องถ่ิน เช่น พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ เป็นตน้ 

     

๑๒๖) ส่งเสรมิใหชุ้มชนมีการผลิตอาหารท้องถ่ิน เช่น ผักพื้นบ้าน 
พืชเครื่องเทศและสมนุไพร ปศสุัตว์พื้นเมอืง เปน็ต้น และมีการ
ส่งเสรมิประชาสัมพันธ์ และสร้างช่องทางการตลาด 

     

๑๒๗) ส่งเสรมิใหชุ้มชนจัดกิจกรรมเพื่อการอนรุักษ์ เช่น 
มหกรรมพันธุกรรมพืชและสัตวพ์ื้นเมือง  ตลาดนัดพันธุ์พืช 
พันธุ์สัตว์ ประกวดพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ เป็นต้น 

     

เป้าประสงค์ที่ ๒.a เพิ่มการลงทุนตลอดจนการยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่อง
โครงสร้างพื้นฐานในชนบท การวิจัยเกษตรและการขยายการบริการ การพัฒนาเทคโนโลยี และการ

     



๒๖ 

 

เป้าหมายที่ ๒ 
งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่น 

ที่สนับสนุนตัวชี้วดั 

สถานะการด าเนินงาน 

ในพื้นที ่ โครงการของ อปท./ ทุนทางสงัคม/ 
แหล่งเรยีนรู้ที่ด าเนินการ ด าเนิน

การ
แล้ว 

มีแผน
ด าเนิน
การ 

ยังไม่
ด าเนิน
การ 

หากไม่ด าเนินการ 

ระบุเหตุผล 

ท าธนาคารยีนของพืชและสัตว์ เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการผลิตสินค้าเกษตรในประเทศ
ก าลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด 

ตั ว ชี้ วั ด  ๒ .a. ๑  ดั ชนี การ
เ ต รี ย ม ค ว า มพ ร้ อ ม ท า ง
การเกษตรต่อค่าใช้จ่ายของ
ภาครัฐ 

 

ตัวชี้วัด ๒.a.๒ กระแสความ
ช่วยเหลือรวม (ความ
ช่วยเหลือเพือ่การพัฒนา
อย่างเป็นทางการ (Official 
Development 
Assistance: ODA) บวก 
กระแสความชว่ยเหลืออย่าง
เป็นทางการอื่น (Other 
Official Flows: OOF) ที่ให้
ไปยังภาคเกษตรกรรม 

๑๒๘) สนับสนุนให้หน่วยงาน องค์กรชมุชน ที่เกี่ยวขอ้ง จัดให้มี
งานและกิจกรรมเพือ่ยกระดบัขดีความสามารถในการผลิต
สินค้าเกษตรในชมุชน 

     

๑๒๙) สนับสนุนการพฒันาศักยภาพเกษตรกรให้สามารถ
คัดเลือก และปรบัปรุงพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 

     

๑๓๐) ผลักดันใหม้ีการก าหนด กฎ กติกา อนุรักษป์่าชุมชน หรอื
รักษาทรัพยากร ดนิ น้ า ป่า 

     

๑๓๑) สนับสนุนการผลิตหรือการพัฒนาคนรุน่ใหม่ในชมุชน
เพื่อใหส้ามารถผลิตอาหารทางการเกษตร เช่น กลุ่มเยาวชน
หัวใจสเีขียว คนอาสารักษาทรัพยากรธรรมชาติเกษตรกรรุน่
ใหม่ ยุวเกษตรกร เป็นต้น 

     

๑๓๒) ผลักดันใหม้ีการก าหนดกฎ กติกาชุมชนเรื่องการจดัการ
ขยะ การอนุรักษ์แหล่งน้ า ป่าชุมชน เปน็ต้น 

     



๒๗ 

 

เป้าหมายที่ ๒ 
งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่น 

ที่สนับสนุนตัวชี้วดั 

สถานะการด าเนินงาน 

ในพื้นที ่ โครงการของ อปท./ ทุนทางสงัคม/ 
แหล่งเรยีนรู้ที่ด าเนินการ ด าเนิน

การ
แล้ว 

มีแผน
ด าเนิน
การ 

ยังไม่
ด าเนิน
การ 

หากไม่ด าเนินการ 

ระบุเหตุผล 

เป้าประสงค์ที่ ๒.b แก้ไขและป้องกันการกีดกันและการบิดเบือนทางการค้าในตลาดเกษตรโลก 
รวมถึงทางการยุตกิารอุดหนุนสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออกทุกรูปแบบและมาตรการเพื่อการส่งออก
ทุกแบบที่ให้ผลในลักษณะเดียวกัน โดยให้เป็นไปตามอาณัติของรอบการพัฒนาโดฮา 

     

ตัวชี้ วั ด  ๒ .b.๑  ระดับการ
อุดหนุนผู้ผลิตโดยรวม (PSE) 
ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ค ว า ม
เปลี่ยนแปลงภาษีการส่งออก
และน าเข้าในสินค้าเกษตร 

 

๑๓๓) สนับสนุนการพฒันาตลาดชุมชนใหเ้ปน็ช่องทางการ
จ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตร พืช สัตว์ ข้าวและอาหารแปร
รูป 

     

๑๓๔) เพิ่มพ้ืนที่ตลาดส าหรับกลุ่มผลติอาหารทางการเกษตร 
และปลอดภัยต่อผูบ้ริโภค 

     

๑๓๕) สนับสนุนกลุม่อาชีพทางการเกษตร ในการพัฒนา
คุณภาพของผลิตภณัฑ์หรือผลผลิต เช่น บรรจภุัณฑเ์พื่อเพิ่ม
มูลค่าสินค้า  การแปรรปูอาหารเพิ่มคุณภาพสินค้า การสร้าง
แบรนด์ เป็นต้น 

     

ตัวชี้วัด ๒.b.๒ การอุดหนุน
การส่งออกทางการเกษตร 

๑๓๖) สนับสนุนให้มีตลาดกลางเพื่อกระจายสินค้าทางการเกษตรสู่
ตลาดภายนอกชมุชน 

     

๑๓๗) สนับสนุนให้มีการพฒันาร้านค้ากลางชุมชน ตลาดกลาง
ชุมชน  โซนอาหารปลอดภัยในชมุชน 

     

๑๓๘) ส่งเสรมิการพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร การ
แปรรูปอาหาร 

     

เป้าประสงค์ที่ ๒.c เลือกใช้มาตรการที่สร้างหลักประกันได้ว่าตลาดโภคภัณฑ์อาหารและตลาด
อนุพันธ์สามารถท างานได้อย่างเหมาะสม และอ านวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของตลาดและ
ข้อมูลส ารองอาหารได้อย่างทันการณ์ เพื่อจ ากัดความผันผวนของราคาอาหารที่รุนแรง 

     



๒๘ 

 

เป้าหมายที่ ๒ 
งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่น 

ที่สนับสนุนตัวชี้วดั 

สถานะการด าเนินงาน 

ในพื้นที ่ โครงการของ อปท./ ทุนทางสงัคม/ 
แหล่งเรยีนรู้ที่ด าเนินการ ด าเนิน

การ
แล้ว 

มีแผน
ด าเนิน
การ 

ยังไม่
ด าเนิน
การ 

หากไม่ด าเนินการ 

ระบุเหตุผล 

ตัวชี้วัด ๒.c.๑ ตัวชี้วัดราคา 
(อาหาร) ที่ผิดปกติ   

- ไม่มีข้อมูลสนับสนุนในชุมชนท้องถิ่น      

 

  



๒๙ 

 

ตารางปฏิบัติการที่ ๑.๓ วิเคราะห์เป้าหมายที่ ๓: สร้างหลักประกันให้คนมีชีวิตที่มีคุณภาพ และส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของคนทุกเพศทุกวัย 
ประกอบด้วย ๑๓ เป้าประสงค์ ๒๕ ตัวชี้วัด 
ค าชี้แจง : ให้ตรวจสอบงานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นที่สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  แล้วเติมเครื่องหมาย  ในช่องสถานะการด าเนินงาน

ในพ้ืนที่ พร้อมระบุทุนทางสังคม หรือ แหล่งเรียนรู้ที่ด าเนินงานและกิจกรรมนั้น 
 

เป้าหมายที่ ๓ งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นท่ีสนับสนุนตัวชี้วัด 

สถานะการด าเนินงานในพื้นที ่

โครงการของ อปท./ ทุนทาง
สังคม/ แหล่งเรียนรู้ที่ด าเนินการ 

ด าเนิน 

การ
แล้ว 

มีแผน
ด าเนิน
การ 

ยังไม่
ด าเนิน
การ 

หากไม่ด าเนินการ 

ระบุเหตุผล 

เป้าประสงค์ที ่๓.๑ ลดอัตราการตายของมารดาท่ัวโลกให้ต่ ากว่า ๗๐ ต่อการเกิดมีชีพ ๑ แสนคน 
ภายในปี ๒๕๗๓ 

     

ตัวชี้วัด ๓.๑.๑  อัตราการตายของ
มารดาตอ การเกิดมีชีพ  ๑ แสนคน 

๑๓๙) สนับสนุนหน่วยบริการสุขภาพ ในการจัดบริการ
ส่งเสรมิสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอด ตาม
มาตรฐาน 

     

๑๔๐) สนับสนุนการฝึกอบรมทักษะอาสาสมัครใน
ชุมชน ใหส้ามารถเฝ้าระวัง ประสานการเข้ารบับริการ
ได้เร็วกอ่น ๑๒ สปัดาห์ของหญงิตั้งครรภ ์

     

๑๔๑) สนับสนุนการฝึกอบรมทักษะการให้ค าปรึกษา 
และการเฝ้าระวัง ความเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ และการ
ต้ังครรภ์ในวัยรุ่น   

     

๑๔๒) สนับสนุนให้มรีะบบให้การช่วยเหลือเมื่อพบการ
ต้ังครร ภ์ไม่พร้อม ร่วมกบั อาสาสมัคร หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  

     

๑๔๓) สนับสนุนการเพิ่มทักษะบุคลากรวิชาชีพการผดุง
ครรภ์ ให้มีความเชีย่วชาญการเฝ้าระวังความเสี่ยงที่
เกิดกับการตั้งครรภ ์

     



๓๐ 

 

เป้าหมายที่ ๓ งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นท่ีสนับสนุนตัวชี้วัด 

สถานะการด าเนินงานในพื้นที ่

โครงการของ อปท./ ทุนทาง
สังคม/ แหล่งเรียนรู้ที่ด าเนินการ 

ด าเนิน 

การ
แล้ว 

มีแผน
ด าเนิน
การ 

ยังไม่
ด าเนิน
การ 

หากไม่ด าเนินการ 

ระบุเหตุผล 

๑๔๔) สนับสนุนการพฒันาทักษะอาสาสมัคร แกนน า
ชุมชน ใหส้ามารถให้การช่วยเหลือ ในระยะคลอด เพือ่
ความปลอดภยัของมารดา ทารก  

     

๑๔๕) ผลักดันใหม้ีแนวปฏิบัติของหนว่ยกู้ชีพ เกี่ยวกับ
เหตุฉุกเฉินในการคลอด เพื่อความปลอดภัยของ
มารดาและทารก 

     

เป้าประสงค์ที่ ๓.๒ ยุติการตายที่ป้องกันได้ของทารกแรกเกิดและเด็กอายุต่ ากว่า ๕ ปี โดยทุก
ประเทศมุ่งลดอัตราการตายในทารกลงให้ต่ าถึง ๑๒ คน ต่อ การเกิดมีชีพ ๑,๐๐๐ คน และลดลง 

     

ตัวชี้วัด ๓.๒.๑ อัตราการตายใน
เด็กอายุต่ ากว่า ๕ ปี ลงให้ต่ าถึง ๒๕ 
คน ต่อการเกิดมีชีพ ๑,๐๐๐ คน 
ภายในปี ๒๕๗๓ 

๑๔๖) ส่งเสรมิการประเมินการเจรญิเติบโตในเด็กอายุ
ต่ ากว่า ๕ ป ี โดยอาสาสมัคร แกนน า ในชุมชน เช่น 
การชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง และวเิคราะห์ผล  

     

๑๔๗) ส่งเสรมิใหห้นว่ยบริการสุขภาพ ให้ภูมิคุม้กันใน
เด็กอายุต่ ากว่า ๕ ป ีได้รบัภูมคิุม้กัน และกระตุ้นให้
ครบตามเกณฑม์าตรฐาน  

     

๑๔๘) สนับสนุนการสร้างช่องทางในการให้ความรู้ ใน
การประเมนิสภาพบ้านเด็กอายตุ่ ากว่า ๕ ป ีเช่น 
ระดับของปลั๊กไฟ ชนิดของปลั๊กไฟ มุมเหลี่ยมเสาบ้าน 
ที่เสี่ยงต่ออบุัติเหตุ 

     



๓๑ 

 

เป้าหมายที่ ๓ งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นท่ีสนับสนุนตัวชี้วัด 

สถานะการด าเนินงานในพื้นที ่

โครงการของ อปท./ ทุนทาง
สังคม/ แหล่งเรียนรู้ที่ด าเนินการ 

ด าเนิน 

การ
แล้ว 

มีแผน
ด าเนิน
การ 

ยังไม่
ด าเนิน
การ 

หากไม่ด าเนินการ 

ระบุเหตุผล 

๑๔๙) สนับสนุนการจดัการปญัหาภาวะขาดสารอาหาร  
ของเด็กอายุต่ ากว่า ๕ ป ีในชุมชนโดยกลุม่ แกนน า 
อาสาสมัครในชุมชน เช่น กลุม่อาชีพสนับสนนุข้าว
กล้องใหร้ับประทาน กลุ่มเลีย้งโคนมสนับสนุนนมสด
ให้ดื่มทุกวนั  เปน็ต้น 

     

๑๕๐) สนับสนุนให้ศูนย์พัฒนาเด็กกอ่นวัยเรียน จัด
สภาพแวดล้อมที่เอื้อตอ่การเรียนรู้ของเด็ก เชน่ 
หลักสูตรการเรียนรู้ในและนอกชั้นเรยีน 
สภาพแวดล้อมมาตรฐานทางกายภาพ เช่น สภาพช้ัน
เรียน พ้ืนทีเ่สี่ยงต่ออุบัติเหตุ สนามเด็กเล่น ของเลน่ 
เป็นตน้ 

     

๑๕๑) ผลักดันใหม้ีระบบเฝ้าระวังเด็กจมน้ า ในชุมชน 
เช่น มีข้อมูลพื้นที่เสี่ยงจมน้ า จัดท าแนวปฏิบัติในการ
ช่วยเหลือเมื่อเผชิญสถานการณ์ เปน็ต้น 

     

๑๕๒) สนับสนุนการฝึกอบรมอาสาสมคัรกู้ชีพ กู้ภัย อส
ม. ตัวแทนครอบครัว ในการชว่ยชีวิตเบือ้งต้นส าหรบั
เด็กจมน้ า หรืออยู่ระยะหมดสติ  

     

ตัวชี้วัด ๓.๒.๒ อัตราตายของทารก
แรกเกิด (การตายต่อการเกดิ 
๑,๐๐๐ คน) 

๑๕๓) ส่งเสรมิการให้ข้อมูล ข่าวสารเพือ่ใหห้ญิง
ต้ังครรภเ์ข้าถึงการฝากครรภ์ทีเ่ร็ว ครบตามเกณฑ์
คุณภาพ(อย่างน้อย ๔ ครั้ง)และมีความรู้ในการ
ประเมินความเสี่ยงแต่ละระยะของการตั้งครรภ ์

     

๑๕๔) สนับสนุนให้มีการฝึกอบรมมารดาต้ังครรภ์ 
ครอบครัว ผู้ดูแล ในการเฝ้าระวงัความเสีย่งที่อาจ

     



๓๒ 

 

เป้าหมายที่ ๓ งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นท่ีสนับสนุนตัวชี้วัด 

สถานะการด าเนินงานในพื้นที ่

โครงการของ อปท./ ทุนทาง
สังคม/ แหล่งเรียนรู้ที่ด าเนินการ 

ด าเนิน 

การ
แล้ว 

มีแผน
ด าเนิน
การ 

ยังไม่
ด าเนิน
การ 

หากไม่ด าเนินการ 

ระบุเหตุผล 

เกิดขึ้นในระยะต้ังครรภ์ เช่น การมีทักษะประเมนิลูก
ดิ้น อาการผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น เป็นต้น 

๑๕๕) สนับสนุนให้มีคูม่ือเฝ้าระวงัอาการส าคัญ ที่เกิด
ขึ้นกับหญิงตั้งครรภ์ เช่น อาการน าของความเสีย่งต่อ
การแท้ง อาการแทรกซอ้น เช่น เบาหวาน ครรภ์เป็น
พิษ เปน็ต้น  

     

๑๕๖) สนับสนุนให้อาสาสมัคร ติดตามเยี่ยมดูแล 
ช่วยเหลือหญิงตั้งครรภ์ และครอบครัวที่บ้าน 

     

๑๕๗) สนับสนุนให้มีการเฝ้าระวังโรคและการเจบ็ป่วยที่
ส่งผลต่อสุขภาพเด็กในครรภ์ เชน่ อีสุกอีใส หดั
เยอรมัน ไวรัสซิการ์ การติดเชื้อเอชไอวี โรคเรือ้รังอื่นๆ 
เช่น หัวใจ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง เป็นต้น 

     

 ๑๕๘) สนับสนุนให้หญิงตั้งครรภ์ไดร้บัการประเมนิ
ความเสีย่งจากแพทย์อย่างน้อย ๑ ครั้ง ตลอดการ
ต้ังครรภ ์

     

เป้าประสงค์ที่ ๓.๓ ยุติการแพร่กระจายของเอดส์ วัณโรค มาลาเรีย และโรคเขตร้อนที่ถูกละเลย 
และต่อสู้กับโรคตับอักเสบ โรคติดต่อทางน้ า และโรคติดต่ออื่นๆ ภายในปี ๒๕๗๓ 

     

ตัวชี้วัด ๓.๓.๑ จ านวนผู้ติดเชื้อ 
HIV รายใหม่ต่อประชากรที่ไม่มกีาร
ติดเชื้อ ๑,๐๐๐ คน (จ าแนกตาม 
เพศ อายุ และประชากรหลัก) 

๑๕๙) สนับสนุนกลุม่ องค์กร ในการจดัอบรม ทักษะ
ชีวิต เพื่อสร้างภมูิคุ้มกนัด้านเพศ การด าเนินชีวิต 
ส าหรบักลุ่มเด็ก และเยาวชน 

     

๑๖๐) สนับสนุนให้อาสาสมัครในชุมชน สามารถให้
ค าปรึกษาท่ีเกี่ยวขอ้งกับ เอชไอวี ในกลุ่มเสี่ยงความ
เสี่ยงต่อการติดเชื้อ กลุ่มติดเชื้อฯแล้วปิดเปน็

     



๓๓ 

 

เป้าหมายที่ ๓ งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นท่ีสนับสนุนตัวชี้วัด 

สถานะการด าเนินงานในพื้นที ่

โครงการของ อปท./ ทุนทาง
สังคม/ แหล่งเรียนรู้ที่ด าเนินการ 

ด าเนิน 

การ
แล้ว 

มีแผน
ด าเนิน
การ 

ยังไม่
ด าเนิน
การ 

หากไม่ด าเนินการ 

ระบุเหตุผล 

ความลับและประสานสู่การรักษา และผู้ได้รับ
ผลกระทบจากเอชไอวี เป็นตน้ 

๑๖๑) สนับสนุนการด าเนนิงานของอาสาสมัครที่ให้
ค าปรึกษาเพื่อตรวจหาเชื้อเอชไอวีในกลุม่เสี่ยง เช่น 
กะเทย ชายรักชาย วัยรุน่เสพยา กลุ่มที่มีความเสี่ยง
อื่น สามารถเข้าถึงการตรวจเลอืดได้ง่าย และเปน็
ความลับ เช่น การจัดรถรบั-ส่งไปโรงพยาบาล การ
เปิดชอ่งทางการฟังผล 

๑๖๒) ที่หลากหลาย เป็นตน้ 

     

๑๖๓) สนับสนุนการรณรงค์ให้ความรู้เด็ก เยาวชน 
เรื่องเพศ เอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การใช้
ถุงยางอนามัย การตั้งครรภ์ และผลกระทบ เป็นต้น 

     

๑๖๔) สนับสนุนพื้นท่ีติดตั้งตู้ถุงยางอนามัยที่เหมาะสม 
เพื่อใหเ้ข้าถึงง่าย และราคาถูก 

     

ตัวชี้วัด ๓.๓.๒ อัตราการเกดิโรค
วัณโรคต่อประชากร ๑,๐๐๐ คน 

๑๖๕) สนับสนุนหน่วยบริการสุขภาพ คัดกรองความ
เสี่ยงวณัโรคด้วยการเก็บเสมหะ ในกลุ่มเสีย่งส าคัญ 
เช่น ผู้ป่วยเบาหวาน ผู้สูงอายุ ครอบครัวที่มสีมาชิกมี
ประวัติเป็นวัณโรค เป็นต้น 

     

๑๖๖) ส่งเสรมิการให้ความรู้กับประชาชนในชุมชน ผ่าน
หลายช่องทาง เชน่ วิทยุชุมชน แผ่นพับ ป้ายโฆษณา 
ในประเดน็ความเสี่ยงของการเป็นวณัโรค กลุม่เสี่ยง 
และอาการส าคัญของการเป็นวณัโรค เป็นต้น 

     

๑๖๗) สนับสนุนให้หน่วยบริการสุขภาพ มีการจัดระบบ
ส่งต่อผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยวัณโรค กลับสู่ชุมชนที่

     



๓๔ 

 

เป้าหมายที่ ๓ งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นท่ีสนับสนุนตัวชี้วัด 

สถานะการด าเนินงานในพื้นที ่

โครงการของ อปท./ ทุนทาง
สังคม/ แหล่งเรียนรู้ที่ด าเนินการ 

ด าเนิน 

การ
แล้ว 

มีแผน
ด าเนิน
การ 

ยังไม่
ด าเนิน
การ 

หากไม่ด าเนินการ 

ระบุเหตุผล 

ปลอดภัย เช่น มีการเตรยีมบ้าน เตรียมระบบก าจัด
เสมหะ เตรียมประเมนิความเสีย่งสมาชิกในครอบครัว 
และการติดตามความสม่ าเสมอในการรบัประทานยา 
และประเมนิความผิดปกติหลงักินยาท่ีต้องเฝ้าระวัง 

๑๖๘) สนับสนุนการฝึกอบรมอาสาสมคัร แกนน า 
เพื่อนบ้าน  เพื่อนผูป้่วย ติดตาม แนะน า และ
สนับสนุนการดูแลตนเองที่บ้านของผู้ท่ีได้รบัการ
วินิจฉัยเป็นวัณโรค  

     

๑๖๙) สนับสนุนให้มีการจัดท าแผนท่ีผู้ป่วยวณัโรค 
พร้อมกลุม่เสี่ยง เพื่อการเฝ้าระวังรายปี 

     

ตัวชี้วัด ๓.๓.๓ อัตราการเกิดโรค
มาลาเรียตอ่ประชากร ๑,๐๐๐ คน 
ต่อป ี

๑๗๐) ส่งเสรมิการให้ความรู้ในหลายชอ่งทาง เช่น วิทยุ
ชุมชน ป้ายประกาศ ป้ายไฟ ที่เกี่ยวข้องกบัมาลาเรีย 
ได้แก่ การเกิดโรค การติดต่อ การรักษา เป็นต้น  

     

๑๗๑) สนับสนุนให้หน่วยบริการสุขภาพตรวจคัดกรอง 
เฝ้าระวัง กลุม่อาการที่เสีย่งต่อการเปน็มาลาเรีย 
ส าหรบัพื้นท่ีรบัผิดชอบที่เป็นปา่ทึบ หรือผู้ท่ีมปีระวัติ
กลับออกจากป่า เป็นต้น 

     

ตัวชี้วัด ๓.๓.๔ จ านวนของผู้ติดเชื้อ
ไวรัสตับอักเสบบี ต่อประชากร 
แสนคน 

๑๗๒) ส่งเสรมิการให้ความรู้ในหลายชอ่งทาง เช่น วิทยุ
ชุมชน ป้ายประกาศ ป้ายไฟ ที่เกี่ยวข้องกบัการติดเชือ้
ไวรัสตับอักเสบบี ได้แก่ การเกิดโรค การติดต่อ การ
รักษา เป็นต้น 

     

๑๗๓) สนับสนุนหน่วยบริการสุขภาพให้คัดกรองกลุม่
เสี่ยง เชน่ ผู้ให้บริการด้านสุขภาพ (เจ้าหน้าท่ี อสม.) 
หญิงตั้งครรภ์ ผู้ประกอบอาหารในศูนย์พฒันาเด็ก 

     



๓๕ 

 

เป้าหมายที่ ๓ งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นท่ีสนับสนุนตัวชี้วัด 

สถานะการด าเนินงานในพื้นที ่

โครงการของ อปท./ ทุนทาง
สังคม/ แหล่งเรียนรู้ที่ด าเนินการ 

ด าเนิน 

การ
แล้ว 

มีแผน
ด าเนิน
การ 

ยังไม่
ด าเนิน
การ 

หากไม่ด าเนินการ 

ระบุเหตุผล 

โรงเรียน เป็นต้นเพื่อประเมินภมูิต้านทานต่อไวรัสตับ
อักเสบบี และรบัวคัซีนป้องกัน 

ตัวชี้วัด ๓.๓.๕ จ านวนผู้ท่ีร้องขอ
ความช่วยเหลอืต่อการป้องกนัโรค
เขตร้อนที่ถูกละเลย (Neglected 
tropical diseases) 

๑๗๔) ส่งเสรมิการให้ความรู้ มาตรการการปอ้งกันโรค
เอดส์ วัณโรค มาลาเรีย และโรคเขตร้อนที่ถูกละเลย 
เช่น โรคไข้หวดันก โรคไข้หวดัใหญ่ เป็นตน้ ในหลาย
ช่องทาง เช่น วิทยุชุมชน ป้ายไฟ  ป้ายโฆษณา แผ่น
พับ เปน็ต้น 

     

เป้าประสงค์ที่ ๓.๔  ลดการตายก่อนวัยอันควรจากโรคไม่ติดต่อให้ลดลงหนึ่งในสาม ผ่านทางการ
ป้องกันและการรักษาโรค และสนับสนุนสุขภาพจิตและความเป็นอยู่ที่ดี  ภายใน                 ปี 
๒๕๗๓ 

     

ตัวชี้วัด ๓.๔.๑ อัตราการตายของผู้
ที่เป็นโรคหัวใจและหลอดเลอืด 
โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน หรอืโรค
ระบบทางเดนิหายใจเรือ้รัง 

๑๗๕) สนับสนุนการจดักิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงที่ส าคัญ ได้แก่ การบริโภค
ยาสูบ แอลกอฮอล์ การมีกิจกรรมทางกาย และการ
บริโภคที่เหมาะสม เปน็ต้น 

     

๑๗๖) สนับสนุนให้กลุ่มอสม. รว่มกบัหน่วยบริการ
สุขภาพ จัดบริการตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน ความ
ดันโลหิตสูง  

     

๑๗๗) สนับสนุนให้มีการอ านวยความสะดวกในการ
เดินทางของผูป้่วยเรือ้รังที่ไปตรวจตามนัดที่
โรงพยาบาล หรือรพ.สต. 

     

๑๗๘) สนับสนุนให้หน่วยบริการสุขภาพ จัดให้มีศูนย์
อุปกรณ์ช่วยเหลอืทางการแพทย์ ส าหรบัผู้ท่ีต้อง

     



๓๖ 

 

เป้าหมายที่ ๓ งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นท่ีสนับสนุนตัวชี้วัด 

สถานะการด าเนินงานในพื้นที ่

โครงการของ อปท./ ทุนทาง
สังคม/ แหล่งเรียนรู้ที่ด าเนินการ 

ด าเนิน 

การ
แล้ว 

มีแผน
ด าเนิน
การ 

ยังไม่
ด าเนิน
การ 

หากไม่ด าเนินการ 

ระบุเหตุผล 

ได้รับการดูแลต่อเนื่องในชมุชน เช่น ออกซิเจน เตียง
ลม เครือ่งดูดเสมหะ เตียงผูป้่วย เป็นตน้ 

๑๗๙) ส่งเสรมิใหม้ีการสือ่สาร ประชาสัมพันธ์ความรู้
เรื่องโรคเรื้อรัง โรคหัวใจ มะเรง็ในชุมชน หลากหลาย
ช่องทาง เช่น สื่อวิทยุชมุชน  แผน่พับ สิ่งพิ่มพ์ หอ
กระจายข่าว เปน็ต้น 

     

ตัวชี้วัด ๓.๔.๒ อัตราการฆ่าตัวตาย ๑๘๐) สนับสนุนกลุม่ทางสังคม กลุม่อาสาสมัครให้มี
ทักษะในการใชแ้บบคัดกรอง ความเสี่ยงการฆ่าตัว
ตาย ในกลุ่มเป้าหมายส าคัญ เชน่ วัยรุ่น ผู้สูงอายุ 
ผู้ป่วยเรื้อรงั ผู้ติดสารเสพติด เป็นต้น  

     

๑๘๑) สนับสนุนให้แกนน ากลุ่มองค์กร ผู้น าท้องที่  
อาสาสมัคร ไดร้ับการฝึกอบรมทักษะการประเมิน เฝ้า
ระวังความเสี่ยงในการฆ่าตัวตาย และให้การ
ช่วยเหลืออย่างทันท่วงท ี

     

๑๘๒) สนับสนุนการจดัท าแนวปฏิบัติของชุมชนและ
ครอบครัวในการเฝ้าระวงั ช่วยเหลือเมื่อพบความ
เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย เพื่อลดการฆ่าตัวตายส าเร็จ 

     

เป้าประสงค์ที่ ๓.๕ เสริมสร้างการป้องกันและการรักษาการใช้สารในทางที่ผิด ซึ่งรวมถึงการใช้
ยาเสพติดในทางที่ผิดและการใช้แอลกอฮอล์ในทางอันตราย 

     

ตัวชี้วัด ๓.๕.๑ ความครอบคลมุ
ของการรักษา (การรักษาโดยใชย้า 
ทางจิตวิทยาและการฟื้นฟู

๑๘๓) สนับสนุนให้กลุ่ม อาสาสมัคร ผู้น าท้องที่ 
หน่วยงานบริการสุขภาพ ติดตาม ช่วยเหลือ 
สนับสนุนผู้ติดสารเสพติดที่อยู่ในช่วงการบ าบัดรักษา
และฟ้ืนฟู เพื่อลดการกลบัไปเสพซ้ า 

     



๓๗ 

 

เป้าหมายที่ ๓ งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นท่ีสนับสนุนตัวชี้วัด 

สถานะการด าเนินงานในพื้นที ่

โครงการของ อปท./ ทุนทาง
สังคม/ แหล่งเรียนรู้ที่ด าเนินการ 

ด าเนิน 

การ
แล้ว 

มีแผน
ด าเนิน
การ 

ยังไม่
ด าเนิน
การ 

หากไม่ด าเนินการ 

ระบุเหตุผล 

สมรรถภาพ และบริการการติดตาม
ผลการรักษา) ส าหรบัผู้ท่ีใช้สาร
เสพติด 

๑๘๔) สนับสนุนการฝึกอบรมอาสาสมคัรที่เกี่ยวขอ้ง
กับการเฝ้าระวัง ป้องกัน รวมถึงผลเสียที่เกี่ยวข้องกบั
ยาเสพติด เช่น อาส ๒๕ ตาสับปะรด  อาสาช่วยชาติ
ไทย อปพร. ต ารวจบ้าน เป็นตน้ 

     

๑๘๕) สนับสนุนการฝึกอบรมพฒันาทักษะ การให้
ค าปรึกษา ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ของอาสาสมัคร 
ผู้น าท้องที่ เพื่อให้สามารถประสานให้การชว่ยเหลือ 
เมื่อพบปญัหาท่ีเกีย่วข้อง หรือสถานการณ์ที่
เกี่ยวข้องกบัยาเสพติด 

     

๑๘๖) สนับสนุนหน่วยบริการสุขภาพในการ จัดบริการ
ติดตาม สนับสนนุผู้ติดสารเสพติดด้วยโปรแกรมกาย 
จิต สังคมบ าบัด 

     

ตัวชี้วัด ๓.๕.๒ การดื่มแอลกอฮอล์
ในระดบัอนัตราย นิยามตามบรบิท
ของประเทศ คิดเป็นปรมิาณ
แอลกอฮอล์ต่อผู้บริโภค (อายุ
ต้ังแต่ ๑๕ ปีขึ้นไป) ในจ านวนลติร
ของแอลกอฮอลบ์ริสุ ทธิ์ ภายในปี
ปฏิทิน 

๑๘๗) สนับสนุนกลุม่ แกนน า ผู้น าท้องที่ ร่วมกันจัดท า
และน าใช้ระบบขอ้มูลท่ีเกี่ยวข้องกับการบริโภค
แอลกอฮอล์ เช่น จ านวนผู้ดื่ม ความสูญเสยีที่เป็น
มูลค่าเงนิ อัตราการเสียชีวิตจากการดื่มแอลกอฮอล์
อัตราการเกิดอุบัติเหตุจากเมาแล้วขับ ผลกระทบตอ่
ครอบครัว ชุมชนสังคม เพื่อประกอบการจดักิจกรรม 
และท าแผนพัฒนา 

     

๑๘๘) สนับสนุนให้ชุมชนก าหนดมาตรการทางสังคม 
เพื่อลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เชน่ งานศพ
ปลอดเหล้า บุญประเพณีปลอดเหล้า  หมูบ่้านศีล ๕ 
เป็นตน้ 

     



๓๘ 

 

เป้าหมายที่ ๓ งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นท่ีสนับสนุนตัวชี้วัด 

สถานะการด าเนินงานในพื้นที ่

โครงการของ อปท./ ทุนทาง
สังคม/ แหล่งเรียนรู้ที่ด าเนินการ 

ด าเนิน 

การ
แล้ว 

มีแผน
ด าเนิน
การ 

ยังไม่
ด าเนิน
การ 

หากไม่ด าเนินการ 

ระบุเหตุผล 

๑๘๙) ส่งเสรมิให้ กลุม่ องค์กร หน่วยงานสอดแทรก
การรณรงค์เพื่อลดอบุัติเหตุจราจรในระดับพืน้ที่ โดย
มีกิจกรรมที่ด าเนนิอย่างจริงจังต่อเนื่อง เช่น ดื่มไม่ขบั 
การเคารพกฎจราจร เปน็ต้น   

     

๑๙๐) ผลักดันใหม้ีการน าใช้กฎหมายทีเ่กี่ยวข้องกบั 
ร้านค้าชุมชน เช่น ไมจ่ าหน่ายเครื่องดืม่แอลกอฮอล์ 
ให้เด็กอายุต่ ากว่า ๑๘ ปี หยุดขายเครือ่งดืม่
แอลกอฮอล์หลัง ๒๒.๐๐ น. ก าหนดสถานทีห่้ามดืม่ 
ห้ามจ าหน่าย เป็นต้น  

     

๑๙๑) จัดท าประกาศนโยบายรณรงค์งานบุญ ๓ 
ประเภท ได้แก่ งานศพ งานบวชและงานแต่งปลอด
เหล้า เป็นต้น  

     

๑๙๒) สนับสนุนให้ กองทุนสวสัดิการ สถาบันการเงิน 
กองทุนฌาปณกิจ กองทุนหมูบ่า้น ก าหนดเงื่อนไข
การเปน็สมาชิก การให้การช่วยเหลือ จัดสวสัดิการ
เมื่อเจ็บป่วย เปน็ต้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

     

๑๙๓) ผลักดันใหม้ีการน าใช้กฎหมายทีเ่กี่ยวข้องกบัการ
ลดการดื่มเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ในชุมชน เช่น 
ก าหนดเขตพื้นท่ีห้ามบรโิภคเครือ่งดื่มแอลกอฮอล์ใน
วัด สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สถานศึกษา 
สถานที่ราชการ สวนสาธารณะที่จัดไว้เพื่อการ
พักผ่อนของประชาชน เป็นตน้ 

     



๓๙ 

 

เป้าหมายที่ ๓ งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นท่ีสนับสนุนตัวชี้วัด 

สถานะการด าเนินงานในพื้นที ่

โครงการของ อปท./ ทุนทาง
สังคม/ แหล่งเรียนรู้ที่ด าเนินการ 

ด าเนิน 

การ
แล้ว 

มีแผน
ด าเนิน
การ 

ยังไม่
ด าเนิน
การ 

หากไม่ด าเนินการ 

ระบุเหตุผล 

๑๙๔) ผลักดันให้ผูน้ าท้องที่ อาสาสมคัรจัดเขตพื้นท่ี 
บังคบัใช้กฎหมายจราจรที่เข้มขน้ เช่น การสวมหมวก
นิรภัยทุกครั้งที่ขับขีร่ถจักรยานยนต์ เปน็ต้น 

     

เป้าประสงค์ที่ ๓.๖ ลดจ านวนการตายและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนทั่วโลกลงครึ่งหนึ่ง 
ภายในปี ๒๕๖๓ 

     

ตัวชี้วัด ๓.๖.๑ อัตราผู้เสียชีวิตจาก
การบาดเจ็บจากอบุัติเหตุทางถนน 

๑๙๕) จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี ในการจัดข้อมูล
จุดเสี่ยงที่จะท าให้เกิดการบาดเจ็บจากอบุัติเหตุทาง
ถนน และปรับปรุง ซอ่มบ ารุง ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ 
เช่น การติดไฟส่องสว่างท่ีถนน กระจกตามทางแยก 
จุดเสี่ยง จุดอันตราย ตัดหญ้าท่ีสูงรกตามถนน ทาง
แยก ซ่อมถนนที่พังเสียหาย เปน็ต้น 

     

๑๙๖) สนับสนุนความร่วมมอืของกลุม่องค์กร 
หน่วยงาน ท้องท่ี จัดประชาคมเพื่อก าหนดมาตรการ
ทางสังคมที่สนบัสนนุการลดการบาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุทางถนน ที่เกิดจากความประมาท การดื่ม
แอลกอฮอล์ เป็นต้น 

     

เป้าประสงค์ที่ ๓.๗ สร้างหลักประกันว่ามีการเข้าถึงบริการ ข้อมูล การให้การศึกษาเกี่ยวกับ
อนามัยเจริญพันธุ์โดยถ้วนหน้า รวมถึงการวางแผนครอบครัว และการผสานอนามัยเจริญพันธุ์
ในยุทธศาสตร์และแผนงานระดับชาติ ภายในปี ๒๕๗๓ 

     

ตัวชี้วัด ๓.๗.๑ ร้อยละของหญงิวัย
เจริญพันธุอ์ายุ (๑๕-๔๙ ป)ี ที่พึง

๑๙๗) สนับสนุนให้ หนว่ยบริการสุขภาพ จัดบริการ
วางแผนครอบครัวที่ครอบคลุมหญิงวัยเจรญิพันธุ์
(อายุ๑๕-๔๙ ป)ี และสามารถปรับเปลี่ยนวิธี

     



๔๐ 

 

เป้าหมายที่ ๓ งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นท่ีสนับสนุนตัวชี้วัด 

สถานะการด าเนินงานในพื้นที ่

โครงการของ อปท./ ทุนทาง
สังคม/ แหล่งเรียนรู้ที่ด าเนินการ 

ด าเนิน 

การ
แล้ว 

มีแผน
ด าเนิน
การ 

ยังไม่
ด าเนิน
การ 

หากไม่ด าเนินการ 

ระบุเหตุผล 

พอใจกับการวางแผนครอบครัว
ด้วยวิธีสมยัใหม ่

คุมก าเนดิได้ตามความต้องการของผู้รับบริการ และ
ไม่ขัดกบัสถานะสุขภาพ 

๑๙๘) ส่งเสรมิการให้ความรู้ ท่ีเกี่ยวขอ้งกับการ
วางแผนครอบครัวหลายช่องทาง แต่ค านึงถึงความ
เปราะบางของเพศหญิง เช่น แผ่นพับ ฝึกทักษะการ
ให้ค าปรึกษา hotline สายด่วน เป็นต้น 

     

ตัวชี้วัด ๓.๗.๒ อัตราการคลอดใน
หญิงอายุ (๑๐-๑๔ ป,ี ๑๕-๑๙ ปี) 
ต่อผู้หญิงอายุ (๑๐-๑๔ ป,ี ๑๕-๑๙ 
ปี) ๑,๐๐๐ คน 

๑๙๙) สนับสนุนโรงเรียนให้ความรู้ที่เกีย่วกับการ
คุมก าเนดิ ในโรงเรยีน เพื่อลดการตั้งครรภใ์นกลุม่
วัยรุ่นหญิง 

     

๒๐๐) ส่งเสรมิการให้ความรู้การคมุก าเนิด ความเสี่ยง
การตั้งครรภไ์ม่พรอ้ม ผลกระทบจากการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่น เป็นต้น ที่มีชอ่งทางหลากหลาย และเข้าถึงง่าย
ส าหรบักลุ่มวยัรุ่น เช่น อินเทอเนต แผ่นพับ ห้อง/มุม
ที่เป็นมิตรกบัวัยรุน่ เปน็ต้น 

     

๒๐๑) สนับสนุนให้มีแนวทางของชมุชน ในการให้ความ
ช่วยเหลือเด็กวัยรุ่นต้ังครรภ์ไมพ่ร้อม 

     

๒๐๒) ผลักดันการใช้กฎควบคุมสถานประกอบการ คา
ราโอเกะ ร้านอาหาร เพื่อปอ้งกนั และจัดระบบเสี่ยง 

     

๒๐๓) สนับสนุนการจดัระบบเฝ้าระวังความเสีย่งตาม
บริเวณจุดเสี่ยง จุดนัดพบ มั่วสมุ ในชุมชน 

     

๒๐๔) ส่งเสรมิให้ศนูย์พัฒนาครอบครวั มีบทบาทใน
การจัดท าข้อมูล เฝ้าระวัง ป้องกันความเสี่ยงของ
หญิงวัยรุ่นในชุมชน 

     



๔๑ 

 

เป้าหมายที่ ๓ งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นท่ีสนับสนุนตัวชี้วัด 

สถานะการด าเนินงานในพื้นที ่

โครงการของ อปท./ ทุนทาง
สังคม/ แหล่งเรียนรู้ที่ด าเนินการ 

ด าเนิน 

การ
แล้ว 

มีแผน
ด าเนิน
การ 

ยังไม่
ด าเนิน
การ 

หากไม่ด าเนินการ 

ระบุเหตุผล 

เป้าประสงค์ที่ ๓.๘ บรรลุการมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า รวมถึงการป้องกันความเสี่ยงทาง
การเงิน การเข้าถึงการบริการสาธารณสุขจ าเป็นที่มีคุณภาพ และเข้าถึงยาและวัคซีนจ าเป็นที่
ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ และมีราคาที่สามารถซื้อหาได้ 

     

ตัวชี้วัด ๓.๘.๑ ความครอบคลมุ
ของบริการด้านสขุภาพที่จ าเปน็ 
(นิยามความครอบคลมุของบรกิาร
ที่จ าเป็นเฉลี่ยโดยยึดการติดตาม
การรักษา ซึ่งประกอบด้วย การ
เจริญพันธุ์ มารดา เด็กเกิดใหมแ่ละ
สุขภาพเด็ก โรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ 
และความสามารถในการเข้าถึง
บริการระหว่างคนทั่วไปแล
ผู้ด้อยโอกาส 

๒๐๕) สนับสนุนให้กองทนุหลักประกนัสุขภาพระดบั
พื้นท่ีจัดท าแผนการดูแลสุขภาพ ที่ครอบคลมุทุก
กลุ่มวัย และครอบคลุมทุกปัญหาและความตอ้งการ
ด้านสุขภาพของคนในพืน้ที่ 

     

๒๐๖) สนับสนุนการจดับริการดูแล ช่วยเหลอืของภาค
วิชาชีพ อาสาสมัคร ผู้น าท้องที่ ในการดูแลคนพิการ 
ผู้สูงอายุท่ีติดเตียง โดยการเยี่ยมบ้าน ประสานความ
ช่วยเหลืออืน่  

     

๒๐๗) สนับสนุนให้กองทนุสวัสดิการ สถาบันการเงิน 
จัดสวัสดิการที่ครอบคลมุด้านสขุภาพทั้งสุขภาพดี 
การเจ็บป่วย วิกฤต และระยะทา้ย เช่น ให้รางวัลชื่น
ชมยินดคีนไม่ป่วย เยี่ยมป่วย คา่นอนโรงพยาบาล 
สนับสนุนอาชีพเสรมิ ผู้ดูแลคนป่วยเรื้อรังติดเตียง 
เป็นตน้ 

     

๒๐๘) สนับสนุนหน่วยกูช้ีพ กู้ภัยใหม้ีการบริการรบั-ส่ง 
ช่วยเหลือ ผู้ประสบเหตุฉุกเฉิน เช่น ไข้สูง น้ าตาลใน
เลือดต่ า เจบ็ครรภ์คลอด ผู้สูงอายุหกล้ม เป็ฯลม 
หมดสติ เป็นตน้  

     

๒๐๙) สนับสนุนการจดัท าข้อมูลผูม้ีสทิธิการรักษา
รูปแบบต่าง ๆ เช่น สิทธิหลักประกันด้านสุขภาพ 

     



๔๒ 

 

เป้าหมายที่ ๓ งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นท่ีสนับสนุนตัวชี้วัด 

สถานะการด าเนินงานในพื้นที ่

โครงการของ อปท./ ทุนทาง
สังคม/ แหล่งเรียนรู้ที่ด าเนินการ 

ด าเนิน 

การ
แล้ว 

มีแผน
ด าเนิน
การ 

ยังไม่
ด าเนิน
การ 

หากไม่ด าเนินการ 

ระบุเหตุผล 

ตัวชี้วัด ๓.๘.๒ จ านวนประชากรที่
ได้รับการคุ้มครองจากประกนัภยั
หรือระบบสาธารณสุขต่อประชากร 
พันคน 

กองทุนข้าราชการ ข้าราชการสว่นท้องถิ่น  กองทุน
ประกันสังคม ประกันสุขภาพแรงงานข้ามชาติ และ
อื่นๆเปน็ต้น 

๒๑๐) สนับสนุนให้คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ติดเชื้อเอชไอวี 
เข้าถึงสวัสดิการสงัคมที่ครอบคลุม 

     

เป้าประสงค์ท่ี ๓.๙ ลดจ านวนการตายและการเจ็บป่วยจากสารเคมีอันตรายและจากมลพิษและ
การปนเปื้อนทางอากาศ น้ า และดิน ให้ลดลงอย่างมาก ภายในปี ๒๕๗๓ 

     

ตัวชี้วัด ๓.๙.๑ อัตราการตายท่ีเกิด
จากมลพิษทางอากาศในบ้านเรอืน
และในบรรยากาศ 

๒๑๑) จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี ให้มีแนวทางการ
เฝ้าระวัง ป้องกนั ช่วยเหลือ ปญัหามลพษิทางอากาศ 
เช่น ฝุ่นละออง หมอกควัน กลิ่นเหม็นรบกวน เปน็ต้น 

     

๒๑๒) สนับสนุน หน่วยบริการสุขภาพ ให้ตรวจคณุภาพ
อากาศ เช่น ตรวจปริมาณ ขนาดฝุ่นละอองที่ส่งผล
กระทบต่อสุขภาพ เฉลีย่รายปี เป็นต้น 

     

๒๑๓) สนับสนุนให้อาสาสมัคร รณรงค์ให้ความรู้ เพื่อ
การป้องกนัอัตรายจากมลพิษทางอากาศ เช่น การ
สวมหน้ากากป้องกัน การไมเ่ข้าใกล้พ้ืนที่ท่ีมีฝุ่น
ละอองจ านวนมาก เป็นต้น 

     

ตัวชี้วัด ๓.๙.๒ อัตราการตายท่ีเกิด
จากน้ า สุขอนามัย ท่ีไมป่ลอดภยั 
และปราศจากสุขลักษณะ 

๒๑๔) จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี ให้มีแนวทางการ
เฝ้าระวัง ป้องกนั ช่วยเหลือ จัดการปัญหาการ
สุขาภิบาลน้ า เพื่อการอปุโภค บริโภค เชน่ น าท้ิงจาก
ครัวเรือน น้ าปนเปือ้นสารเคมีจากโรงงาน
อุตสาหกรรม น้ าขังนานส่งกลิ่นเหม็น แหลง่เพาะโรค 
เป็นตน้ 

     



๔๓ 

 

เป้าหมายที่ ๓ งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นท่ีสนับสนุนตัวชี้วัด 

สถานะการด าเนินงานในพื้นที ่

โครงการของ อปท./ ทุนทาง
สังคม/ แหล่งเรียนรู้ที่ด าเนินการ 

ด าเนิน 

การ
แล้ว 

มีแผน
ด าเนิน
การ 

ยังไม่
ด าเนิน
การ 

หากไม่ด าเนินการ 

ระบุเหตุผล 

๒๑๕) สนับสนุนให้องค์กรในชุมชน ปรบัปรุงคุณภาพ
น้ าเพื่อการบริโภคครอบคลุมทกุชุมชน เช่น ประปา
หมูบ่้าน  บาดาลใต้ดนิ แหล่งน้ าธรรมชาติ 

     

๒๑๖) ส่งเสรมิการให้ข้อมูลเรื่องน้ าท่ีถกูสุขลักษณะเพื่อ
การบริโภค และอปุโภคในชุมชน เช่น ป้าย
ประชาสัมพนัธ์  หอกระจายข่าว วิทยุชุมชน เป็นต้น 

     

๒๑๗) ฝึกอบรมแกนน าในชมุชน ไดแ้ก ่ผู้น าท้องที่ กลุ่ม
จัดการน้ า แกนน าชมุชนที่ดูแลระบบน้ า ในการจัดการ
น้ าท่ีถูกสุขลักษณะ เพือ่การบริโภค อุปโภคในชมุชน 

     

ตัวชี้วัด ๓.๙.๓ อัตราการตายท่ีเกิด
จากการได้รบัสารพิษโดยไม่ตั้งใจ 

๒๑๘) จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี ให้มีแนวทางการ
เฝ้าระวัง ป้องกนั และจัดการโรงงานอุตสาหกรรม 
ธุรกิจชุมชน ทีป่ล่อยสารเคมีปนเปื้อนในน้ า ดิน ใน
พื้นท่ีชุมชน 

     

๒๑๙) สนับสนุนให้หน่วยบริการสุขภาพ ตรวจคัดกรอง
ความเสีย่งของการสัมผัสสารเคมี จากการท างาน 
เช่น กลุ่มเกษตรกร หรอื ผู้บริโภคอาหารทีป่นเปือ้น
สารเคม ี

     

๒๒๐) สนับสนุนให้มีการฝึกอบรม ให้ความรู้  การ
ประเมินความเสี่ยง อาการแสดงที่เกิดจากการสัมผัส 
หรือได้รบัสารเคมี ส าหรบักลุ่มเสี่ยง อาสาสมัคร ผู้น า
ในชุมชน เปน็ต้น 

     

เป้าประสงค์ที่ ๓.a เสริมการด าเนินงานของกรอบอนุสัญญาขององค์การอนามัยโลกว่าด้วยการ
ควบคุมยาสูบในทุกประเทศตามความเหมาะสม 

     



๔๔ 

 

เป้าหมายที่ ๓ งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นท่ีสนับสนุนตัวชี้วัด 

สถานะการด าเนินงานในพื้นที ่

โครงการของ อปท./ ทุนทาง
สังคม/ แหล่งเรียนรู้ที่ด าเนินการ 

ด าเนิน 

การ
แล้ว 

มีแผน
ด าเนิน
การ 

ยังไม่
ด าเนิน
การ 

หากไม่ด าเนินการ 

ระบุเหตุผล 

ตัวชี้วัด ๓.a.๑ ความชุกของการ
ปรบัมาตรฐานอายุของผู้ท่ีสูบบหุรี่
ในปัจจบุันในจ านวนผู้สูบบหุรี่ทีม่ี
อายุตั้งแต่ ๑๕ ปีขึ้นไป 

๒๒๑) ผลักดันใหม้ีการบังคบใช้กฎหมาย ให้ร้านค้าปลีก
ที่จ าหน่ายบหุรี่ และผลิตภัณฑย์าสูบต้องไม่อยู่ ใน
ละแวกท่ีมี การประกอบกิจกรรมของเยาวชน อาทิ 
โรงเรียน สนามเด็กเล่น ย่านท่ี พักอาศัย และย่านร้าน
เครื่องเลน่เกม 

     

๒๒๒) สนับสนุนองค์กร กลุ่มทางสงัคม หน่วยงานใน
พื้นท่ีก าหนดกติกาและน าใชน้โยบายและมาตรการ
สังคม เชน่ การควบคุมการจ าหน่าย (โดยเฉพาะให้
เยาวชน) การจ ากัดเขตพ้ืนที่การสูบบุหรี่และการเฝ้า
ระวังการสบูในทีห่้ามสบูบหุรี่ การก าหนดพืน้ที่สูบ
บุหรี่ เปน็ต้น 

     

๒๒๓) สนับสนุนให้มีการจัดท าหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาทักษะการป้องกนันักสบูหน้าใหม่ระดับ
ครัวเรือน เช่น การจัดท าหลักสตูรเพื่อเสริมทักษะ
ชีวิต เป็นต้น 

     

๒๒๔) ผลักดันให้ชมุชนก าหนดสถานที่เขตปลอดบหุรี่
ตามกฏหมาย โดยการติดป้ายหา้มสูบบุหรี่พร้อมทั้งมี
การจัดพื้นท่ีให้ผู้ท่ีสบูบหุรีเ่ป็นพืน้ที่ส่วนตัวท่ีอยูห่่าง
จากกลุ่มคน เชน่ โรงพยาบาล วัด โรงเรยีน สถานท่ี
ท างาน ที่สาธารณะ  ร้านอาหาร ร้านค้า ลาน
กิจกรรม  

     

๒๒๕) ส่งเสรมิใหค้รอบครัวใชเ้ด็กและเยาวชนเป็น
สื่อกลางในการเผยแพร่โทษของบุหรี่ให้กบัสมาชิกใน
ครอบครัว ที่มคีนสบูบหุรี ่

     



๔๕ 

 

เป้าหมายที่ ๓ งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นท่ีสนับสนุนตัวชี้วัด 

สถานะการด าเนินงานในพื้นที ่

โครงการของ อปท./ ทุนทาง
สังคม/ แหล่งเรียนรู้ที่ด าเนินการ 

ด าเนิน 

การ
แล้ว 

มีแผน
ด าเนิน
การ 

ยังไม่
ด าเนิน
การ 

หากไม่ด าเนินการ 

ระบุเหตุผล 

๒๒๖) สนับสนุนให้ชุมชน ร่วมกนัค้นหา บุคคลต้นแบบ
จากผู้ท่ีไม่สูบบุหรี่ หรอืผู้ท่ีเลิกบหุรี่ เชน่ ผู้น าชุมชนไม่
สูบบหุรีม่าเป็นแกนน าในการสรา้งแรงจูงใจในการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสบูบุหรี่   

     

๒๒๗) สนับสนุนการจดัตั้งเครือข่าย “อาสาสมัคร” เพื่อ
ท าหน้าท่ี เป็นแกนน าในการรณรงค์ และท างานเชิง
รุก เพื่อใหเ้กิดการ ลด ละ เลิก การบริโภคยาสบูใน
ต าบล เช่น อาสาสมคัรในโรงเรยีน  อาสาสมัครใน
ชุมชน กลุ่มแม่บ้านอาสา เปน็ตน้ 

     

๒๒๘) สนับสนุนให้มีการจัดท าหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาทักษะการป้องกนันักสบูหน้าใหม่ระดับ
ครัวเรือน เช่น การจัดท าหลักสตูรเพื่อเสริมทักษะ
ชีวิต เป็นต้น 

     

๒๒๙) สนับสนุนให้ สถานศึกษา จัดฝึกอบรมทักษะการ
ปฏิเสธแก่เด็กและเยาวชนเพื่อป้องกนันักสบูหน้าใหม่ 

     

๒๓๐) รณรงค์ใหค้วามรูแ้ก่คนในครวัเรือนที่มคีนสบู
บุหรี่ รู้ถึงพิษภยัของบหุรี่ ต่อผูท้ี่อาศัยอยู่ร่วม ผ่าน
ช่องทางสื่อสารหลายรปูแบบ เช่น เครอืข่ายอาสา 
แผนพับ สปอร์ตโฆษณา เป็นตน้ 

     

เป้าประสงค์ที่ ๓.b สนับสนุนการวิจัยและการพัฒนาวัคซีนและยาส าหรับโรคติดต่อและไมติ่ดต่อ
ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศก าลังพัฒนา ให้มีการเข้าถึงยาและวัคซีนจ าเป็นในราคาที่
สามารถซื้อหาได้ ตามปฏิญญาโดฮาความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับ
การค้าและการสาธารณสุข ซึ่งเน้นย้ าสิทธิส าหรับประเทศก าลังพัฒนาท่ีจะใช้บทบญัญัติในความ

     



๔๖ 

 

เป้าหมายที่ ๓ งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นท่ีสนับสนุนตัวชี้วัด 

สถานะการด าเนินงานในพื้นที ่

โครงการของ อปท./ ทุนทาง
สังคม/ แหล่งเรียนรู้ที่ด าเนินการ 

ด าเนิน 

การ
แล้ว 

มีแผน
ด าเนิน
การ 

ยังไม่
ด าเนิน
การ 

หากไม่ด าเนินการ 

ระบุเหตุผล 

ตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้าอย่างเต็มที่ในเรื่องการผ่อนปรนเพื่อ
จะปกป้องสุขภาพสาธารณะและโดยเฉพาะการเข้าถึงยาโดยถ้วนหน้า 

ตัวชี้วัด ๓.b.๑ สัดส่วนของ
ประชากรทีเ่ข้าถึงยา และวัคซนี ใน
ราคาท่ีสามารถหาซื้อได้ที่ต้ังอยูบ่น
หลักความยั่งยืน 

๒๓๑) สนับสนุนให้หน่วยบริการสุขภาพจัดบริการให้
เด็กอายุต่ ากว่า ๕ ปี นักเรยีน หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ 
ผู้ป่วยเบาหวาน ความดนัโลหิตสูง มะเร็ง เข้าถึงยา
วัคซีนที่จ าเป็นฟรี เช่น วัคซีนตามมาตรฐาน วัคซีน
ไข้หวัดใหญ่ เป็นตน้ 

     

๒๓๒) ส่งเสรมิใหห้นว่ยบริการจดับริการยาต้านไวรัส
เอชไอวี ส าหรบัผู้ติดเชือ้เอชไอว/ีเอดส์ ที่เข้าถึงง่าย 
และมีประสิทธิภาพ 

     

๒๓๓) ส่งเสรมิให้ผู้ท่ีเจ็บป่วยต้องล้างไตที่บ้านได้รบั
บริการฟอกไตอย่างมปีระสิทธิภาพ  

     

๒๓๔) สนับสนุนให้ชุมชนร่วมกันปรบับ้าน สถานที่ 
ส าหรบัฟอกไต ใหอ้ยู่ในสภาพที่เหมาะสม และเอื้อต่อ
การฟอกไตท่ีบ้าน  

     

ตัวชี้วัด ๓.b.๒ เงินช่วยเหลือเพือ่
การพัฒนาอย่างเปน็ทางการสทุธิ
รวม (Total net official 
development assistance-
ODA) ต่อการวิจัยทางการแพทย์ 
และด้านสุขภาพขั้นพืน้ฐาน 

ไม่มีข้อมูลสนับสนุนในพื้นที่ชุมชนท้องถิ่น      



๔๗ 

 

เป้าหมายที่ ๓ งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นท่ีสนับสนุนตัวชี้วัด 

สถานะการด าเนินงานในพื้นที ่

โครงการของ อปท./ ทุนทาง
สังคม/ แหล่งเรียนรู้ที่ด าเนินการ 

ด าเนิน 

การ
แล้ว 

มีแผน
ด าเนิน
การ 

ยังไม่
ด าเนิน
การ 

หากไม่ด าเนินการ 

ระบุเหตุผล 

เป้าประสงค์ท่ี ๓.c เพิ่มการใช้เงินที่เกี่ยวกับสุขภาพ และการสรรหา การพัฒนา การฝึกฝน และ
การเก็บรักษาก าลังคนด้านสุขภาพในประเทศก าลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนา
น้อยที่สุดและรัฐก าลังพัฒนาท่ีเป็นเกาะขนาดเล็ก 

     

ตัวชี้วัด ๓.c.๑ ความหนาแนน่และ
การกระจายตัวของบุคลากรด้าน
สาธารณสุข 

๒๓๕) จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปีสนับสนุน
งบประมาณเพื่อการผลิต หรือ เพิ่มสมรรถนะ
บุคลากรด้านสาธารณสขุ 

     

๒๓๖) สนับสนุนประชาคมสุขภาพ  ร่วมกับหน่วย
บริการสุขภาพ ผลิตบุคลากรด้านสาธารณสุข เพื่อ
สนับสนุนการบริการด้านสุขภาพในพื้นท่ี 

     

๒๓๗) สนับสนุนการพฒันาศักยภาพบคุลากรสุขภาพ
สังกัด อปท.ให้มีความเชีย่วชาญเฉพาะในสาขาที่ขาด
แคลนในพืน้ที่ เช่น พยาบาลวิชาชีพ นัก
กายภาพบ าบัด นักอาชีวอนามัย ผู้ช่วยเหลอืดูแลเป็น
ต้น 

     

เป้าประสงค์ที่ ๓.d เสริมขีดความสามารถส าหรับทุกประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศก าลงั
พัฒนา ในเรื่องการแจ้งเตือนล่วงหน้า การลดความเสี่ยง และการบริหารจัดการความเสี่ยงด้าน
สุขภาพในระดับประเทศและระดับโลก 

     

ตัวชี้วัด ๓.d.๑ ปรมิาณของกฎ
อนามัยระหว่างประเทศ 
(International Health 
Regulations : IHR) และการ

ไม่มีข้อมูลสนับสนุนในพื้นที่ชุมชนท้องถิ่น      



๔๘ 

 

เป้าหมายที่ ๓ งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นท่ีสนับสนุนตัวชี้วัด 

สถานะการด าเนินงานในพื้นที ่

โครงการของ อปท./ ทุนทาง
สังคม/ แหล่งเรียนรู้ที่ด าเนินการ 

ด าเนิน 

การ
แล้ว 

มีแผน
ด าเนิน
การ 

ยังไม่
ด าเนิน
การ 

หากไม่ด าเนินการ 

ระบุเหตุผล 

เตรียมความพรอ้มฉุกเฉินด้าน
สุขภาพ 

 

  



๔๙ 

 

ตารางปฏิบัติการที่ ๑.๔ วิเคราะห์เป้าหมายที่ ๔ : สร้างหลักประกันให้การศึกษามีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและครอบคลุม และส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้
ตลอดชีวิตส าหรับทุกคน 
ประกอบด้วย ๑๑ เป้าประสงค์  ๑๑ ตัวชี้วัด  
ค าชี้แจง : ให้ตรวจสอบงานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นที่สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  แล้วเติมเครื่องหมาย  ในช่องสถานะการด าเนินงาน

ในพ้ืนที่ พร้อมระบุทุนทางสังคม หรือ แหล่งเรียนรู้ที่ด าเนินงานและกิจกรรมนั้น 

เป้าหมายที่ ๔ งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นท่ีสนับสนุนตัวชี้วัด 

สถานะการด าเนินงานในพื้นที ่
โครงการของ อปท./ ทุนทาง

สังคม/ แหล่งเรียนรู้ที่
ด าเนินการ 

ด าเนิน
การ
แล้ว 

มีแผน
ด าเนิน
การ 

ยังไม่
ด าเนิน
การ 

หากไม่ด าเนินการ 

ระบุเหตุผล 

เป้าประสงค์ที่ ๔.๑ สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนส าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ เท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย น าไปสู่ผลลัพธ์ทางการเรียนที่มีประสิทธิผล 
ภายในปี ๒๕๗๓ 

     

ตัวชี้วัดที่ ๔.๑.๑ 

ร้อยละของเด็ก/เยาวชนใน:  

(ก) ระดบัชั้นป.๒ หรอืป.๓ (ข) ป.๖ และ  

(ค) ม.๓ ที่มีความสามารถตามเกณฑ์ขั้น
ต่ าเป็นอย่างน้อย ใน (๑) ด้านการอ่าน 
และ (๒) ด้านคณิตศาสตร์ หรือการคิด
ค านวณ จ าแนกตาม เพศ 

๒๓๘) ผลักดันให้ชมุชน ตรวจสอบเด็กชาย เด็กหญงิ ใน
พื้นท่ีให้ไดร้ับการศึกษาตามภาคบังคบัของรัฐ 

     

๒๓๙) สนับสนุนการพฒันาหลักสูตรการเรียนการสอนที่
มุ่งเนน้การพัฒนาท้ังด้านสังคม อารมณ์ สติปญัญา 
ร่างกาย และจิตใจ 

     

๒๔๐) สนับสนุนการจดัต้ังกองทุนสวัสดิการเพื่อ
ทุนการศึกษา 

     

๒๔๑) ผลักดันใหเ้ด็กหญิงเด็กชายท่ีดอ้ยโอกาสเข้าถึง
การศึกษานอกระบบ เช่น การศกึษาตามอัธยาศัย 
วิทยาลัยชุมชน ศูนย์การเรียนรูก้ารส่งเสริมการอ่าน เป็น
ต้น 

     



๕๐ 

 

เป้าหมายที่ ๔ งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นท่ีสนับสนุนตัวชี้วัด 

สถานะการด าเนินงานในพื้นที ่
โครงการของ อปท./ ทุนทาง

สังคม/ แหล่งเรียนรู้ที่
ด าเนินการ 

ด าเนิน
การ
แล้ว 

มีแผน
ด าเนิน
การ 

ยังไม่
ด าเนิน
การ 

หากไม่ด าเนินการ 

ระบุเหตุผล 

เป้าประสงค์ที่ ๔.๒ สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเข้าถึงการพัฒนา การดูแล และการ
จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ส าหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ ภายในปี ๒๕๗๓ เพื่อให้เด็กเหล่านั้น
มีความพร้อมส าหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา 

     

ตัวชี้วัดที่ ๔.๒.๑ ร้อยละของเดก็อายุต่ า
กว่า ๕ ปี ที่มีพัฒนาการทางด้านสุขภาพ 
การเรียนรู้ และพัฒนาการทาง
บุคลิกภาพตามวัย จ าแนกตามเพศ 

๒๔๒) สนับสนุนให้หน่วยบริการสุขภาพจัดกิจกรรม
โรงเรียนพ่อแม่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเลี้ยงดบูุตร 

     

๒๔๓) สนับสนุนให้หน่วยบริการสุขภาพจัดบริการคัดกรอง
และส่งเสริมพัฒนาการเด็ก รวมถึงการส่งต่อกรณีมี
ปัญหา 

     

๒๔๔) สนับสนุนให้หน่วยบริการสุขภาพฝึกอบรม
ผู้ปกครอง ผู้ดูแลในครอบครวัเด็ก ๐-๕ ปี ให้เข้าใจถึง
ความจ าเป็นของการสร้างเสรมิภูมิคุ้มกนัโรค การ
ส่งเสรมิการเรียนรู้พัฒนาการทางปัญญาและอารมณ์ 
เช่น ส่งเสริมการเรยีน ส่งเสริมการเล่น เป็นต้น และให้
การดูแลช่วยเหลอืเมื่อพบความผิดปกติ 

     

๒๔๕) สนับสนุนให้หน่วยบริการสุขภาพฝึกอบรม
ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ครูในศพด.ให้สามารถประเมนิ
พัฒนาการเด็กได้ถูกต้องและครอบคลมุ 

     

๒๔๖) สนับสนุนให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดท าหลักสูตร ท่ี
ส่งเสรมิการเรียนรู้และพัฒนาการ 

     

๒๔๗) สนับสนุนให้หน่วยบริการสุขภาพพัฒนาหลักสูตร
และจัดท าคู่มือส าหรบัฝึกอบรมผู้ท่ีเกี่ยวข้องกบัการดูแล
เด็ก ๐-๕ ป ี

     



๕๑ 

 

เป้าหมายที่ ๔ งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นท่ีสนับสนุนตัวชี้วัด 

สถานะการด าเนินงานในพื้นที ่
โครงการของ อปท./ ทุนทาง

สังคม/ แหล่งเรียนรู้ที่
ด าเนินการ 

ด าเนิน
การ
แล้ว 

มีแผน
ด าเนิน
การ 

ยังไม่
ด าเนิน
การ 

หากไม่ด าเนินการ 

ระบุเหตุผล 

๒๔๘) สนับสนุนให้หน่วยบริการสุขภาพจัดท าสมุด
ประจ าตัวเด็กมปีระวัติการได้รบัวัคซีน ระดับพัฒนาการ
ทั้งร่างกาย สติปัญญาและอารมณ ์

     

๒๔๙) สนับสนุนหน่วยบริการสุขภาพจัดระบบการให้
ค าปรึกษา เช่น ไลน์ สไกป์ เพื่อประสานการดูแล และการ
ให้ค าปรึกษาแก่ผู้ปกครองเด็ก ๐-๕ ป ี

     

๒๕๐) สนับสนุนหน่วยบริการสุขภาพสร้างและเพิ่มช่อง
ทางการเรียนรู้ข้อมูลการดแูลเดก็ ๐-๕ ปี ให้กับ
ผู้ปกครองและผู้ดูแลอย่างหลากหลายช่องทาง 

     

๒๕๑)  ด าเนินการปรบัสภาพแวดล้อมทั้งใน ศพด. และใน
ชุมชนที่เอื้อต่อการเรียนรูเ้ด็กและก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่
เด็กและครอบครัว เช่น สนามเด็กเล่น ลานกิจกรรมเพื่อ
เด็กและครอบครัวท ากิจกรรมรว่มกัน หอ้งกิจกรรมการ
เล่น หอ้งศิลปวัฒนธรรม เปน็ต้น 

     

ตัวชี้วัดที่ ๔.๒.๒ อัตราการเข้าเรียน
ปฐมวัย (อย่างน้อย ๑ ปี ก่อนถึงเกณฑ์
อายุเข้าเรียนประถมศึกษา) 

๒๕๒) สนับสนุนการจดัท าหลักสูตรการเรียนในศนูย์
พัฒนาเด็กเล็กท่ีส่งเสริมการเรยีนรู้ การส่งเสรมิ
พัฒนาการ การส่งเสริมสขุภาพ 

     

๒๕๓) สนับสนุนการประเมนิมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และการประกันคณุภาพภายใน 

     

๒๕๔) สนับสนุนศูนย์พฒันาเด็กเล็กใหม้ีการจัดหาสื่อ ผลิต
ส่ือและใช้สื่อในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 

     

๒๕๕) สนับสนุนศูนย์พฒันาเด็กเล็กใหม้ีระบบการคัดกรอง
พัฒนาการก่อนรับเข้ามาท่ีศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก และเมื่อ

     



๕๒ 

 

เป้าหมายที่ ๔ งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นท่ีสนับสนุนตัวชี้วัด 

สถานะการด าเนินงานในพื้นที ่
โครงการของ อปท./ ทุนทาง

สังคม/ แหล่งเรียนรู้ที่
ด าเนินการ 

ด าเนิน
การ
แล้ว 

มีแผน
ด าเนิน
การ 

ยังไม่
ด าเนิน
การ 

หากไม่ด าเนินการ 

ระบุเหตุผล 

อยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการประเมินและการสังเกต
พฤติกรรมของเด็ก 

๒๕๖) จัดบริการรถรบัส่งเด็กท่ีมมีาตรฐาน      

๒๕๗) จัดตั้งกองทุนสวัสดิการเพือ่การศึกษาแก่เด็ก ๓-๕ ป ี      

๒๕๘) สนับสนุนศูนย์พฒันาเด็กเล็กดแูลสภาพแวดล้อม
ภายในอาคารให้ถูกสุขลักษณะ และเปน็ระเบียบเรียบร้อย 
เช่น การรักษาความสะอาดภายในและภายนอกอาคาร 
สถานที่ล้างมือ 

     

๒๕๙) ผลักดันให้ศนูย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีการก าหนดจุด
จอดรถส าหรบัผู้ปกครองพรอ้มป้ายเครื่องหมายจราจร
เพื่อใหเ้ด็กและผู้ปกครองได้ทราบถึงกฎจราจรและเพื่อ
ความปลอดภยั 

     

๒๖๐) ผลักดันให้ศนูย์พัฒนาเด็กเล็กมแีนวทางการบริหาร
จัดการอาหารปลอดภยัการจัดสถานที่ส าหรบัจัดเตรียม
อาหารเครือ่งดื่มและของว่างท่ีถกูสุขลักษณะ และมี
สถานที่รับประทานอาหารที่เหมาะสม 

     

๒๖๑) ผลักดันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มมีาตรการและ
แนวทางในการป้องกนัโรคระบาดและโรคติดต่อ เช่น โรค
มือเท้าปาก  

     

๒๖๒) ผลักดันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มกีารจัดท าฐานข้อมูล
ที่ครอบคลุมในด้านขอ้มูลเด็ก ครอบครัว บคุลากร 
สิ่งแวดล้อม สุขภาพ อุบัติเหตุและความปลอดภยั โดยมี
การจัดเกบ็ข้อมูลใหม้ีความถูกต้อง และเปน็ปัจจุบนั 

     



๕๓ 

 

เป้าหมายที่ ๔ งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นท่ีสนับสนุนตัวชี้วัด 

สถานะการด าเนินงานในพื้นที ่
โครงการของ อปท./ ทุนทาง

สังคม/ แหล่งเรียนรู้ที่
ด าเนินการ 

ด าเนิน
การ
แล้ว 

มีแผน
ด าเนิน
การ 

ยังไม่
ด าเนิน
การ 

หากไม่ด าเนินการ 

ระบุเหตุผล 

๒๖๓) ผลักดันใหม้ีแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี จัดสรร
งบประมาณในการสนับสนุนการดูแลเด็ก ๓-๕ ปีที่
ครอบคลุมทั้งงานบริการกิจกรรม 

     

เป้าประสงค์ที่ ๔.๓ ให้ชายและหญิงทุกคนเข้าถึงการศึกษาวิชาเทคนิค อาชีวศึกษา อุดมศึกษา รวมถึง
มหาวิทยาลัยท่ีมีราคาที่สามารถจ่ายได้และมีคุณภาพ ภายในปี ๒๕๗๓ 

     

ตัวชี้วัดที่ ๔.๓.๑ อัตราการเข้าเรยีนของ
เยาวชนและผู้ใหญ่ ทั้งในระบบ นอก
ระบบการศึกษา รวมทั้งการอบรมในชว่ง 
๑๒ เดือนที่ผ่านมา 

๒๖๔) สนับสนุนการจดัตั้งกองทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษา
ในระดบัที่สูงขึ้น เช่น เทคนคิ อาชีวศึกษา อุดมศึกษา 
รวมถึงมหาวิทยาลัย 

     

๒๖๕) สนับสนุนการจดัตั้งกลุ่มอาชีพให้แก่พ่อแม่
ผู้ปกครอง ผู้เลี้ยงดเูด็ก 

     

๒๖๖) สนับสนุนการฝึกอบรมด้านอาชพีให้แก่เยาวชนและ
ผู้ใหญ ่

     

๒๖๗) อปท.จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ในชมุชนหรือพื้นท่ีแหล่ง
เรียนรู้ ด้านวิชาการและการจัดกิจกรรมทีเ่กี่ยวกบั
การศึกษา กีฬา และวัฒนธรรมในชุมชน 

     

เป้าประสงค์ที่ ๔.๔ เพิ่มจ านวนเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีทักษะที่จ าเป็น รวมถึงทักษะทางเทคนิคและอาชีพ
ส าหรับการจ้างงาน การมีงานท่ีดี และการเป็นผู้ประกอบการ ภายใน                ปี ๒๕๗๓ 

     

ตัวชี้วัดที่ ๔.๔.๑ สัดส่วนของเยาวชน/
ผู้ใหญ่ที่มีทักษะทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร จ าแนกตาม
ประเภททักษะ 

๒๖๘) สนับสนุนกลุม่อาชีพในชมุชนในการฝึกทักษะอาชีพ
ให้แก่เยาวชนและผู้ใหญ่  

     

๒๖๙) สนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง เช่น โรงเรยีน 
กศน.  

๒๗๐) ฝึกทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีให้แก่เยาวชนและ
ผู้ใหญ่ เช่น การใชค้อมพิวเตอร์ ไลน์ เปน็ต้น 

     



๕๔ 

 

เป้าหมายที่ ๔ งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นท่ีสนับสนุนตัวชี้วัด 

สถานะการด าเนินงานในพื้นที ่
โครงการของ อปท./ ทุนทาง

สังคม/ แหล่งเรียนรู้ที่
ด าเนินการ 

ด าเนิน
การ
แล้ว 

มีแผน
ด าเนิน
การ 

ยังไม่
ด าเนิน
การ 

หากไม่ด าเนินการ 

ระบุเหตุผล 

๒๗๑) สนับสนุนการจดัตั้งศูนย์ไอทซีี ระบบอินเตอร์เน็ต       

๒๗๒) สนับสนุนการจดับริการให้เชือ่มต่อสัญญาณ
อินเตอร์เนตที่ครอบคลมุในพื้นที ่โดยไม่มีค่าบริการ 

     

เป้าประสงค์ที่ ๔.๕ ยุติความเหลี่อมล้ าทางเพศในการศึกษา และสร้างหลักประกันว่ากลุ่มที่เปราะบางซึ่ง
รวมถึงผู้พิการ ชนพื้นเมือง และเด็ก เข้าถึงการศึกษาและการฝึกอาชีพทุกระดับอย่างเท่าเทียม ภายในปี 
๒๕๗๓ 

     

เป้าประสงค์ที่ ๔.๖ สร้างหลักประกันว่าเยาวชนทุกคนและผู้ใหญ่ในสัดส่วนสูง ทั้งชายและหญิง สามารถ
อ่านออกเขียนได้และค านวณได้ ภายในปี ๒๕๗๓ 

     

ตัวชี้วัดที่ ๔.๕.๑ ดัชนีความเท่าเทียมกัน 
(ผู้หญิง/ ผู้ชาย/ ในเขต/ นอกเขต/ ความ
มั่งคั่งสูง-ต่ า) และอื่นๆ เช่น สถานะ
ความพิการ คนพื้นเมอืง และความ
ขัดแย้งที่สามารถน ามาเป็นข้อมลูท่ีใช้ได้) 

๒๗๓) ด าเนินการจัดการศึกษาส าหรบับุคคลที่มคีวาม
บกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม 
การสื่อสารและการเรยีนรู้ หรือมีร่างกายพิการ ทุพลภาพ 
บุคคลไม่สามารถพึ่งตนเองหรอืไม่มีผู้ดูแลหรอืด้วย
โอกาส มีสิทธิและโอกาสได้รบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็น
พิเศษ 

     

๒๗๔) สนับสนุนกองทุนในพื้นที่ให้มีการจัดสวัสดิการ 
ทุนการศึกษา 

     

๒๗๕) ส่งเสรมิการศึกษานอกระบบ เชน่ การศึกษาตาม
อัธยาศัย เปน็ต้น 

     

๒๗๖) สนับสนุนกลุม่อาชีพในชมุชนในการฝึกทักษะด้าน
อาชีพแก่ประชาชนอย่างเท่าเทียม 

     

๒๗๗) ด าเนินการจัดตั้งศูนย์ชว่ยเหลือสังคม.ในพื้นที ่      



๕๕ 

 

เป้าหมายที่ ๔ งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นท่ีสนับสนุนตัวชี้วัด 

สถานะการด าเนินงานในพื้นที ่
โครงการของ อปท./ ทุนทาง

สังคม/ แหล่งเรียนรู้ที่
ด าเนินการ 

ด าเนิน
การ
แล้ว 

มีแผน
ด าเนิน
การ 

ยังไม่
ด าเนิน
การ 

หากไม่ด าเนินการ 

ระบุเหตุผล 

ตัวชี้วัดที่ ๔.๖.๑ ร้อยละของประชากรใน
กลุ่มอายุที่ก าหนดมคีวามรูส้ าหรับการ
ท างานในระดบัพื้นฐาน  

a.อ่านออกเขียนได้  

b.ทักษะในการค านวน จ าแนกเป็น เพศ 

๒๗๘) ส ารวจและสนบัสนุนให้เด็กท้ังหญิงและชายให้ได้รบั
การเรียนรู้อย่างเท่าเทียมกันและเหมาะสม 

     

๒๗๙) ด าเนินการจัดตั้งศูนย์การเรยีนรู้การประกอบอาชีพ
ในชุมชนหรอืพื้นที่เรียนรู้ทางสังคม วัฒนธรรม 
อาสาสมัครและอื่นๆ  

     

๒๘๐) ส่งเสรมิการเรียนรู้เรื่องการค้าและธุรกิจในพื้นที ่      

เป้าประสงค์ที่ ๔.๗ สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่จ าเป็นส าหรับส่งเสริมการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน รวมไปถึง การศึกษาส าหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืน สิทธิ
มนุษยชน ความเสมอภาคระหว่างเพศ การส่งเสริมวัฒนธรรมแหง่ความสงบสขุและไม่ใช้ความรุนแรง การ
เป็นพลเมืองของโลก และความนิยมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและในส่วนร่วมของวัฒนธรรมต่อ
การพัฒนาท่ียั่งยืน ภายในปี ๒๕๗๓ 

     

ตัวชี้วัดที่ ๔.๗.๑ มีการด าเนนิการ
เกี่ยวกับ 

(i) การศึกษาเพื่อความเปน็พลเมืองโลก 
และ  

(ii) การจัดการศึกษาเพื่อการพฒันาท่ี
ยั่งยืน รวมถึงความเสมอภาคทางเพศ 
และสิทธิมนษุยชน ซึง่ถูกให้ความส าคัญ
ทุกระดับใน 

๒๘๑) สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพือ่
สร้างการเรียนรู้ในพื้นที ่

     

๒๘๒) ส่งเสรมิการประเมินหลักสูตรการเรียนรู้ของ
สถานศึกษาในพื้นที ่

     

๒๘๓) พัฒนาหลักสูตรและแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่ จากงาน 
กิจกรรม นวัตกรรมที่ชุมชนด าเนินการได้ผลดี เพื่อ
ส่งเสรมิทักษะด้านสังคม ด้านวฒันธรรม ด้านการ
ค านวณ ด้านสิ่งแวดลอ้ม ด้านการดูแลสุขภาพ และด้าน
เศรษฐกิจ 

     

๒๘๔) สนับสนุนการฝึกอบรมครูในการจัดท าหลักสูตร
เกี่ยวกับความเปน็พลเมอืงโลก การจัดการศึกษาเพื่อการ

     



๕๖ 

 

เป้าหมายที่ ๔ งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นท่ีสนับสนุนตัวชี้วัด 

สถานะการด าเนินงานในพื้นที ่
โครงการของ อปท./ ทุนทาง

สังคม/ แหล่งเรียนรู้ที่
ด าเนินการ 

ด าเนิน
การ
แล้ว 

มีแผน
ด าเนิน
การ 

ยังไม่
ด าเนิน
การ 

หากไม่ด าเนินการ 

ระบุเหตุผล 

(a) นโยบายการศึกษาของประเทศ 

(b) หลักสูตร 

(c) ระดบัการศึกษาของครู และ 

(d) การประเมินผลนักเรียน 

พัฒนาท่ียั่งยืน ความเสมอภาคทางเพศและสิทธิ
มนุษยชน 

๒๘๕) สนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์พฒันาครอบครัวใน
ชุมชนและมีการด าเนินงานเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ
กับครอบครัวให้ตระหนักถึงความส าคัญของความเสมอ
ภาคทางเพศและสิทธิมนษุยชน 

     

เป้าประสงค์ท่ี ๔.a สร้างและยกระดับอุปกรณ์และเครื่องมือทางการศึกษาที่อ่อนไหวต่อเด็ก ผู้พิการ และ
เพศภาวะ และให้มีสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ปลอดภัย ปราศจากความรุนแรง ครอบคลุมและมี
ประสิทธิผลส าหรับทุกคน 

     

ตัวชี้วัดที่ ๔.a.๑ สัดส่วนของโรงเรียนที่มี
การเข้าถึง (a) ไฟฟ้า   

(b) อินเทอรเ์น็ตท่ีใช้ในการเรียนการสอน  

(c) เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใชใ้นการเรียน
การสอน  

(d) โครงสร้างพื้นฐาน และวัสดอุุปกรณ์
ที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมกับนักเรียน
ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย  

๒๘๖) สนับสนุนให้สถานศึกษาในพื้นทีเ่ข้าถึงไฟฟ้าทุกแห่ง      

๒๘๗) สนับสนุนให้สถานศึกษามีอินเทอร์เน็ตใช ้      

๒๘๘) สนับสนุนให้สถานศึกษาจดัสภาพแวดล้อมและการ
บริการที่ส่งเสรมิให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ ได้แก่ 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องน้ า อาคารเรยีนมัน่คง 
สะอาดและปลอดภยั มีสิ่งอ านวยความสะดวก ทางลาด 
ทางชัน   พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดลอ้ม
ร่มรืน่ เปน็ต้น 

     

๒๘๙) สนับสนุนให้สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ส าหรับ
ผู้เรียน เชน่ ห้องสมุดที่ใหบ้ริการสื่อและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นต้น 

     



๕๗ 

 

เป้าหมายที่ ๔ งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นท่ีสนับสนุนตัวชี้วัด 

สถานะการด าเนินงานในพื้นที ่
โครงการของ อปท./ ทุนทาง

สังคม/ แหล่งเรียนรู้ที่
ด าเนินการ 

ด าเนิน
การ
แล้ว 

มีแผน
ด าเนิน
การ 

ยังไม่
ด าเนิน
การ 

หากไม่ด าเนินการ 

ระบุเหตุผล 

(e) สิ่งอ านวยความสะดวกด้าน
สุขอนามัยพืน้ฐานท่ีแบ่งตามเพศ และ  

(f) สิ่งอ านวยความสะดวกด้านการท า
ความสะอาดมือพื้นฐาน (ตามนยิาม
ตัวชี้วัดของ WASH ในเรื่อง น้ า 
สุขอนามัย และสขุลักษณะ) 

๒๙๐) ด าเนินการจัดตั้งศูนย์กายอุปกรณ์ในพื้นท่ี หรือใน 
รพ.สต. เพื่อใหเ้ด็ก ผู้พิการ ได้ยมือุปกรณเ์พื่อใช้ในการ
ด ารงชีวิตประจ าวันและการศึกษา  

     

๒๙๑) ด าเนินการปรับสภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน
ศพด. เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้พิการ เช่น ทางลาด
ชัน บันไดมีราวจบั เป็นต้น 

     

๒๙๒) ด าเนินการจัดตั้งศูนยเ์รียนรู้ ICT  ในพื้นที่และเปดิ
โอกาสใหป้ระชาชนเข้าถึงบริการ 

     

๒๙๓) ส่งเสรมิใหม้ีฝึกอบรมการใช้อินเตอร์เน็ตส าหรบั
ประชาชนที่สนใจในพืน้ที ่

     

๒๙๔) สนับสนุนให้ ศพด. มีส้วมที่ถูกสุขลักษณะ และ
บริเวณล้างมือตามสัดส่วนมาตรฐานส าหรบันักเรียน
หญิงและนักเรยีนชาย 

     

๒๙๕) สนับสนุนให้ศพด. และโรงเรียนในพื้นที่มหี้องปฐม
พยาบาล ห้องให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพและการส่งเสริม
สุขภาพที่เหมาะสมกับนักเรียนทุกเพศ ทุกสภาพร่างกาย 

     

เป้าประสงค์ที่ ๔.b ขยายจ านวนทุนการศึกษาในทั่วโลกที่ให้ส าหรับประเทศก าลังพัฒนาโดยเฉพาะ
ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด รัฐก าลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก และประเทศในแอฟริกา ในการสมัครเข้า
ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา รวมถึงการฝึกอาชีพ และโปรแกรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ด้านเทคนิค วิศวกรรม และวิทยาศาสตร์ในประเทศพัฒนาแล้วและประเทศก าลังพัฒนาอื่นๆ ภายในปี 
๒๕๖๓ 

     

๒๙๖) จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี เพื่อให้การอุดหนุน
ทุนการศึกษาแก่เยาวชนในพื้นที ่

     



๕๘ 

 

เป้าหมายที่ ๔ งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นท่ีสนับสนุนตัวชี้วัด 

สถานะการด าเนินงานในพื้นที ่
โครงการของ อปท./ ทุนทาง

สังคม/ แหล่งเรียนรู้ที่
ด าเนินการ 

ด าเนิน
การ
แล้ว 

มีแผน
ด าเนิน
การ 

ยังไม่
ด าเนิน
การ 

หากไม่ด าเนินการ 

ระบุเหตุผล 

ตัวชี้วัดที่ ๔.b.๑ มูลค่าเงนิช่วยเหลือเพื่อ
การพัฒนาอย่างเปน็ทางการ (Official 
Development Assistance-ODA) 
ส าหรบัทุนการศึกษา ตามสาขาและ
ประเภทการศึกษา 

๒๙๗) สนับสนุนการจดัต้ังกองทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษา
ในโรงเรียน 

     

เป้าประสงค์ที่ ๔.c เพิ่มจ านวนครูที่มีคุณภาพ รวมถึงการด าเนินการผ่านทางความร่วมมือระหว่าง
ประเทศในการฝึกอบรมครใูนประเทศก าลังพัฒนา เฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนานอ้ยที่สุด และรัฐก าลัง
พัฒนาท่ีเป็นเกาะขนาดเล็ก ภายในปี ๒๕๗๓ 

     

ตัวชี้วัดที่ ๔.c.๑  สัดส่วนของครูในระดับ  

(a) ก่อนประถมศึกษา  

(b) ประถมศึกษา  

(c) มัธยมศึกษาตอนต้น และ  

(d) มัธยมศึกษาตอนปลาย ที่อย่างน้อย
ได้รับการฝึกอบรม (เช่น การฝึกอบรม
การสอน) ซึ่งเรียกรอ้งให้ด าเนินการก่อน
หรือระหว่างช่วงที่ท าการสอน ในระดบัที่
สอดคล้องกับประเทศ 

๒๙๘) สนับสนุนสถานศึกษาในพื้นท่ีจดัฝึกอบรมครูทั้ง
ระดับกอ่นประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา
ตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลายได้รับการฝึกอบรมอย่าง
ต่อเนื่องเช่น อบรมเพิม่ศักยภาพด้านการเรยีนการสอน 
เป็นตน้ 

     

 

  



๕๙ 

 

ตารางปฏิบัติการที่ ๑.๕  วิเคราะห์เป้าหมายที่ ๕ : บรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สตรีและเด็กหญิง 
ประกอบด้วย ๖ เป้าประสงค์  ๑๔ ตัวชี้วัด  
ค าชี้แจง : ให้ตรวจสอบงานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นที่สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  แล้วเติมเครื่องหมาย  ในช่องสถานะการด าเนินงาน

ในพ้ืนที่ พร้อมระบุทุนทางสังคม หรือ แหล่งเรียนรู้ที่ด าเนินงานและกิจกรรมนั้น 
 

เป้าหมายที่ ๕ งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นท่ีสนับสนุนตัวชี้วัด 

สถานะการด าเนินงานในพื้นที ่
โครงการของ อปท./ ทุนทางสงัคม/ 

แหล่งเรยีนรู้ที่ด าเนินการ 
ด าเนิน
การ
แล้ว 

มีแผน
ด าเนิน
การ 

ยังไม่
ด าเนิน
การ 

หากไม่ด าเนินการ 

ระบุเหตุผล 

เป้าประสงค์ที่ ๕.๑ ยุติการเลอืกปฏิบัติทุกรปูแบบที่มีต่อผูห้ญงิและเด็กหญิงในทุกท่ี      

ตัวชี้วัดที่ ๕.๑.๑ มี ไม่ว่าจะ
อย่างไรก็ตามกรอบกฎหมาย
จะต้องใช้เพื่อสนับสนุน 
บังคบั ติดตามตรวจสอบ
ความเท่าเทียม และการไม่
แบ่งแยกในหลักพื้นฐาน
ทางด้านเพศ 

๒๙๙) จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี เพื่อสนับสนุน
ความเท่าเทียมและการไม่แบ่งแยกทางเพศ 

     

๓๐๐) จัดท าแผนงานด้านเด็กและเยาวชนในการ
ป้องกนัและแก้ไขปัญหาความรนุแรงในครอบครัว 

     

๓๐๑) สนับสนุนการจดัตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัวใน
ชุมชน เพื่อด าเนนิงานด้านการปอ้งกันและแก้ไข
ปัญหาความรนุแรงในครอบครวัจากการมีส่วนร่วม
ของทุกฝ่ายในพืน้ที่ 

     

๓๐๒) สนับสนุนการจดัตั้งศูนย์เฝ้าระวงัความรนุแรง
ต่อเด็กและสตรี (OSCC) เพื่อชว่ยเหลือเด็กและสตรี
ที่ถูกกระท ารุนแรงทางกาย จิตใจ และเพศ 

     

เป้าประสงค์ที่ ๕.๒ ยุติความรุนแรงทุกรูปแบบที่มีต่อผู้หญิงและเด็กหญิงทั้งในที่
สาธารณะและท่ีรโหฐาน รวมถึงการค้ามนุษย์ การกระท าทางเพศ และการแสวงประโยชน์
ในรูปแบบอื่น 

     



๖๐ 

 

เป้าหมายที่ ๕ งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นท่ีสนับสนุนตัวชี้วัด 

สถานะการด าเนินงานในพื้นที ่
โครงการของ อปท./ ทุนทางสงัคม/ 

แหล่งเรยีนรู้ที่ด าเนินการ 
ด าเนิน
การ
แล้ว 

มีแผน
ด าเนิน
การ 

ยังไม่
ด าเนิน
การ 

หากไม่ด าเนินการ 

ระบุเหตุผล 

ตัวชี้วัดที่ ๕.๒.๑ สัดส่วนของ
ผู้หญิงและเด็กหญิงอายุ ๑๕ 
ปีขึ้นไป ที่เคยอยู่ร่วมกับคู่
ของตนไดร้ับความรนุแรง
ทางร่างกาย ทางเพศ หรือ
ทางจิตใจโดยคู่ของตนใน
ปัจจุบนั หรือคู่ของตนก่อน
หน้า ในช่วงเวลาอย่างน้อย 
๑๒ เดือนที่ผ่านมา จ าแนก
ตามรูปแบบความรุนแรงและ
อายุ 

๓๐๓) สนับสนุนการจดัตั้งกลุ่มอาสาสมัครเฝ้าระวัง
ความรุนแรงต่อเด็ก และสตรี  ทั้งทางร่างกาย จิตใจ 
และเพศ 

     

๓๐๔) สนับสนุนการฝึกอบรมเพิ่มทักษะอาสาสมคัร 
แกนน ากลุ่มองค์กร ผู้น าท้องที่ เกี่ยวกับลักษณะของ
ความรุนแรง การเฝ้าระวัง การไกล่เกลี่ย แนว
ทางการประสานหนว่ยงานทีเ่กีย่วข้อง 

     

๓๐๕) สนับสนุนหน่วยบริการสุขภาพ จัดกิจกรรม
โรงเรียนพ่อแม่ เพื่อเตรียมความพร้อมของหญิง
ต้ังครรภ์ คู่สมรสในการดูแลครรภ์ และการเลีย้งดู
บุตร 

     

๓๐๖) สนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์พฒันาครอบครัว 
เพื่อเป็นศูนย์บริการ ช่วยเหลือ จัดการปัญหา
ครอบครัว  

     

๓๐๗) สนับสนุนการด าเนนิงานของศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชน เพื่อเปน็กลไกในการช่วยเหลอื 
จัดการปัญหาในระดบัครอบครวั 

     

๓๐๘) สนับสนุนให้ศูนย์พัฒนาครอบครัวจัดท าข้อมลู
ครอบครัว เช่น ลักษณะสมาชิก ความเสีย่งใน
ครอบครัว ปัญหาและความตอ้งการ เปน็ต้น 

     

ตัวชี้วัดที่ ๕.๒.๒ สัดสว่นของ
ผู้หญิง และเด็กหญิงอายุ๑๕ 
ปีขึ้นไป ที่ได้รบัความรุนแรง

๓๐๙) สนับสนุนกลุม่ทางสังคม องค์กรชุมชน เช่น  
กลุ่มสตรีแมบ่้าน เป็นตน้ ให้มีการด าเนนิงานเพือ่
รณรงค์ยุติความรุนแรงทุกประเภทต่อผู้หญิงและ
เด็กหญิง 

     



๖๑ 

 

เป้าหมายที่ ๕ งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นท่ีสนับสนุนตัวชี้วัด 

สถานะการด าเนินงานในพื้นที ่
โครงการของ อปท./ ทุนทางสงัคม/ 

แหล่งเรยีนรู้ที่ด าเนินการ 
ด าเนิน
การ
แล้ว 

มีแผน
ด าเนิน
การ 

ยังไม่
ด าเนิน
การ 

หากไม่ด าเนินการ 

ระบุเหตุผล 

ทางเพศจากบุคคลอืน่ ท่ีไม่ใช่
คู่ครอง ในช่วงระยะเวลา ๑๒ 
เดือนที่ผ่านมา จ าแนกตาม
อายุ และสถานท่ีเกิดเหตุ 

๓๑๐) จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว เพื่อชว่ยเหลือผู้หญิง 
และเด็กหญิงอายุ๑๕ ปีขึน้ไป ที่ได้รับความรนุแรงทาง
เพศ 

     

๓๑๑) สนับสนุนศูนย์พฒันาครอบครัวประสานที่พัก
พิงชั่วคราวหรือจดัใหม้ีครอบครวัอุปการะส าหรบั
เด็กหญิงที่ไร้ที่พ่ึงพิงหรือได้รบัความเดอืดรอ้นจาก
ปัญหาครอบครัวเชน่ ผู้ปกครองทุพพลภาพ เสียชีวิต 
ถูกกระท ารุนแรงครอบครัว เปน็ต้น 

     

เป้าประสงค์ที่ ๕.๓ ยุติแนวปฏิบัติที่เป็นภัยทุกรูปแบบ อาทิ การแต่งงานในเด็กก่อนวัย
อันควรโดยการบังคับ และการท าลายอวัยวะเพศหญิง 

     

ตัวชี้วัดที่ ๕.๓.๑ สัดส่วนของ
ผู้หญิงอายรุะหว่าง ๒๐-๒๔ 
ปี ที่แต่งงานหรืออยู่ด้วยกนั
ก่อนอายุ ๑๕ และ ๑๘ ป ี

๓๑๒) สนับสนุนหน่วยบริการสุขภาพ และกลุ่มทาง
สังคม องค์กรต่างๆในพื้นที่ เช่น สภาเด็กและเยาวชน 
เป็นตน้ ในการรณรงค์ปอ้งกันการตั้งครรภใ์นวัยรุ่น  

     

๓๑๓) สนับสนุนหน่วยบริการสุขภาพ ให้จัดท าแนว
ปฏิบัติในการบริการ ช่วยเหลือ คู่สมรสอายุน้อย  

     

๓๑๔) สนับสนุนจัดการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาทักษะ
ชีวิต เช่น ทักษะการปฏิเสธ ทักษะการแก้ไขปัญหา 
เป็นตน้ใหแ้ก่ เด็กและเยาวชน  

     

๓๑๕) จัดใหม้ีลานกิจกรรมเพื่อให้ครอบครัวมีกิจกรรม
ร่วมกัน เพือ่สร้างความเขม้แข็งและความอบอุน่ใน
ครอบครัว 

     

ตัวชี้วัดที่ ๕.๓.๒ ๓๑๖) สนับสนุนการจดัตั้ง และสนบัสนุนการท างาน
ของศูนย์ OSCC 

     



๖๒ 

 

เป้าหมายที่ ๕ งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นท่ีสนับสนุนตัวชี้วัด 

สถานะการด าเนินงานในพื้นที ่
โครงการของ อปท./ ทุนทางสงัคม/ 

แหล่งเรยีนรู้ที่ด าเนินการ 
ด าเนิน
การ
แล้ว 

มีแผน
ด าเนิน
การ 

ยังไม่
ด าเนิน
การ 

หากไม่ด าเนินการ 

ระบุเหตุผล 

สัดส่วนของเด็กหญิงและ
ผู้หญิง (อายรุะหว่าง ๑๕-๔๙ 
ปี) ที่ได้รบัการขลบิอวัยวะ
เพศหญิง 

๓๑๗) สนับสนุนกลุม่ทางสังคม องค์กรชุมชน เช่น  
กลุ่มสตรีแมบ่้าน OSCC  ศูนยพ์ัฒนาครอบครัว เป็น
ต้น ร่วมรณรงคย์ุติความรุนแรงทุกประเภทต่อผู้หญิง
และสตร ี

     

เป้าประสงค์ที่ ๕.๔ ยอมรับและให้คุณค่าต่อการดูแลและการท างานบ้านแบบไม่ได้รับ
ค่าจ้าง โดยจัดเตรียมบริการสาธารณะ โครงสร้างพื้นฐานและนโยบายการคุ้มครองทาง
สังคมให้ และสนับสนุนความรับผิดชอบร่วมกันภายในครัวเรือนและครอบครัว ตามความ
เหมาะสมของแต่ละประเทศ 

     

ตัวชี้วัดที่ ๕.๔.๑ สัดส่วนของ
เวลาท่ีใช้ไปในการท างานบ้าน
และดูแลคนในครัวเรือนที่
ไม่ได้รบัค่าตอบแทน จ าแนก
ตามเพศ อายุ และสถานท่ีอยู ่

๓๑๘) สนับสนุนให้ครวัเรอืน มีกิจกรรมร่วมกนัเป็น
กลุ่ม เช่น การจัดค่ายสามวยั กิจกรรมสมัพันธ์พ่อแม่ 
การแสดงความเคารพพ่อแม่ในวันส าคัญ 

     

๓๑๙) การสนับสนุนให้ครอบครวัมีพื้นที่อยู่อาศัยที่
เหมาะสม เช่น บ้านท่ีแข็งแรงมัน่คง เข้าถึง
สาธารณูปโภคพื้นฐาน  และการเดินทางไปมา ที่เอื้อ
ต่อทุกกลุ่มวัย 

     

๓๒๐) จัดพื้นท่ีสาธารณะ เชน่ สวนสาธารณะ ลาน
กิจกรรม พื้นท่ีพักผ่อน ลานวัฒนธรรมในชมุชน  ที่
เอื้อให้ครอบครัวมีโอกาสมาร่วมท ากิจกรรมนอกบ้าน 

     

เป้าประสงค์ที่ ๕.๕ สร้างหลักประกันว่าผู้หญงิจะมีส่วนร่วมอยา่งเต็มที่และมปีระสิทธิผล
และมีโอกาสท่ีเท่าเทียมในการเป็นผู้น าในทุกระดบัของการตดัสนิใจในทางการเมือง 
เศรษฐกิจ และภาคสาธารณะ 

     



๖๓ 

 

เป้าหมายที่ ๕ งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นท่ีสนับสนุนตัวชี้วัด 

สถานะการด าเนินงานในพื้นที ่
โครงการของ อปท./ ทุนทางสงัคม/ 

แหล่งเรยีนรู้ที่ด าเนินการ 
ด าเนิน
การ
แล้ว 

มีแผน
ด าเนิน
การ 

ยังไม่
ด าเนิน
การ 

หากไม่ด าเนินการ 

ระบุเหตุผล 

ตัวชี้วัดที่ ๕.๕.๑ สัดส่วนของ
ผู้หญิงด ารงต าแหน่งใน
รัฐสภา และการปกครอง
ท้องถ่ิน 

๓๒๑) ส่งเสรมิให้ผูห้ญิงด ารงต าแหน่งในองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น ผู้น าท้องที่ แกนน ากลุ่มอาชีพ  

     

ตัวชี้วัดที่ ๕.๕.๒ สัดส่วนของ
ผู้หญิงในต าแหน่งบรหิาร 

๓๒๒) ส่งเสรมิสตรีท างานในฐานะแกนน า ผู้จัดการ 
โครงการ ประสานการด าเนนิทีม่ีประสิทธิภาพ 

     

๓๒๓) ส่งเสรมิใหเ้พศหญงิเข้ารว่มเป็นคณะกรรมการ
ในกลุ่ม องค์กรต่างๆในชุมชน 

     

เป้าประสงค์ที่ ๕.๖ สร้างหลักประกันว่าจะมีการเข้าถึงสุขภาพทางเพศและอนามยัเจริญ
พันธุ์และสิทธิการเจริญพันธุ์โดยถ้วนหน้า ตามที่ตกลงในแผนปฏิบัติการของการประชุม 

     

ตัวชี้วัดที่ ๕.๖.๑ สัดส่วนของ
ผู้หญิงอายุ ๑๕-๔๙ ที่ท าการ
ตัดสินใจทางด้าน
ความสัมพันธ์ทางเพศ การใช้
การคุมก าเนิด และการดูแล
สุขภาพการเจรญิพันธุ์ด้วย
ตนเอง 

๓๒๔) สนับสนุนให้หน่วยบริการสุขภาพจัดกิจกรรม
โรงเรียนพ่อแม่ ในคลนิิกฝากครรภ์ คลินิกเด็กด ี

     

๓๒๕) สนับสนุนให้หน่วยบริการสุขภาพจัดบริการให้
ค าปรึกษา และวางแผนครอบครัว ที่เข้าถึงง่าย และ
ครอบคลุมสตรีวัยเจริญพนัธ์ ๑๕-๔๔ ปี  

     

๓๒๖) สนับสนุนให้หญิงวัยเจริญพนัธ ์๑๕-๔๔ ปี ให้
ได้รับการฝึกอบรมเกีย่วกับสขุภาพการเจริญพันธ์ 
เช่น ภาวะสุขภาพวัยเจรญิพันธ์ การมีเพศสัมพนัธ์ 
การป้องกนัการตั้งครรภ์ เป็นตน้ 

     

๓๒๗) สนับสนุนการฝึกอบรมอาสาสมคัรเพศหญิง ใน
การตรวจคัดกรองมะเรง็เต้านมตนเอง และผู้หญิงอืน่
ในชุมชน 

     



๖๔ 

 

เป้าหมายที่ ๕ งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นท่ีสนับสนุนตัวชี้วัด 

สถานะการด าเนินงานในพื้นที ่
โครงการของ อปท./ ทุนทางสงัคม/ 

แหล่งเรยีนรู้ที่ด าเนินการ 
ด าเนิน
การ
แล้ว 

มีแผน
ด าเนิน
การ 

ยังไม่
ด าเนิน
การ 

หากไม่ด าเนินการ 

ระบุเหตุผล 

๓๒๘) สนับสนุนให้หน่วยบริการ ร่วมกบัอาสาสมคัร
จัดบริการการตรวจและสอนตรวจคัดกรองมะเร็งเต้า
นม และมะเร็งปากมดลูก 

     

๓๒๙) สนับสนุนให้หน่วยบริการสุขภาพจัดบริการ
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 

     

๓๓๐) สนับสนุนการบริการใหค้ าปรึกษาท้ังในชุมชน 
และในหน่วยบริการส าหรบั ปญัหาเรื่องเพศในสตรี  

     

๓๓๑) สนับสนุนการบริการ ให้ค าปรึกษา โดยภาค
วิชาชีพที่เข้าถึงได้หลายรูปแบบ เช่น hotline สาย
ด่วน Line facebook เป็นต้น 

     

ตัวชี้วัดที่ ๕.๖.๒ จ านวน
ประเทศที่กฎหมายและ
กฎระเบียบนัน้รบัประกันได้
ว่าผู้หญิงที่มีอายุ ๑๕-๔๙ ปี 
เข้าถึงการดูแล ข้อมูล และ
การศึกษาเกี่ยวกบัสุขภาพ
ทางเพศและอนามัยเจรญิ
พันธุ ์

๓๓๒) สนับสนุนให้หน่วยบริการสุขภาพจัดกิจกรรม
โรงเรียนพ่อแม่ ในคลนิิกฝากครรภ์ คลินิกเด็กด ี

     

๓๓๓) สนับสนุนให้หน่วยบริการสุขภาพจัดบริการให้
ค าปรึกษาวางแผนครอบครวัโดยมีช่องทางที่
หลากหลาย เช่น ไลน์ สไกป์ เปน็ต้น 

     

๓๓๔) สนับสนุนให้หน่วยบริการสุขภาพจัดฝึกอบรม 
การมีเพศสัมพนัธ์อย่างปลอดภยัและการปอ้งกันการ
ต้ังครรภ์ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ 

     

๓๓๕) สนับสนุนให้หน่วยบริการสุขภาพจัดฝึกทักษะ
การตรวจเต้านมด้วยตนเองให้แก่สตรี 

     

๓๓๖) สนับสนุนให้หน่วยบริการสุขภาพจัดบริการ
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 

     



๖๕ 

 

เป้าหมายที่ ๕ งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นท่ีสนับสนุนตัวชี้วัด 

สถานะการด าเนินงานในพื้นที ่
โครงการของ อปท./ ทุนทางสงัคม/ 

แหล่งเรยีนรู้ที่ด าเนินการ 
ด าเนิน
การ
แล้ว 

มีแผน
ด าเนิน
การ 

ยังไม่
ด าเนิน
การ 

หากไม่ด าเนินการ 

ระบุเหตุผล 

เป้าประสงค์ที่ ๕.a ด าเนินการปฏิรูปเพื่อให้ผู้หญงิมีสิทธิท่ีเท่าเทียมในทรัพยากรทาง
เศรษฐกิจ รวมทั้ง การเข้าเป็นเจ้าของท่ีดิน การควบคมุที่ดินและทรัพย์สินในรูปแบบอืน่ 
การบริการทางการเงนิ การรบัมรดก และทรัพยากรธรรมชาติ ตามกฎหมายของประเทศ 

     

ตัวชี้วัดที่ ๕.a.๑  

(a) สัดส่วนของผู้ท่ีเปน็
เจ้าของ หรือมสีิทธิ
ครอบครองเหนอืที่ดินทาง
การเกษตร (แยกออกจาก
ประชากรภาคการเกษตร
ทั้งหมด) จ าแนกตามเพศ 
และ  

(b) ส่วนแบ่งของผู้หญงิใน
จ านวนผู้เป็นเจ้าของ หรือผู้มี
สิทธิถือครองที่ดนิทาง
การเกษตร จ าแนกตาม
ประเภทการครอบครอง 

๓๓๗) สนับสนุนให้ครวัเรอืนที่ยากจนมีโอกาสใช้
ประโยชน์จากท่ีดินสาธารณะอยา่งเท่าเทียม 

     

๓๓๘) จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี สนับสนุนให้มี
การจัดการและการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ า 
ป่าของประชาชนในพื้นที่อย่างเท่าเทียม 

     

๓๓๙) สนับสนุนการจดัท าข้อมูลแผนทีท่ี่ท ากินด้วย
ระบบ GIS 

     



๖๖ 

 

เป้าหมายที่ ๕ งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นท่ีสนับสนุนตัวชี้วัด 

สถานะการด าเนินงานในพื้นที ่
โครงการของ อปท./ ทุนทางสงัคม/ 

แหล่งเรยีนรู้ที่ด าเนินการ 
ด าเนิน
การ
แล้ว 

มีแผน
ด าเนิน
การ 

ยังไม่
ด าเนิน
การ 

หากไม่ด าเนินการ 

ระบุเหตุผล 

ตัวชี้วัดที่ ๕.a.๒ สัดส่วนของ
ประเทศที่กรอบกฎหมาย 
(รวมถึงกฎจารีตประเพณ)ี ที่
รับประกันความเท่าเทียม
ด้านสิทธิการเป็นเจ้าของ 
หรือมีอ านาจในการควบคมุ
ที่ดิน 

เป้าประสงค์ที่ ๕.b เพิ่มพูนการใช้เทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อส่งเสริมการใหอ้ านาจแก่ผู้หญิง 

     

ตัวชี้วัดที่ ๕.b.๑ สัดสว่นของ
ผู้ท่ีเป็นเจ้าของโทรศัพท์ 
เคลื่อนที่ จ าแนกตามเพศ 

๓๔๐) จัดท าระบบการให้ข้อมูลข่าวสารครอบคลมุ
หลายช่องทาง เพือ่ให้ขอ้มูลแกผู่้หญิง และ เด็กหญิง 
เช่น ป้ายประกาศ หนังสือแจง้ ประกาศหอกระจาย
ข่าว วิทยุชุมชน สื่อออนไลน์ เปน็ต้น 

     

เป้าประสงค์ที่ ๕.c เลือกใช้และเสริมความเขม้แข็งแก่นโยบายที่ดีและกฎระเบียบที่บังคบั
ใช้ได้ เพื่อส่งเสรมิความเสมอภาคระหว่างเพศและการให้อ านาจแก่ผู้หญิงและเด็กหญิง
ทุกคนในทุกระดบั 

     

ตัวชี้วัดที่ ๕.c.๑ สัดสว่นของ
ประเทศที่มรีะบบติดตามและ
ท าให้เกิดการจดัสรรภาครฐั 
ที่สนับสนนุความเท่าเทียม
ทางเพศและเพิ่มบทบาทสตร ี

๓๔๑) จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปีเพื่อส่งเสรมิ
ความเท่าเทียมและการไม่แบ่งแยกทางเพศ 

     

๓๔๒) จัดท าแผนงานด้านเด็กและเยาวชนในการ
ป้องกนัและแก้ไขปัญหาความรนุแรงในครอบครัว 

     



๖๗ 

 

ตารางปฏิบัติการที่ ๑.๖ วิเคราะห์เป้าหมายที่ ๖ : สร้างหลักประกันให้มีน้ าใช้ และมีการบริหารจัดการน้ าและการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืนส าหรับทุกคน 
ประกอบด้วย ๑๑ เป้าประสงค์  ๑๑ ตัวชี้วัด  
ค าชี้แจง : ให้ตรวจสอบงานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นที่สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน แล้วเติมเครื่องหมาย  ในช่องสถานะการด าเนินงานในพื้นที่ 

พร้อมระบทุุนทางสังคม หรือ แหล่งเรียนรู้ที่ด าเนินงานและกิจกรรมนั้นๆ 
 

เป้าหมายที ่๖ 
งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่น 

ที่สนับสนุนตัวชี้วดั 

สถานะการด าเนินงานในพื้นที ่
โครงการของ อปท./ ทุนทางสงัคม/ 

แหล่งเรยีนรู้ที่ด าเนินการ 
ด าเนิน
การ
แล้ว 

มีแผน
ด าเนิ
นการ 

ยังไม่
ด าเนิ
นการ 

หากไม่ด าเนินการ 
ระบุเหตุผล 

เป้าประสงค์ที ่๖.๑ บรรลุเป้าหมายการให้ทุกคนเข้าถึงน้ าดื่มทีป่ลอดภัยและมีราคา
ที่สามารถซื้อหาได้ภายในปี ๒๕๗๓ 

     

ตัวชี้วัดที่ ๖.๑.๑  ร้อยละของ
ประชากรที่ใชบ้ริการน้ าดืม่ที่
ได้รับการจัดการอย่างปลอดภยั 
 

๓๔๓) จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปีว่าด้วย 
เรื่องการจัดการน้ าสะอาดเพื่อการอุปโภค
และบริโภคของต าบลและหมู่บ้าน 

     

๓๔๔) ส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบ
เกี่ยวกับแผนและแนวปฏิบัติการจัดการน้ า
สะอาดเพื่อการอุปโภคและบริโภคของต าบล 
เพื่อให้ประชาชนเข้าใจและมีส่วนในการ
ปฏิบัติได้ถูกต้อง เช่น ค่ามาตรฐานคุณภาพ
น้ าประปา  

     

๓๔๕) สนับสนุนการด าเนนิงานของระบบ
การจัดการประปาชมุชน 

     

๓๔๖) สนับสนุนการฝึกอบรมด้านวิชาการ
และทักษะ ให้แก่ บุคลากรของต าบลที่
รับผิดชอบงานด้านการจัดการน้ าเพื่ออุปโภค
และบริโภค รวมถึงการฝึกอบรมผู้น าชุมชน 
และประชาชน เช่น  การตรวจสอบค่ า
มาตรฐานคุณภาพน้ าประปา 

     



๖๘ 

 

เป้าหมายที ่๖ 
งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่น 

ที่สนับสนุนตัวชี้วดั 

สถานะการด าเนินงานในพื้นที ่
โครงการของ อปท./ ทุนทางสงัคม/ 

แหล่งเรยีนรู้ที่ด าเนินการ 
ด าเนิน
การ
แล้ว 

มีแผน
ด าเนิ
นการ 

ยังไม่
ด าเนิ
นการ 

หากไม่ด าเนินการ 
ระบุเหตุผล 

๓๔๗) ผลักดันให้หน่วยงาน องค์กรชุมชน 
เช่น  
รพ.สต. วัด โรงเรียน ศพด. จัดบริการน้ าดื่ม
ที่สะอาดให้แก่ประชาชนในชุมชน 

     

๓๔๘) สนับสนุนการด าเนนิงานของสถาน
ประกอบการน้ าดื่ม เชน่ โรงงานน้ าดื่มชุมขน 
โรงกรองน้ า ให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน  

     

๓๔๙) จัดท าระบบฐานขอ้มูลงานด้านการ
จัดการน้ าเพื่ออุปโภค และบริโภคของพื้นที่ 
เพื่อใช้เป็นแหล่งขอ้มูลส าหรบัการวิเคราะห์
ปัญหาและวางแผนการจดัการน้ าของต าบล 
เช่น ข้อมลูการใช้น้ าระดับต าบลว่าใช้น้ าจาก
แหล่งไหนบ้าง เช่น น้ าประปา น้ าฝน บ่อ
บาดาล แม่น้ า เป็นต้น 

     

เป้าประสงค์ที่ ๖.๒   บรรลุเป้าหมายการให้ทุกคนเข้าถึงสุขอนามัยที่พอเพียงและ
เป็นธรรมและยุติการขบัถ่ายในที่โล่ง โดยใหค้วามสนใจเป็นพเิศษต่อความตอ้งการ
ของผู้หญิงเด็กหญิง และกลุม่ที่อยู่ใต้สถานะการณ์ทีเ่ปราะบาง ภายในปี ๒๕๗๓ 

     

ตัวชี้วัดที่ ๖.๒.๑ ร้อยละของ
ประชากรที่ใชบ้ริการสุขอนามัย
ได้รับการจัดการอย่างปลอดภยั
รวมถึงการอ านวยความสะดวก
ในการล้างมอืด้วยสบู่ และน้ า 
 

๓๕๐) ผลักดันให้สถานบริการและสถานที่
สาธารณะ เช่น สวนสาธารณะมบีริการสว้ม
สาธารณะที่ถูกสุขลักษณะและเพียงพอ 

     

๓๕๑) ผลักดันใหห้นว่ยงาน และองค์กร
ชุมชน เช่น วดั โรงเรียน รพสต. ศพด.ฯลฯ 

     



๖๙ 

 

เป้าหมายที ่๖ 
งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่น 

ที่สนับสนุนตัวชี้วดั 

สถานะการด าเนินงานในพื้นที ่
โครงการของ อปท./ ทุนทางสงัคม/ 

แหล่งเรยีนรู้ที่ด าเนินการ 
ด าเนิน
การ
แล้ว 

มีแผน
ด าเนิ
นการ 

ยังไม่
ด าเนิ
นการ 

หากไม่ด าเนินการ 
ระบุเหตุผล 

จัดสวัสดิการสว้มสาธารณะส าหรบัผู้หญงิ 
ผู้ชาย สตรีตั้งครรภ์ เด็กและคนพิการ ที่มี
สบู่และน้ าล้างมือ ที่เพียงพอ 

๓๕๒) จัดรณรงค์ให้ความรู้กับประชาชนใน
การให้ความส าคัญกบัการดูแลท าความ
สะอาดส้วมอย่างสม่ าเสมอ 

     

๓๕๓) สนับสนุนการด าเนนิการของ
หน่วยงาน องค์กรชุมชน ในการรณรงค์ให้
ความรู้กบัประชาชนเกี่ยวกบัการล้างมือด้วย
สบู่และน้ าหลังเข้าห้องน้ าทุกครัง้ 

     

๓๕๔) สนับสนุนการด าเนนิงานของ
หน่วยงาน องค์กร ในชุมชน ในการจัดท า
ระบบเฝ้าระวังและเตือนภัย การสื่อสาร
ความเสีย่งทางสุขอนามัย เช่น อุจารระรว่ง 
พยาธิ เป็นต้น 

     

เป้าประสงค์ที่ ๖.๓  ปรบัปรุงคณุภาพน้ า โดยการลดมลพษิขจดัการทิ้งขยะและลด
การปล่อยสารเคมีอนัตรายและวัตถุอันตรายลดสดัส่วนน้ าเสียที่ไม่ผ่าน
กระบวนการลงครึ่งหนึ่งและเพิม่การน ากลบัมาใช้ใหม่และการใช้ซ้ าที่ปลอดภัย
อย่างยั่งยนืทั่วโลก ภายในป๒ี๕๗๓ 

     



๗๐ 

 

เป้าหมายที ่๖ 
งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่น 

ที่สนับสนุนตัวชี้วดั 

สถานะการด าเนินงานในพื้นที ่
โครงการของ อปท./ ทุนทางสงัคม/ 

แหล่งเรยีนรู้ที่ด าเนินการ 
ด าเนิน
การ
แล้ว 

มีแผน
ด าเนิ
นการ 

ยังไม่
ด าเนิ
นการ 

หากไม่ด าเนินการ 
ระบุเหตุผล 

ตัวชี้วัดที่ ๖.๓.๑ ร้อยละของน้ า
เสียที่ได้รบัการบ าบดัได้อย่าง
ปลอดภัย 
 

๓๕๕) จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ป ีว่าด้วย
เรื่องการจัดระบบการจัดการน้ าเสียของ
ชุมชน 

     

๓๕๖) จัดท าแผนการตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้ง 
ของทุกภาคส่วน ต้ังแต่ ครัวเรอืน หมูบ่้าน 
ผู้ประกอบการธุรกจิ หน่วยงานราชการ 

     

๓๕๗) จัดท าแผนฟ้ืนฟู ปรบัปรุง ระบบ
รวบรวมน้ าเสียและระบบบ าบดัน้ าเสียรวม
ของชุมชนให้สามารถด าเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

     

๓๕๘) จัดท าข้อตกลงร่วมกนักบัหน่วยงาน
และองค์กรชมุชน เช่นครัวเรือนที่ท าธุรกิจ
ขนาดเล็ก(SML) โรงงานอุตสาหกรรม และ
พื้นท่ีท าเกษตร เช่น พืชไร่ พืชสวน ปศุสัตว์ 
และประมง รวมถึงการน าระบบบ าบัดน้ าเสีย 
และการน าน้ ากลบัมาใช ้

     

๓๕๙) สนับสนุนการจดักิจกรรมรณรงค์ของ
หน่วยงานและองค์กรชมุชนเพื่อสร้าง
จิตส านึกใหป้ระชาชนเข้าใจในการอนรุักษ์

     



๗๑ 

 

เป้าหมายที ่๖ 
งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่น 

ที่สนับสนุนตัวชี้วดั 

สถานะการด าเนินงานในพื้นที ่
โครงการของ อปท./ ทุนทางสงัคม/ 

แหล่งเรยีนรู้ที่ด าเนินการ 
ด าเนิน
การ
แล้ว 

มีแผน
ด าเนิ
นการ 

ยังไม่
ด าเนิ
นการ 

หากไม่ด าเนินการ 
ระบุเหตุผล 

แหล่งน้ าชมุชน และการบ าบดัน้ าเสียจาก
แหล่งต่างๆกอ่นทิ้งลงสูชุ่มชน 

๓๖๐) สนับสนุนการฝึกอบรมแกนน าชมุชน 
อาสาสมัครเกี่ยวกบัการติดตามเฝ้าระวัง 
วิเคราะห์ประเมินภาวะแวดล้อมจากมลพิษ
เช่น น้ าเสยี ขยะ และอากาศ  

     

๓๖๑) สนับสนุนการด าเนนิงานการพฒันา
ต้นแบบการจัดการ และบ าบดัของเสียน้ าท้ิง
จากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า รวมถงึพื้นท่ี
ทางการเกษตรกรรม พืชไร่ พืชสวน ปศุสัตว์ 
และประมง ใหเ้ปน็ไปตามมาตรฐาน 

     

๓๖๒) ผลักดันให้กลุม่ครัวเรือนหรอืชมุชนที่
ท าธุรกิจขนาดเล็กจดัท าระบบบ าบัดน้ า
เสียก่อนทิ้งลงสู่ชุมชน 

     

เป้าประสงค์ที่ ๖.๓  ปรบัปรุงคณุภาพน้ า โดยการลดมลพษิขจดัการทิ้งขยะและลด
การปล่อยสารเคมีอนัตรายและวัตถุอันตรายลดสดัส่วนน้ าเสียที่ไม่ผ่าน
กระบวนการลงครึ่งหนึ่งและเพิม่การน ากลบัมาใช้ใหม่และการใช้ซ้ าที่ปลอดภัย
อย่างยั่งยนืทั่วโลก ภายในป๒ี๕๗๔ 

     

ตัวชี้วัดที่ ๖.๓.๒ รอ้ยละของ
แหล่งน้ า (เช่น มหาสมุทร, 

๓๖๓) จัดท าแผน ประชาคม ประชมุแกนน า 
เพื่อก าหนดกฎ กติกา ข้อตกลงในการ

     



๗๒ 

 

เป้าหมายที ่๖ 
งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่น 

ที่สนับสนุนตัวชี้วดั 

สถานะการด าเนินงานในพื้นที ่
โครงการของ อปท./ ทุนทางสงัคม/ 

แหล่งเรยีนรู้ที่ด าเนินการ 
ด าเนิน
การ
แล้ว 

มีแผน
ด าเนิ
นการ 

ยังไม่
ด าเนิ
นการ 

หากไม่ด าเนินการ 
ระบุเหตุผล 

ทะเล, ทะเลสาบ, แมน่้ า, ธาร
น้ า, คลอง, หรือสระน้ า) ที่มี
คุณภาพน้ าโดยรอบที่ด ี
 
 
 

บรหิารจัดการน้ า ครอบคลมุทั้งการอนุรักษ์ 
ฟื้นฟู และการใช้แหล่งน้ าชุมชน 

๓๖๔) มีคณะกรรมการจัดการน้ าในชุมชน      

๓๖๕) การจัดท าฐานข้อมูลเกี่ยวกับสภาพ
ทั่วไปของคลอง ที่ต้ังชุมชน และแหล่งน้ า
ของชุมชน เช่น คลอง แม่น้ า ทะเลสาบ เพื่อ
ก าหนดแผนงาน แนวทาง เพื่อการอนุรักษ์ 
ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ เพื่อให้ครอบคลมุ 
และเอื้อประโยชน์ต่อชมุชน รวมถึงการเฝ้า
ระวังมลพษิต่างๆ 

     

๓๖๖) สนับสนุนการจดักิจกรรมรณรงค์การ
อนุรักษ์แหล่งน้ าเพือ่สร้างความเข้าใจและ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในชมุชน  

     

๓๖๗) สนับสนุนการด าเนนิการการจัด
กิจกรรมหรอืโครงการเพือ่การอนุรักษน์้ า 
เช่น ปลูกป่าต้นน้ า โครงการพฒันาอ่างเกบ็
น้ า แก้มลิง ขุดลอก การไม่ทิ้งขยะลงใน
แหล่งน้ า การบ าบดัน้ าเสยีด้วยอีเอม็บอล
ก าจัดน้ าเสีย 

     



๗๓ 

 

เป้าหมายที ่๖ 
งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่น 

ที่สนับสนุนตัวชี้วดั 

สถานะการด าเนินงานในพื้นที ่
โครงการของ อปท./ ทุนทางสงัคม/ 

แหล่งเรยีนรู้ที่ด าเนินการ 
ด าเนิน
การ
แล้ว 

มีแผน
ด าเนิ
นการ 

ยังไม่
ด าเนิ
นการ 

หากไม่ด าเนินการ 
ระบุเหตุผล 

๓๖๘) ผลักดันกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนรมิน้ า ในการปรบัภมูิทัศนส์องฝั่งล าน้ า
ให้มีความเขยีวสดใส น่ามอง  

     

๓๖๙) ส่งเสรมิการด าเนินการของชมุชนใน
การลดมลพษิจากแหลง่ก าเนดิโดยติดต้ังถัง
ดักไขมันและจัดหาถังขยะส าหรบับ้านเรอืน
บริเวณรมิคลองตามความเหมาะสมใน แต่
ละพ้ืนที ่

     

๓๗๐) สนับสนุนการด าเนนิการของกลุม่
องค์กรชมุชนและภาคประชาชนในการ
ปรบัปรุงแหล่งน้ า เชน่ การขุดลอกตะกอน 
และขยะมูลฝอยที่หมักหมม 

     

๓๗๑) สนับสนุนให้มีการฝึกอบรมแกนน า
ชุมชน อาสาสมคัร ในการเฝ้าระวังอนุรักษ์
ทรัพยากรแหลง่น้ าของชมุชน 

     

เป้าประสงค์ที่ ๖.๔ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ าในทุกภาคสว่นและสร้างหลักประกนั
ว่าจะมีการใช้น้ าและจัดหาน้ าท่ียัง่ยืนเพื่อแก้ไขปญัหาการขาดแคลนน้ าและลด
จ านวนประชาชนทีป่ระสบความทุกข์จากการขาดแคลนน้ า ภายในปี ๒๕๗๓ 

     



๗๔ 

 

เป้าหมายที ่๖ 
งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่น 

ที่สนับสนุนตัวชี้วดั 

สถานะการด าเนินงานในพื้นที ่
โครงการของ อปท./ ทุนทางสงัคม/ 

แหล่งเรยีนรู้ที่ด าเนินการ 
ด าเนิน
การ
แล้ว 

มีแผน
ด าเนิ
นการ 

ยังไม่
ด าเนิ
นการ 

หากไม่ด าเนินการ 
ระบุเหตุผล 

ตัวชี้วัดที่ ๖.๔.๑ การ
เปลี่ยนแปลงของการใช้น้ าอย่าง
มีประสิทธิภาพในช่วงเวลาท่ี
ผ่านมา 

๓๗๒) จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ป ีในการ
จัดการน้ า เช่น อุทกภยัและภัยพิบัติ/ ภัย
แล้ง 

     

๓๗๓) มีคณะกรรมการจัดการน้ าในชุมชน      

๓๗๔) สนับสนุนหน่วยงานและองค์กรชุมชน 
ให้มีการจัดโครงการหรือกิจกรรมรณรงค์
การใช้น้ าอย่างประหยัด  เชน่ ปดิน้ าเมือ่ไม่ใช้ 
การตรวจสอบท่อน้ ารั่วภายในบา้น 

     

๓๗๕) สนับสนุนการซ่อมบ ารงุแหลง่น้ าใน
ชุมชน เช่น ประปาหมู่บ้าน ห้วย หนอง 
คลองสาธารณะ 

     

๓๗๖) สนับสนุนการจดัท าฝายกั้นน้ าของ
ชุมชนเพือ่บริหารจัดการน้ าอย่างเปน็ระบบ 
และท่ัวถึงประชาชนในชมุน 

     

๓๗๗) ส่งเสรมิการพัฒนาระบบจัดการน้ า
ด้วยสถานีสบูน้ าด้วยพลงังานไฟฟ้า หรือใน
รูปแบบประหยดัพลังงานอืน่ เพื่อให้
ประชาชนเข้าถึงน้ าเพือ่การอปุโภคบริโภค
อย่างทั่วถึง 

     



๗๕ 

 

เป้าหมายที ่๖ 
งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่น 

ที่สนับสนุนตัวชี้วดั 

สถานะการด าเนินงานในพื้นที ่
โครงการของ อปท./ ทุนทางสงัคม/ 

แหล่งเรยีนรู้ที่ด าเนินการ 
ด าเนิน
การ
แล้ว 

มีแผน
ด าเนิ
นการ 

ยังไม่
ด าเนิ
นการ 

หากไม่ด าเนินการ 
ระบุเหตุผล 

๓๗๘) จัดหาน้ าเพือ่การอปุโภค บริโภคแก่
ประชาชนในชุมชนเมื่อเกิดภัยแล้ง 

     

๓๗๙) สนับสนุนการฝึกอบรมแกนน าชมุชน 
อาสาสมัครในการวเิคราะหป์ัญหาการใช้น้ า
ของชุมชน และหาแนวทางการป้องกนัแก้ไข 

     

ตัวชี้วัดที่  ๖.๔.๒ เพิม่ 
ประสิทธิภาพการใชน้ า และลด
การใชน้ าในพื้นทีเ่กษตร 
ชลประทาน รอยละ ๑๐ 
 

๓๘๐) จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ป ีการใช้
น้ าอย่างมีสว่นรว่มของชุมชน เพื่อการเข้าถึง
ทรัพยากรน้ าในการท าการเกษตรที่
ครอบคลุม 

     

๓๘๑) จัดท ากฎ กติกา หรือข้อตกลง รว่มกัน
กับหน่วยงานและองค์กรชุมชนในการจัดการ
น้ าใช้เพื่อการเกษตรกรรม ท่ีประกอบด้วย 
พืชไร่ พืชสวน ปศุสัตว์ และประมง 

     

๓๘๒) จัดสรรน้ าแก่ประชาชนตามความ
จ าเป็น ในการสนบัสนนุการเพาะปลูกพืช
ตามฤดูกาล  

     

๓๘๓) สนับสนุนการจดัท าฝายกั้นน้ าของ
ชุมชน เพื่อการบริหารจดัการน้ าเพื่อ
การเกษตร(พืชไร่ พืชสวน ปศุสตัว์ และ

     



๗๖ 

 

เป้าหมายที ่๖ 
งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่น 

ที่สนับสนุนตัวชี้วดั 

สถานะการด าเนินงานในพื้นที ่
โครงการของ อปท./ ทุนทางสงัคม/ 

แหล่งเรยีนรู้ที่ด าเนินการ 
ด าเนิน
การ
แล้ว 

มีแผน
ด าเนิ
นการ 

ยังไม่
ด าเนิ
นการ 

หากไม่ด าเนินการ 
ระบุเหตุผล 

ประมง)อย่างเป็นระบบ และครอบคลมุ
ทั่วถึงประชาชนในชุมชน 

๓๘๔) จัดท าฐานข้อมูลการใช้น้ าเพื่อ
การเกษตร (พืชไร่ พืชสวน ปศุสตัว์ และ
ประมง) ของต าบล เพื่อสามารถน ามาใช้วาง
แผนการจัดการน้ าของต าบลใหม้ี
ประสิทธิภาพ 

     

๓๘๕) สนับสนุนระบบบริหารจัดการน้ าด้วย
สถานีสูบน้ าดว้ยพลังงานไฟฟ้า หรือใน
รูปแบบประหยดัพลังงานอืน่ เพื่อใหป้ระชา
ชนในชุมชนเข้าถึงน้ าเพื่อการเกษตรได้ทั่วถึง 

     

๓๘๖) สนับสนุนการฝึกอบรมแกนน าชมุชน 
อาสาสมัคร เกีย่วกบัการใช้น้ าในการท า
การเกษตรของชมุชน การพัฒนาแหล่งน้ า
เพื่อการเกษตร การพัฒนานวัตกรรมชมุชน
ที่ใช้การจัดการน้ าเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน 
และการจัดการปัญหาการขาดแคลนน้ าที่
ยั่งยืน 

     

๓๘๗) ผลักดันการจัดการน้ าในระดับไรน่า
ของครอบครัวและชมุชน เชน่  โครงการขุด

     



๗๗ 

 

เป้าหมายที ่๖ 
งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่น 

ที่สนับสนุนตัวชี้วดั 

สถานะการด าเนินงานในพื้นที ่
โครงการของ อปท./ ทุนทางสงัคม/ 

แหล่งเรยีนรู้ที่ด าเนินการ 
ด าเนิน
การ
แล้ว 

มีแผน
ด าเนิ
นการ 

ยังไม่
ด าเนิ
นการ 

หากไม่ด าเนินการ 
ระบุเหตุผล 

บ่อ ขุดหนอง น้ าบาดาล ประปาภูเขา สร้าง
สระเกบ็น้ าในไร่นา พัฒนาน้ าบาดาลเพื่อการ
เพาะปลูก เป็นต้น 

เป้าประสงค์ที่ ๖.๕ ด าเนนิการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ าแบบองคร์วมในทุกระดบั
รวมถึงผ่านทางความร่วมมือระหว่างเขตแดนตามความเหมาะสม ภายในปี ๒๕๗๓ 

     

ตัวชี้วัดที่ ๖.๕.๑ ระดับการ
ด าเนินงานการจัดการ
ทรัพยากรน้ าแบบบูรณาการ 
 

๓๘๘) ผลักดันการจัดท ากฎ กติกา ข้อตกลง
ร่วมกบัภาคประชาชนในการจัดการน้ าเพื่อ
การเกษตร ครอบคลมุทุกพ้ืนที่ (พืชไร่ พืช
สวน ปศุสัตว์ และประมง) 

     

๓๘๙) มีคณะกรรมการจัดการน้ าระดบัต าบล
เพื่อบริหารจัดการน้ าแบบมีส่วนร่วมกบัภาค
ประชาชนที่ต้องการใช้น้ าเข้าถึงครอบคลุม
กลุ่มคนท านา ท าสวน และเลี้ยงสัตว ์รวมถึง 
พืชไร่ พืชสวน ปศุสัตว์ และประมง 

     

๓๙๐) ผลักดันการใช้กฎ กติกา ข้อตกลง ใน
การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์จากน้ า 
เช่น การก าหนดพื้นที่วังปลา พื้นท่ีจับปลา 
การงดจับปลาช่วงเวลาวางไข่ (ฤดูน้ าแดง) 
ใช้น้ าจากแหล่งน้ าธรรมชาติ เปน็ต้น 

     



๗๘ 

 

เป้าหมายที ่๖ 
งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่น 

ที่สนับสนุนตัวชี้วดั 

สถานะการด าเนินงานในพื้นที ่
โครงการของ อปท./ ทุนทางสงัคม/ 

แหล่งเรยีนรู้ที่ด าเนินการ 
ด าเนิน
การ
แล้ว 

มีแผน
ด าเนิ
นการ 

ยังไม่
ด าเนิ
นการ 

หากไม่ด าเนินการ 
ระบุเหตุผล 

๓๙๑) สนับสนุนการจดัตั้งกองทุนส าหรับ
การจัดการน้ าของต าบลเพือ่การซ่อมบ ารงุ
ระบบการพัฒนาศักยภาพ และช่วยเหลือกัน
เมื่อประสบภยัพิบัติ (ภัยแล้งและอุทกภัย) 

     

๓๙๒) สนับสนุนการด าเนนิการขุดลอกคลอง
ส่งน้ า ท าฝาย และดูแลสภาพแวดล้อม
โดยรอบของแหลง่น้ า เพื่อบรหิารน้ าให้ได้
ประโยชน์สูงสดุ 

     

ตัวชี้วัดที่  ๖.๕.๒ สัดส่วนของ
พื้นท่ีลุ่มน้ าท่ีข้ามเขตแดนมีการ
จัดการด าเนินงานเพื่อความ
ร่วมมอืด้านน้ า 
 
 

๓๙๓) ด าเนินการลงนามความร่วมมือในการ
บรหิารจัดการน้ าเพื่อการอปุโภค บริโภค 
และการเกษตรระหว่างพ้ืนที่ ในระดับ
ครัวเรือน หมูบ่้าน และต าบล 

     

๓๙๔) ผลักดันการน าใช้กฎ กติกา ข้อตกลง
การใช้น้ าร่วมกันข้ามพ้ืนที่ในระดับครัวเรือน 
หมูบ่้าน และต าบล 

     

๓๙๕) ส่งเสรมิการระดมทุนข้ามพื้นที่ของ
สถาบันการเงิน หรือเครอืข่ายจดัการน้ า เพื่อ
ท าให้มีกลไกและทรัพยากรในการสนับสนุน
การจัดการน้ าท่ีมปีระสิทธภิาพ 

     



๗๙ 

 

เป้าหมายที ่๖ 
งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่น 

ที่สนับสนุนตัวชี้วดั 

สถานะการด าเนินงานในพื้นที ่
โครงการของ อปท./ ทุนทางสงัคม/ 

แหล่งเรยีนรู้ที่ด าเนินการ 
ด าเนิน
การ
แล้ว 

มีแผน
ด าเนิ
นการ 

ยังไม่
ด าเนิ
นการ 

หากไม่ด าเนินการ 
ระบุเหตุผล 

เป้าประสงค์ที่ ๖.๖ ปกป้องและฟื้นฟูระบบนเิวศท่ีเกี่ยวขอ้งกับแหล่งน้ ารวมถึงภูเขา 
ป่าไม้ พ้ืนที่ชุ่มน้ า แม่น้ า ชั้นหินอุ้มน้ า และทะเลสาบ ภายในปี ๒๕๖๓ 

     

ตัวชี้วัดที่ ๖.๖.๑ ฟื้นฟูพื้นท่ีป่า
ต้นน้ าท่ีเสื่อมโทรม 
๔,๗๗๐,๐๐๐ ไร่เพื่อให้ได้พื้นที่
ป่าอย่างนอ้ยรอ้ยละ ๔๐ ของ
ประเทศ 
 
 

๓๙๖) จัดท าแผนพัฒนาต าบลเพื่อการ
จัดการฟื้นฟูและรักษาสภาพความอุดม

สมบรูณ์พื้นท่ีเช่น ป่าต้นน้ า สรา้งภเูขาป่า 

สรา้งฝายขนาดเลก็ สรา้งฝายชะลอความชุ่ม

ชืน้ 

     

๓๙๗) การจัดท าฐานข้อมูล
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน เช่น ชนิด
พันธุ์พืช และสัตว์ป่าท้องถิ่น เพือ่มีข้อมูลน า
ใช้ในการวเิคราะห์และวางแผนการจัดการป่า
ชุมชน 

     

๓๙๘) สนับสนุนให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการ
ดูแลป่าชุมชน 

     

๓๙๙) ผลักดันการใช้กฎกติกา ระเบยีบ การ
จัดเวที การรณรงค์ แนวปฏิบัติ ในการ
จัดการและใชป้ระโยชน์จากป่าชมุชน ป่า
อนุรักษ์ ป่าต้นน้ า เป็นตน้  

     



๘๐ 

 

เป้าหมายที ่๖ 
งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่น 

ที่สนับสนุนตัวชี้วดั 

สถานะการด าเนินงานในพื้นที ่
โครงการของ อปท./ ทุนทางสงัคม/ 

แหล่งเรยีนรู้ที่ด าเนินการ 
ด าเนิน
การ
แล้ว 

มีแผน
ด าเนิ
นการ 

ยังไม่
ด าเนิ
นการ 

หากไม่ด าเนินการ 
ระบุเหตุผล 

๔๐๐) ส่งเสรมิใหม้ีการจัดเวทปีระชุม 
รณรงค์ ให้ความรู้แกป่ระชาชน กลุ่มองค์กร
ชุมชน เพื่อสร้างความเข้าใจ และสร้างการมี
ส่วนร่วม ในการจัดการฟื้นฟูและรักษาสภาพ
ความอุดมสมบูรณ์พื้นที่ป่าต้นน้ า ของชุมชน 

     

๔๐๑) สนับสนุนการด าเนนิงานของภาค
ประชาชนและกลุ่มองค์กรชมุชน ในการปลูก
และฟ้ืนฟู   ป่าไม้ตามแนวพระราชด าริ “ปลูก
ป่า ปลูกคน" เช่น การแจกพันธุไ์ม้ ส่งเสริม
การปลูก เพาะพันธุ์ไม้หายาก เป็นต้น 

     

๔๐๒) ส่งเสรมิกลุ่มองค์กรชมุชนและ
ประชาชนใช้ภูมปิัญญาเพื่อการอนุรักษ์ 
รักษาฟ้ืนฟปู่าชุมชน เช่น การปลูกป่า 
ธนาคารต้นไม ้

     

๔๐๓) สนับสนุนการจดัตั้งกลุ่ม และพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัครชมุชนเพื่อการอนุรักษ์ 
และฟ้ืนฟูป่า 

     

๔๐๔) สนับสนุนการจดัท าโครงการของ
หน่วยงาน กลุ่มองค์กรชมุชน ในการใช้
ประโยชน์จากป่าชมุชน หรือพื้นที่สีเขียว เช่น 

     



๘๑ 

 

เป้าหมายที ่๖ 
งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่น 

ที่สนับสนุนตัวชี้วดั 

สถานะการด าเนินงานในพื้นที ่
โครงการของ อปท./ ทุนทางสงัคม/ 

แหล่งเรยีนรู้ที่ด าเนินการ 
ด าเนิน
การ
แล้ว 

มีแผน
ด าเนิ
นการ 

ยังไม่
ด าเนิ
นการ 

หากไม่ด าเนินการ 
ระบุเหตุผล 

ค่ายลูกเสือ แหล่งผลิตยาสมนุไพร แหล่ง
เรียนรู้ของเด็กและเยาวชน  

เป้าประสงค์ที่ ๖.a ขยายความร่วมมือระหว่างประเทศและการสนับสนุนการ
เสริมสร้างขีดความสามารถให้แก่ประเทศก าลังพัฒนาในกิจกรรมและแผนงานที่
เกี่ยวข้องกับน้ าและสุขอนามัยซึ่งรวมถึงด้านการเก็บน้ า การขจัดเกลือ การใช้น้ า
อย่างมีประสิทธิภาพการจัดการน้ าเสียเทคโนโลยีการน าน้ ากลับมาใช้ใหม่ 

     

ตัวชี้วัดที่ ๖.a.๑ จ านวนความ
ช่วยเหลือเพือ่การพัฒนาอย่าง
เป็นทางการในด้านที่เกี่ยวขอ้ง
กับน้ าและสุขอนามยัซึ่งเปน็ส่วน
หนึ่งของแผนบูรณาการการใช้
จ่ายของรัฐบาล 
 
 
 

๔๐๕) จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี ในการ
จัดการน้ าดื่มสะอาด เพื่อประชาชน กรณี
ประสบปญัหา และภยัพิบัติท่ีท าให้ขาด
แคลนน้ า 

     

๔๐๖) จัดสวัสดิการสนับสนุนน้ าสะอาด
ในช่วงภัยแล้ง 

     

๔๐๗) สนับสนุนหน่วยงานของรัฐและ
หน่วยงานชุมชนในการเฝ้าระวังการปนเปือ้น
สารพิษในแหล่งน้ าทางการการเกษตร โดย
การตรวจ          ไรน้ า ในแหล่งน้ าสาธารณะ 
ตรวจหาโคลิฟอร์มและสารปนเปื้อนในแหล่ง
น้ าดื่ม   

     

๔๐๘) สนับสนุนการจดัตั้งกลุ่มองค์กรชุมชน
เพื่อสังเกตการณ์เปลี่ยนแปลงของสัตว์น้ า 

     



๘๒ 

 

เป้าหมายที ่๖ 
งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่น 

ที่สนับสนุนตัวชี้วดั 

สถานะการด าเนินงานในพื้นที ่
โครงการของ อปท./ ทุนทางสงัคม/ 

แหล่งเรยีนรู้ที่ด าเนินการ 
ด าเนิน
การ
แล้ว 

มีแผน
ด าเนิ
นการ 

ยังไม่
ด าเนิ
นการ 

หากไม่ด าเนินการ 
ระบุเหตุผล 

และ    ภูมินิเวศน์เชน่ ปลาตาย ผักตบชวา
เน่า  

๔๐๙) สนับสนุนการฝึกอบรมเยาวชนอาสา
ในการเฝ้าระวังแหล่งน้ าของชมุชน 

     

๔๑๐) สนับสนุนกิจกรรมของกลุ่ม เครอืข่าย 
ประชาคมรักษ์ลุ่มน้ า ในท างานรว่มกันเป็น
เครือข่ายต าบลที่มนี้ าผ่าน 

     

 ๔๑๑) การสร้างความร่วมมือกบัองค์กร
ภาครัฐและภาคเอกชนที่มีทักษะ ความ
ช านาญการด้านการบรหิารจดัการน้ ามาให้
ถ่ายทอดองค์ความรู้ในลักษณะการท า
ประโยชน์ เพื่อสังคมหรือมีการคดิค่าใช้จ่าย
แบบพอเพียง (ไม่ใชเ่ชิงธุรกิจ) 

     

เป้าประสงค์ที่ ๖.b สนบัสนนุและเพิ่มความเข้มแข็งในการมีส่วนร่วมของชุมชน
ท้องถ่ินในการพฒันาการจัดการน้ าและสุขอนามัย 

     

ตัวชี้วัดที่ ๖.b.๑ ร้อยละของ
หน่วยงานบริหารส่วนทอ้งถิ่นที่
จัดตั้งและวางนโยบาย
ปฏิบัติการและกระบวนการ

๔๑๒) จัดท าแผนพัฒนาต าบลในการจดัการ
น้ าอย่างเป็นระบบ 

     

๔๑๓) มีคณะกรรมการลุ่มน้ าชมุชนเพือ่
ประสานการท างานการบรหิารจัดการน้ า

     



๘๓ 

 

เป้าหมายที ่๖ 
งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่น 

ที่สนับสนุนตัวชี้วดั 

สถานะการด าเนินงานในพื้นที ่
โครงการของ อปท./ ทุนทางสงัคม/ 

แหล่งเรยีนรู้ที่ด าเนินการ 
ด าเนิน
การ
แล้ว 

มีแผน
ด าเนิ
นการ 

ยังไม่
ด าเนิ
นการ 

หากไม่ด าเนินการ 
ระบุเหตุผล 

ปฏิบัติด าเนินงานเพื่อการมีส่วน
ร่วมของชุมชนท้องถิ่นในเรือ่ง
การจัดการน้ าและสุขอนามัย 

 

ของชุมชนร่วมกับหน่วยงานทั้งภายใน และ
ภายนอกชมุชน 

๔๑๔) สนับสนุนการท าประชาคมเพื่อก าหนด 
กฎ กติการ ในการจัดการน้ า เพือ่การอปุโภค 
บริโภค และการเกษตร ในระดบัต าบลและ
หมูบ่้าน 

     

๔๑๕) ผลักดันหน่วยงาน กลุม่องค์กรชุมชน 
เยาวชน ประชาชน ประชาคม ในการเข้าร่วม
กิจกรรมการเฝ้าระวังการปนเปือ้นสารพษิ
พื้นในแหล่งน้ าทางการการเกษตร โดยการ
ตรวจไรน้ าในแหล่งน้ าสาธารณะ ตรวจหาโค
ลิฟอร์ม และสารปนเปื้อนในแหล่งน้ าดื่ม  
เป็นตน้ 

     

๔๑๖) สนับสนุนการจดักิจกรรมของชมุชนใน
การสร้างจิตส านึกให้ประชาชนเกี่ยวกับมี
ส่วนร่วมในการจัดการน้ าและสขุอนามัยของ
ต าบลและหมู่บ้าน 

     



๘๔ 

 

เป้าหมายที ่๖ 
งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่น 

ที่สนับสนุนตัวชี้วดั 

สถานะการด าเนินงานในพื้นที ่
โครงการของ อปท./ ทุนทางสงัคม/ 

แหล่งเรยีนรู้ที่ด าเนินการ 
ด าเนิน
การ
แล้ว 

มีแผน
ด าเนิ
นการ 

ยังไม่
ด าเนิ
นการ 

หากไม่ด าเนินการ 
ระบุเหตุผล 

๔๑๗) ส่งเสรมิการจัดกิจกรรมและโครงการ
เฝ้าระวังความเสี่ยงด้านน้ า และภูมินเิวศน์
ของกลุ่ม องค์กรชุมชน 

     

๔๑๘)  สนับสนนุการฝึกอบรมเยาวชนอาสา 
เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนในการเฝ้าระวงัแหลง่น้ าชุมชน 

     

๔๑๙) สนับสนุนการด าเนนิงานของกลุ่ม 
เครือข่าย ประชาคมรักษ์ลุ่มน้ า ในการท างาน
ร่วมกันเปน็เครือข่ายต าบลท่ีมีเส้นทางน้ า
ผ่าน 

     

 

  



๘๕ 

 

ตารางปฏิบัติการที่ ๑.๗ วิเคราะห์เป้าหมายที่ ๗ : สร้างหลักประกันให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ในราคาที่ย่อมเยา และยั่งยืน  
ประกอบด้วย ๕ เป้าประสงค์ ๖ ตัวชี้วัด 
ค าชี้แจง : ให้ตรวจสอบงานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นที่สนับสนุนตัวชี้วัด แล้วเติมเครื่องหมาย  ในช่องสถานะการด าเนินงานในพื้นที่ พร้อมระบุทุน

ทางสังคม หรือแหล่งเรียนรู้ที่ด าเนินงานและกิจกรรมนั้นๆ 
 

เป้าหมายที่ ๗ 
งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่น 

ที่สนับสนุนตัวชี้วดั 

สถานะการด าเนินงาน 

ในพื้นที ่
โครงการของ อปท./ ทุนทาง

สังคม/ แหล่งเรียนรู้ที่ด าเนินการ ด าเนิน 

การ
แล้ว 

มีแผน
ด าเนิน
การ 

ยังไม่
ด าเนิน
การ 

หากไม่ด าเนินการ 

ระบุเหตุผล 

เป้าประสงค์ที่ ๗.๑ สร้างหลักประกันว่ามีการเข้าถึงการบริการพลังงานสมัยใหม่ในราคาที่สามารถ
ซื้อหาได้ และเชื่อถือได้ ภายในปี ๒๕๗๓ 

    
 

ตัวชี้วัด ๗.๑.๑ ร้อยละของประชากร
ที่เข้าถึงไฟฟ้า 

๔๒๐) สนับสนุนการจัดท าข้อมูลการใช้ไฟฟ้า และความ
ครอบคลุมของการเข้าถึงไฟฟ้าของประชากรทุก
ครัวเรือน 

    
 

๔๒๑) สนับสนุนงบประมาณแก่ครัวเรอืน เพื่อสร้างการ
เข้าถึงไฟฟ้าในทุกครัวเรือน ส ารวจอุปกรณ์ไฟฟ้าที่
ช ารุดเพื่อประหยัดพลังงานและป้องกันอุบัติเหตุ 

     

๔๒๒) ส่งเสริมให้ประชาชนมีการใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยการรณรงค์ประหยัดไฟฟ้าและ
น้ ามันเชื้อเพลิง เช่น องค์กรลดการใช้ไฟฟ้า องค์กรลด
การใช้พลังงาน หมู่บ้านประหยัดพลังงานเป็นต้น 

     

๔๒๓) ส่งเสริมให้ประชาชนมีการใช้อุปกรณ์ประหยัด
ไฟฟ้า 

     

๔๒๔) ส่งเสริมให้ประชาชนมีการใช้พลังงานสะอาด 
หรือที่ เรียกอีกอย่างว่า Green energy หมายถึง 

     



๘๖ 

 

เป้าหมายที่ ๗ 
งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่น 

ที่สนับสนุนตัวชี้วดั 

สถานะการด าเนินงาน 

ในพื้นที ่
โครงการของ อปท./ ทุนทาง

สังคม/ แหล่งเรียนรู้ที่ด าเนินการ ด าเนิน 

การ
แล้ว 

มีแผน
ด าเนิน
การ 

ยังไม่
ด าเนิน
การ 

หากไม่ด าเนินการ 

ระบุเหตุผล 

ตัวชี้วัด ๗.๑.๒ ร้อยละของประชากร
ที่พ่ึงพาพลังงานสะอาดและ
เทคโนโลยีเป็นหลัก 

พลังงานที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะหรือผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม สามารถน ามาใช้ไม่มีวันหมด และไม่
ก่อ ให้ เกิดมลภาวะเป็นพิษอื่น  ๆ  เช่น  สารพิษสู่
ธรรมชาติ แหล่งน้ า เป็นต้น 

๔๒๕) ส่งเสริมให้ครัวเรือนมีการน าพลังงานชีวมวลไป
ใช้ เช่น การใช้ไบโอดีเซล การท าแก๊สชีวภาพจากมูล
สัตว์ 

     

๔๒๖) ส่ง เสริม ให้มี การ ใช้ พลั งงานลม เพื่ อผลิต
กระแสไฟฟ้า 

     

๔๒๗) ส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ผลิตเป็น
กระแสไฟฟ้า 

     

๔๒๘) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาระบบการ
ผลิตไฟฟ้าในชุมชน หรือหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ  ใน
พื้นท่ีห่างไกล 

     

๔๒๙) สนับสนุนให้มีการจัดต้ังกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสี
เ ขี ยว (Distributed Green Generation:  DGG) ให้
ผลิตไฟฟ้าโดยใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในพื้นท่ี 

     

๔๓๐) ส่งเสริมให้ประชาชนมีการใช้วัสดุ อุปกรณ์ผลิต
ความร้อนที่มีประสิทธิภาพสูงใน ครัวเรือน เช่น เตา
ถ่าน และเตาก๊าซหุงต้ม ประสิทธิภาพสูง เตาวิสาหกิจ
ชุมชน เป็นต้น 

     



๘๗ 

 

เป้าหมายที่ ๗ 
งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่น 

ที่สนับสนุนตัวชี้วดั 

สถานะการด าเนินงาน 

ในพื้นที ่
โครงการของ อปท./ ทุนทาง

สังคม/ แหล่งเรียนรู้ที่ด าเนินการ ด าเนิน 

การ
แล้ว 

มีแผน
ด าเนิน
การ 

ยังไม่
ด าเนิน
การ 

หากไม่ด าเนินการ 

ระบุเหตุผล 

เป้าประสงค์ที่ ๗.๒ เพิ่มสัดส่วนของพลังงานทดแทนในการผสมผสานการใช้พลังงานของโลก 
ภายในปี ๒๕๗๓ 

     

ตัวชี้วัด ๗.๒.๑ สัดส่วนการใช้
พลังงานทดแทนต่อการใช้พลังงาน
ขั้นสุดท้าย 

๔๓๑) ส่งเสริมให้ประชาชนมีการผลิตการใช้เชื้อเพลิง
ชีวภาพ 

     

๔๓๒) สนับสนุนระบบผลิต พลังงานทดแทนด้วย 
เทคโนโลยีที่ใช้งานได้ง่าย เช่น การใช้ก๊าซ ชีวภาพจาก
ขยะอินทรีย์ เพื่อทดแทนก๊าซหุงต้ม การใช้เตาซุปเปอร์
อั้งโล่ 

     

๔๓๓) ส่งเสริมให้ประชาชนมีการผลิตและเพิ่มโรงผลิต
ปุ๋ยอินทรีย์และพลังงาน 

     

๔๓๔) สนับสนุนให้ประชาชนมีการผลิตก๊าซชีวภาพจาก
มูลสัตว์ น้ าเสีย หรือขยะชุมชน 

     

๔๓๕) สนับสนุนงบประมาณในการจัดหาพลังงาน
ทดแทนในรูปแบบอื่น ๆ เช่น การผลิตก๊าสชีวมวลจาก
ซากพืชซากสัตว์ 

     

๔๓๖) ส่งเสริมให้ประชาชนมีกิจกรรมการใช้พลังงาน
ทดแทนทั้งในระดับครัวเรือนและระดับชุมชน 

     

๔๓๗) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาระบบผลิต
ไฟฟ้า แบบผสมผสานที่ เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เช่น 
พลังงานลม มาใช้ร่วมกับพลังงาน แสงอาทิตย์  

๔๓๘) เป็นต้น 

     



๘๘ 

 

เป้าหมายที่ ๗ 
งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่น 

ที่สนับสนุนตัวชี้วดั 

สถานะการด าเนินงาน 

ในพื้นที ่
โครงการของ อปท./ ทุนทาง

สังคม/ แหล่งเรียนรู้ที่ด าเนินการ ด าเนิน 

การ
แล้ว 

มีแผน
ด าเนิน
การ 

ยังไม่
ด าเนิน
การ 

หากไม่ด าเนินการ 

ระบุเหตุผล 

๔๓๙) ส่งเสริมให้มีการจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้ด้าน
พลังงานในระดับชุมชน 

     

เป้าประสงค์ที่ ๗.๓ เพิ่มสัดส่วนของพลังงานทดแทนในการผสมผสานการใช้พลังงานของโลก 
ภายในปี ๒๕๗๓ 

     

ตัวชี้วัด ๗.๓.๑ ความเขม้ของการใช้
พลังงาน ที่สัมพันธ์กับพลงังาน
ขั้นต้นและผลิตภัณฑม์วลรวม
ภายในประเทศ (GDP) 

ไม่พบข้อมูลสนับสนุน ในชุมชนท้องถิ่น      

เป้าประสงค์ที่ ๗.a ยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศในการอ านวยความสะดวกในการเข้าถึง
การวิจัย และเทคโนโลยีพลังงานที่สะอาด โดยรวมถึงพลังงานทดแทน ประสิทธิภาพการใช้
พลังงาน และเทคโนโลยีเชื้อเพลิงฟอสซิลชั้นสูงและสะอาด และสนับสนุนการลงทุนในโครงสร้าง
พื้นฐานด้านพลังงานและเทคโนโลยีพลังงานท่ีสะอาด ภายในปี ๒๕๗๓ 

     

ตัวชี้วัด ๗.a.๑ ปรมิาณการระดมเงิน
ดอลลาร์สหรฐัต่อปี เริ่มในปี ๒๐๒๐ 
ตามพันธะสัญญาเรื่องการระดมเงิน
ให้ถึง $๑๐๐ พันล้าน 

ไม่พบข้อมูลสนับสนุน ในชุมชนท้องถิ่น      



๘๙ 

 

เป้าหมายที่ ๗ 
งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่น 

ที่สนับสนุนตัวชี้วดั 

สถานะการด าเนินงาน 

ในพื้นที ่
โครงการของ อปท./ ทุนทาง

สังคม/ แหล่งเรียนรู้ที่ด าเนินการ ด าเนิน 

การ
แล้ว 

มีแผน
ด าเนิน
การ 

ยังไม่
ด าเนิน
การ 

หากไม่ด าเนินการ 

ระบุเหตุผล 

เป้าประสงค์ที่ ๗.b ขยายโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเทคโนโลยีส าหรบัการจัดส่งบริการพลังงาน
ที่เป็นสมัยใหม่และยั่งยนืให้โดยถ้วนหน้าในประเทศก าลังพัฒนา เฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนา
น้อยที่สุด และรฐัก าลังพัฒนาท่ีเป็นเกาะขนาดเล็ก ภายในปี ๒๕๗๓ 

     

ตัวชี้วัด ๗.b.๑ การลงทุนในพลงังาน
ที่มีประสิทธิภาพ คิดเปน็รอ้ยละของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
(GDP) และจ านวนการลงทุน
ทางตรงจากต่างประเทศใน
โครงสร้างพื้นฐาน และเทคโนโลยี 
เพื่อน าไปสู่การบริการที่พัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 

 

๔๔๐) ส่งเสริมให้มีการจัดท าแผน นโยบายในการลงทนุ
พลังงานสะอาด หรือพลังงานทดแทน  

     

๔๔๑) สนับสนุนงบประมาณในการลงทุนในเรื่องของ
พลังงานทดแทน เช่น การผลิตเตาประหยัดพลังงาน 
การผลิตแก๊สชีวมวล โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  
โรงไฟฟ้าพลังน้ า โรงไฟฟ้าพลังงานลม โรงไฟฟ้า             
ชี วมวล  โรง ไฟฟ้ าก๊ าซชี วภาพจากน้ า เสียจาก
กระบวนการผลิต  ( โรงงานผลิตน้ ามันปาล์ม , 
โรงงานผลิตแป้งมัน ส าปะหลัง, โรงกลั่นแอลกอฮอล์ 
ฯลฯ)   

     

๔๔๒) ส่งเสริมให้ประชาชนมีการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน 
เช่น การน ากลับมาใช้ใหม่ การแปรรูปพลังงาน  เป็น
ต้น 

     

๔๔๓) สนับสนุนให้สถานประกอบการที่มีการพัฒนา
โครงการและด าเนินการด้านการอนุรักษ์พลังงานและ
พลังงานทดแทน 

     



๙๐ 

 

เป้าหมายที่ ๗ 
งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่น 

ที่สนับสนุนตัวชี้วดั 

สถานะการด าเนินงาน 

ในพื้นที ่
โครงการของ อปท./ ทุนทาง

สังคม/ แหล่งเรียนรู้ที่ด าเนินการ ด าเนิน 

การ
แล้ว 

มีแผน
ด าเนิน
การ 

ยังไม่
ด าเนิน
การ 

หากไม่ด าเนินการ 

ระบุเหตุผล 

๔๔๔) สนับสนุนองค์กรชุมชนให้มีส่วนร่วมลงทุนใน
โครงการด้านพลังงานทดแทนหรืออนุรักษ์พลังงานท่ี
ก่อให้เกิดการประหยัดพลังงาน 

     

๔๔๕) ผลักดัน ให้ เกิดการลงทุน เพื่ อการอนุรักษ์
พลังงานและพลังงานทดแทนให้เพิ่มมากขึ้นใน
ภาคเอกชน โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ 

     

๔๔๖) สนับสนุนการลงทุนที่เน้นพลังงานทดแทนหรือ
การอนุรักษ์พลังงานในสถานประกอบการหรือ
อุตสาหกรรม เช่น  การผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพที่ได้
จากน้ าเสียภายในโรงงาน  โครงการผลิตน้ าร้อน
พลังงานแสงอาทิตย์ (solar hot water) การผลิตไอ
น้ าจากเชื้อเพลิงชีวมวล  การผลิตก๊าซชีวภาพจากมูล
สัตว์ น้ าเสีย หรือขยะชุมชน สินค้าของผู้บริโภคอกีดว้ย 
เป็นต้น 

     

 

  



๙๑ 

 

ตารางปฏิบัติการที่ ๑.๘ วิเคราะห์เป้าหมายที่ ๘: ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน และครอบคลุมและการจ้างงานเต็มอัตรา และงานที่มี
คุณค่าส าหรับทุกคน 
ประกอบด้วย ๑๓ เป้าประสงค์  ๑๗ ตัวชี้วัด  
ค าชี้แจง : ให้ตรวจสอบงานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นที่สนับสนุนตัวชี้วัด แล้วเติมเครื่องหมาย  ในช่องสถานะการด าเนินงานในพื้นที่ พร้อมระบุทุน

ทางสังคม หรือ แหล่งเรียนรู้ที่ด าเนินงานและกิจกรรมนั้นๆ 

เป้าหมายที ่ ๘ 
งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นท่ีสนับสนุน

ตัวชี้วัด 

สถานะการด าเนินงานในพื้นที ่
โครงการของ อปท./ ทุนทางสงัคม/ 

แหล่งเรยีนรู้ที่ด าเนินการ 
ด าเนิ
นการ
แล้ว 

มีแผน
ด าเนิ
นการ 

ยังไม่
ด าเนิ
นการ 

หากไม่ด าเนินการ 

ระบุเหตุผล 

เป้าประสงค์ที ่๘.๑   ท าให้การเติบโตทางเศรษฐกิจต่อหัวประชากรมีความยั่งยืน
ตามบรบิทของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ให้ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศของ
ประเทศพัฒนาน้อยที่สุดมีการขยายตัวอย่างนอ้ยรอ้ยละ ๗ ต่อป ี

     

ตัวชี้วัดที่ ๘.๑.๑  อัตราการ
เติบโตเฉลีย่ต่อปขีองรายได้ที่
แท้จริงต่อหวัประชากร 

๔๔๗) สนับสนุนให้ประชาชนและครอบครัวมี
อาชีพเสริมมากกว่า ๑ อย่าง 

     

๔๔๘) ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีการประกอบ
อุตสาหกรรมภายในครอบครัว โดยเฉพาะ
หัตถอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการแปรรูป
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่ งทอ และสินค้า
ส าเร็จรูป 

     

๔๔๙) ส่งเสริมให้ฝึกทักษะอาชีพเฉพาะแก่กลุ่ม
อาชีพและบุคคลที่สนใจ เช่น ทักษะงานช่าง
และหัตถกรรม การแปรรูปผลผลิต เป็นต้น  

     

๔๕๐) สนับสนุนให้มีการการจัดต้ังกองทุนเพื่อ
ส่งเสริมอาชีพ 

     

๔๕๑) สนับสนุนการด าเนินการของกองทุน
ที่ต้ังโดยชุมชน 

     



๙๒ 

 

เป้าหมายที ่ ๘ 
งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นท่ีสนับสนุน

ตัวชี้วัด 

สถานะการด าเนินงานในพื้นที ่
โครงการของ อปท./ ทุนทางสงัคม/ 

แหล่งเรยีนรู้ที่ด าเนินการ 
ด าเนิ
นการ
แล้ว 

มีแผน
ด าเนิ
นการ 

ยังไม่
ด าเนิ
นการ 

หากไม่ด าเนินการ 

ระบุเหตุผล 

๔๕๒) ส่งเสรมิให้กลุ่มอาชีพในชุมชนปรับปรุง
และพัฒนาสินค้าให้ไดม้าตรฐาน  

     

๔๕๓) สนับสนุนให้กลุ่มอาชีพในชุมชนส่ง
สินค้าเข้ารบัการคดัสรรสินค้า OTOP 

     

๔๕๔) ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการบริหาร
จัดการกลุ่มอาชีพ เช่น เทคนิคการจัดท า
บัญชีรายรับ รายจ่าย เทคนิคการออกแบบ
ผลิ ตภัณฑ์  คลั ง สิ นค้ า  ก า รออกแบบ
ผลิตภัณฑ์เป็นต้น 

     

 ๔๕๕) สนับสนุนให้กลุ่มอาชีพพัฒนาตนเองให้
เป็นวิสาหกิจชุมชน 

     

เป้าประสงค์ที่ ๘.๒   บรรลุการมีผลิตภาพทางเศรษฐกิจในระดบัที่สูงขึ้นผ่านการท า
ให้หลากหลาย การยกระดบัเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงการมุ่งเน้นในภาคส่วน
ที่มีมูลค่าเพิม่สูงและใช้แรงงานเข้มข้น 

     

ตัวชี้วัดที่ ๘.๒.๑ อัตราการ
เติบโตเฉลีย่ต่อปขีองรายได้ที่
แท้จริงต่อประชากรผู้มีงานท า 

๔๕๖) สนับสนุนให้กลุ่มอาชีพในชุมชนมีการ
พัฒนาศักยภาพแกนน าในการบริหารจัดการ
กลุ่มอาชีพ เช่น การอบรมเทคนิควิธี การ
สนับสนุนข้อมูล การสนับสนุนความรู้และ
เทคโนโลยี เป็นต้น 

     

๔๕๗) จัดท าระบบฐานข้อมูลเรื่องเด่นและ
ความเชี่ยวชาญของแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง
กับการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจชุมชน 

     



๙๓ 

 

เป้าหมายที ่ ๘ 
งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นท่ีสนับสนุน

ตัวชี้วัด 

สถานะการด าเนินงานในพื้นที ่
โครงการของ อปท./ ทุนทางสงัคม/ 

แหล่งเรยีนรู้ที่ด าเนินการ 
ด าเนิ
นการ
แล้ว 

มีแผน
ด าเนิ
นการ 

ยังไม่
ด าเนิ
นการ 

หากไม่ด าเนินการ 

ระบุเหตุผล 

๔๕๘) ส่งเสริมให้พัฒนาทักษะฝีมือและความ
เชี่ยวชาญให้แก่  แกนน า วิทยากรแหล่ง
เรียนรู้ ครูฝึกชุมชน ในการสรุปบทเรียนเพื่อ
ค้นหาความเชี่ยวชาญ การพัฒนาหลักสูตร
ความเชี่ยวชาญ การพัฒนานวัตกรรม การ
ขยายงาน การอบรมทักษะและความรู้ที่
เกี่ยวข้อง  

     

๔๕๙) ส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรมีการแปรรูป
ผลผลิตการ เกษตรที่ ไ ด้มาตรฐานและ
ปลอดภัย 

     

เป้าประสงค์ที่ ๘.๓  ส่งเสริมนโยบายท่ีมุ่งเนน้การพัฒนาท่ีสนบัสนนุกิจกรรมที่มี
ผลิตภาพ การสร้างงานที่สมควร ความเป็นผูป้ระกอบการ ความสร้างสรรค์
และนวัฒกรรม และสง่เสริมการเกิดและการเติบโตของวิสาหกจิรายย่อย ขนาดเล็ก 
และขนาดกลาง ซึ่งรวมถึงผ่านทางการเข้าถึงบริการทางการเงนิ 

     

ตัวชี้วัดที่ ๘.๓.๑ สัดส่วนการ
จ้างงานนอกระบบนอกภาค
การเกษตร แยกตามเพศ 

๔๖๐) สนับสนุนการจัดต้ังกลุ่มอาชีพนอกภาค
การเกษตร เช่น กลุ่มอาชีพงานหัตถกรรม 
(ทอผ้าพื้น เมือง  จักสาน)  กลุ่มอาชีพ
ให้บริการด้านสุขภาพ (แพทย์แผนไทย นวด
แผนไทย)  กลุ่มอาชีพท าอาหาร (ขนมไทย 
อาหารแห้ง น้ าพริก) กลุ่มอาชีพช่างฝีมือ 
(ช่างฝังมุก  ช่างเจียระไนเพชรพลอย ) กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์แปรรูป (ข้าวเกรียบสมุนไพร ชา
ข้าวกล้อง กระเป๋า) เป็นต้น 

     



๙๔ 

 

เป้าหมายที ่ ๘ 
งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นท่ีสนับสนุน

ตัวชี้วัด 

สถานะการด าเนินงานในพื้นที ่
โครงการของ อปท./ ทุนทางสงัคม/ 

แหล่งเรยีนรู้ที่ด าเนินการ 
ด าเนิ
นการ
แล้ว 

มีแผน
ด าเนิ
นการ 

ยังไม่
ด าเนิ
นการ 

หากไม่ด าเนินการ 

ระบุเหตุผล 

๔๖๑) สนับสนุนให้ผู้ประกอบธุรกิจในชุมชน 
โรงงานอุตสาหกรรม มีการจ้างงานคนใน
ชุมชน 

     

๔๖๒) พัฒนาฐานข้อมูลแรงงานในชุมชน แยก
ตามเพศ และความถนัดในงาน 

     

๔๖๓) สนับสนุนให้มีช่องการติดต่อสื่อสารเพื่อ
การจ้างงานคนในชุมชน ที่มีการบริหาร
จัดการโดยชุมชน 

     

เป้าประสงค์ที่ ๘.๔  ปรบัปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรของโลกในการบริโภค
และการผลิตอย่างต่อเนื่อง และพยายามที่จะไม่เชือ่มโยงระหว่างการเติบโตทาง
เศรษฐกิจและความเสือ่มโทรมของสิ่งแวดล้อม ซึง่เป็นไปตามกรอบการด าเนินงาน 
๑๐ ป ีว่าด้วยการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยนืโดยมปีระเทศที่พัฒนาแล้วเปน็ผู้น าใน
การด าเนนิการไปจนถึงปี ๒๕๗๓ 

     

ตัวชี้วัดที่ ๘.๔.๑ รอ่งรอยการ
ใช้วัตถุดิบและการใช้วัตถุดิบ
ต่อหัว และต่อผลิตภัณฑม์วล
รวมในประเทศ (GDP) 

๔๖๔) ส่งเสริมให้กลุ่มอาชีพมีการใช้ภูมิปัญญา
และวัตถุดิบในท้องถิ่น เช่น การทอผ้าฝ้าย 
การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การท าผ้าย้อมสี
ธรรมชาติ เป็นต้น 

     

๔๖๕) สนับสนุนให้ครัวเรือนปลูกผักสวนครัว      

๔๖๖) รณรงค์ ให้ ครั ว เรื อนที่ ตร ะหนักถึ ง
อันตรายจากการใช้สารเคมี ลดการใช้สารเคมี
ในการเกษตร  

     

๔๖๗) ส่งเสริมให้ครัวเรือนที่มีรายได้น้อยมา
ปลู กผั กสวนครั ว ในพื้ นที่ รกร้ า ง  พื้ นที่

     



๙๕ 

 

เป้าหมายที ่ ๘ 
งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นท่ีสนับสนุน

ตัวชี้วัด 

สถานะการด าเนินงานในพื้นที ่
โครงการของ อปท./ ทุนทางสงัคม/ 

แหล่งเรยีนรู้ที่ด าเนินการ 
ด าเนิ
นการ
แล้ว 

มีแผน
ด าเนิ
นการ 

ยังไม่
ด าเนิ
นการ 

หากไม่ด าเนินการ 

ระบุเหตุผล 

สาธารณะ เช่น ปลูกผักในแหล่งน้ าหรือริม
ตลิ่ง  ปลูกผักริมถนนหรือริมทาง เป็นต้น  

๔๖๘) ส่งเสริมให้เกษตรกรได้รับการฝึกอบรม
การท าและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ และสาร
ป้องกันแมลงศัตรูพืชแบบชีวภาพ  

     

ตัวชี้วัดที่ ๘.๔.๒ การบริโภค
วัตถุดิบในประเทศและการ
บริโภควัตถุดิบในประเทศต่อ
หัว และต่อ ผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศ (GDP) 

๔๖๙) ส่งเสริมกลุ่มต่าง ๆ ปลูกผัก เพื่อบริโภค
เอง เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเด็กและเยาวชน 
กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง  เป็นต้น  

     

๔๗๐) สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนในชุมชนเพื่อ
การสนับสนุนการปลูกผักสวนครัว ปลอด
สารเคมี  

     

๔๗๑) สนับสนุนกลุ่มองค์กรให้มีการฝึกอบรม
พัฒนาการเพาะพันธุ์กล้า พืชผักพื้นบ้าน เพื่อ
น าไปใช้ในการสนับสนุนการปลูกผักพื้นบ้าน
ในครอบครัว  

     

เป้าประสงค์ที่ ๘.๕ บรรลุการจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และการมีงานที่สมควร
ส าหรบัหญงิและชายทุกคน รวมถึงเยาวชนและผู้มีภาวะทุพพลภาพ และให้มีการ
จ่ายท่ีเท่าเทียมส าหรบังานที่มคีณุค่าเท่าเทียมกัน 

     

ตัวชี้วัดที่ ๘.๕.๑ อัตราชั่วโมง
การท างานเฉลี่ย จ าแนกตาม
เพศ อาชีพ อายุ และความ
พิการ 

๔๗๒) จัดท าระบบฐานข้อมูลด้านอาชีพ รายได้ 
รายจ่าย หนี้สินครัวเรือนของคนในชุมชน          

     

๔๗๓) ผลักดันนโยบายให้ธุรกิจชุมชน โรงงาน
อุตสาหกรรม มีการจ้างงานคนพิการที่มีภาวะ
พร่องทางกาย 

     



๙๖ 

 

เป้าหมายที ่ ๘ 
งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นท่ีสนับสนุน

ตัวชี้วัด 

สถานะการด าเนินงานในพื้นที ่
โครงการของ อปท./ ทุนทางสงัคม/ 

แหล่งเรยีนรู้ที่ด าเนินการ 
ด าเนิ
นการ
แล้ว 

มีแผน
ด าเนิ
นการ 

ยังไม่
ด าเนิ
นการ 

หากไม่ด าเนินการ 

ระบุเหตุผล 

๔๗๔) ผ ลั ก ดั น ใ ห้ ธุ ร กิ จ ชุ ม ช น  โ ร ง ง า น
อุตสาหกรรม มีการจ่ายค่าจ้างที่เท่าเทียม
ส าหรับงานที่มีคุณค่าเท่าเทียมกัน 

     

๔๗๕) สนับสนุนให้มีการจัดอบรมใหค้วามรูเ้พือ่
พัฒนาวิสาหกิจชุมชน โดยเน้นการใช้วัตถุดิบ
และการจ้างงานในท้องถ่ิน 

     

ตัวชี้วัดที่ ๘.๕.๒ อัตราการ
ว่างงาน จ าแนกตามเพศ อายุ 
และ ความพิการ 

๔๗๖) จัดท าฐานข้ อมู ลแรงงาน ในชุมชน 
จ าแนกตามเพศ และความถนัดในงาน 

     

๔๗๗) จัดท าฐานข้อมูลผู้ ว่ างงานในชุมชน
จ าแนกตามเพศ อายุ และ ความพิการ 

     

เป้าประสงค์ที่ ๘.๖ ลดสัดส่วนของเยาวชนที่ไม่มงีานท า ที่ไม่มีการศึกษา และท่ีไม่ได้
รับการฝึกอบรม ภายในปี ๒๕๖๓ 

     

ตัวชี้วัดที่ ๘.๖.๑ สัดส่วนของ
เยาวชน (๑๕-๒๔ ปี) ที่ไม่ได้
อยู่ในภาคการศึกษา การจ้าง
งานหรอืการฝึกอบรม 

๔๗๘) สนับสนุนให้เยาวชนและครอบครัวมี
อาชีพเสริมมากกว่า ๑ อย่าง 

     

๔๗๙) จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี  เพื่อ
สนับสนุนงบประมาณรายจ่ายส าหรับฝึก
อาชีพให้กลุ่มเยาวชน และคนว่างงาน  

     

๔๘๐) ส นั บ ส นุ น ธุ ร กิ จ ชุ ม ช น  โ ร ง ง า น
อุตสาหกรรมในชุมชนให้รว่มโครงการจ้างงาน
นักเรียนช่วงปิดเทอม 

     

๔๘๑) สนับสนุนการจัดต้ังกองทุนเพื่อส่งเสริม
อาชีพแก่เยาวชนในชุมชน 

     



๙๗ 

 

เป้าหมายที ่ ๘ 
งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นท่ีสนับสนุน

ตัวชี้วัด 

สถานะการด าเนินงานในพื้นที ่
โครงการของ อปท./ ทุนทางสงัคม/ 

แหล่งเรยีนรู้ที่ด าเนินการ 
ด าเนิ
นการ
แล้ว 

มีแผน
ด าเนิ
นการ 

ยังไม่
ด าเนิ
นการ 

หากไม่ด าเนินการ 

ระบุเหตุผล 

เป้าประสงค์ที่ ๘.๗  ด าเนินมาตรการโดยทันทีและมปีระสิทธิภาพเพื่อยุตแิรงงาน
บังคบั ยุติความเปน็ทาสสมัยใหม่และการค้ามนุษย์ และยับยั้นแลก าจัดการใช้
แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายที่สุด ซึ่งรวมถึงการเกณฑ์และการใช้ทหารเด็ก และ
ยุติการใช้แรงงานเด็กในทุกรปูแบบในปี ๒๕๖๘ 

     

ตัวชี้วัดที่ ๘.๗.๑ สดัส่วนและ
จ านวนเด็กอายุ ๕-๑๗ ปี ที่
เป็นแรงงานเด็ก จ าแนกตาม
เพศและอาย ุ

๔๘๒) ผลักดันให้มีการบังคับใช้กฎหมายห้าม
นายจ้าง จ้างเด็กอายุต่ ากว่า ๑๕ ปี ท างานใน
ธุรกิจในชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น 

     

๔๘๓) สนับสนุนการจัดช่ องทางรับ เรื่ อง
ร้องเรียน และให้ความช่วยเหลือแรงงานทีถ่กู
บังคับหรือกระท ารุนแรง 

     

๔๘๔) ส ารวจข้อมูลการใช้แรงงานในพื้นที่เพื่อ
เฝ้าระวังการใช้แรงงานเด็กในพื้นที่ 

     

๔๘๕) สนับสนุนการมีส่วนร่วมขององค์กร
ชุมชน แกนน า ผู้น าท้องที่ร่วมกับการจัดท า
ข้อตกลงชุมชนเพื่อยุติการใช้แรงงานเด็กใน
ทุกรูปแบบ 

     

เป้าประสงค์ที่ ๘.๘ ปกป้องสิทธิแรงงานและสง่เสริมสภาพแวดล้อมในการท างานที่
ปลอดภัยและมั่นคงส าหรบัผู้ท างานทุกคน รวมถึงผู้ท างานต่างด้าว โดยเฉพาะหญิง
ต่างด้าว และผู้ที่ท างานเสี่ยงอันตราย 

     

ตัวชี้วัดที่ ๘.๘.๑ อัตราความถี่
ของการบาดเจบ็ร้ายแรง และ
ไม่ร้ายแรง จากการท างาน 

๔๘๖) จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี ในการ
ก าหนดมาตรฐานการจัดสิ่ งแวดล้อมที่
ปลอดภัยในการท างาน เช่น การป้องกันและ
ควบคุมอันตรายจากเสียงดังเกินมาตรฐาน  

     



๙๘ 

 

เป้าหมายที ่ ๘ 
งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นท่ีสนับสนุน

ตัวชี้วัด 

สถานะการด าเนินงานในพื้นที ่
โครงการของ อปท./ ทุนทางสงัคม/ 

แหล่งเรยีนรู้ที่ด าเนินการ 
ด าเนิ
นการ
แล้ว 

มีแผน
ด าเนิ
นการ 

ยังไม่
ด าเนิ
นการ 

หากไม่ด าเนินการ 

ระบุเหตุผล 

จ าแนกตามเพศ และสถานะ
แรงงานต่างด้าว 

การป้องกันอันตรายจากสารเคมีในการท า
เกษตรกรรม เป็นต้น 

๔๘๗) ผลักดันให้ผู้ประกอบการจัดท าระบบการ
ป้องกันและควบคุมอันตรายจากเสียงดังเกิน
มาตรฐาน  การป้องกันอันตรายจากสารเคมี
ในการท าเกษตรกรรม เป็นต้น 

     

๔๘๘) ก า ห นดพื้ น ที่ เ พื่ อ เ ฝ้ า ร ะ วั ง ค ว า ม
ปลอดภัยส าหรับคนในชุมชน เช่นพื้นที่เฉพาะ
ส าหรับจ าหน่ายสินค้าหรือบริการของชุมชน 
เช่น มีโรงนวดอบสมุนไพรที่วัด ตลาดใน รพ.
สต. ตลาดสีเขียวในชุมชน เป็นต้น 

     

ตัวชี้วัดที่ ๘.๘.๒ การเพิม่ขึ้น
ของการปฏิบัติตามสิทธิ
แรงงานในประเทศ (เสรีภาพ
ในการชุมนุม และการเจรจา
ต่อรองรว่ม) โดยยึดหลัก
ธรรมนูญของ ILO และ
กฎหมายภายในประเทศ 
จ าแนกตามเพศ และสถานะ
แรงงานต่างด้าว 

๔๘๙) สนับสนุนการรวมกลุ่มแรงงานในพื้นที่ 
เพื่อการรักษาสิทธิ เสรีภาพ และความเป็น
ธรรมในการจ้างงาน การจัดสวัสดิการ 

 

     

เป้าประสงค์ที่ ๘.๙ ออกแบบและใช้นโยบายท่ีส่งเสริมการท่องเที่ยวท่ียั่งยืนที่จะ
สร้างงาน และส่งเสรมิวัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์ท้องถิน่ ภายในปี ๒๕๗๓ 

     



๙๙ 

 

เป้าหมายที ่ ๘ 
งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นท่ีสนับสนุน

ตัวชี้วัด 

สถานะการด าเนินงานในพื้นที ่
โครงการของ อปท./ ทุนทางสงัคม/ 

แหล่งเรยีนรู้ที่ด าเนินการ 
ด าเนิ
นการ
แล้ว 

มีแผน
ด าเนิ
นการ 

ยังไม่
ด าเนิ
นการ 

หากไม่ด าเนินการ 

ระบุเหตุผล 

ตัวชี้วัดที่ ๘.๙.๑ ผลผลิตมวล
รวมภายในประเทศทางตรง
จากการท่องเที่ยว (คิดเป็น
ร้อยละของผลผลิตมวลรวม
ภายในประเทศทั้งหมด และใน
อัตราการเติบโต) และจ านวน
งานในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว (คดิเป็นร้อยละของ
งานทั้งหมดและอัตราการ
เติบโตของงาน จ าแนกตาม
เพศ 

๔๙๐) สนับสนุนให้กลุ่มอาชีพ มีการพัฒนา
โปรแกรมการท่องเที่ยวตามสภาพแวดล้อม 
โดยค านึงถึงทรัพยากรสภาพบริบทของพื้นที่ 
ได้แก่ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อนุรักษ์  
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เช่น ล่องเรือชม
สวน เดินป่า เที่ยวแหล่งประวั ติศาสตร์
โบราณคดี  อุทยานแห่งชาติ การบริการ
การแพทย์แบบผสมผสาน จัดเมนูอาหาร
สุขภาพ เป็นต้น พร้อมมีระบบบริการขนส่ง 

     

๔๙๑) สนับสนุนให้ชุมชนมีการพัฒนาบ้านพัก
โฮมสเตย์ 

     

๔๙๒) จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพไกด์ชุมชน       

๔๙๓) จัดท าแผนท่ีท่องเที่ยวชุมชน       

๔๙๔) จัดท าเส้นทางจักรยานในชุมชน       

๔๙๕) ผลักดันให้มีการก าหนดกฎ กติกา ในการ
จัดการสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและการ
ท่องเที่ยว ให้คนในชุมชนมีการอนุรักษ์ ดูแล
รักษาทรัพยากรเพื่อดูแลสภาพแวดล้อม
ต่างๆที่ท าให้การท่องเที่ยวด าเนินการไปได้ 
เ ช่ น ก า ร เ ฝ้ า ร ะ วั ง ก า ร ท า ล า ย
ทรัพยากรธรรมชาติ  การรักษาดูแลรักษาดิน 

     



๑๐๐ 

 

เป้าหมายที ่ ๘ 
งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นท่ีสนับสนุน

ตัวชี้วัด 

สถานะการด าเนินงานในพื้นที ่
โครงการของ อปท./ ทุนทางสงัคม/ 

แหล่งเรยีนรู้ที่ด าเนินการ 
ด าเนิ
นการ
แล้ว 

มีแผน
ด าเนิ
นการ 

ยังไม่
ด าเนิ
นการ 

หากไม่ด าเนินการ 

ระบุเหตุผล 

น้ า  ป่ า  ก ารดู แลแหล่ งปร ะวั ติ ศาสตร์
โบราณคดี เป็นต้น 

๔๙๖) พัฒนาทักษะของวิทยากรประจ าแหล่ง
ท่องเที่ยวในเรื่องของความรู้ความเชี่ยวชาญ 
การให้บริการนักท่องเที่ยว เป็นต้น 

     

๔๙๗) สนับสนุนการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวผ่าน
ช่องทางต่างๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ ทางสื่อ
สังคมออนไลน์ หนังสือพิมพ์ เป็นต้น  

     

ตัวชี้วัดที่ ๘.๙.๒ จ านวนงาน
ในอุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว คดิ
เป็นสัดส่วนของงานและอัตรา
การเติบโตของงานทั้งหมด 
จ าแนกตามเพศ 

๔๙๘) สนั บ สนุ น ใ ห้ พัฒนา ร้ า นจ าหน่ า ย
ผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อเป็นของที่ระลึกของฝาก
หรือจ าหน่ายแก่นักที่องเที่ยว สร้างคุณค่า
และมูลค่าท่ีเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน  

     

๔๙๙) ส่งเสริมความร่วมมือด้านท่องเที่ยว
ชุมชนระหว่างองค์กรภาครัฐ เอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในการ
ส่งเสริมและพัฒนางานด้านการท่องเที่ยว
ชุมชน  

     

๕๐๐) จัดท าข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในชุมชน  

     

เป้าประสงค์ที่ ๘.๑๐ เสรมิความแข็งแกร่งของสถาบนัทางการเงินภายในประเทศ
เพื่อส่งเสริมและขยายการเข้าถึงการธนาคาร การประกัน และบริการทางการเงินแก่
ทุกคน 

     



๑๐๑ 

 

เป้าหมายที ่ ๘ 
งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นท่ีสนับสนุน

ตัวชี้วัด 

สถานะการด าเนินงานในพื้นที ่
โครงการของ อปท./ ทุนทางสงัคม/ 

แหล่งเรยีนรู้ที่ด าเนินการ 
ด าเนิ
นการ
แล้ว 

มีแผน
ด าเนิ
นการ 

ยังไม่
ด าเนิ
นการ 

หากไม่ด าเนินการ 

ระบุเหตุผล 

ตัวชี้วัดที่ ๘.๑๐.๑ จ านวน
สาขาของธนาคารพาณิชย์ 
และเครือ่งรบัจ่ายเงินอัตโนมัติ 
(ATMs) ต่อผู้ใหญ่ ๑๐๐,๐๐๐ 
คน 

๕๐๑) สนับสนุนให้มีกองทุนที่ต้ังโดยชุมชน เช่น 
กองทุนผ้าป่าขยะ กองทุนผู้สูงอายุ   กลุ่ม
สัจจะออมทรัพย์  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต  เป็นต้น  

     

๕๐๒) สนับสนุนให้มีกองทุนที่ต้ังโดยรัฐร่วมกับ
ชุมชน เช่น กองทุนหมู่บ้าน กองทุนแม่ของ
แผ่นดิน  กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่น กองทุน SML  เป็นต้น มีข้อก าหนด
ในการจัดการการเงินอย่างเป็นระบบ โปร่งใส  
ตรวจสอบได้  

     

๕๐๓) ส่ง เสริมให้มี โครงการพัฒนาทักษะ
คณะกรรมการกองทุน เช่น การอบรม  ดูงาน  
การจัดการบัญชี เป็นต้น  

     

๕๐๔) สนั บ ส นุ น ใ ห้ มี ก า ร จั ด ต้ั ง ก อ งทุ น
สวัสดิการช่วยเหลือตั้งแต่เกิดจนตาย 

     

ตัวชี้วัดที่ ๘.๑๐.๒ 

ร้อยละของผู้ใหญ่ (อายุตั้งแต่
๑๕ ขึ้นไป) ที่มีบญัชีกับ
ธนาคาร หรอืสถาบนัการเงนิ
อื่นๆ หรือกบัผู้ใหบ้ริการ
ทางการเงินผ่าน
โทรศัพท์เคลื่อนที ่

๕๐๕) สนับสนุนให้มีการจัดต้ังธนาคารชุมชน 
เพื่อให้คนในชุมชนเข้าถึงบริการทางการเงิน
ได้ง่าย และครอบคลุม 

     



๑๐๒ 

 

เป้าหมายที ่ ๘ 
งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นท่ีสนับสนุน

ตัวชี้วัด 

สถานะการด าเนินงานในพื้นที ่
โครงการของ อปท./ ทุนทางสงัคม/ 

แหล่งเรยีนรู้ที่ด าเนินการ 
ด าเนิ
นการ
แล้ว 

มีแผน
ด าเนิ
นการ 

ยังไม่
ด าเนิ
นการ 

หากไม่ด าเนินการ 

ระบุเหตุผล 

เป้าประสงค์ที่ ๘.a เพิ่มเติมความช่วยเหลือเพื่อการค้า (Aid for Trade) ส าหรับ
ประเทศก าลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนานอ้ยที่สุด รวมถึงผ่าน
ช่องทางของกรอบการท างานแบบรูณาการส าหรบัความช่วยเหลือทางวิชาการที่
เกี่ยวข้องกบัการค้าแก่ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด 

     

ตัวชี้วัดที่ ๘.a.๑ ความ
ช่วยเหลือส าหรบัข้อตกลงทาง
การค้า และการเบิกจ่ายเงนิ
ช่วยเหลือ 

๕๐๖) สนับสนุนให้มีการจัดต้ังกองทุน เพื่อ
แก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจในชุมชน 
เช่น กองทุนเพื่อการผลิต แก้ปญัหาหนี้
นอกระบบ  สร้างเงินออม  กองทุน
หมุนเวียน มีการท าบญัชีครัวเรอืน  กองทุน
ส่งเสรมิอาชีพและการท่องเที่ยว เป็นต้น 

     

เป้าประสงค์ที่ ๘.b พัฒนาและท าให้เกิดการด าเนนิงานของยุทธศาสตร์โลกส าหรบั
การจ้างงานในเยาวชนและด าเนนิงานตามข้อตกลงเรือ่งงานของโลกขององค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ ภายในปี ๒๕๖๓ 

     

ตัวชี้วัด ที ่๘.b.๑ การใช้จ่าย
รวมของภาครฐัส าหรับการ
คุ้มครองทางสังคม และ
แผนการจ้างงาน คิดเปน็ร้อย
ละของงบประมาณประเทศ 
และผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ 

๕๐๗) ผลักดันให้มีการน าใช้กฎหมายในการจ้าง
แรงงานเยาวชน เช่น ห้ามนายจ้างใช้ลูกจ้าง
เด็กที่มีอายุต่ ากว่า ๑๘ ปี ท างานในระหว่าง
เวลา ๒๒.๐๐ – ๐๖.๐๐ น. เป็นต้น 

     

๕๐๘) สนับสนุนโครงการการจ้างงานเยาวชน
และการฝึกท างาน (YETP)  ของกรมแรงงาน 
เป็นการให้บริการฟรีแก่นักศึกษาที่เพิ่งจบ
ก า ร ศึ ก ษ า  แ ล ะ มี ต า แ ห น่ ง / อ า ชี พ ที่

     



๑๐๓ 

 

เป้าหมายที ่ ๘ 
งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นท่ีสนับสนุน

ตัวชี้วัด 

สถานะการด าเนินงานในพื้นที ่
โครงการของ อปท./ ทุนทางสงัคม/ 

แหล่งเรยีนรู้ที่ด าเนินการ 
ด าเนิ
นการ
แล้ว 

มีแผน
ด าเนิ
นการ 

ยังไม่
ด าเนิ
นการ 

หากไม่ด าเนินการ 

ระบุเหตุผล 

หลากหลาย เพื่อให้นักศึกษาได้รู้ถึงความ
ต้องการและความถนัดของตัวเอง   

 

  



๑๐๔ 

 

ตารางปฏิบัติการที่ ๑.๙ วิเคราะห์เป้าหมายที่ ๙ : สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีความต้านทานและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการพัฒนา
อุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม 
ประกอบด้วย ๘ เปา้ประสงค์ ๑๒ ตัวชี้วัด 
ค าชี้แจง : ให้ตรวจสอบงานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นที่สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  แล้วเติมเครื่องหมาย  ในช่องสถานะการด าเนินงาน

ในพ้ืนที่ พร้อมระบุทุนทางสังคม หรือ แหล่งเรียนรู้ที่ด าเนินงานและกิจกรรมนั้น ๆ 

เป้าหมายที ่๙ งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นท่ีสนับสนุนตัวชี้วัด 

สถานะการด าเนินงานในพื้นที ่

โครงการของ อปท./ ทุนทาง
สังคม/ แหล่งเรียนรู้ที่ด าเนินการ 

ด าเนิน 

การ 

แล้ว 

มีแผน
ด าเนิน
การ 

ยังไม่
ด าเนิน
การ 

หากไม่
ด าเนินการ 

ระบุเหตุผล 

เป้าประสงค์ที่ ๙.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ ยั่งยืนและมีความทนทาน ซึ่ง
รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานของภูมิภาคและที่ข้ามเขตแดน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
และความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ โดยมุ่งเป้าที่การเข้าถึงได้ในราคาที่สามารถจ่ายได้และเท่าเทียม
ส าหรับทุกคน 

     

ตัวชี้วัดที่ ๙.๑.๑ สัดส่วนของ
ประชากรเมอืงที่อาศัยอยูภ่ายใน
ระยะ ๒ กิโลเมตรจากถนนที่
สามารถใช้งานได้ทุกฤด ู

๕๐๙)  ผลักดันการจัดท าผังเมอืงรวมการใช้ประโยชน์
ที่ดินอย่างมสี่วนร่วม 

     

๕๑๐) ผลักดันการจัดท าข้อก าหนดเพือ่ควบคุมความ
หนาแนน่ของการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

     

๕๑๑) สนับสนุนการจดัท าตารางควบคุมการใชป้ระโยชน์
ที่ดินภายในเขตผังเมอืงรวม 

     

๕๑๒) ผลักดันการวางแผน และวางผังคมนาคมขนส่งให้
สัมพันธ์กับการใช้ท่ีดินในอนาคต 

     

๕๑๓) ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการใช้ประโยชน์ที่ดนิ      

๕๑๔) สนับสนุนการกอ่สร้างถนน ปรบัปรุงผิวจราจรใน
ชุมชน 

     



๑๐๕ 

 

เป้าหมายที ่๙ งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นท่ีสนับสนุนตัวชี้วัด 

สถานะการด าเนินงานในพื้นที ่

โครงการของ อปท./ ทุนทาง
สังคม/ แหล่งเรียนรู้ที่ด าเนินการ 

ด าเนิน 

การ 

แล้ว 

มีแผน
ด าเนิน
การ 

ยังไม่
ด าเนิน
การ 

หากไม่
ด าเนินการ 

ระบุเหตุผล 

ตัวชี้วัดที่ ๙.๑.๒ ปริมาณผู้โดยสาร 
และสินค้าท่ีขนส่ง จ าแนกตาม
รูปการขนส่ง 

๕๑๕) ส่งเสรมิการพัฒนาตามแผน และผังการใช้ประโยชน์
ที่ดิน เช่น พัฒนาด้านที่อยู่อาศัย ด้านพาณิชยกรรม
และบริการ ด้านอุตสาหกรรม การฟื้นฟูย่านท่ีอยู่
อาศัย การอนุรักษ์ชุมชนรมิน้ า ชมุชนเดิม และการจัด
รูปที่ดิน เปน็ต้น 

     

๕๑๖) สนับสนุนการพฒันาและปรบัปรุงภูมิทัศน์ของชุมชน      

๕๑๗) สนับสนุนการพฒันาและปรบัปรุงใหเ้ปน็ไปตาม
แผนผังโครงการคมนาคม และขนส่ง 

     

๕๑๘) สนับสนุนการพฒันา และปรับปรุงตามแผนการ
พัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

     

ตัวชี้วัดที่ ๙.๒.๑ มูลค่าเพิ่มของ
ภาคอุตสาหกรรมคิดเป็นร้อยละ
ของผลผลิตมวลรวม
ภายในประเทศต่อหัว และ  

ตัวชี้วัดที่ ๙.๒.๒ การจ้างงานใน
อุตสาหกรรมคิดเป็นรอ้ยละของ
การจ้างงานรวมทั้งหมด 

๕๑๙) ส่งเสรมิใหชุ้มชน เกษตรกรท าเกษตรอนิทรีย์ ลดใช้
สารเคมีในการปลูกพืชส่งเสรมิการผลิตปุ๋ยชีวภาพ 

     

๕๒๐) ส่งเสรมิใหโ้รงเรียนในพื้นที่สร้างการเรียนรู้การท า
เกษตรอินทรีย์ ลดใช้สารเคมีในการปลูกพืชส่งเสรมิ
การผลิตปุ๋ยชีวภาพ 

     

๕๒๑) ส่งเสรมิประชาชนในชุมชนใหเ้ลอืกซื้อ เลอืกใช้สินค้าท่ี
เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม  

     

๕๒๒) ส่งเสรมิการท่องเที่ยวเชงินิเวศในชุมชน จัดตลาดนัดสี
เขียว 

     

๕๒๓) ส่งเสรมิใหส้ถานประกอบการตา่ง ๆ ในชุมชน เข้าร่วม
โครงการส านักงานสเีขียว จัดซือ้จัดจ้างสีเขยีวที่เป็น
มิตรกับสิง่แวดลอ้ม 

     



๑๐๖ 

 

เป้าหมายที ่๙ งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นท่ีสนับสนุนตัวชี้วัด 

สถานะการด าเนินงานในพื้นที ่

โครงการของ อปท./ ทุนทาง
สังคม/ แหล่งเรียนรู้ที่ด าเนินการ 

ด าเนิน 

การ 

แล้ว 

มีแผน
ด าเนิน
การ 

ยังไม่
ด าเนิน
การ 

หากไม่
ด าเนินการ 

ระบุเหตุผล 

๕๒๔) สนับสนุน และ ส่งเสริมการจัดโครงการ และกิจกรรม
ในการส่งเสริมการมีงานท าและการเพิ่มรายได ้

     

๕๒๕) สนับสนุน และ ส่งเสริมการจัดโครงการ และกิจกรรม
ต้ังศูนย์เรียนรูเ้ศรษฐกิจชุมชน เชื่อมโยงเครอืข่าย 

     

เป้าประสงค์ที่ ๙.๓ เพิ่มการเข้าถึงบริการทางการเงินโดยรวมถึงเครดิตในราคาที่สามารถจ่ายได้
ให้แก่อุตสาหกรรมและวิสาหกิจขนาดเล็ก โดยเฉพาะในประเทศก าลังพัฒนา และให้เพิ่มการผนวก
กลุ่มเหล่านี้เข้าสู่ห่วงโซ่มูลค่าและตลาด 

     

ตัวชี้วัดที่ ๙.๓.๑ สัดส่วนมูลค่าเพิ่ม
ของอุตสาหกรรมขนาดเล็กและ
ขนาดกลางคิดเปน็ร้อยละต่อ
มูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมทั้งหมด
และ 

ตัวชี้วัดที่ ๙.๓.๒ ร้อยละของ
อุตสาหกรรมขนาดเล็กท่ีมีการกูย้ืม 
หรือมีวงเงินที่ธนาคารให้กูย้ืมได้
สูงสุด 

๕๒๖) ผลักดันนโยบายจัดสรรงบประมาณประจ าปี ให้กับ
วิสาหกิจชุมชน เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ และเพิ่มทุนเพื่อ
การพัฒนาต่อยอด 

     

๕๒๗) สนับสนุนการตรวจสอบ และติดตามให้ความ
ช่วยเหลือ สนบัสนนุให้เกิดความความเข้มแข็งของ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

     

๕๒๘) สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจใน
ลักษณะเครอืข่าย ทีส่่งผลใหม้ีการเกื้อกูลด้านการ
ผลิต วัตถุดิบ และการตลาด ท าให้ต้นทุนบางส่วน
ลดลง และสามารถทราบแหล่งจัดหาวัตถุดิบ และ
แหล่งจ าหน่าย  

     

๕๒๙) สนับสนุนให้กองทนุออมทรพย์เพื่อการผลิตให้การ
สนับสนุนเงินกู้ระยะสั้นในการแก้ปัญหากระแสเงินสด
ของวิสาหกิจชุมชน ซึ่งเป็นการชว่ยเหลือด้านเงินทนุ 

     



๑๐๗ 

 

เป้าหมายที ่๙ งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นท่ีสนับสนุนตัวชี้วัด 

สถานะการด าเนินงานในพื้นที ่

โครงการของ อปท./ ทุนทาง
สังคม/ แหล่งเรียนรู้ที่ด าเนินการ 

ด าเนิน 

การ 

แล้ว 

มีแผน
ด าเนิน
การ 

ยังไม่
ด าเนิน
การ 

หากไม่
ด าเนินการ 

ระบุเหตุผล 

๕๓๐) สนับสนุนการพฒันาวิสาหกิจชมุชน ใหเ้พิ่มคณุภาพ
ผลิตภัณฑ์ ขยายตลาด  และเพิ่มแหล่งเงินทนุ
สนับสนุนการพฒันา 

     

๕๓๑) ส่งเสรมิให้กองทุนออมทรัพย์เพือ่การผลิตส่งเสริม
และสนับสนุนโครงการเงินทนุหมุนเวยีน เพื่อการ
ส่งเสรมิอาชีพในครัวเรือน 

     

เป้าประสงค์ที่ ๙.๔ ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและปรับปรุงอุตสาหกรรมเพื่อให้เกิดความยั่งยืน 
โดยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและการใช้เทคโนโลยีและกระบวนการทางอุตสาหกรรมที่
สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยทุกประเทศด าเนินการตามขีดความสามารถของแต่
ละประเทศ ภายในปี ๒๕๗๓ 

     

ตัวชี้วัดที่ ๙.๔.๑ ปรมิาณการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อหน่วย
มูลค่าเพิ่ม 

๕๓๒) ผลักดันแผนการจัดการขยะมลูฝอยชุมชนอย่าง  ครบ
วงจร และเหมาะสม 

     

๕๓๓) ผลักดันมาตรการในการจัดการขยะ และเกิดโครงการ 
กิจกรรมในการจัดการขยะครบทุกประเภท และครบ
วงจร (ต้ังแต่ปอ้งกัน ณ จุดก าเนิด การควบคุมการ
เพิ่มและการทิ้ง และการก าจดั) ในชุมชน 

     

๕๓๔) ส่งเสรมิการลดปรมิาณขยะ การคัดแยกขยะออกมาใช้
ประโยชน์ก่อนน าไปก าจัด 

     

๕๓๕) สนับสนุนชมุชน ใหจ้ัดการคัดแยกของเสยีอันตราย
จากครัวเรือน เช่น ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ กระป๋องยา
ฆ่าแมลง เปน็ต้น 

     



๑๐๘ 

 

เป้าหมายที ่๙ งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นท่ีสนับสนุนตัวชี้วัด 

สถานะการด าเนินงานในพื้นที ่

โครงการของ อปท./ ทุนทาง
สังคม/ แหล่งเรียนรู้ที่ด าเนินการ 

ด าเนิน 

การ 

แล้ว 

มีแผน
ด าเนิน
การ 

ยังไม่
ด าเนิน
การ 

หากไม่
ด าเนินการ 

ระบุเหตุผล 

๕๓๖) สนับสนุนการสร้างนวัตกรรมในการจัดการมลพษิจาก
ภูมิปญัญาและหรือเทคโนโลยีทีเ่หมาะสม เช่น น้ า
หมักสะเดา น้ าส้มควันไม้ เปน็ต้น 

     

๕๓๗)ผลักดันมาตราการในการป้องกนั ควบคมุ และติดตาม
เฝ้าระวังมลพิษทางอากาศ  

     

๕๓๘) ส่งเสรมิการสร้างความร่วมมือ และความเข้าใจกับ
สถานประกอบการ ควบคมุการเผาในที่โล่ง 

     

๕๓๙) ท าความร่วมมือกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอืน่ ใน
การเฝ้าระวงัและจัดการมลพิษต่าง ๆ เน้นการเฝ้า
ระวังและป้องกนัล่วงหน้า โดยหากมีแหล่งก าเนิด
มลพิษในเขตพื้นท่ีจะต้องควบคมุ และบ าบดัมลพษิให้
อยู่ในค่ามาตรฐานที่ก าหนด 

     

๕๔๐) ส่งเสรมิใหภ้าคเอกชน และประชาชนเพิ่มและดูแล
พื้นท่ีสีเขียวในพื้นที่ของตนเอง 

     

๕๔๑) ส่งเสรมิใหป้ระชาชนมีสว่นรว่มในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมเพื่อใหเ้กิดความยั่งยืน 

     

เป้าประสงค์ที่ ๙.๕ เพิ่มพูนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ยกระดับขีดความสามารถทางเทคโนโลยีของ
ภาคอุตสาหกรรมในทุกประเทศ โดยเฉพาะในประเทศก าลังพัฒนา และให้ภายในปี ๒๕๗๓ มีการ
ส่งเสริมนวัตกรรมและให้เพิ่มจ านวนผู้ท างานวิจัยและพัฒนา ต่อประชากร ๑ ล้านคน และการใช้
จ่ายในภาคสาธารณะและเอกชนในการวิจัยและพัฒนาให้เพิ่มมากขึ้น 

     



๑๐๙ 

 

เป้าหมายที ่๙ งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นท่ีสนับสนุนตัวชี้วัด 

สถานะการด าเนินงานในพื้นที ่

โครงการของ อปท./ ทุนทาง
สังคม/ แหล่งเรียนรู้ที่ด าเนินการ 

ด าเนิน 

การ 

แล้ว 

มีแผน
ด าเนิน
การ 

ยังไม่
ด าเนิน
การ 

หากไม่
ด าเนินการ 

ระบุเหตุผล 

ตัวชี้วัดที่ ๙.๕.๑ ร้อยละของ
ค่าใช้จ่ายการวิจัยและพัฒนา ต่อ 
GDP 

ไม่พบข้อมูลสนับสนุนในชุมชน ท้องถิ่น      

ตัวชี้วัดที่ ๙.๕.๒ สัดสว่นนักวิจยั 
(เทียบเป็นการท างานเต็มเวลา) 
ต่อประชากรแสนคน 

ไม่พบข้อมูลสนับสนุนในชุมชน ท้องถิ่น      

เป้าประสงค์ที่ ๙.a อ านวยความสะดวกการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืนและทนทานใน
ประเทศก าลังพัฒนา ผ่านทางการยกระดับการสนับสนุนทางการเงิน เทคโนโลยี และด้านวิชาการ
ให้แก่ประเทศในแอฟริกา ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด ประเทศก าลังพัฒนาท่ีไม่มีทางออกสู่ทะเล และ
รัฐก าลังพัฒนาท่ีเป็นหมู่เกาะขนาดเล็ก 

     

ตัวชี้วัดที่ ๙.a.๑ การสนบัสนนุ
ระหว่างประเทศอย่างเป็นทางการ
ทั้งหมด (การช่วยเหลอืเพื่อการ
พัฒนาอย่างเปน็ทางการ (ODA) 
และการช่วยเหลอืในแบบอื่นๆ) 

ไม่พบข้อมูลสนับสนุนในชุมชน ท้องถิ่น      

เป้าประสงค์ที่ ๙.b สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรมภายในประเทศก าลัง
พัฒนา รวมถึงการให้มีสภาพแวดล้อมทางนโยบายที่น าไปสู่ความหลากหลายของอุตสาหกรรม
และการเพิ่มมูลค่าของสินค้าโภคภัณฑ์ 

     



๑๑๐ 

 

เป้าหมายที ่๙ งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นท่ีสนับสนุนตัวชี้วัด 

สถานะการด าเนินงานในพื้นที ่

โครงการของ อปท./ ทุนทาง
สังคม/ แหล่งเรียนรู้ที่ด าเนินการ 

ด าเนิน 

การ 

แล้ว 

มีแผน
ด าเนิน
การ 

ยังไม่
ด าเนิน
การ 

หากไม่
ด าเนินการ 

ระบุเหตุผล 

ตัวชี้วัดที่ ๙.b.๑ สัดส่วนมูลค่าเพิ่ม
ของอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
ระดับสงู และระดบักลาง คิดเปน็
ร้อยละของมูลค่าเพิ่มรวมทั้งหมด 

ไม่พบข้อมูลสนับสนุนในชุมชน ท้องถิ่น      

เป้าประสงค์ที่ ๙.c การเพิ่มการเข้าถึงเทคโนโลยีด้านข้อมูลและการสื่อสาร และพยายามท่ีจะจัดให้
มีการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตโดยถ้วนหน้าและในราคาที่สามารถจ่ายได้ ส าหรับประเทศพัฒนาน้อย
ที่สุด ภายในปี ๒๕๖๓ 

     

ตัวชี้วัดที่ ๙.c.๑ ร้อยละของ
ประชากรที่อยู่ในพื้นท่ีทีม่ีสัญญาณ
โทรศัพท์เคลื่อนที ่จ าแนกตาม
เทคโนโลย ี

๕๔๒) จัดท าข้อมูลทรัพยากรการสื่อสาร และบริการ
โทรคมนาคมในต าบล 

     

๕๔๓) สนับสนุนสถานที่จัดต้ังศนูย์อินเทอร์เน็ตชุมชน      

๕๔๔) บรหิารจัดการศนูย์อนิเทอร์เนตชุมชน แบบมสี่วนรว่ม 
ด้วยคณะกรรมการศูนย์ที่มหีลายกลุ่ม หลายวยั เพื่อ
สนับสนุนการเข้าถึงสื่อที่ครอบคลุม 

     

๕๔๕) แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี สนบัสนุนการบรหิาร การ
จัดการภายในศนูย์ เช่น ค่าสาธารณูปโภค ค่าซ่อม
บ ารุง และค่าใช่จ่ายอื่นๆ ที่จ าเปน็ เปน็ต้น 

     

๕๔๖)  สนับสนนุการจัดบริการที่เอือ้ให้กลุ่มเด็กและเยาวชน 
นักเรียน ผู้สูงอายุ แมบ่้าน เข้าถึงง่าย  

     

๕๔๗) สนับสนุนการฝึกอบรม ให้กบัผู้สนใจ เรือ่งทักษะการ
ใช้คอมพิวเตอร์ สื่ออินเทอรเ์น็ต การเรียนรู้โปรแกรม
อื่น เปน็ต้น 

     



๑๑๑ 

 

เป้าหมายที ่๙ งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นท่ีสนับสนุนตัวชี้วัด 

สถานะการด าเนินงานในพื้นที ่

โครงการของ อปท./ ทุนทาง
สังคม/ แหล่งเรียนรู้ที่ด าเนินการ 

ด าเนิน 

การ 

แล้ว 

มีแผน
ด าเนิน
การ 

ยังไม่
ด าเนิน
การ 

หากไม่
ด าเนินการ 

ระบุเหตุผล 

๕๔๘)  สนับสนนุการเตรียมความพรอ้มของบุคลากรในการ
เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเจา้หน้าที่ดูแลศูนย์
อินเทอร์เน็ตชุมชน 

     

 

  



๑๑๒ 

 

ตารางปฏิบัติการที่ ๑.๑๐ วิเคราะห์เป้าหมายที่ ๑๐ ลดความไม่เท่าเทียมทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ 
ประกอบด้วย ๑๑ เป้าประสงค์  ๑๑ ตัวชี้วัด  
ค าชี้แจง : ให้ตรวจสอบงานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นที่สนับสนุนตัวชี้วัด แล้วเติมเครื่องหมาย  ในช่องสถานะการด าเนินงานในพื้นที่ พร้อมระบุทุน

ทางสังคม หรือ แหล่งเรียนรู้ที่ด าเนินงานและกิจกรรมนั้นๆ 
 

เป้าหมายที่ ๑๐ 
งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่น 

ที่สนับสนุนตัวชีว้ดั 

สถานะการด าเนินงาน 
ในพื้นที ่ โครงการของ อปท./ ทุนทาง

สังคม/ แหล่งเรียนรู้ที่ด าเนินการ ด าเนิน 
การ
แล้ว 

มีแผน
ด าเนิน
การ 

ยังไม่
ด าเนิน
การ 

หากไม่ด าเนินการ 
ระบุเหตุผล 

เป้าประสงค์ที่ ๑๐.๑ ใหบ้รรลุอย่างต่อเนือ่งและคงการเติบโตของรายไดใ้นกลุ่มประชากรรอ้ยละ ๔๐ ที่
ยากจนท่ีสุด ในอัตราท่ีสูงกว่าคา่เฉลี่ยของประเทศ ภายในปี ๒๕๗๓ 

     

ตัวชี้วัด ๑๐.๑.๑ อัตราการเติบโตของการใช้
จ่ายในครัวเรือน หรือรายได้ต่อหัวในกลุ่ม
ประชากรที่มีรายได้ต่ ากว่าร้อยละ ๔๐ ต่อ
ประชากรทั้งหมด  

๑๓๙) ส่งเสริมให้กลุ่มคนว่างงาน ผู้สูงอายุ คนพิการ         
ผู้ต้องการความช่วยเหลือในชุมชนมีอาชีพ เพื่อสร้าง
รายได้ หรือลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มการออม 

     

๑๔๐) สนับสนุนและพัฒนาทักษะให้กับกลุ่มอาชีพใน
ชุมชนเพื่อเพิ่มคุณภาพงาน หรือเพิ่มมูลค่าเพิ่ม เช่น การ
จัดท าบรรจุภัณฑ์ การเพิ่มช่องทางการตลาด เช่น การ
ขายของออนไลน์ การส่งสินค้าทางไปรษณีย์ เป็นต้น 

     

๑๔๑) สนับสนุนและเพิ่มทุน เพื่อต่อ ขยายงาน ขยาย
ตลาดจากกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต สถาบันวิสาหกิจ
ชุมชน เป็นต้น 

     

๑๔๒) ส่งเสรมิการท างานรว่มกบักลุ่มร้านค้าชุมชน 
ผู้ประกอบการร้านค้า เพื่อรว่มจ าหน่ายสินค้าท่ีผลิตได้ใน
ชุมชน 

     

๑๔๓) ส่งเสรมิการออมในกลุ่มอาชีพที่มีผู้สูงอายุ ผู้
ต้องการความช่วยเหลือเปน็สมาชิก เช่น กลุ่มสัจจะออม
ทรัพย์ กลุ่มออมวันละบาท เปน็ต้น 

     



๑๑๓ 

 

เป้าหมายที่ ๑๐ 
งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่น 

ที่สนับสนุนตัวชีว้ดั 

สถานะการด าเนินงาน 
ในพื้นที ่ โครงการของ อปท./ ทุนทาง

สังคม/ แหล่งเรียนรู้ที่ด าเนินการ ด าเนิน 
การ
แล้ว 

มีแผน
ด าเนิน
การ 

ยังไม่
ด าเนิน
การ 

หากไม่ด าเนินการ 
ระบุเหตุผล 

๑๔๔) สนับสนุนและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เพื่อ
สร้างการเรียนรู้ด้านอาชีพแก่กลุ่มเยาวชน คนว่างงาน 
ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ต้องการสร้างรายได้ลดค่าใช้จ่ายให้
ครอบครัว 

     

๑๔๕) สนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพัฒนาอาชีพ 
เสริมทักษะให้คนในชุมชน เช่น กศน. พมจ. สถาบัน
พัฒนาฝีมือแรงงาน ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ทางการเกษตร วิทยาลัยอาชีพ สถาบันวิชาการ เป็นต้น 

     

๑๔๖) ผลักดันกฎ กติกา กองทุน สถาบันการเงินในชุมชน
ให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมอาชีพ ลดภาระหนี้สินที่เกิด
จากหนี้นอกระบบ 

     

๑๔๗) สนับสนุนให้คณะกรรมการกลุ่มอาชีพ กองทุน
ต่างๆ ในส่งเสริมคนในชุมชน สร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่ม
การออม 

     

เป้าประสงค์ที่ ๑๐.๒ ให้อ านาจและส่งเสริมความครอบคลุมด้านสังคม เศรษฐกิจและการเมืองส าหรบัทุก
คน โดยไมค่ านึงถึงอายุ เพศ ความบกพร่องทางร่างกาย เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ แหล่งก าเนิด ศาสนา หรือ
สถานะทางเศรษฐกิจหรืออืน่ๆ ภายในปี ๒๕๗๓ 

     

ตัวชี้วัด ๑๐.๒.๑ สัดส่วนประชากรที่มีรายได้
มัธยฐานต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ (๑๓,๘๓๘ บาท
ต่อครัวเรือนต่อเดือน(ปี ๒๕๕๖)จ าแนกตาม 
กลุ่มอายุ เพศ และคนพิการ 

๑๔๘) สนับสนุนการจัดท าฐานข้อมูลผู้ที่มีรายได้ต่ ากว่า
เส้นความยากจน ผู้มีหนี้สิน (ในระบบ นอกระบบ) ผู้
ว่างงาน ผู้สูงอายุในชุมชน 

     

๑๔๙) สนับสนุนการจัดท าฐานข้อมูลคนในชุมชน ที่ได้รับ
สวัสดิการชุมชน เช่น เป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน 
กองทุนฌาปนกิจกองทุนออมทรัพย์ เพื่อการผลิต 
กองทุนหมู่บ้านเป็นต้น เพื่อค้นหากลุ่มที่ยังไม่เข้าถึง
สวัสดิการชุมชน 

     



๑๑๔ 

 

เป้าหมายที่ ๑๐ 
งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่น 

ที่สนับสนุนตัวชีว้ดั 

สถานะการด าเนินงาน 
ในพื้นที ่ โครงการของ อปท./ ทุนทาง

สังคม/ แหล่งเรียนรู้ที่ด าเนินการ ด าเนิน 
การ
แล้ว 

มีแผน
ด าเนิน
การ 

ยังไม่
ด าเนิน
การ 

หากไม่ด าเนินการ 
ระบุเหตุผล 

๑๕๐) สนับสนุนการจัดท าและน าใช้ฐานข้อมูลกลุ่มอาชีพ
กองทุนต่างๆ เพื่อร่วมสร้างอาชีพและจัดสวัสดิการใหค้น
ในชุมชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้ท่ีต้องการความช่วยเหลือ 

     

เป้าประสงค์ที่ ๑๐.๓ สร้างหลักประกันว่าจะมีโอกาสท่ีเท่าเทียมและลดความไม่เสมอภาคของผลลัพธ์ 
รวมถึงโดยการยุตกิฎหมาย นโยบาย และแนวทางปฏิบัติที่เลอืกปฏิบัติ และส่งเสริมการออกกฎหมาย 
นโยบาย และการกระท าทีเหมาะสมในเรื่องนี้ 

     

ตัวชี้วัด ๑๐.๓.๑สัดส่วนของประชากรที่
รายงานว่ารู้สึกถูกแบ่งแยกเชื้อชาติ หรือถูก
ข่มขู่ใน ๑๒ เดือนที่ผ่านมาตามข้อบัญญัติ
พื้นฐานของการห้ามเลือกปฏิบัติในการ
แบ่งแยกเชื้อชาติภายใต้กฎหมายสิทธิ
มนุษยชนระหว่างประเทศ 

๑๕๑) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมส าหรับคนทุกเพศ ทุกวัยใน
ชุมชน เช่น การร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแสดงความเห็น ร่วม
ทุนและร่วมรับผลประโยชน์ ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ 
ของชุมชน ทั้งที่เป็นงานประจ า งานเฉพาะกิจ หรืองาน
ฉุกเฉิน เป็นต้น 

     

๑๕๒) จัดกิจกรรมเฝ้าระวังกรณีคนในชุมชนถูกข่มขู่ท า
ร้าย และ รายงานในรอบ๑๒เดือน 

     

๑๕๓) สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรณรงค์ 
ประชาสัมพันธ์ เรื่องสิทธิต่างๆของคนในชุมชนที่ควร
ได้รับ 

     

เป้าประสงค์ที่ ๑๐.๔ เลือกใช้นโยบาย โดยเฉพาะนโยบายการคลัง ค่าจ้าง และการคุ้มครองทางสังคม และ
ให้บรรลคุวามเสมอภาคยิ่งขึน้อย่างต่อเนือ่ง 

     

ตัวชี้วัด ๑๐.๔.๑ ส่วนแบ่งแรงงานต่อ GDP 
ประกอบไปด้วยค่าจ้าง และการให้ความ
คุ้มครองทางสังคม 

๑๕๔) สนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นมีการจัดท าฐานการจ้าง
งาน การเป็นสมาชิกของคนในชุมชนในกลุ่มอาชีพต่างๆ 
เพื่อค้นหาและท าความเข้าใจสถานภาพการจ้างงานกลุ่ม
ผูห้ญิง เด็ก แรงงานต่างด้าว หรือกลุ่มแรงงานไร้ฝีมือ 

     

เป้าประสงค์ที่ ๑๐.๕ พัฒนากฎระเบยีบและการติดตามตรวจสอบตลาดการเงินและสถาบันการเงินของโลก 
และเสรมิความแข็งแกร่งในการด าเนินการกฎระเบียบ 

     



๑๑๕ 

 

เป้าหมายที่ ๑๐ 
งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่น 

ที่สนับสนุนตัวชีว้ดั 

สถานะการด าเนินงาน 
ในพื้นที ่ โครงการของ อปท./ ทุนทาง

สังคม/ แหล่งเรียนรู้ที่ด าเนินการ ด าเนิน 
การ
แล้ว 

มีแผน
ด าเนิน
การ 

ยังไม่
ด าเนิน
การ 

หากไม่ด าเนินการ 
ระบุเหตุผล 

ตัวชี้วัด ๑๐.๕.๑  เสถียรภาพของระบบ
การเงิน 

๑๕๕) ผลักดันในการก าหนดกฎ กติกา กองทุน สถาบัน
การเงินในชุมชนให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมอาชีพ ลด
ภาระหนี้สินที่เกิดจากหนี้นอกระบบ 

     

๑๕๖) สนับสนุนให้มีคณะกรรมการกลุ่มอาชีพ กองทุน
ต่างๆ ในการส่งเสริมคนในชุมชน สร้างงาน สร้างอาชีพ 
เพิ่มการออม 

     

๑๕๗) สนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นมีการรณรงค์และ
ประชาสัมพันธ์ให้คนในชุมชนได้เข้าถึงการให้บริการและ
การร่วมเป็นสมาชิกลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มสวัสดิการต่างๆ 
เป็นต้น 

     

๑๕๘) สนับสนุนการจัดท าฐานข้อมูลผู้ที่มีรายได้ต่ ากว่า
เส้นความยากจน (ครัวเรือนที่สมาชิกในครัวเรือน มี
รายได้เฉลี่ยต่ ากว่า ๓,๐๐๐ บาท ต่อคน ต่อเดือน หรือต่ า
กว่า ๓๖,๐๐๐ บาท  

๑๕๙) ต่อคน ต่อปี) ผู้มีหนี้สิน (ในระบบ นอกระบบ) ผู้
ว่างงาน ผู้สูงอายุในชุมชน 

     

๑๖๐) สนับสนุนการจัดท าฐานข้อมูลคนในชุมชน ที่ได้รับ
สวัสดิการชุมชน เช่น เป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน 
กองทุนฌาปนกิจ กองทุนออมทรัพย์เพื่อการผลิต 
กองทุนหมู่บ้าน เป็นต้น เพื่อค้นหากลุ่มที่ยังไม่เข้าถึง
สวัสดิการชุมชน 

     

เป้าประสงค์ที่ ๑๐.๖ สร้างหลักประกันว่าจะมีตัวแทนและเสียงส าหรับประเทศก าลังพัฒนาในการตัดสินใจ
ของสถาบันทางเศรษฐกิจและการเงินระหว่างประเทศเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้สถาบันมีประสิทธิผล เชื่อถือได้ มี
ความรับผิดชอบ และชอบธรรมมากขึ้น 

     



๑๑๖ 

 

เป้าหมายที่ ๑๐ 
งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่น 

ที่สนับสนุนตัวชีว้ดั 

สถานะการด าเนินงาน 
ในพื้นที ่ โครงการของ อปท./ ทุนทาง

สังคม/ แหล่งเรียนรู้ที่ด าเนินการ ด าเนิน 
การ
แล้ว 

มีแผน
ด าเนิน
การ 

ยังไม่
ด าเนิน
การ 

หากไม่ด าเนินการ 
ระบุเหตุผล 

ตัวชี้วัด ๑๐.๖.๑ ร้อยละของสมาชิก และ
สิทธิในการออกเสียงของประเทศก าลัง
พัฒนาในองค์กรระหว่างประเทศ 

๑๖๑) รณรงค์การใช้สิทธิในการออกเสียงเลือกต้ังทุก
ประเภทในพื้นที ่

     

๑๖๒) จัดให้มีการให้ข้อมูลแก่ประชาชนในเรื่องสิทธ์ิ      
๑๖๓) ส ารวจผลการใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งทุกครั้ง      
๑๖๔) ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมการแสดง

ความคิดเห็นในเวทีประชุม เช่น ประชาคมหมู่บ้าน 
ประชาคมต าบล ประชุมกรรมการหรือสมาชิกกลุ่ม
กองทุนต าบล เป็นต้น 

     

๑๖๕) ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสถาบัน
การเงิน กลุ่มอาชีพให้สามารถบริหารจัดการกองทุน 
และระดมการช่วยเหลือ และก าหนดกฎ กติกาต่างๆ 

     

๑๖๖) ส่งเสริมการน าข้อมูลต่างๆ ของกลุ่ม เพื่อการสร้าง
มีส่วนร่วมภายในกลุ่มสมาชิกให้ร่วมเสนอความคิดเห็น 
และออกเสียง เพื่อหามต ิ

     

๑๖๗) ส่งเสริมให้ชุมชนท้องถ่ินมีการส ารวจความพึงพอใจ 
ความคิดเห็นของสมาชิก หรือผู้รับประโยชน์เพื่อพัฒนา
งานของสถาบันการเงิน กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มอาชีพ
ต่างๆ ในชุมชน 

     

เป้าประสงค์ที่ ๑๐.๗ อ านวยความสะดวกในการอพยพและเคลือ่นย้ายคนใหเ้ป็นไปด้วยความสงบปลอดภยั
เป็นไปตามระเบียบ และมีความรับผิดชอบรวมถึงผ่านทางการด าเนินงานตามนโยบายด้านการอพยพที่มี
การวางแผนและการจดัการที่ด ี

     

ตัวชี้วัด ๑๐.๗.๑ ค่าใช้จ่ายในการสรรหา
พนักงานใหม่คิดเป็นร้อยละของรายได้
ประจ าปีที่ได้รับจากประเทศปลายทาง 

ไม่พบข้อมูลท่ีสนับสนุนในชุมชนท้องถิ่น      



๑๑๗ 

 

เป้าหมายที่ ๑๐ 
งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่น 

ที่สนับสนุนตัวชีว้ดั 

สถานะการด าเนินงาน 
ในพื้นที ่ โครงการของ อปท./ ทุนทาง

สังคม/ แหล่งเรียนรู้ที่ด าเนินการ ด าเนิน 
การ
แล้ว 

มีแผน
ด าเนิน
การ 

ยังไม่
ด าเนิน
การ 

หากไม่ด าเนินการ 
ระบุเหตุผล 

ตัวชี้วัด ๑๐.๗.๒ ประเทศที่น านโยบายการ 
จัดการการอพยพที่ดี 

ไม่พบข้อมูลท่ีสนับสนุนในชุมชนท้องถิ่น      

เป้าประสงค์ที่ ๑๐.a.๑ ด าเนินการตามหลักการปฏิบัติที่เป็นพิเศษและแตกต่างส าหรับประเทศก าลังพัฒนา
เฉพาะอย่างยิ่งประเทศพัฒนาน้อยที่สุด โดยเป็นไปตามความตกลงองค์การการค้าโลก 

     

ตัวชี้วัด ๑๐.a.๑ ส่วนแบ่งของรายการสินค้า
ที่ต้องเสียภาษีการน าเข้าจากประเทศด้อย
พัฒนา และประเทศก าลังพัฒนาที่ไม่มีข้อ
กีดกันทางภาษีอากร (zero-tariff) 
 

ไม่พบข้อมูลท่ีสนับสนุนในชุมชนท้องถิ่น      

เป้าประสงค์ที่ ๑๐.b สนับสนุนการให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการและการไหลของเงิน
ซึ่งรวมถึงการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศไปยังรัฐที่มีความจ าเป็นมากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศ
ก าลังพัฒนาน้อยที่สุดประเทศในแอฟริกา รัฐก าลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก และประเทศก าลังพัฒนาที่
ไม่มีทางออกสู่ทะเลโดยให้เป็นไปตามแผนและแผนงานของประเทศเหล่านั้น 

     

ตั วชี้ วั ด  ๑๐ .b.๑  การด า เนินการด้าน
ทรัพยากรเพื่อการพัฒนา จ าแนกตาม
ประเทศที่ได้รับความช่วยเหลือ และประเทศ
ผู้ ให้การช่วยเหลือ และประเภทของการ
ด าเนินการ (เช่น การช่วยเหลือด้านการ
พัฒนาอย่างเป็นทางการ (ODA) การลงทุน
ทางตรงของต่างประเทศ (FDI) และอื่นๆ) 

ไม่พบข้อมูลท่ีสนับสนุนในชุมชนท้องถิ่น      

เป้าประสงค์ที่ ๑๐.cลดค่าใช้จ่ายในการท าธุรกรรมของการส่งเงินกลับประเทศของผู้อพยพ(migrant 
remittance) ให้ต่ ากว่าร้อยละ ๓และยุติการช าระเงินระหว่างประเทศ (remittance corridors) ที่มี
ค่าใช้จ่ายสูงกว่าร้อยละ ๕ ภายในปี ๒๕๗๓ 

     



๑๑๘ 

 

เป้าหมายที่ ๑๐ 
งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่น 

ที่สนับสนุนตัวชีว้ดั 

สถานะการด าเนินงาน 
ในพื้นที ่ โครงการของ อปท./ ทุนทาง

สังคม/ แหล่งเรียนรู้ที่ด าเนินการ ด าเนิน 
การ
แล้ว 

มีแผน
ด าเนิน
การ 

ยังไม่
ด าเนิน
การ 

หากไม่ด าเนินการ 
ระบุเหตุผล 

ตัวชี้วัด ๑๐.c.๑ ค่าใช้จ่ายการส่งเงินกลับ
ประเทศคิดเป็นร้อยละของจ านวนเงินรวมที่
ส่งกลับ 

ไม่พบข้อมูลท่ีสนับสนุนในชุมชนท้องถิ่น      

 

 

  



๑๑๙ 

 

ตารางปฏิบัติการที่ ๑.๑๑ วิเคราะห์เป้าหมายที่ ๑๑ : ท าให้เมือง และการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัยความต้านทาน และยืดหยุ่นต่อการ
เปลี่ยนแปลงอย่างครอบคลุม และยั่งยืน 
ประกอบด้วย  ๑๐ เป้าประสงค์ ๑๕ ตัวชี้วัด 
ค าชี้แจง : ให้ตรวจสอบงานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นที่สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  แล้วเติมเครื่องหมาย  ในช่องสถานะการด าเนินงาน

ในพ้ืนที่ พร้อมระบุทุนทางสังคม หรือ แหล่งเรียนรู้ที่ด าเนินงานและกิจกรรมนั้นๆ 
 

 

เป้าหมายที่ ๑๑ 

 

งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นท่ีสนับสนุน
ตัวชี้วัด 

สถานะการด าเนินงานในพื้นที ่

โครงการของ อปท./ ทุนทาง
สังคม/ แหล่งเรียนรู้ที่ด าเนินการ 

ด าเนิน
การ
แล้ว 

มีแผน
ด าเนิน
การ 

ยังไม่
ด าเนิน 

การ 

หากไม่ด าเนินการ 

ระบุเหตุผล 

เป้าประสงค์ที่ ๑๑.๑ สร้างหลักประกันว่าจะมีการเข้าถึงที่อยู่อาศัยและการบริการ
พื้นฐานที่พอเพียงปลอดภัย และในราคาที่สามารถจ่ายได้ และยกระดับชุมชนแออัด 
ภายในปี ๒๕๗๓ 

     

ตัวชี้วัด ๑๑.๑.๑ สัดส่วนของ
ประชากรในเขตเมืองที่อาศัย
อยู่ในชมุชนแออัด ที่อยูอ่าศัย
นอกระบบ หรือไม่เหมาะสม 

๕๗๘) สนับสนุนการจดัท าแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย
ร่วมกบัชุมชน เครอืข่าย หรือหนว่ยงานต่างๆ
โดยร่วมกัน ส ารวจขอ้มูลวางแผนปรบัปรุง
โครงสร้างที่อยู่อาศัย 

     

๕๗๙) สนับสนุนให้ผู้ท่ีบุกรุกพืน้ที่สาธารณะ มี
การจัดการที่อยูอ่าศัยที่ถูกต้อง มั่นคง ตามหลัก
กฎหมาย 

     

๕๘๐) จัดท าผังการใช้ประโยชน์จากท่ีดนิ
สาธารณะในพื้นท่ี เชน่ ที่อยู่อาศัยคนจน ท่ีอยู่
อาศัยคนที่อยู่ในชุมชนแออัด การอนรุักษ์ชมุชน
ดั้งเดมิ เปน็ต้น 

     



๑๒๐ 

 

 

เป้าหมายที่ ๑๑ 

 

งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นท่ีสนับสนุน
ตัวชี้วัด 

สถานะการด าเนินงานในพื้นที ่

โครงการของ อปท./ ทุนทาง
สังคม/ แหล่งเรียนรู้ที่ด าเนินการ 

ด าเนิน
การ
แล้ว 

มีแผน
ด าเนิน
การ 

ยังไม่
ด าเนิน 

การ 

หากไม่ด าเนินการ 

ระบุเหตุผล 

๕๘๑) สนับสนุนงาน กิจกรรมที่แก้ไขปญัหาชุมชน
แออัดอย่างมีส่วนร่วม เพื่อปรบัสภาพแวดล้อม 
และสร้างความมั่นคงในที่อยู่อาศัย 

     

เป้าประสงค์ที่ ๑๑.๒ จัดให้มีการเข้าถึงระบบคมนาคมขนส่งที่ยั่งยืน เข้าถึงได้ 
ปลอดภัย ในราคาที่สามารถจ่ายได้ ส าหรับทุกคน พัฒนาความปลอดภัยทางถนน 
โดยการขยายการขนส่งสาธารณะ และค านึงเป็นพิเศษถึงกลุ่มคนที่อยู่ในสถานการณ์
ที่เปราะบาง ผู้หญิง เด็ก ผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย และผู้สูงอายุ ภายในปี ๒๕๗๓ 

     

ตัวชี้วัด ๑๑.๒.๑ สัดส่วนของ
ประชากรทีเ่ข้าถึงการขนส่ง
สาธารณะได้อย่างสะดวก 
จ าแนกตามกลุ่มอายุ เพศ 
และบุคคลทีม่ีความบกพรอ่ง
ทางร่างกาย 

๕๘๒) สนับสนุนการจดัรถรบั-ส่งกลุม่ผู้สูงอายุ 
ผู้ป่วย คนพิการ เด็ก เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมชุมชน 
หรือไปตรวจรักษา 

     

๕๘๓) สนับสนุนให้ครวัเรอืนได้รบัการอ านวย
สะดวก และเข้าถึง สาธารณปูโภคขั้นพื้นฐาน 
ได้แก่ ถนน สะพาน ทางเท้า ระบบไฟฟ้า 
ชลประทาน ประปา เปน็ต้น 

     

๕๘๔) สนับสนุนการซ่อมบ ารงุประปาหมูบ่้าน 
แหล่งน้ าธรรมชาติ เพื่อใหเ้พียงพอในการ
อุปโภค บริโภค  

     

๕๘๕) สนับสนุนให้มีการปรับปรุงพืน้ที่สาธารณะ
ที่เอื้อต่อทุกกลุ่มวัย เช่น การท าทางลาด เพิ่ม
ราวจับในหอ้งน้ า ปรับโถส้วมเปน็นั่งราบ ปรบั
ความชันบองบันได ในวัด ส านักงานของอปท. 
หน่วยบริการสุขภาพ ลานกิจกรรม 
สวนสาธารณะ เป็นตน้ 

     



๑๒๑ 

 

 

เป้าหมายที่ ๑๑ 

 

งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นท่ีสนับสนุน
ตัวชี้วัด 

สถานะการด าเนินงานในพื้นที ่

โครงการของ อปท./ ทุนทาง
สังคม/ แหล่งเรียนรู้ที่ด าเนินการ 

ด าเนิน
การ
แล้ว 

มีแผน
ด าเนิน
การ 

ยังไม่
ด าเนิน 

การ 

หากไม่ด าเนินการ 

ระบุเหตุผล 

 ๕๘๖) จัดท าทางเดินเท้า ที่รอรถโดยสาร ที่ไม่มี
สิ่งกีดขวาง เช่นป้ายโฆษณา ถังขยะ เป็นตน้ 

     

เป้าประสงค์ที่ ๑๑.๓ ยกระดับการพัฒนาเมืองและขีดความสามารถให้ครอบคลุมและ
ยั่งยืน เพื่อการวางแผนและการบริหารจัดการการต้ังถิ่นฐานของมนุษย์อย่างมีส่วน
ร่วม บูรณาการและยั่งยืนในทุกประเทศ ภายในปี ๒๕๗๓ 

     

ตัวชี้วัด ๑๑.๓.๑ สัดส่วน
อัตราการใช้ท่ีดินต่ออัตราการ
เปลี่ยนแปลงประชากร 

๕๘๗) จัดท าผังเมืองรวม หรือก าหนดแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน ๔ ป ีเพื่อการใชป้ระโยชน์จากท่ีดินอย่าง
มีส่วนร่วม เชน่ พ้ืนที่รกร้าง พ้ืนที่สาธารณะ
(ราชพัสด)ุ พื้นท่ีของสาธารณะที่ต้ังหน่วยงาน
รัฐเดมิ เป็นต้น 

     

๕๘๘) จัดท าแผนพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้น
พื้นฐานใหเ้ข้าถึงครอบคลุมที่ดนิที่ใช้ประโยชน์ 
เช่น ท่ีดินท าเกษตรกรรม ท านา ท าสวน เป็นต้น 

     

๕๘๙) สนับสนุนแปลน หรือรับรองแปลนที่ได้
มาตรฐานในการก่อสร้างบ้านในเขตรับผิดชอบ 
เช่น แปลนบ้านมั่นคง บ้านการเคหะ เป็นต้น 

     

๕๙๐) สนับสนุนการจดัท าระบบการใชท้ี่ดินแบบมี
ส่วนร่วม เช่น การมีคณะกรรมการเมือง การท า
ระบบข้อมลูท่ีดินในเขตผังเมือง เป็นตน้ 

     

ตัวชี้วัด ๑๑.๓.๒ รอ้ยละของ
เมืองทีม่ีโครงสร้างจากการมี

๕๙๑) สนับสนุนให้มีการก าหนดพื้นทีส่าธารณะ 
ให้เป็นที่อยู่อาศัยส าหรบัคนจน ผู้มีรายไดน้้อย 
ผู้ท่ีไร้ที่อยู่อาศัย เป็นต้น 

     



๑๒๒ 

 

 

เป้าหมายที่ ๑๑ 

 

งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นท่ีสนับสนุน
ตัวชี้วัด 

สถานะการด าเนินงานในพื้นที ่

โครงการของ อปท./ ทุนทาง
สังคม/ แหล่งเรียนรู้ที่ด าเนินการ 

ด าเนิน
การ
แล้ว 

มีแผน
ด าเนิน
การ 

ยังไม่
ด าเนิน 

การ 

หากไม่ด าเนินการ 

ระบุเหตุผล 

ส่วนร่วมโดยตรงของภาค
ประชาสังคมในการวางแผน
และการจัดการซึ่งด าเนินการ
เป็นประจ า และเปน็
ประชาธปิไตย 

๕๙๒) สนับสนุนการด าเนนิงาน กิจกรรม เพื่อ
กลุ่มผู้มีรายได้น้อย ท่ีไม่มีที่อยู่อาศัย โดยชุมชน 
เช่น การรวมกลุ่มออมเงิน การค้นหาพ้ืนที่สร้าง
ที่อยู่อาศัยแบบมสี่วนร่วม เป็นต้น 

     

๕๙๓) สนับสนุน ความร่วมมือของกลุม่แกนน า
ภาคประชาชน องค์กรชุมชน หนว่ยงาน ในการ
จัดการท่ีดินเพือ่ที่ท ากินส าหรับ ผู้มีรายได้นอ้ย 
คนยากจน เชน่ คณะกรรมการจัดการท่ีดิน 
ธนาคารท่ีดิน เป็นต้น  

     

๕๙๔) สนับสนุนการจดัท าโฉนดชมุชน ส าหรับผู้ท่ี
ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ไมม่ีที่ดินท ากิน ไม่มีที่อยู่
อาศัย  

     

เป้าประสงค์ที่  ๑๑.๔ เสริมความพยายามที่จะปกป้องและคุ้มครองมรดกทาง
วัฒนธรรมและทางธรรมชาติของโลก 

     

ตัวชี้วัด ๑๑.๔.๑ การใช้จ่าย
รวม (ภาครัฐและภาคเอกชน) 
ต่อหัวส าหรบัการใช้จ่ายใน
เรื่องการสงวน การป้องกัน 
และการอนรุักษ์วฒันธรรม
และมรดกทางธรรมชาติ 

๕๙๕) สนับสนุนกิจกรรมสง่เสริมเยาวชนใหม้ี
โอกาส เรียนรู้คน้คว้า รวบรวม ประวัติศาสตร์
ของชุมชน บุญประเพณี วัฒนธรรม ภมูิปัญญา 
ของท้องถ่ิน  

     

๕๙๖) ส่งเสรมิกิจกรรมอนุรักษ์ ฟื้นฟู รักษาและ
สืบสานประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปญัญา
ท้องถ่ินอย่างต่อเนื่อง  

     



๑๒๓ 

 

 

เป้าหมายที่ ๑๑ 

 

งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นท่ีสนับสนุน
ตัวชี้วัด 

สถานะการด าเนินงานในพื้นที ่

โครงการของ อปท./ ทุนทาง
สังคม/ แหล่งเรียนรู้ที่ด าเนินการ 

ด าเนิน
การ
แล้ว 

มีแผน
ด าเนิน
การ 

ยังไม่
ด าเนิน 

การ 

หากไม่ด าเนินการ 

ระบุเหตุผล 

จ าแนกตามประเภทมรดก 
(ทางวัฒนธรรม ทาง
ธรรมชาติ ผสมผสาน การ
ก าหนดโดยศูนยม์รดกโลก) 
ระดับของรฐับาล (ประเทศ 
ภูมิภาค และท้องถิ่น/
เทศบาล) ประเภทการใช้จ่าย 
(ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน/
ค่าใช้จ่ายในการลงทุน) และ
ประเภทการระดมเงนิทุนจาก
ภาคเอกชน (การบริจาคโดย
สมัครใจ ภาคเอกชนที่ไมห่วัง
ผลก าไร และผู้สนับสนุน) 

๕๙๗) การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายอนุรักษ์
ทรัพยากร ธรรมชาติ ในพื้นที่ หรือร่วมเป็น
เครือข่ายกับพื้นท่ีอื่นๆ 

     

๕๙๘) สนับสนุนการสร้างแหล่งเรียนรูต้้นแบบ ใน
การป้องกนั ฟื้นฟู อนุรักษ์ และใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ดิน น้ า ป่า ชายฝั่ง 
พื้นท่ีชุ่มน้ า อย่างมปีระสิทธิภาพ เป็นต้น 

     

๕๙๙) สนับสนุนกลุม่ องค์กรในชุมชน ในการจัด
กิจกรรมเพื่อ ฟื้นฟู อนุรักษ์ และใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมปีระสิทธิภาพ เช่น 
วังปลา บวชป่าชุมชน เป็นต้น 

     

๖๐๐) พัฒนาอาสาสมัครอนุรักษ์ ฟื้นฟู และ ใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 

     

เป้าประสงค์ที่ ๑๑.๕ ลดจ านวนการตายและจ านวนคนที่ได้รับผลกระทบและลดการ
สูญเสียโดยตรงทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของโลกท่ี
เกิดจากภัยพิบัติ ซึ่งรวมถึงภัยพิบัติที่เกี่ยวกับน้ า โดยมุ่งเป้าปกป้องคนจนและคนที่
อยู่ในสถานการณ์ที่เปราะบาง ภายในปี ๒๕๗๓ 

     

ตัวชี้วัด ๑๑.๕.๑ การสญูเสีย
ทางเศรษฐกจิอันเนื่องมาจาก
ภัยพิบัติโดยตรง ต่อ GDP 

๖๐๑) จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ป ีสนับสนุน
การพัฒนาระบบเฝ้าระวังภัยพบิติัในพื้นที่ 
ครอบคลุม ๓ ระยะได้แก่ระยะกอ่นเกิดภัยพิบัติ 
ระยะเกิดภัยพิบัติ และระยะฟื้นฟูหลังภัยพบิัติ 

     



๑๒๔ 

 

 

เป้าหมายที่ ๑๑ 

 

งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นท่ีสนับสนุน
ตัวชี้วัด 

สถานะการด าเนินงานในพื้นที ่

โครงการของ อปท./ ทุนทาง
สังคม/ แหล่งเรียนรู้ที่ด าเนินการ 

ด าเนิน
การ
แล้ว 

มีแผน
ด าเนิน
การ 

ยังไม่
ด าเนิน 

การ 

หากไม่ด าเนินการ 

ระบุเหตุผล 

รวมทั้งความเสยีหายท่ีเกดิ
กับโครงสร้างพื้นฐาน และ
ขัดขวางการบริการขัน้พื้นฐาน
ที่ส าคัญอื่นๆ อนัเนื่องมาจาก
ภัยพิบัติ 

๖๐๒) จัดท าข้อมูลพื้นท่ีเสี่ยงและกลุม่คนที่เสี่ยง
ต่อการได้รบัผลกระทบจากภัยพิบัติ และต้อง
เฝ้าระวัง 

     

๖๐๓) ส่งเสรมิใหชุ้มชนมีการจัดเตรียมทรัพยากร
ที่จ าเป็นต่อผู้ท่ีอยู่อาศัยเชน่ เรอืยาง วัสดุ
ก่อสร้าง รถบรรทุก อาหารแหง้ ข้าวสาร เป็น
ต้น 

     

๖๐๔) สนับสนุนการฝึกอบรมอาสาสมคัร เพื่อ
การเฝ้าระวงั ช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย ขนย้าย
ทรัพย์ถูกวิธี ระงับเหตุ ที่เกี่ยวขอ้งกับภยัพิบัติ 
ในพื้นที ่

     

๖๐๕) สนับสนุนกลุม่ องค์กรในชุมชน จัดท า
แผนการเฝ้าระวังพื้นที่เกษตรกรรม ท่ีไดร้ับ
ผลกระทบจากภัยพบิัติ และให้การช่วยเหลือ 
เยียวยา 

     

ตัวชี้วัด ๑๑.๕.๒ การสญูเสีย
ทางเศรษฐกจิอันเนื่องมาจาก
ภัยพิบัติโดยตรง ต่อ GDP 
รวมทั้งความเสยีหายท่ีเกดิ
กับโครงสร้างพื้นฐานและ
ขัดขวางการบริการขัน้พื้นฐาน

๖๐๖) สนับสนุนให้องค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น กลุ่ม
เกษตรกรท านา ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ทางการเกษตร จัดท าโครงการปรบัฤดูกาลผลิต
เพื่อลดความเสยีหายจากภยัพิบัติ 

     

๖๐๗) ส่งเสรมิใหม้ีการระดมแรงกลุ่มอาสาสมัคร 
คนในชมุชน ช่วยเก็บเกี่ยวผลผลิต ขนย้าย
ผลผลิต ไว้ในที่เหมาะสม เพื่อลดความเสียหาย
จากภัยพิบัติที่เกิดจากน้ า 

     



๑๒๕ 

 

 

เป้าหมายที่ ๑๑ 

 

งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นท่ีสนับสนุน
ตัวชี้วัด 

สถานะการด าเนินงานในพื้นที ่

โครงการของ อปท./ ทุนทาง
สังคม/ แหล่งเรียนรู้ที่ด าเนินการ 

ด าเนิน
การ
แล้ว 

มีแผน
ด าเนิน
การ 

ยังไม่
ด าเนิน 

การ 

หากไม่ด าเนินการ 

ระบุเหตุผล 

ที่ส าคัญอื่นๆ อนัเนื่องมาจาก
ภัยพิบัติ 

๖๐๘) สนับสนุนการขดุลอกคลองส่งน้ า ก าจัด
ผักตบชวาเพื่อให้การระบายน้ าเป็นไปได้สะดวก 
ลดความเสียหายจากการท่วมขงัเปน็เวลานาน 
ลดความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตร 

     

๖๐๙) สนับสนุนการขดุลอกคลอง ห้วยส่งน้ า 
ตามพื้นท่ีเกษตรกรรม เพื่อให้ทุกพื้นท่ีทางการ
เกษตรเข้าถึงน้ า และลดการสญูเสียผลผลิต
จากน้ า 

     

เป้าประสงค์ที่ ๑๑.๖ ลดผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมต่อหัวประชากรในเขตเมือง 
รวมถึงการให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อคุณภาพอากาศ และการจัดการของเสียของ
เทศบาล และการจัดการของเสียอื่นๆ ภายในปี ๒๕๗๓ 

     

ตัวชี้วัด ๑๑.๖.๑ รอ้ยละของ
ขยะในเขตเมืองที่มีการจัดเก็บ
เป็นประจ า และเพียงพอท่ีจะ
ปล่อยของเสยีขั้นสดุท้ายซึ่ง
เกิดจากของเสียทั้งหมดทีเ่กิด
จากเมืองนั้น 

๖๑๐) สนับสนุนให้กลุ่ม องค์กรชมุชน ภาค
ประชาชน หน่วยงาน ร่วมก าหนดมาตรการ
เกี่ยวกับการลดปรมิาณขยะในชมุชน เช่น 
หน่วยงานปลอดกลอ่งโฟม ลดการใช้
ถุงพลาสติกในตลาด งดถังขยะพลาสติก เป็น
ต้น  

     

๖๑๑) ผลักดันใหม้ีการก าหนดกฎ  กติการ 
ข้อตกลง ในการจัดการขยะ ในระดับครัวเรือน
และชุมชน เชน่ ก าหนดวันทิ้งขยะในแต่ละ
ประเภท การรับขยะครวัเรอืนตามสีถุงขยะ เปน็
ต้น 

     



๑๒๖ 

 

 

เป้าหมายที่ ๑๑ 

 

งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นท่ีสนับสนุน
ตัวชี้วัด 

สถานะการด าเนินงานในพื้นที ่

โครงการของ อปท./ ทุนทาง
สังคม/ แหล่งเรียนรู้ที่ด าเนินการ 

ด าเนิน
การ
แล้ว 

มีแผน
ด าเนิน
การ 

ยังไม่
ด าเนิน 

การ 

หากไม่ด าเนินการ 

ระบุเหตุผล 

๖๑๒) สนับสนุนการพฒันาชุมชนต้นแบบปลอด
ขยะ 

     

๖๑๓) สนับสนุนให้มีการจัดตั้งกองทุนเพื่อการ
จัดการขยะในชมุชน 

     

๖๑๔) สนับสนุนให้มีการฝึกอบรม แกนน าใน
ครัวเรือน ผู้น าชมุชน เยาวชนในการแปรรูป รี
ไซเคิล จัดการขยะ ในชมุชน  

     

๖๑๕) ส่งเสรมิครวัเรอืน มีกิจกรรมคัดแยกขยะ  
ใช้ซ้ า รีไซดเ์คิล 

     

๖๑๖) ส่งเสรมิใหค้รัวเรอืนมีการจัดการขยะของ
ครัวเรือน เช่น ปุ๋ยหมักชีวภาพ ปุ๋ยไสเ้ดือนดิน 
การท าขยะเปน็ของใช้ เปน็ต้น 

     

๖๑๗) ส่งเสรมิใหห้นว่ยงานมีการจัดการขยะอย่าง
ถูกต้อง เช่น การฝังกลบ แยกขยะพิษ แปรรปู
สร้างพลังงาน เป็นต้น 

     

๖๑๘) สนับสนุนการพฒันาอาสาสมคัรจัดการ
ขยะในสถานท่ีสาธารณะ เช่น โรงเรียน วัด ป่า 
ถนน เปน็ต้น 

     

๖๑๙) สนับสนุนการจดักิจกรรมรณรงค์เพื่อ
ส่งเสรมิการจัดการขยะของชมุชน เช่น คัดแยก
ขยะ รณรงค์การใช้ถุงผ้า และการน ากลับมาใช้
ใหม่ เป็นต้น 

     



๑๒๗ 

 

 

เป้าหมายที่ ๑๑ 

 

งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นท่ีสนับสนุน
ตัวชี้วัด 

สถานะการด าเนินงานในพื้นที ่

โครงการของ อปท./ ทุนทาง
สังคม/ แหล่งเรียนรู้ที่ด าเนินการ 

ด าเนิน
การ
แล้ว 

มีแผน
ด าเนิน
การ 

ยังไม่
ด าเนิน 

การ 

หากไม่ด าเนินการ 

ระบุเหตุผล 

ตัวชี้วัด ๑๑.๖.๒ ระดบั
ค่าเฉลี่ยทั้งปีของฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก (เช่น PM๒.๕ และ 
PM๑๐) ในเขตเมอืง (ถ่วง
น้ าหนักกบัประชากร) 

๖๒๐) จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปีทีเ่กี่ยวข้อง
กับการเฝ้าระวังคุณภาพอากาศ เช่น ปรมิาณ
ฝุ่นละออง ปรมิาณหมอกควัน เป็นต้น 

     

๖๒๑) จัดท าข้อตกลงบริเวณพื้นที่ท าก่อสร้าง 
ได้แก่ การก่อสร้างอาคารและถนน โดยใช้ผ้าใบ
หรือวัสดุคลมุรถให้มิดชดิและท าความสะอาด
ล้อรถบรรทุก จ ากัดเขตก่อสร้างให้ชัดเจนพรอ้ม
ทั้งมีวัสดุคลมุหรือกัน้บริเวณกอ่สร้างให้
เรียบร้อย เปน็ต้น 

     

๖๒๒) ส่งเสรมิการรณรงค์ปรับเปลีย่นพฤติกรรม
ของประชาชนผู้เป็นเจ้าของและขับขี่ยานพาหนะ  
ให้มีการเอาใจใส่ดูแลรักษาและปรบัแต่ง
เครื่องยนต์ให้อยูใ่นสภาพดี 

     

๖๒๓) สนับสนุนให้มีการจัดการพ้ืนที่ท่ีมีฝุ่น
ละอองจ านวนมาก หรือเขตก่อสร้าง ก าหนดให้
มีการฉีดพรมน้ า อย่างน้อย ๒ ครั้งต่อวัน(เช้า-
บ่าย)หรอืช่วงฤดูแล้ง หรอืไมม่ฝีนตก 

     

๖๒๔) สนับสนุนให้มีการจัดการพ้ืนที่ท่ีมีหมอก
ควัน จ านวนมาก มีการฉีดพน่ฝอยละอองน้ า 
เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในหมอก
ควัน 

     

๖๒๕) สนับสนุนการรณรงค์ให้คนในชมุชนใส่
หน้ากากปอ้งกันฝุ่น หมอกควนั 

     



๑๒๘ 

 

 

เป้าหมายที่ ๑๑ 

 

งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นท่ีสนับสนุน
ตัวชี้วัด 

สถานะการด าเนินงานในพื้นที ่

โครงการของ อปท./ ทุนทาง
สังคม/ แหล่งเรียนรู้ที่ด าเนินการ 

ด าเนิน
การ
แล้ว 

มีแผน
ด าเนิน
การ 

ยังไม่
ด าเนิน 

การ 

หากไม่ด าเนินการ 

ระบุเหตุผล 

๖๒๖) สนับสนุนการฝึกอบรมอาสาสมคัรเพื่อการ
เฝ้าระวัง ป้องกนั และสู้ไฟป่า 

     

๖๒๗) สนับสนุนการฝึกอบรมอาสาสมคัรด้าน
สุขภาพ แกนน าในชมุชน ในการป้องกนัฝุ่น
ละออง หมอกควนั ท่ีกระทบกบัสุขภาพ 

     

๖๒๘) สนับสนุนการรณรงค์ให้ผู้ท่ีท าเกษตรกรรม
ไม่เผา เศษวสัดุทางการเกษตร เพื่อลดปัญหา
ฝุ่นละอองจากหมอกควัน 

     

๖๒๙) จัดท าข้อมูลพื้นท่ีเสี่ยงต่อการเกดิปัญหา
ฝุ่นละอองเชน่พื้นที่ก่อสร้างขนาดใหญ่ พื้นท่ีที่มี
การจราจรแออัด เป็นต้น พ้ืนทีท่ี่เป็นต้นเหตุ
ปัญหาหมอกควนัเช่น พ้ืนที่ท่ีเสีย่งต่อการเกิด
ไฟป่า เผาพื้นท่ีท าเกษตร เป็นตน้ 

     

เป้าประสงค์ที่ ๑๑.๗ จัดให้มีการเข้าถึงพื้นที่สาธารณะสีเขียว ที่ปลอดภัยครอบคลุม
และเข้าถึงได้ โดยถ้วนหน้า โดยเฉพาะผู้หญิง เด็ก คนชรา และผู้มีความบกพร่องทาง
ร่างกาย ภายในปี ๒๕๗๓ 

     

ตัวชี้วัด ๑๑.๗.๑ สว่นแบ่ง
เฉลี่ยของพื้นท่ีเมอืงที่ถูก
สร้างขึ้นให้เป็นสถานท่ีที่ใช้
ประโยชน์สาธารณะส าหรบั
ทุกคน จ าแนกตาม อายุ เพศ 

๖๓๐) สนับสนุนการก าหนด กติกา ข้อตกลงของ
ชุมชนในการก าหนดพื้นที่สีเขยีว เช่น ป่าชุมชน 
การอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่  การเพิ่มจ านวนต้นไม้
หรือพืน้ที่สีเขียว 

     

๖๓๑) ส่งเสรมิการรณรงค์ใหค้วามรู้ คนในพื้นท่ี
ในการดูแลรักษาพ้ืนที่สเีขียว เชน่ ประโยชน์การ
มีต้นไม้ รม่เงา ซบัน้ า แหล่งอาหาร เป็นต้น 

     



๑๒๙ 

 

 

เป้าหมายที่ ๑๑ 

 

งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นท่ีสนับสนุน
ตัวชี้วัด 

สถานะการด าเนินงานในพื้นที ่

โครงการของ อปท./ ทุนทาง
สังคม/ แหล่งเรียนรู้ที่ด าเนินการ 

ด าเนิน
การ
แล้ว 

มีแผน
ด าเนิน
การ 

ยังไม่
ด าเนิน 

การ 

หากไม่ด าเนินการ 

ระบุเหตุผล 

และบุคคลทีม่ีความบกพรอ่ง
ทางร่างกาย 

๖๓๒) ส่งเสรมิการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พื้นท่ีสีเขียวใน
พื้นท่ี เช่น ป่าชุมชน ป่าอนุรักษ์ สวนสาธารณะ 
เป็นตน้ 

     

ตัวชี้วัด ๑๑.๗.๒ สัดส่วนของ
ผู้ท่ีตกเป็นเหยือ่ของการ
คุกคามทางร่างกาย หรือเพศ 
จ าแนกตาม เพศ อายุ 
สถานภาพความพิการ และ
สถานที่เกิดเหตุ ในช่วง ๑๒ 
เดือนที่ผ่านมา 

๖๓๓) สนับสนุนการด าเนนิงานของอาสาสมัครใน
ชุมชน โดยการจัดเวรส ารวจ เฝา้ระวัง ในพื้นที่
เสี่ยงต่อการเกิดภยัคุกคาม เชน่สวนสาธารณะ 
ทุ่งนา ป่ารก เขตรอยต่อหมู่บ้าน เปน็ต้น  

     

๖๓๔) จัดท าข้อมูลพื้นท่ีเสี่ยงต่อการเกดิภัย
คุกคาม ต่อเด็ก สตรี คนพิการ ผู้สูงอายุ เช่น 
การท าร้ายร่างกาย การคุกคาม อนาจารทาง
เพศ เป็นต้น 

     

๖๓๕) สนับสนุนให้แกนน าภาคประชาชน 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กลุ่มอาสาสมัคร ร่วมกัน
จัดท าแนวทางคุ้มครอง เด็ก และสตรีที่ถูกล่วง
ละเมิด ในชุมชน  

     

๖๓๖) สนับสนุนให้ หนว่ยงานทางการศึกษา เช่น 
กศน. โรงเรยีน โรงปรยิัติธรรม ในพื้นที่จัดท า
โครงการท่ีให้โอกาสทางการศึกษา การ
ด ารงชีวิตส าหรับเด็ก เร่ร่อน เดก็ไร้สัญชาติ เปน็
ต้น 

     

๖๓๗) สนับสนุนให้จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้
ปลอดภัยจากความเสี่ยงด้านอาชญากรรม การ
กระท ารุนแรง ในพื้นที่สาธาณณะ เช่น การเพิม่

     



๑๓๐ 

 

 

เป้าหมายที่ ๑๑ 

 

งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นท่ีสนับสนุน
ตัวชี้วัด 

สถานะการด าเนินงานในพื้นที ่

โครงการของ อปท./ ทุนทาง
สังคม/ แหล่งเรียนรู้ที่ด าเนินการ 

ด าเนิน
การ
แล้ว 

มีแผน
ด าเนิน
การ 

ยังไม่
ด าเนิน 

การ 

หากไม่ด าเนินการ 

ระบุเหตุผล 

ไฟส่องสว่างบริเวณสวนสาธารณะ ถนนหลัก 
ถนนเชื่อมระหว่างหมูบ่้าน เป็นต้น 

๖๓๘) สนับสนุนการฝึกอบรมอาสาสมคัรในชมุชน 
ที่สามารถเฝ้าระวัง ประเมนิเหตุความรุนแรง 
ป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทักษะการ
ไกล่เกลี่ย ให้ค าปรึกษาด้านกฎหมาย ในชมุชน 

     

เป้าประสงค์ที่ ๑๑.๘ สนับสุนนการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ในทางกระบวนระหว่างพ้ืนที่เมือง รอบเมือง และชนบท โดยการเสริมความแข็งแกร่ง
ของการวางแผนการพัฒนาในระดับชาติและระดับภูมิภาค 

     

ตัวชี้วัด ๑๑.a.๑ สัดส่วน
ประชากรอาศัยในเมืองที่น า
แผนการพัฒนาเมืองและ
ภูมิภาคไปบรูณาการกบัการ
คาดประมาณประชากรและ
ความต้องการทรัพยากร 
จ าแนกตามขนาดของเมอืง 

๖๓๙) สนับสนุนพัฒนา ซ่อมบ ารุง โครงสร้าง
พื้นฐาน เช่น ถนน ระบบสาธารณูปโภค 
น้ าประปา ไฟฟ้า ถนน เป็นตน้ 

     

๖๔๐) สนับสนุนให้มบีริการรบั-ส่ง ผู้สงูอายุ คน
พิการเข้าร่วมกจิกรรม ไปตรวจสุขภาพ เป็นต้น 

     

๖๔๑) สนับสนุน หน่วยกู้ชีพ กู้ภัย อาสาสมัคร 
จัดระบบเฝ้าระวังฉุกเฉินส าหรบัผู้สูงอายุ คน
พิการ เช่น สัญญาณอจัฉริยะของหน่วยกู้ชีพ  
ธงสีแจ้งเหตุ เปน็ต้น 

     

๖๔๒) สนับสนุนกลุม่ทางสังคม องค์กรชุมชน ให้
ด าเนินงาน กิจกรรมระดบัเครือข่าย และสร้าง
ผลกระทบต่อประชากรในพื้นที่ เช่น กลุ่มจัดการ
น้ าระดบัอ าเภอ กลุ่มรักษ์สายน้ า  กลุ่มฌาปณ
กิจระดับอ าเภอ กลุ่มสภาวฒันธรรม เป็นต้น 

     



๑๓๑ 

 

 

เป้าหมายที่ ๑๑ 

 

งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นท่ีสนับสนุน
ตัวชี้วัด 

สถานะการด าเนินงานในพื้นที ่

โครงการของ อปท./ ทุนทาง
สังคม/ แหล่งเรียนรู้ที่ด าเนินการ 

ด าเนิน
การ
แล้ว 

มีแผน
ด าเนิน
การ 

ยังไม่
ด าเนิน 

การ 

หากไม่ด าเนินการ 

ระบุเหตุผล 

๖๔๓) สนับสนุนกลุม่อาชีพ ใหม้ีการแลกเปลีย่น
ประสบการณ์ ถ่ายทอดความรู้ขา้มหมูบ่้าน ข้าม
ต าบล จนเกิดบรรจุภัณฑ์แบบใหม่ เทคโนโลยี
ใหม่ที่เสริมคุณภาพให้ผลิตภัณฑ์ 

     

เป้าประสงค์ที่ ๑๑.๙ ภายในปี ๒๕๖๓ เพิ่มจ านวนเมืองและกระบวนการตั้งถ่ินฐานของ
มนุษย์ที่เลือกใช้และด าเนินการตามนโยบายและแผนที่บูรณาการ เพื่อน าไปสู่ความ
ครอบคลุม ความมีประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร การลดผลกระทบและปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีภูมิต้านทานต่อภัยพิบัติ และให้พัฒนาและ
ด าเนินการตามการบริหารความเสี่ยงจากภัยพิบัติแบบองค์รวมในทุกระดับ ให้เป็นไป
ตามกรอบการด าเนินงานเซนไดเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ  พ.ศ.๒๕๕๘-
๒๕๗๓ 

     

ตัวชี้วัด ๑๑.b.๑ สัดส่วนของ
เมืองทีม่ีกลยุทธ์ลดความ
เสี่ยง และการฟื้นฟูให้สู่สภาพ
ปรกติ มีความสอดคล้องกบั
กรอบการท างานระหว่าง
ประเทศที่ไดร้ับความเหน็ชอบ 
(อาทิ ผู้ประสบความส าเร็จใน
การวางแผนการลดความ
เสี่ยงภัยพบิัติ Hyogo 
Framework for Action 
๒๐๐๕-๒๐๑๕) ซึ่ง

๖๔๔) สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
หน่วยงาน องค์กรชุมชน จัดท าโครงการที่พัก
อาศัยส าหรบัคนจน คนไร้บ้าน 

     

๖๔๕) สนับสนุนให้มีการจัดบ้าน ปรบับ้านส าหรับ
ผู้สูงอายุ คนพิการที่ยากจน โดยการมีส่วนร่วม
ของกลุ่มอาสาสมัคร  ผู้น าท้องที่ ท้องถ่ิน และ
หน่วยงานรัฐ 

     

๖๔๖) สนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนยอ์ุปกรณ์
ช่วยเหลือในการด ารงชีวิตส าหรบัคนพิการ 
ผู้สูงอายุ เช่น เครื่องชว่ยเดิน รถเข็นนั่ง เป็นตน้ 

     

๖๔๗) การสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อ
การด ารงชีวิตของผู้สูงอายุ คนพิการ เช่น 

     



๑๓๒ 

 

 

เป้าหมายที่ ๑๑ 

 

งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นท่ีสนับสนุน
ตัวชี้วัด 

สถานะการด าเนินงานในพื้นที ่

โครงการของ อปท./ ทุนทาง
สังคม/ แหล่งเรียนรู้ที่ด าเนินการ 

ด าเนิน
การ
แล้ว 

มีแผน
ด าเนิน
การ 

ยังไม่
ด าเนิน 

การ 

หากไม่ด าเนินการ 

ระบุเหตุผล 

ประกอบด้วยกลุ่มคน
เปราะบาง และกลุ่มคนชาย
ขอบ ตามแผนท่ีก าหนดไว้ มี
การน าไปด าเนนิการ และ
ติดตามผล 

ฟุตบาท ทางเท้าที่ไม่มีสิ่งกีดขวาง ทางจักรยาน  
ทีพ่ักผ่อนรวม ท่ีรอรถโดยสารที่เอื้อต่อสงูอายุ 
ห้องน้ าสาธารณะ เป็นต้น 

ตัวชี้วัด ๑๑.b.๒ จ านวน
ประเทศที่มยีุทธศาสตร์การ
ลดความเสี่ยงภยัพิบัติ
ระดับประเทศ และระดบั
ท้องถ่ิน 

ไม่มีข้อมูลสนับสนุนในชุมชนท้องถิ่น      

เป้าประสงค์ที่ ๑๑.๑๐ สนับสนุนประเทศพัฒนาน้อยที่สุด รวมถึงผ่านทางความ
ช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการในการสร้างอาคารที่ยั่งยืนและทนทานโดยใช้วัสดุ
ท้องถ่ิน 

     

ตัวชี้วัด ๑๑.c.๑ สัดสว่นของ
การสนับสนุนทางการเงินที่
จัดสรรให้กบัการก่อสร้าง 
และการเพิ่มเติมเพื่อใหเ้กิด
ความยั่งยนื ยืดหยุ่น และ
อาคารที่ใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๖๔๘) สนับสนุนให้มีการ สร้างอาคารที่ใช้
ประโยชน์ส่วนกลางในชมุชน เชน่ การสร้างบ้าน
ดิน บ้านไม้ไผ่ เพื่อเป็นพืน้ที่ห้องสมุดชุมชน 
ศูนย์รวมกจิกรรมของชมุชน เปน็ต้น 

     

๖๔๙) กองช่าง อปท.ออกแบบอาคาร ส านักงาน 
แบบประหยดัพลังงาน และสนบัสนนุใหอ้งค์กร
ชุมชน หน่วยงาน กลุม่ทางสังคม น าไปใช้ได้โดย
ไม่มีค่าใช้จ่าย 

     



๑๓๓ 

 

ตารางปฏิบัติการที่ ๑.๑๒ วิเคราะห์เป้าหมายที่ ๑๒ : สร้างหลักประกันให้มีแบบแผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน  
ประกอบด้วย ๑๑ เป้าประสงค์  ๑๓ ตัวชี้วัด  

ค าชี้แจง : ให้ตรวจสอบงานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นที่สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  แล้วเติมเครื่องหมาย  ในช่องสถานะการด าเนินงาน
ในพ้ืนที่ พร้อมระบุทุนทางสังคม หรือ แหล่งเรียนรู้ที่ด าเนินงานและกิจกรรมนั้นๆ 

 

เป้าหมายที่ ๑๒ 
งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นที่สนับสนุน

ตัวชี้วัด 

สถานะ การด าเนนิงานในพืน้ที่ 

โครงการของ อปท./ ทุนทางสงัคม/ 
แหล่งเรยีนรู้ที่ด าเนินการ 

ด าเนิน 

การ
แล้ว 

มีแผน
ด าเนิน
การ 

ยังไม่
ด าเนิน 

การ 

หากไม่ด าเนินการ 

ระบุเหตุผล 

เป้าประสงค์ที่ ๑๒.๑ ด าเนินการให้เป็นผลตามกรอบการด าเนินงานระยะ ๑๐ ปีว่าด้วยการผลิต
และการบริโภคที่ยั่งยืนทุกประเทศน าไปปฏิบัติโดยประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นผู้น าโดยค านึงถึง
การพัฒนาและขีดความสามารถของประเทศก าลังพัฒนา 

     

ตัวชี้วัดที่ ๑๒.๑.๑ จ านวนประเทศทีม่ี
แผนปฏิบัติการระดับชาติด้านการ
ผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน (SCP) 
หรือมีหลักการด้าน SCP เป็นล าดับ
ความส าคัญหลักหรือเป้าหมายของ
นโยบายระดับชาติ 

๖๕๐) ส่งเสรมิให้กลุ่มเกษตรกร ท าเกษตรอนิทรีย์       

๖๕๑) สนับสนุนให้ครวัเรอืนใชป้ระโยชน์จากของ
เสียในภาคเกษตรกรรมในรปูของพลังงานทดแทน
หรือเชื้อเพลิง หรือน ากลบัไปเปน็อาหารสัตว์หรือ
น าไปท าปุย๋   

     

๖๕๒) ส่งเสรมิใหชุ้มชนมีมาตรการหรอืข้อตกลง
ร่วมกันของชุมชนในการลดการใช้สารหรอืวัสดุที่
ก่อใหเ้กิดของเสีย หรือกอ่ใหเ้กดิมลพิษต่อ
สิ่งแวดล้อม ในครัวเรือน กลุม่อาชีพ หรือ 
อุตสาหกรรมขนาดย่อมในชมุชน เช่น ถุงพลาสติก 
โฟม ยาง เป็นตน้  

     

๖๕๓) สนับสนุนให้ครวัเรอืนปลูกทุกอย่างท่ีกิน กิน
ทุกอย่างที่ปลูก โดยหลักการเศรษฐกิจพอเพียง  

     



๑๓๔ 

 

เป้าหมายที่ ๑๒ 
งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นที่สนับสนุน

ตัวชี้วัด 

สถานะ การด าเนนิงานในพืน้ที่ 

โครงการของ อปท./ ทุนทางสงัคม/ 
แหล่งเรยีนรู้ที่ด าเนินการ 

ด าเนิน 

การ
แล้ว 

มีแผน
ด าเนิน
การ 

ยังไม่
ด าเนิน 

การ 

หากไม่ด าเนินการ 

ระบุเหตุผล 

๖๕๔) จัดหาตลาดท้องถ่ิน เพือ่ใหค้รอบครัว ชุมชน
มีตลาดในการจ าหน่วยผลผลิตเกษตรอนิทรีย์ 
และผลิตภัณฑ์ที่เปน็มิตรกบัสิ่งแวดล้อม 

     

๖๕๕) สนับสนุนการจดัตั้งกองทุนสนบัสนนุการท า
เกษตรอินทรีย์ และพลังงานหมนุเวียน ในชุมชน  

     

๖๕๖) สนับสนุนให้แกนน าชุมชนได้รบัการพัฒนา
ศักยภาพในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ดิน 
น้ า ป่า ของชุมชน) เพื่อเปน็แหล่งอาหารที่ยัง่ยืน  

     

๖๕๗) จัดท าฐานข้อมูลการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน เพือ่
ด าเนินแผนงาน และโครงการอนุรักษ์ การมีส่วน
ร่วมของประชาชน ในการฟืน้ฟู และการใช้
ประโยชน์ ใหเ้กิดความสมดุล   

     

๖๕๘) จัดท าแผนงาน หรอืโครงการ พัฒนาชุมชน 
ที่เกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
พื้นท่ีในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม เช่น โครงการป่ารักน้ า โครงการแกม้
ลิง โครงการหญ้าแฝก เป็นตน้  

     

เป้าประสงค์ที่ ๑๒.๒ บรรลุการจัดการที่ยั่งยืนและการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างมี
ประสิทธิภาพภายในปี ๒๕๗๓ 

     

ตัวชี้วัดที่ ๑๒.๒.๑ ร่องรอยการใช้
วัตถุดิบและการใชว้ัตถุดิบต่อหวัและ

๖๕๙) สนับสนุนการจดักิจกรรมการรณรงค์ หรือ
จัดกิจกรรมใหค้วามรู้ในชมุชน ดา้นการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ดิน น้ า ป่า) 

     



๑๓๕ 

 

เป้าหมายที่ ๑๒ 
งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นที่สนับสนุน

ตัวชี้วัด 

สถานะ การด าเนนิงานในพืน้ที่ 

โครงการของ อปท./ ทุนทางสงัคม/ 
แหล่งเรยีนรู้ที่ด าเนินการ 

ด าเนิน 

การ
แล้ว 

มีแผน
ด าเนิน
การ 

ยังไม่
ด าเนิน 

การ 

หากไม่ด าเนินการ 

ระบุเหตุผล 

ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
(GDP) 

 

ได้แก่ การใช้อย่างมีประสิทธิภาพ การอนุรักษ์ และ
การฟื้นฟูสภาพแก่ประชาชน  

๖๖๐) ผลักดันให้ชมุชนมีการจัดท าวางแผนการ 
การใช้ การอนุรักษ์ และการฟื้นฟูสภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

     

๖๖๑) สนับสนุนให้ชุมชนมีการเชื่อมเครือข่ายด้าน
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้แนวทางการด าเนินงานดา้นการจัดการ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  

     

๖๖๒) สนับสนุนให้ครวัเรอืนมีการจัดการน้ าส าหรบั
การอุปโภคและบริโภคอย่างเพยีงพอ 

     

๖๖๓) สนับสนุนให้ชุมชนมีการจัดการที่ดินที่เปน็
พื้นท่ีสาธารณะ เพื่อให้ผู้คนท ากนิ หรือใช้ประโยชน์   

     

๖๖๔) ผลักดันให้ชมุชนมีการออกกฎกติกา การใช้
ประโยชน์จาก ดิน น้ า ป่า  เช่น การเก็บหาของป่า 
การตัดไม้ใช้สอย การใช้น้ าในการผลิตในครัวเรอืน 
การเลี้ยงสัตว์ เป็นตน้ และก าหนดโทษผู้กระท าผิด  

     

๖๖๕) สนับสนุนให้ชุมชนมีการฟืน้ฟูและปรบัปรุง
คุณภาพทรัพยากรธรรมชาติในชุนและฟื้นฟู
คุณภาพใหด้ีก่อนน ากลับมาใช้ เช่นการบ าบัดน้ า
เสียในชมุชนหรอืครัวเรอืน  การใส่ปุ๋ยบ ารุงดนิ 
การปลูกพืชหมุนเวียน  เป็นตน้  

     

๖๖๖) สนับสนุนให้ชุมชนมีการผลิต และใช้พลังงาน
ทางเลือกในชมุชน เพือ่ทดแทนการใช้

     



๑๓๖ 

 

เป้าหมายที่ ๑๒ 
งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นที่สนับสนุน

ตัวชี้วัด 

สถานะ การด าเนนิงานในพืน้ที่ 

โครงการของ อปท./ ทุนทางสงัคม/ 
แหล่งเรยีนรู้ที่ด าเนินการ 

ด าเนิน 

การ
แล้ว 

มีแผน
ด าเนิน
การ 

ยังไม่
ด าเนิน 

การ 

หากไม่ด าเนินการ 

ระบุเหตุผล 

ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การใชพ้ลังงาน
แสงอาทิตย์แทนเชือ้เพลิง  

๖๖๗) ด าเนินการส ารวจ และจัดท าฐานข้อมูล
รายละเอยีดต่างๆของทรัพยากรธรรมชาติในชมุชน 
เช่น แหลง่ที่มา ปรมิาณ คุณลักษณะ วิธีการ
น ามาใช้ ผลกระทบของการสูญเสีย สาเหตุของ
การขาดแคลนหรอืเสือ่มคณุภาพ เป็นต้น  

     

ตัวชี้วัดที่ ๑๒.๒.๒ 

การบริโภควัตถุดบิในประเทศและ
การบริโภควัตถุดบิในประเทศต่อหัว
และต่อ ผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ (GDP) 

 

๖๖๘) จัดท าแผนเพิ่มจ านวนวิสาหกิจชุมชนที่มีการ
ลงทุนและก่อให้เกดิรายไดแ้ก่ชมุชน ภายใต้
หลักการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม 

     

๖๖๙) จัดกิจกรรมรณรงค์ใหป้ระชาชนมีพฤติกรรม
นิยมตามกระแสวัตถุนิยมลดลง 

     

๖๗๐) สนับสนุนครือข่ายผู้บริโภคใหม้กีาร
แลกเปลีย่นและเรียนรู้ด้านการบริโภคที่ยั่งยนืใน
ชุมชนเพิม่ขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

     

๖๗๑) จัดท าระบบข้อมูลของหน่วยงาน เกี่ยวกบั
การบริโภคสินค้าท่ีไม่ยั่งยืน เพื่อให้สมาชิกในชุมชน
มีข้อมูลเพียงพอในการตัดสนิใจเลือกซือ้ บรโิภค  

     

๖๗๒) จัดท าแผนท่ีน าทางการส่งเสริมการบริโภค
สินค้า และบริการส าคัญทีเ่ปน็มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

     

๖๗๓) ส่งเสรมิใหโ้รงเรียนในชมุชนมีการจัดการ
เรียนการสอนที่บูรณาการหลักการบริโภคที่ยั่งยนื
ในทุกระดบัชั้น  

     



๑๓๗ 

 

เป้าหมายที่ ๑๒ 
งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นที่สนับสนุน

ตัวชี้วัด 

สถานะ การด าเนนิงานในพืน้ที่ 

โครงการของ อปท./ ทุนทางสงัคม/ 
แหล่งเรยีนรู้ที่ด าเนินการ 

ด าเนิน 

การ
แล้ว 

มีแผน
ด าเนิน
การ 

ยังไม่
ด าเนิน 

การ 

หากไม่ด าเนินการ 

ระบุเหตุผล 

๖๗๔) สนับสนุนการเผยแพร่ขอ้มูลท่ีเป็นความรู้
และข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการบรโิภคสินค้าและ
บริการทีเ่ปน็มิตรกบัสิ่งแวดล้อม ผ่านสื่อโฆษณา
ประชาสัมพนัธ์มากขึ้น 

     

๖๗๕) จัดใหม้ีช่องทางรอ้งเรียนจากการไม่ไดร้ับ
ความเป็นธรรมในการบริโภคสนิค้าและบริการใน
ระดับชมุชน  

     

เป้าประสงค์ที่ ๑๒.๓ ลดขยะเศษอาหารของโลกลงครึ่งหนึ่งในระดับค้าปลีกและผู้บริโภคและ
ลดการสูญเสียอาหารจากระบวนการผลิตและห่วงโซ่อุปทานรวมถึงการสูญเสียหลังการเก็บ
เกี่ยว ภายในปี ๒๕๗๓ 

     

ตัวชี้วัดที่ ๑๒.๓.๑  ดัชนีการสูญเสีย
อาหารโลก 

๖๗๖) ส่งเสรมิใหชุ้มชนมีการสร้างการรับรู้ ท า
ความเข้าใจ แก่ชมุชนเรื่อง ผลกระทบจากวิกฤติ
ขยะอาหาร เพือ่น าไปสู่การเปลีย่นพฤติกรรมการ
บริโภคไม่ฟุม่เฟือยในครัวเรือน หรือชมุชน  

     

๖๗๗) สนับสนุนให้ชุมชนจัดกิจกรรม รณรงค์ผ่าน
สื่อประชาสัมพันธ์ในชุมชน (หอกระจายข่าว การ
ประชมุ)เรื่องการบริโภค อย่างประหยดัใน
ครัวเรือน ให้เกดิการต่ืนตัวในการซื้อและบรโิภค
อาหาร  คิดก่อนใช้ คิดก่อนซือ้ คิดก่อนน าขยะ
อาหารเข้าบ้านเพื่อลดขยะอาหารที่ส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม และสิ้นเปลืองการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติในการเพาะปลูก (ดนิ น้ า)  

     



๑๓๘ 

 

เป้าหมายที่ ๑๒ 
งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นที่สนับสนุน

ตัวชี้วัด 

สถานะ การด าเนนิงานในพืน้ที่ 

โครงการของ อปท./ ทุนทางสงัคม/ 
แหล่งเรยีนรู้ที่ด าเนินการ 

ด าเนิน 

การ
แล้ว 

มีแผน
ด าเนิน
การ 

ยังไม่
ด าเนิน 

การ 

หากไม่ด าเนินการ 

ระบุเหตุผล 

๖๗๘) จัดท าโครงการ การซื้อผลผลิตตรงจาก
เกษตรกรในพื้นที่ เพื่อช่วยให้เกษตรกรสามารถ
วางแผนการเพาะปลูกได้ดี และลดปัญหาพืชผล
ล้นตลาดจนกลายเปน็ขยะอาหาร 

     

๖๗๙) จัดอบรมพัฒนาทักษะเกษตรกรรายย่อย 
หรือกลุ่มผลิตอาหารในชมุชน ในการพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ์และการขนส่ง เพื่อป้องกนัการเน่าเสีย
ระหว่างทางและจุดขาย 

     

๖๘๐) ส่งเสรมิใหชุ้มชนมีการหมนุเวียนอาหาร ท่ีไม่
เหมาะแก่การจ าหน่าย จากผู้ผลิตในชุมชน ไป
บริจาคเปน็มื้ออาหารให้แก่ผู้ที่ขาดแคลน เชน่ น า
ไข่ไก่ฟองที่มีสภาพดีจากแพ็กไขท่ี่แตกหักไป
บริจาคแกเ่ด็กนักเรียนผู้ยากไร ้

     

๖๘๑) สนับสนุนให้ชุมชนจัดท าแผน หรือมาตรการ
เกี่ยวกับการส่งเสริมใหม้ีการคัดแยกและใช้
ประโยชน์จากอาหาร รวมทั้งการแปรรปูผลิตภัณฑ์
อาหารตั้งแต่ในระดบัครวัเรอืนและชุมชน 

     

๖๘๒) ผลักดันให้ชมุชนมีมาตรการ การคิดเงินค่า
ขยะตามปรมิาณ เพื่อท าให้คนในชุมชนเหน็คุณค่า
ด้านสิ่งแวดลอ้มมากยิ่งขึ้น ซึง่การเก็บราคาขยะ
ตามปรมิาณของขยะในครัวเรือนท าให้ปริมาณ
อาหารที่ถูกท้ิงได้รบัการจดัการได้อย่างเหมาะสม   

     

เป้าประสงค์ที่ ๑๒.๔ บรรลุเรื่องการจัดการสารเคมีและของเสียทุกชนิดตลอดวงจรชีวิตของสิ่ง
เหล่านั้นด้วยวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศที่ตกลงกัน

     



๑๓๙ 

 

เป้าหมายที่ ๑๒ 
งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นที่สนับสนุน

ตัวชี้วัด 

สถานะ การด าเนนิงานในพืน้ที่ 

โครงการของ อปท./ ทุนทางสงัคม/ 
แหล่งเรยีนรู้ที่ด าเนินการ 

ด าเนิน 

การ
แล้ว 

มีแผน
ด าเนิน
การ 

ยังไม่
ด าเนิน 

การ 

หากไม่ด าเนินการ 

ระบุเหตุผล 

แล้วและลดการปลดปล่อยสิ่งเหล่านั้นออกสู่อากาศ น้ า และดินอย่างมีนัยส าคัญเพื่อจะลด
ผลกระทบทางลบต่อสุขภาพของมนุษย์และส่ิงแวดล้อมใหม้ากท่ีสุด ภายในปี๒๕๖๓ 

ตัวชี้วัดที่ ๑๒.๔.๑  จ านวนภาคี
สมาชิกข้อตกลงพหภุาคีด้าน
สิ่งแวดล้อมด้านสารเคมีที่เป็น
อันตรายและสารเคมีอื่นๆและของ
เสียที่บรรลุวัตถุประสงค์ของ
พันธกรณีและขอ้ผูกพันในการ
ถ่ายทอดข้อมูลตามที่ก าหนดไว้ในแต่
ละข้อตกลงที่เกี่ยวขอ้ง 

๖๘๓) สนับสนุนให้ชุมชนมีการจัดการสารเคมีและ
ของเสียทุกชนิดตลอดวงจรชีวิตของสิ่งเหล่านัน้
ด้วยวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการคัด
แยกขยะ  โครงการหมูบ่้านสีขาว ธนาคารขยะ 
ผ้าป่าขยะ  เป็นต้น 

     

๖๘๔) สนับสนุนให้ภาคเอกชนมีส่วนรว่มในการ
จัดการขยะในชมุขน 

     

๖๘๕) ผลักดันใหอ้งค์กรธุรกิจชุมชน หรือโรงงาน
อุตสาหกรรมในชุมชน ปฏิบัติตามกฏ กติกา 
ข้อบังคบัในการปล่อยของเสยีออกสู่ชุมชน 

     

ตัวชี้วัดที่ ๑๒.๔.๒ ของเสียอนัตราย
ต่อหัว (สัดส่วนของเสยีที่ได้รบัการ
บ าบัดของเสียจ าแนกตามประเภท
การบ าบดั) 

๖๘๖) สนับสนุนให้องค์กรที่เกี่ยวข้องในชุมชน จัด
กิจกรรม ให้ความรู้แก่คนในชมุขน ต้ังแต่ระดับ
เยาวชนขึน้ไป  ในการจัดการของเสียอนัตราย เชน่ 
ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใชไ้ฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ 
และสารเคมีทั้งในการเกษตร และในครัวเรอืน 
อย่างถูกต้องเหมาะสม  

     

๖๘๗) ส่งเสรมิใหชุ้มชนจัดกิจกรรมสรา้งจิตส านึก
สร้างความตระหนักใหป้ระชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดการขยะพิษ และสารเคมี  

     

๖๘๘) สนับสนุนให้ชุมชนจัดท ามาตรการรองรับ 
หรือวิธีการจัดการของเสียอันตรายและสารเคมี 

     



๑๔๐ 

 

เป้าหมายที่ ๑๒ 
งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นที่สนับสนุน

ตัวชี้วัด 

สถานะ การด าเนนิงานในพืน้ที่ 

โครงการของ อปท./ ทุนทางสงัคม/ 
แหล่งเรยีนรู้ที่ด าเนินการ 

ด าเนิน 

การ
แล้ว 

มีแผน
ด าเนิน
การ 

ยังไม่
ด าเนิน 

การ 

หากไม่ด าเนินการ 

ระบุเหตุผล 

ได้แก่ การคัดแยกขยะที่เปน็ของเสียอนัตราย มีจุด
รวมขยะอันตรายในชุมชนอย่างเพียงพอ ก่อนถูก
น าไปก าจัดอย่างถูกวิธี  

๖๘๙)  ผลักดันให้ชมุชนมีการก าหนดกฎ กติกา 
หรือขอ้ตกลงในการใช้สารเคมีในชุมชนทั้งใน
การเกษตร อุตสาหกรรมในครัวเรือน  

     

๖๙๐) ผลักดันให้ชมุชนมีการก าหนดกฎ กติกา หรือ
ข้อตกลงในการจดัการขยะพิษในชุมชน รวมถึงการ
จัดเก็บค่าธรรมเนียนตามปรมิาณขยะพิษ 

     

๖๙๑) สนับสนุนการรณรงค์ ประชาสมัพันธ์หรือให้
ค าแนะน าในชมุชน ถึงอนัตราย การป้องกนั จาก
ขยะพิษ และสารเคมี  แนวทางการปฏิบัติเมื่อ
สัมผัส 

     

๖๙๒) ก าหนดกฏ กติกา ข้อบังคบัให้ทุกโรงงานใน
พื้นท่ีชุมชน ติดตั้งเครื่องตรวจวดัควันพษิ น้ าเสีย 
ในโรงงานอุตสาหกรรม 

     

๖๙๓) สนับสนุนให้ รพ.สต.จัดท าข้อมลูการ
เจ็บป่วยของคนในชุมชนจากสารเคมีหรือของเสีย
อันตราย รวมถึงการติดตามผลกระทบจาก
สารเคมี และขยะอันตราย 

     

เป้าประสงค์ที่ ๑๒.๕ ลดการเกิดของเสียโดยให้มีการป้องกัน การลดปริมาณการใช้ซ้ า และการ
น ากลับมาใช้ใหม่ ภายในปี ๒๕๗๓ 

     



๑๔๑ 

 

เป้าหมายที่ ๑๒ 
งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นที่สนับสนุน

ตัวชี้วัด 

สถานะ การด าเนนิงานในพืน้ที่ 

โครงการของ อปท./ ทุนทางสงัคม/ 
แหล่งเรยีนรู้ที่ด าเนินการ 

ด าเนิน 

การ
แล้ว 

มีแผน
ด าเนิน
การ 

ยังไม่
ด าเนิน 

การ 

หากไม่ด าเนินการ 

ระบุเหตุผล 

ตัวชี้วัดที่ ๑๒.๕.๑  อัตราการน าขยะ
กลับมาใช้ใหม่ (recycling rate) ใน
ระดับประเทศ (จ านวนตนัของวสัดุที่
ถูกน ากลับมาใช้ใหม่) 

๖๙๔) จัดกิจกรรมการรณรงค์ ใหป้ระชาชนทุก
ครัวเรือนชมุชนมีความรู้ความเขา้ใจ ในการคัดแยก
ขยะมูลฝอย  

     

๖๙๕) ส่งเสรมิใหค้รัวเรอืนน าขยะท่ีคดัแยกได้ น า
กลับมาใช้ใหม่ หรือใช้อีกครั้ง หรือหลายๆครั้ง เช่น 
บริจาคสิง่ของที่เลิกใช้แล้วแต่มสีภาพดีให้กบัผู้ท่ี
ขาดแคลน  การน ากระดาษมาเป็นซองใส่ยา 

     

๖๙๖) ส่งเสรมิใหค้รัวเรอืนลดการใช้ทรัพยากรให้
เหลอืเท่าที่จ าเป็นหรือน ามาใช้ให้เกิดประสิทธภิาพ
สูงสุด เช่น ใช้ถุงผ้าหรือตะกร้าหวายใช้กล่องข้าว
หรือปิ่นโต ลดการใช้โฟม  มีการใช้แก้วน้ าส่วนตัว 
งดใช้แก้วที่ใช้ครั้งเดยีวแล้วทิ้งเป็นต้น  

     

๖๙๗) ส่งเสรมิใหค้รัวเรอืน กลุ่ม องคก์รชุมชนมีการ
น าวัสดุที่หมดสภาพแล้วหรอืที่ใช้แล้วมาแปร
สภาพด้วยกระบวนการต่าง ๆ เพื่อน ากลับมาใช้
หรือแปรรปูเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น คัดแยกขยะ
ประเภทกระดาษ แก้ว โลหะ เพือ่การน ากลบัไปรี
ไซเคิลได้ไมรู่้จบ คัดแยกขยะประเภทกล่องนมเพือ่
บริจาคน าไปผลิตแผ่นกรีนบอรด์เปน็ต้น  

     



๑๔๒ 

 

เป้าหมายที่ ๑๒ 
งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นที่สนับสนุน

ตัวชี้วัด 

สถานะ การด าเนนิงานในพืน้ที่ 

โครงการของ อปท./ ทุนทางสงัคม/ 
แหล่งเรยีนรู้ที่ด าเนินการ 

ด าเนิน 

การ
แล้ว 

มีแผน
ด าเนิน
การ 

ยังไม่
ด าเนิน 

การ 

หากไม่ด าเนินการ 

ระบุเหตุผล 

๖๙๘) ส่งเสรมิใหบุ้คคล ครัวเรือนมีการซ่อมแซม
วัสดุให้ใช้การได้ใหม่ เช่น กระป๋องพลาสติก ที่
แตกร้าวหรอืเป็นรูใช้กาวประสานหรอือุดรู
เหล่านัน้มนัก็ยังใช้ได้เหมือนเดิม ท าให้อายุการใช้
งานนานขึ้น การกลายเป็นขยะกย็ืดเวลาออกไป 

     

๖๙๙) ส่งเสรมิใหค้รัวเรอืน กล่าม องคก์รชุมชนมี
การปฏิเสธการใช้ทรัพยากรแบบครั้งเดียวทิ้งหรือ
หารน าเข้าจากแดนไกล หรือการปฏิเสธใชส้ินค้า
หรือผลิตภณัฑ์ท่ีท าลายโลก เชน่ พลาสติก กล่อง
โฟมบรรจุอาหารเป็นตน้                                      

     

๗๐๐) ส่งเสรมิใหบุ้คคลในครัวเรือนชุมชนมีการ
ตอบแทนสิ่งทีม่นษุย์ได้ท าลายไปกลับคืน  เช่น 
การปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพ้ืนที่สเีขยีวคืน ช่วยโลก
สดใส ลดก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ ลดปัญหาโลก
ร้อน         

     

๗๐๑) สนับสนุนให้มีการจัดตั้งกองทุนขยะชุมชน 
หรือธนาคารขยะชมุชน เพือ่ลดปริมาณขยะ และ
จัดสวัสดิการแกส่มาชิกในชมุชน  

     

๗๐๒) ผลักดันให้ชมุชนมีกฎ กติกา และแผนชุมชน 
ในการด าเนินงานจัดการขยะในครัวเรือน อย่างมี
ส่วนร่วม  

     

เป้าประสงค์ที่ ๑๒.๖ สนับสนุนให้บริษัทโดยเฉพาะบริษทัข้ามชาติและบริษัทขนาดใหญ่ รับแนว
ปฏิบัติที่ยั่งยืนไปใช้และผนวกข้อมูลด้านความยั่งยืนลงในวงจรการรายงานของบริษัทเหล่านั้น 

     



๑๔๓ 

 

เป้าหมายที่ ๑๒ 
งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นที่สนับสนุน

ตัวชี้วัด 

สถานะ การด าเนนิงานในพืน้ที่ 

โครงการของ อปท./ ทุนทางสงัคม/ 
แหล่งเรยีนรู้ที่ด าเนินการ 

ด าเนิน 

การ
แล้ว 

มีแผน
ด าเนิน
การ 

ยังไม่
ด าเนิน 

การ 

หากไม่ด าเนินการ 

ระบุเหตุผล 

ตัวชี้วัดที ่๑๒.๖.๑  จ านวนบรษิทัท่ี
ตีพิมพ์รายงานความยั่งยืน 

ไม่พบข้อมูลสนับสนุนในชุมชน ท้องถิ่น      

เป้าประสงค์ที่ ๑๒.๗  ส่งเสริมแนวปฏิบติัด้านการจัดซือ้จัดจ้างของภาครัฐที่ยั่งยืนตามนโยบาย
และการให้ล าดับความความส าคัญของประเทศ 

     

ตัวชี้วัดที ่๑๒.๗.๑  จ านวนประเทศที่
มีการด าเนินการตามนโยบายและ
แผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจดัจ้าง
ของภาครฐัอย่างยัง่ยืน 

๗๐๓) กองคลังมีการจัดท าแผนหรือแนวทางในการ
พัฒนาการจัดซือ้จัดจ้างสนิค้าและบริการทีเ่ปน็
มิตรกับสิง่แวดลอ้มของหน่วยงาน 

     

๗๐๔) อปท. ประกาศนโยบาย และแผนงาน การ
จัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการทีเ่ป็นมิตรกบั
สิ่งแวดล้อม พร้อมตั้งคณะท างานท่ีประกอบด้วย 
เจ้าหน้าท่ี อปท. ประชาชนทั่วไป และ
ผู้ช านาญการเพื่อด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างท่ีเปน็
มิตรกับสิง่แวดลอ้ม 

     

๗๐๕) ด าเนินการแต่งต้ังคณะท างานจดัซื้อจัดจ้าง
สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม เพื่อ
ก าหนดประเภทสินค้าให้ชัดเจน 

     

๗๐๖) ด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างสนิค้าและบริการที่
เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ก าหนด 

     

๗๐๗) ด าเนินการประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนได้
ทราบถึงสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการรบัรู้และใช้สินค้าบริการดงักล่าว 

     



๑๔๔ 

 

เป้าหมายที่ ๑๒ 
งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นที่สนับสนุน

ตัวชี้วัด 

สถานะ การด าเนนิงานในพืน้ที่ 

โครงการของ อปท./ ทุนทางสงัคม/ 
แหล่งเรยีนรู้ที่ด าเนินการ 

ด าเนิน 

การ
แล้ว 

มีแผน
ด าเนิน
การ 

ยังไม่
ด าเนิน 

การ 

หากไม่ด าเนินการ 

ระบุเหตุผล 

เป้าประสงค์ที่ ๑๒.๘ สร้างหลักประกันว่าประชาชนในทุกแห่งมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องและความ
ตระหนักถึงการพัฒนาท่ียั่งยืนและวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับธรรมชาติภายในปี ๒๕๗๓ 

     

ตัวชี้วัดที ่๑๒.๘.๑  มีการด าเนินการ
เกี่ยวกับ(i) การศึกษาเพื่อความเป็น
พลเมืองโลกและการจัดการศึกษา
เพื่อการพัฒนาท่ียัง่ยืน (รวมถึง
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ) เป็นเรื่องหลักๆใน
นโยบายการศึกษาของประเทศ 
สาขาวิชาท่ีท าการสอน การศึกษา
ของครูผู้สอนและการประเมนิ
นักเรียน/นักศึกษา 

๗๐๘) ส่งเสรมิใหโ้รงเรียนในชมุชนจัดกิจกรรม
เพื่อใหน้ักเรียนเกิดความตระหนกัถึงการพัฒนาท่ี
ยั่งยืนและวิถีชวีิตท่ีสอดคลอ้งกบัธรรมชาติ  เช่น
กิจกรรมปลูกป่า  กิจกรรมรักษธ์รรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  การกินอยูอ่ย่างพอเพียง เป็นต้น 

     

๗๐๙) จัดอบรมให้แกนน าชุมชนมีความเข้าใจแนว
ทางการพัฒนาท่ียั่งยืนและวิถีชวีิตท่ีสอดคล้องกบั
ธรรมชาติ เช่น การด าเนนิตามหลักการเศรษฐกิจ
พอเพียง เป็นต้น 

     

เป้าประสงค์ที่๑๒.a สนับสนุนประเทศก าลังพัฒนาในการเสริมความแข็งแกร่งของขีด
ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะขับเคลื่อนไปสู่รูปแบบการผลิตและการ
บริโภคที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น 

     

ตัวชี้วัดที ่๑๒.a.๑ จ านวนการ
สนับสนุนการวจิัยและพัฒนาเพือ่
การผลิตและการบรโิภคที่ยั่งยืนและ
เทคโนโลยีที่เปน็มิตรกบัสิ่งแวดล้อม
ให้แกป่ระเทศก าลังพัฒนา 

๗๑๐) สนับสนุนโครงการพัฒนาทักษะผู้ผลิตใน
ชุมชน เช่นอุตสาหกรรมในครัวเรือน SME 
วิสาหกิจชุมชน เพื่อส่งเสรมิการผลิตและการ
บริโภคที่ยั่งยนื และเปน็มิตรกบัสิ่งแวดล้อม  

     

๗๑๑) สนับสนุนผู้ผลิตในชมุชนใชรู้ปแบบวิธีการ
ผลิตโดยการใช้วัสดุที่สิน้เปลืองให้น้อยที่สุด

     



๑๔๕ 

 

เป้าหมายที่ ๑๒ 
งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นที่สนับสนุน

ตัวชี้วัด 

สถานะ การด าเนนิงานในพืน้ที่ 

โครงการของ อปท./ ทุนทางสงัคม/ 
แหล่งเรยีนรู้ที่ด าเนินการ 

ด าเนิน 

การ
แล้ว 

มีแผน
ด าเนิน
การ 

ยังไม่
ด าเนิน 

การ 

หากไม่ด าเนินการ 

ระบุเหตุผล 

 ออกแบบผลิตภัณฑใ์หม้ีอายุการใช้งานยาวนาน 
และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มน้อยที่สดุ  

๗๑๒) สนับสนุนให้ผู้ผลิตในชุมชนใช้วสัดุต่างๆ ที่ไม่
เป็นอันตรายตอ่ผู้อื่น เชน่ ลดการใช้ถุงพลาสติก 
โฟม ยาง เป็นตน้ หรอืหลีกเลี่ยงวัสดุที่ก่อให้เกิด
มลพิษต่อสิ่งแวดล้อม 

     

๗๑๓) สนับสนุนผู้ผลิตในชมุชน ให้มีการออกแบบ
การผลิต โดยค านึงถึงความปลอดภัย และ
ค านึงถึงผลเสียที่จะกระทบต่อ สิ่งแวดล้อมมาก
ที่สุด 

     

๗๑๔) สนับสนุนผู้ผลิตในชมุชน มีการน าวัสดุ
กลับมาใช้ใหม่ การใช้ซ้ า หรือการใช้ผลิตภัณฑ์
หมุนเวียนเพื่อน าทรัพยากรกลบัมาใช้อีกเพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุด  

     

๗๑๕) การสร้างความร่วมมือกบัองค์กรภาครัฐและ
ภาคเอกชนที่มีทักษะ ความช านาญการด้านการ
งานวิจัยมาให้ถ่ายทอดองค์ความรู้ในลักษณะการ
ท าประโยชน์เพื่อสังคม หรือมีการคิดค่าใช้จ่าย
แบบพอเพียง (ไม่ใชเ่ชิงธุรกิจ)  

     

เป้าประสงค์ที่๑๒.b พัฒนาและด าเนินการใช้เครื่องมือเพื่อจะติดตามตรวจสอบผลกระทบของ
การพัฒนาที่ยั่งยืนส าหรับการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนที่สร้างงานและส่งเสริมวัฒนธรรมและ
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 

     



๑๔๖ 

 

เป้าหมายที่ ๑๒ 
งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นที่สนับสนุน

ตัวชี้วัด 

สถานะ การด าเนนิงานในพืน้ที่ 

โครงการของ อปท./ ทุนทางสงัคม/ 
แหล่งเรยีนรู้ที่ด าเนินการ 

ด าเนิน 

การ
แล้ว 

มีแผน
ด าเนิน
การ 

ยังไม่
ด าเนิน 

การ 

หากไม่ด าเนินการ 

ระบุเหตุผล 

ตัวชี้วัดที ่๑๒.b.๑ จ านวน
ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวท่ี
ยั่งยืน หรือนโยบายและการน าแผน
ไปด าเนินการใหเ้กิดผล โดยมีการ
ติดตามดังที่ได้ตกลงไว้และเครือ่งมือ
การประเมนิ 

๗๑๖) สนับสนุนให้พื้นท่ี ที่มแีหล่งท่องเที่ยว จัดท า
ยุทธศาสตร์ หรือแผนงานการทอ่งเที่ยว เพื่อเป็น
แนวทางในการด าเนนิงาน  

     

๗๑๗) ส่งเสรมิใหชุ้มชนมีการติดตามประเมนิผลการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนือ่ง ถึงการใช้ประโยชนจ์าก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
ผลกระทบที่ตามมา ที่ถูกใช้เป็นต้นทุนพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ หรือกิจกรรมท่องเที่ยว  

     

๗๑๘) จัดตั้งคณะกรรมการ ประเมินผลการ
ท่องเที่ยวชุมชน โดยเปดิโอกาสให้ประชาชน ชุมชน
เข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการ 

     

๗๑๙) จัดท าฐานข้อมูลผลกระทบต่อทรัพยากรด้าน
การท่องเที่ยวในชุมชน และการน าใช้ในการพัฒนา  

 

     

เป้าประสงค์ที๑่๒.c ท าให้การอุดหนุนเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ไร้ประสิทธิภาพและน าไปสู่การบริโภค
ที่สิ้นเปลืองมีความสมเหตุสมผลโดยก าจัดการบิดเบือนทางการตลาดโดยให้สอดคล้องสภาวะ
แวดล้อมของประเทศรวมถึงการปรับโครงสร้างภาษีและเลิกการอุดหนุนที่เป็นภัยเหล่านั้นในที่
ที่ยังมีการใช้อยู่เพื่อให้สะท้อนผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยค านึงอย่างเต็มที่ถึงความจ าเป็น
และเงื่อนไขที่เจาะจงของประเทศก าลังพัฒนาและลดผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นที่จะมีต่อ
การพัฒนาของประเทศเหล่านั้นในลักษณะที่เป็นการคุ้มครองคนจนและชุมชนที่ได้รับ
ผลกระทบ 

     



๑๔๗ 

 

เป้าหมายที่ ๑๒ 
งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นที่สนับสนุน

ตัวชี้วัด 

สถานะ การด าเนนิงานในพืน้ที่ 

โครงการของ อปท./ ทุนทางสงัคม/ 
แหล่งเรยีนรู้ที่ด าเนินการ 

ด าเนิน 

การ
แล้ว 

มีแผน
ด าเนิน
การ 

ยังไม่
ด าเนิน 

การ 

หากไม่ด าเนินการ 

ระบุเหตุผล 

ตัวชี้วัดที ่๑๒.c.๑ จ านวนเงิน
อุดหนุนเชือ้เพลิงฟอสซิลต่อหนว่ย 
GDP (การผลิตและการบริโภค) และ
สัดส่วนของค่าใช้จ่ายรวมของ
ประเทศในด้านเชื้อเพลงิฟอสซลิ 

ไม่พบข้อมูลสนับสนุนในชุมชนท้องถิ่น 

 

     

 

  



๑๔๘ 

 

ตารางปฏิบัติการที่ ๑.๑๓ วิเคราะห์เป้าหมายที่ ๑๓ : ด าเนินการอย่างเร่งด่วนเพ่ือต่อสู้กับสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ 
ประกอบด้วย ๕ เปา้ประสงค์ ๗ ตัวชี้วัด 
ค าชี้แจง : ให้ตรวจสอบงานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นที่สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  แล้วเติมเครื่องหมาย  ในช่องสถานะการด าเนินงาน
ในพ้ืนที่ พร้อมระบุทุนทางสังคม หรือ แหล่งเรียนรู้ที่ด าเนินงานและกิจกรรมนั้น ๆ 

เป้าหมายที ่๑๓ งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นท่ีสนับสนุนตัวชี้วัด 

สถานะการด าเนินงานในพื้นที ่

โครงการของ อปท./ ทุนทางสงัคม/ 
แหล่งเรยีนรู้ที่ด าเนินการ 

ด าเนิน 

การ
แล้ว 

มีแผน
ด าเนิน 

การ 

ยังไม่
ด าเนิน
การ 

หากไม่ด าเนินการ 

ระบุเหตุผล 

เป้าประสงค์ที่ ๑๓.๑ เสรมิภมูิต้านทานและขีดความสามารถในการปรบัตัวต่ออนัตรายและ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกี่ยวขอ้งกับภูมอิากาศในทุกประเทศ 

     

ตัวชี้วัดที่ ๑๓.๑.๑ จ านวน
ประเทศที่มยีุทธศาสตร์การ
ลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติใน
ระดับชาติ และระดับท้องถ่ิน 

๗๒๐) จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี เพื่อการจัดการ
ภัยพิบัติที่ครอบคลุมทั้งระยะก่อนเกิด ขณะเกิด และ
ฟื้นฟูหลังเกดิภัยพบิัติ 

     

๗๒๑) สนับสนุน การคน้หา และพัฒนาทักษะ 
“อาสาสมัครจัดการภัยพบิัติ”  

     

๗๒๒) จัดตั้ง “ศูนย์จัดการภัยพบิัติประจ าต าบล” แบบ
บูรณาการภายใต้การมสี่วนร่วมของท้องที่ ท้องถ่ิน 
ชุมชน และภาคเอกชน 

     

๗๒๓) สนับสนุนระบบการสื่อสาร และเครื่องมือการ
ประเมินความเสี่ยง ที่มปีระสิทธภิาพ ในการเฝ้าระวัง 
และแจ้งเตือนภยั ในสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น การ
ประกาศหอกระจายข่าย วิทยุชมุชน ปรมิาณน้ าฝน 
เกณฑ์ระดบัน้ าในแมน่้ าท่ีมีความเสี่ยงตอ่อุทกภัย 
สถานีตรวจวัดแรงลม การวดัความชื้นผิวดนิ เปน็ต้น 

     

๗๒๔) สนับสนุนให้มเีครือ่งมอื ประเมนิความเสี่ยง
ล่วงหน้า ในชุมชน เช่น เกณฑ์ระดับน้ าในแมน่้ าท่ีมี

     



๑๔๙ 

 

เป้าหมายที ่๑๓ งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นท่ีสนับสนุนตัวชี้วัด 

สถานะการด าเนินงานในพื้นที ่

โครงการของ อปท./ ทุนทางสงัคม/ 
แหล่งเรยีนรู้ที่ด าเนินการ 

ด าเนิน 

การ
แล้ว 

มีแผน
ด าเนิน 

การ 

ยังไม่
ด าเนิน
การ 

หากไม่ด าเนินการ 

ระบุเหตุผล 

ความเสีย่งต่ออุทกภัย สถานีตรวจวัดแรงลม การวัด
ความชื้นผิวดนิ เป็นต้น 
 

๗๒๕) จัดตั้ง “ศูนย์ประสานงานเฝ้าระวังภัยพิบัติ” 
เครือข่ายท้องถิ่นกบัพื้นท่ีใกล้เคยีง เพื่อการเฝ้าระวัง
และจัดการภัยพบิัติ 

     

๗๒๖) สนับสนุนให้ กลุ่ม องค์กร หน่วยงานในพื้นที่ 
อปท. ร่วมจัดท าและซอ้มแผน รับสถานการณ์ภัย
พิบัติ อย่างน้อยปีละครั้ง 

     

๗๒๗) ส่งเสรมิการสร้างเครือข่ายสถาบันอืน่ที่เกี่ยวขอ้ง
ให้เข้ามาในการจดัการความเสี่ยงต่อภัยพิบัติในระดบั
ท้องถ่ิน เช่น ดบัเพลิง  ต ารวจ  ทหาร สถาบัน 
การศึกษา เปน็ต้น 

     

๗๒๘) ส่งเสรมิครวัเรอืนในชุมชนใหม้ีการเก็บส ารอง
อาหารและปัจจัยการผลิตส าหรบัท าการเกษตร 

     

๗๒๙) สนับสนุนให้ชุมชนร่วมกันจัดท าสถานที่ และ
แผนท่ีจุดหลบภัยทีป่ลอดภัย ส าหรบัอพยพ 
ผู้ประสบภัยให้มีที่พักอาศัยชั่วคราว โดยเฉพาะเด็ก 
ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์  เป็นตน้ รวมถึง การส ารอง
อาหารในสถานท่ีหลบภัย  

     

ตัวชี้วัดที่ ๑๓.๑.๒ จ านวน
ผู้เสียชีวิต สูญหาย และผู้

๗๓๐) สนับสนุนให้กองทนุสวัสดิการ จัดสวัสดิการที่
เอื้อต่อผู้ไดร้บัผลกระทบจากภัยพิบัติ ทุกกรณี ทุก
ความรุนแรง 

     



๑๕๐ 

 

เป้าหมายที ่๑๓ งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นท่ีสนับสนุนตัวชี้วัด 

สถานะการด าเนินงานในพื้นที ่

โครงการของ อปท./ ทุนทางสงัคม/ 
แหล่งเรยีนรู้ที่ด าเนินการ 

ด าเนิน 

การ
แล้ว 

มีแผน
ด าเนิน 

การ 

ยังไม่
ด าเนิน
การ 

หากไม่ด าเนินการ 

ระบุเหตุผล 

ได้รับผลกระทบจากภยัพิบัติ
ต่อประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คน 

๗๓๑) สนับสนุนให้ผู้ได้รบัผลกระทบจากภัยพิบัติเข้าถึง
การช่วยเหลือจากภาครัฐ 

     

๗๓๒) จัดตั้ง “กองทุนภัยพิบัติ” เพื่อการสนับสนุนการ
จัดการภัยพบิัติประจ าต าบล เพือ่จัดการผลกระทบ
จากภัยพิบัติในทุกรณีความเสียหาย 

     

๗๓๓) จัดท าคู่มือแนวปฏิบัติ ในการจดัการภัยพิบัต ิทั้ง
ในระดบัครวัเรอืน ระดับหมูบ่้าน ระดับต าบล และการ
เชื่อมประสานกับเครอืข่ายอืน่ 

     

๗๓๔) สนับสนุนการฟื้นฟูชมุชนหลังเกดิภัยพิบัติ เชน่ 
การซ่อมแซม ปรบัปรุงที่สาธารณะ วัด โรงเรียน 
สะพานเปน็ต้น 

     

๗๓๕) สนับสนุนการฟื้นฟอูาชีพให้กบัผู้ได้รับผลกระทบ
ผู้ประภัยพบิัติ เช่น การซ่อมเครือ่งมือประกอบอาชีพ 
ซ่อมเครือ่งจักร เครื่องยนต์ที่จมน้ า การปรับชนิดของ
พืชที่เพาะปลูก เปน็ต้น 

     

๗๓๖) สนับสนุนให้ชุมชนมีการเตรียมความพร้อม 
รับมอืกับภัยพิบัติ เชน่ การกักตุนข้าวสาร แปรรปู
อาหาร การป้องเครือ่งจักร เครือ่งไม่ให้จมน้ า 
ซ่อมแซม ปรปัปรุงสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรง เปน็ต้น 

     

๗๓๗) สนับสนุนการพฒันาศักยภาพอาสาสมัคร และ
ทีมช่วยเหลือภัยพิบัติในพื้นที่ เชน่ มิสเตอร์เตือนภัย 
อาสาสู้ภัยพิบัติ เป็นต้น 

     



๑๕๑ 

 

เป้าหมายที ่๑๓ งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นท่ีสนับสนุนตัวชี้วัด 

สถานะการด าเนินงานในพื้นที ่

โครงการของ อปท./ ทุนทางสงัคม/ 
แหล่งเรยีนรู้ที่ด าเนินการ 

ด าเนิน 

การ
แล้ว 

มีแผน
ด าเนิน 

การ 

ยังไม่
ด าเนิน
การ 

หากไม่ด าเนินการ 

ระบุเหตุผล 

๗๓๘) สนับสนุนการพฒันาศักยภาพบคุลากร และ
หน่วยงาน ในระดับต่าง ๆ ในชมุชนท้องถ่ินให้มีความรู้ 
ความสามารถในการรบัมอืกับภยัพิบัต ิเช่น เจ้าหน้าท่ี
ชุดเคลื่อนที่เร็ว คณะกรรมการภัยพิบัติระดบัต าบล 
เป็นตน้ 

     

 ๗๓๙) การจัดฐานขอ้มูลผู้เสยีชีวิต ผู้ไดค้วามเสยีหาย 
และมูลค่าความเสียหายจากภยัพิบัติ 

     

เป้าประสงค์ที่ ๑๓.๒ บูรณาการมาตรการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ และการวางแผนระดับชาติ 

     

ตัวชี้วัดที่ ๑๓.๒.๑ จ านวน
ประเทศที่มีการสื่อสารถึงการ
สร้างหรือการด าเนินการบรู
ณาการนโยบาย/ยุทธศาสตร์/
แผน ที่เป็นการเพิ่ม
ความสามารถในการปรบัตัว
ต่อผลกระทบอนัเกิดมาจาก
การเปลีย่นแปลงภมูิอากาศ 
และสนับสนุนความยืดหยุน่
ต่อภูมิอากาศและการ
พัฒนาการปลอ่ยก๊าซเรอืน

๗๔๐) จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี โดยก าหนดให้
อปท. สนบัสนนุ งาน กิจกรรมในชุมชนที่ส่งเสรมิการ
ลดโลกร้อนทุกระดบัทั้งระดบัครวัเรือน หมูบ่้าน 
ต าบล และเครอืข่าย 

     

๗๔๑) ส่งเสรมิการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ สถานการณ์
พื้นท่ี ที่เกี่ยวข้องกบัก๊าซเรือนกระจก ในหลาย
ช่องทาง และหลายกลุม่วัยสามารถเข้าถึงได้ เช่น เวที
การประชมุ เสียงตามสาย วิทยชุุมชน การท าป้าย
โฆษณาขนาดใหญ่ เปน็ต้น 

     

๗๔๒) สนับสนุนให้ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการ
เกษตร (พืชสวน พืชไร่ ปศุสัตว์ ประมง) ทดลองใน
แปลงสาธิต เช่น ปรบัช่วงเวลาเพาะปลูก ชนิดของพืช

     



๑๕๒ 

 

เป้าหมายที ่๑๓ งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นท่ีสนับสนุนตัวชี้วัด 

สถานะการด าเนินงานในพื้นที ่

โครงการของ อปท./ ทุนทางสงัคม/ 
แหล่งเรยีนรู้ที่ด าเนินการ 

ด าเนิน 

การ
แล้ว 

มีแผน
ด าเนิน 

การ 

ยังไม่
ด าเนิน
การ 

หากไม่ด าเนินการ 

ระบุเหตุผล 

กระจกในระดับต่ าท่ีจะไม่
สามารถท าลายการผลิต
อาหาร (ประกอบไปด้วย
แผนการปรับตัวระดับชาติ 
การก าหนดการสนบัสนนุใน
ระดับชาติ การติดต่อสือ่สาร
ในระดบัชาติ การปรบัปรุง
รายงานทุกๆ ๒ ปี หรอือื่นๆ 

ที่ใช้เพาะปลูก เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกร ปรบัวิธีการ
ขั้นตอนในการท าเกษตรต่อไป 

๗๔๓) ผลักดันใหม้ีกฏ ระเบียบ ขอ้บังคับ การห้ามเผา
ขยะในชุมชน 

     

๗๔๔) ส่งเสรมิใหม้ีการลดการใช้รถยนต์หรือ
รถจักรยานยนต์ เช่น รณรงค์การใช้จักรยาน แทน
รถยนต์ หรอืรถจักรยานยนต์ ในวันส าคัญต่างๆ    จัด
โครงการทางเดียวกนัไปด้วยกัน   โครงการทะเบียน
รถเลขคู่ขบัเฉพาะวนัคู่ เลขคีข่ับเฉพาะวันคี่ เป็นต้น 

     

๗๔๕) สนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งจัดบริการ การ
ตรวจเช็คสภาพเครือ่งยนต์ เพื่อไม่ใหป้ล่อยควนัพิษ
ต่อสิ่งแวดล้อม 

     

๗๔๖) จัดท าแผนพัฒนาระบบการคมนาคมขนสง่ที่มี
ประสิทธิภาพ ครอบคลุม และ ปลอดภัย ในชมุชน 
รวมถึง การรณรงค์การเดนิทางด้วยการใช้จักรยาน 

     

๗๔๗) สนับสนุนกิจกรรมที่จะท าให้เกดิการดูดซบัก๊าซ
เรือนกระจกด้วยการปลูก และดแูลต้นไม้ยนืต้นขยาย
ให้เต็มพืน้ที่อย่างต่อเนื่อง  

     

เป้าประสงค์ที่ ๑๓.๓ พัฒนาการศึกษา การสร้างความตระหนักรู้ และขีดความสามารถของ
มนุษย์และของสถาบันในเรื่องการลดปัญหาการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ การปรบัตัว 
การลดผลกระทบ การเตือนภัยล่วงหน้า 

     

๗๔๘) สนับสนุนให้สถานศึกษาในพื้นที ่จัดการเรียนรู้ให้
นักเรียนเกีย่วกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของ

     



๑๕๓ 

 

เป้าหมายที ่๑๓ งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นท่ีสนับสนุนตัวชี้วัด 

สถานะการด าเนินงานในพื้นที ่

โครงการของ อปท./ ทุนทางสงัคม/ 
แหล่งเรยีนรู้ที่ด าเนินการ 

ด าเนิน 

การ
แล้ว 

มีแผน
ด าเนิน 

การ 

ยังไม่
ด าเนิน
การ 

หากไม่ด าเนินการ 

ระบุเหตุผล 

ตัวชี้วัดที่ ๑๓.๓.๑ จ านวน
ประเทศที่มบีูรณาการการลด
การปล่อยก๊าชเรอืนกระจก 
การปรบัตัว การลดผลกระทบ 
และการเตือนภัยล่วงหน้าเข้า
ไปใส่ไวใ้นหลักสูตร
ระดับประถม มัธยม และ
อุดมศึกษา 

โลก ผลกระทบที่เกิดขึน้ การปรบัตัว ท้ังรูปแบบการ
เรียนการสอนในชัน้ และ การสาธิต  

๗๔๙) ส่งเสรมิ ใหม้ีการรณรงค์ ให้ความรู้ในชมุชน 
เกี่ยวกับการกิจกรรมที่ปล่อยก๊าซเรอืนกระจก ใน
ชุมชน เช่น การเผาขยะ เผาตอซงัข้าว การใช้ปุ๋ยเคมี 
การใช้เครื่องปรบัอากาศ การเกดิไฟป่า เปน็ต้น 

     

๗๕๐) จัดการเรยีนรูน้อกระบบโรงเรยีนส าหรบักลุม่เด็ก 
และเยาวชน ในแหลง่ที่ก่อให้เกดิก๊าซเรอืนกระจก เช่น 
บ่อขยะ การเผาไร่หลังเกบ็ผลผลิต เป็นต้น และเข้า
เรียนรู้กลุ่มองค์กรแหลง่เรยีนรูใ้นชุมชน ท่ีสนบัสนนุ
การลดก๊าชเรอืนกระจกได้ เชน่ ศูนย์เรยีนรูเ้ศรษฐกิจ
พอเพียง พ้ืนที่อนรุักษป์่า การรว่มกันปลูกต้นไม้ เปน็
ต้น 

     

ตัวชี้วัดที่ ๑๓.๓.๒ จ านวน
ประเทศที่มีการสื่อสารการ
เสริมสร้างความเขม้แข็งใน
การสร้างขีดความสามารถ
ระดับสถาบัน ระบบ และ
บุคคลในการปรบัตัว การลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
การถ่ายทอดเทคโนโลยี และ
การพัฒนา 

๗๕๑) สนับสนุนการเพิม่ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
หมุนเวียน เช่น การผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์ การ
ใช้กังหันน้ า การผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ า ไบโอดีเซล 
เป็นตน้  

     

๗๕๒) ส่งเสรมิใหห้นว่ยงานทีเ่กี่ยวข้องจัดกิจกรรมให้
ความรู้และขอ้มูลข่าวสารแกป่ระชาชนในชุมชน 
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศ และการลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

     

๗๕๓) ส่งเสรมิการจัดกิจกรรมเพื่อการลดขยะในชมุชน
ให้เหลือ ๐ (ศูนย)์ เช่น หมูบ่้านปลอดถังขยะ  
ธนาคารขยะ  ผ้าป่าขยะ เป็นต้น 

     



๑๕๔ 

 

เป้าหมายที ่๑๓ งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นท่ีสนับสนุนตัวชี้วัด 

สถานะการด าเนินงานในพื้นที ่

โครงการของ อปท./ ทุนทางสงัคม/ 
แหล่งเรยีนรู้ที่ด าเนินการ 

ด าเนิน 

การ
แล้ว 

มีแผน
ด าเนิน 

การ 

ยังไม่
ด าเนิน
การ 

หากไม่ด าเนินการ 

ระบุเหตุผล 

๗๕๔) รณรงค์การลดโลกร้อนในชมุชน เช่น ใช้ถุงผ้า
แทนถุงพลาสติก การใช้ภาชนะใส่อาหารจากวัสดุ
ธรรมชาติ เช่น ใบตอง แก้วกระบอกไม้ไผ่ ถ้วยกะลา 
ช้อนไม้ เป็นตน้  

     

เป้าประสงค์ที่ ๑๓.a ด าเนินการใหเ้กิดผลตามพันธกรณีที่ผูกมดัต่อประเทศพัฒนาแล้วซึ่ง
เป็นภาคีของอนุสัญยาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีมีเป้าหมาย
ร่วมกันระดมทนุจากทุกแหล่งให้ได้จ านวน ๑ แสนล้านเหรยีญสหรัฐต่อปี ภายในปี ๒๕๖๓ 
เพื่อจะแก้ปญัหาความจ าเป็นของประเทศก าลังพัฒนาในบริบทของการด าเนินการด้านการ
ลดก๊าซเรือนกระจกที่ส าคัญและมีความโปร่งใสในการด าเนนิงานและท าให้กองทุน Green 
Climate Fund ด าเนินการอย่างเต็มที่โดยเร็วที่สุดผ่านการให้ทุน 

     

ตัวชี้วัดที่ ๑๓.a.๑ ปริมาณ
การระดมเงินดอลลารส์หรัฐ
ต่อปี เริม่ในปี ๒๐๒๐ ตาม
พันธะสัญญาเรือ่งการระดม
เงินให้ถึง $๑๐๐ พันล้าน 

ไม่พบข้อมูลสนับสนุนในชุมชนท้องถิ่น      

เป้าประสงค์ที่ ๑๓.b ส่งเสรมิกลไกท่ีจะเพิ่มขีดความสามารถในการวางแผนและการบรหิาร
จัดการท่ีเกี่ยวขอ้งกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศอย่างมปีระสิทธิผลในประเทศ
พัฒนาน้อยที่สุด และใหค้วามส าคัญต่อผู้หญิง เยาวชน และชมุชนท้องถิ่นและชายขอบ 

     

ตัวชี้วัดที่ ๑๓.b.๑ จ านวน
ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด 
ประเทศก าลังพัฒนาท่ีเป็น

๗๕๕) สนับสนุนให้เกดิการจัดตั้งแกนน าลดโลกรอ้นที่
ได้แก่ สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ คนที่ด้อย

     



๑๕๕ 

 

เป้าหมายที ่๑๓ งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นท่ีสนับสนุนตัวชี้วัด 

สถานะการด าเนินงานในพื้นที ่

โครงการของ อปท./ ทุนทางสงัคม/ 
แหล่งเรยีนรู้ที่ด าเนินการ 

ด าเนิน 

การ
แล้ว 

มีแผน
ด าเนิน 

การ 

ยังไม่
ด าเนิน
การ 

หากไม่ด าเนินการ 

ระบุเหตุผล 

เกาะขนาดเล็ก ไดร้ับความ
ช่วยเหลือพิเศษ และปริมาณ
การสนับสนุน ได้แก่ การเงิน 
เทคโนโลยี และการสร้างขดี
ความสามารถ เพื่อยกระดบั
สมรรถนะในการวางแผนและ
จัดการด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศท่ีมี
ประสิทธิผล มุ่งเน้นสตรี 
เยาวชน ชุมชนท้องถิ่น และ
ชายขอบ 

โอกาสในชุมชน เพื่อเปน็การเพิม่บทบาทในการท า
ประโยชน์ต่อสังคม  

 

  



๑๕๖ 

 

ตารางปฏิบัติการที่ ๑.๑๔ วิเคราะห์เป้าหมายที่ ๑๔ : อนุรักษ์และใช้มหาสมุทร ทะเลและทรัพยากรทางทะเล อ่ืนๆอย่างยั่งยืนเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
ประกอบด้วย ๑๐ เป้าประสงค์ ๑๐ ตัวชี้วัด 
ค าชี้แจงให้ตรวจสอบงานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นที่สนับสนุนตัวชี้วัด แล้วเติมเครื่องหมาย  ในช่องสถานะการด าเนินงานในพื้นที่ พร้อมระบุทุน

ทางสังคม หรือ แหล่งเรียนรู้ที่ด าเนินงานและกิจกรรมนั้นๆ 
 

เป้าหมายที่ ๑๔ 
งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่น 

ที่สนับสนุนตัวชี้วดั 

สถานะการด าเนินงาน 

ในพื้นที ่ โครงการของ อปท./ ทุนทาง
สังคม/ แหล่งเรียนรู้ที่ด าเนินการ ด าเนิน

การ
แล้ว 

มีแผน
ด าเนิน
การ 

ยังไม่
ด าเนิน
การ 

หากไม่ด าเนินการ 

ระบุเหตุผล 

เป้าประสงค์ที่ ๑๔.๑ ป้องกันและลดมลพิษทางทะเลทุกประเภทอย่างมีนัยส าคัญ โดยเฉพาะจาก
กิจกรรมบนแผ่นดิน รวมถึงเศษซากขยะในทะเลและมลพิษจากธาตุอาหาร (nutrient pollution) 
ภายในปี ๒๕๖๘ 

    
 

ตัวชี้วัด ๑๔.๑.๑ ดัชนีของปรากฏการณ์ยูโทร
ฟิเคชั่น (Eutrophication) และความ
หนาแนน่ของขยะพลาสติก/ตร.กม. 

๗๕๖) ความถี่ของการตายสัตว์น้ าตามธรรมชาติ
และสัตว์น้ าที่เพาะเลี้ยง 

     

๗๕๗) ปริมาณขยะพลาสติกในแหล่งน้ า (จืด น้ า
กร่อย และน้ าเค็ม) ตามธรรมชาติในแต่สัปดาห์ 
หรือ แต่ละเดือน 

     

เป้าประสงค์ที่ ๑๔.๒ บริหารจัดการและปกป้องระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งเพื่อหลีกเลี่ยง
ผลกระทบทางลบที่มีนัยส าคัญ รวมถึงโดยการเสริมภูมิต้านทานและปฏิบัติการเพื่อฟื้นฟู เพื่อบรรลุ
การมีมหาสมุทรท่ีมีสุขภาพดีและมีผลิตภาพ ภายในปี ๒๕๖๓ 

     

ตัวชี้วัด ๑๔.๒.๑ สัดส่วนพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจ
จ าเพาะระดับชาติที่บรหิารจัดการโดยใช้
แนวทางเชิงระบบนเิวศ 

๗๕๘) การสนับสนุนการจัดท าและปัองกันแนวเขต
ประมงพื้นบ้าน (๓ กิโลเมตร)  

     



๑๕๗ 

 

เป้าหมายที่ ๑๔ 
งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่น 

ที่สนับสนุนตัวชี้วดั 

สถานะการด าเนินงาน 

ในพื้นที ่ โครงการของ อปท./ ทุนทาง
สังคม/ แหล่งเรียนรู้ที่ด าเนินการ ด าเนิน

การ
แล้ว 

มีแผน
ด าเนิน
การ 

ยังไม่
ด าเนิน
การ 

หากไม่ด าเนินการ 

ระบุเหตุผล 

เป้าประสงค์ที่ ๑๔.๓ ลดและแก้ปัญหาผลกระทบของการเป็นกรดในมหาสมุทร โดยรวมถึงผ่าน
ทางการเพิ่มพูนความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ในทุกระดับ 

     

ตัวชี้วัด ๑๔.๓.๑ ภาวะความเปน็กรดในทะเล
เฉลี่ย (pH) โดยวัดจากสถานีสุม่ตัวอย่าง 

๗๕๙) การจัดต้ังสถานีสุ่มตรวจคุณภาพน้ า และ
ฝึกอบรมทักษะการตรวจวัดคุณภาพน้ า PH ให้แก่
แกนน าประชาชน และ อาสาสมัครในพื้นที่ 

     

เป้าประสงค์ที่ ๑๔.๔ ภายในปี ๒๕๖๓ ให้ก ากับอย่างมีประสิทธิผลในเรื่องการเก็บเกี่ยวและยุติการ
ประมงเกินขีดจ ากัด การประมงที่ผิดกฎหมายที่ไม่มีการรายงาน และท่ีไม่มีการควบคุม และแนวปฏิบัติ
ด้านการประมงที่เป็นไปในทางท าลาย และด าเนินการให้เป็นผลตามแผนการบริหารจัดการที่อยู่บน
ฐานวิทยาศาสตร์ เพื่อจะฟื้นฟูมวลปลา (fish stock)  ในเวลาที่สั้นที่สุดที่จะเป็นไปได้ อย่างน้อยที่สุด
ในระดับที่สามารถไปถึงจุดสูงสุดที่ให้ผลตอบแทนแบบยั่งยืน (maximum sustainable yield) ตาม
คุณลักษณะทางชีววิทยาของสัตว์น้ าเหล่านั้น 

     

ตัวชี้วัด ๑๔.๔.๑ สัดส่วนของมวลสัตว์น้ า 
(fish stocks) ที่อยู่ในระดบัความยั่งยืนทาง
ชีวภาพ 

๗๖๐) ปริมาณสัตว์น้ าที่ จับ ได้จากเรือประมง
พื้นบ้านขนาดเล็กที่ ใช้เครื่องมือจับปลาไม่ผิด
กฏหมายประมง 

     

เป้าประสงค์ที่ ๑๔.๕ ภายในปี ๒๕๖๓ อนุรักษ์พื้นท่ีทางทะเลและชายฝั่งอย่างน้อยร้อยละ ๑๐ ให้เป็นไป
ตามกฎหมายระหว่างประเทศและภายในประเทศ และอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ดี
ที่สุดที่มีอยู่ 

     

๗๖๑) สนับสนุนให้องค์กรชุมชนจัดท าฐานข้อมูล
พื้นท่ีป่าชายเลน และทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ 

     



๑๕๘ 

 

เป้าหมายที่ ๑๔ 
งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่น 

ที่สนับสนุนตัวชี้วดั 

สถานะการด าเนินงาน 

ในพื้นที ่ โครงการของ อปท./ ทุนทาง
สังคม/ แหล่งเรียนรู้ที่ด าเนินการ ด าเนิน

การ
แล้ว 

มีแผน
ด าเนิน
การ 

ยังไม่
ด าเนิน
การ 

หากไม่ด าเนินการ 

ระบุเหตุผล 

ตัวชี้วัด ๑๔.๕.๑ ขอบเขตของพืน้ที่คุ้มครอง
ที่เกี่ยวข้องกบัพื้นท่ีทางทะเล 

๗๖๒) สนับสนุนให้มีการจัดต้ังกองทุนในการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ 

     

๗๖๓) ผลักดันให้ชุมชนท้องถิ่นมีการก าหนด กฎ 
กติกา ของชุมชนเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟู พื้นที่
ทางทะเลและชายฝั่ง เช่น การปลูกป่าชายเลน 
การห้ามจับสัตว์ฤดูวางไข่ แนวเขตประมงพื้นบ้าน 
การก าหนดเขตน้ าลากอวน การก าหนดเครื่องมือ
จับปลา เป็นต้น 

     

เป้าประสงค์ที่ ๑๔.๖ ภายในปี ๒๕๖๓ ยับยั้งรูปแบบการอุดหนุนการประมงบางอย่างท่ีมีส่วนท าให้เกิด
การประมงเกินขีดจ ากัด ยุติการอุดหนุนที่มีส่วนท าให้เกิดการประมงที่ผิดกฎหมาย ที่ไม่มีการรายงาน 
และท่ีไม่มีการควบคุม และระงับการริเริ่มการอุดหนุนในลักษณะดังกล่าว ตระหนักว่าการปฏิบัติที่เป็น
พิเศษและแตกต่างที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลส าหรับประเทศก าลังพัฒนาและประเทศพัฒนาน้อย
ที่สุดควรเป็นส่วนควบในการเจรจาการอุดหนุนการประมงขององค์การการค้าโลก 

     

ตัวชี้วัด ๑๔.๖.๑ ความก้าวหน้าของประเทศ
ต่าง ๆ ในระดับการใช้เครื่องมือ หรือ กลไก
ระหว่างประเทศ เพื่อต่อสู้กับการประมงที่ผิด
กฎหมาย ที่ไม่มีการรายงาน และที่ไม่มีการ
ควบคุม 

๗๖๔) ผลักดันให้ชุมชนท้องถิ่นมีการก าหนดกฎ 
กติกา ข้อตกลงภายในชุมชน และระหว่างชุมชน
ชายฝั่งเกี่ยวกับการประมงชายฝั่งทะเล เช่น เขต
ประมงพื้นบ้าน ก าหนดพื้นที่อนุญาตให้จับสัตว์
น้ า พื้นที่ห้ามบุกรุกเพื่อการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ า 
การก าหนดช่วงเวลา เป็นต้น 

     

๗๖๕) สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการ
รณรงค์เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดการขยะ 
การบ าบัดน้ าเสีย เป็นต้น 

     



๑๕๙ 

 

เป้าหมายที่ ๑๔ 
งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่น 

ที่สนับสนุนตัวชี้วดั 

สถานะการด าเนินงาน 

ในพื้นที ่ โครงการของ อปท./ ทุนทาง
สังคม/ แหล่งเรียนรู้ที่ด าเนินการ ด าเนิน

การ
แล้ว 

มีแผน
ด าเนิน
การ 

ยังไม่
ด าเนิน
การ 

หากไม่ด าเนินการ 

ระบุเหตุผล 

เป้าประสงค์ที่ ๑๔.๗ ภายในปี ๒๕๗๓ เพิ่มผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจแก่รัฐก าลังพัฒนาที่เป็นเกาะ
ขนาดเล็กและประเทศพัฒนาน้อยที่สุดจากการใช้ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน รวมถึงผ่านทางการ
บริหารจัดการอย่างยั่งยืนในเรื่องการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และการท่องเที่ยว 

     

ตัวชี้วัด ๑๔.๗.๑ ร้อยละของผลผลิตจากการ
ประมงที่ยั่งยืน ต่อ GDP ในรัฐก าลังพัฒนาที่
เป็นเกาะขนาดเล็ก ประเทศกลุ่มพัฒนาน้อย
ที่สุด และทุกประเทศ 

 

๗๖๖) ส่งเสริมให้เกิดกฎ กติกา ข้อตกลง ภายใน
ชุมชนและระหว่างชุมชนชายฝั่งเกี่ยวกับการ
ประมงชายฝั่งทะเล เช่น ก าหนดพื้นที่อนุญาตให้
จับสัตว์น้ า พื้นที่ห้ามบุกรุกเพื่อการอนุรักษ์พันธุ์
สัตว์น้ า การก าหนดช่วงเวลา เป็นต้น 

     

๗๖๗) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังการท า
ผิดกฎ กติกา ข้อตกลงในการจับสัตว์น้ า อนุรักษ์
สัตว์น้ า การจัดการขยะ พลาสติกบริเวณชายฝั่ง 

     

๗๖๘) รณรงค์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน
เพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดการขยะ 
การบ าบัดน้ าเสีย เป็นต้น 

     

๗๖๙) รณรงค์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ไม่น่าจะ
เกี่ยวข้อง 

     

๗๗๐) ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพกลุ่มเลี้ยงสัตว์
น้ า  พันธุ์พืช เพาะเลี้ยงพันธุ์ ต่างๆ  เพื่อการ
ขยายพันธุ์พืช-สัตว์ทางน้ า และ ทะเล 

     

๗๗๑) ผลักดันให้มีการจัดท าแนวทางการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ และสอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 

     



๑๖๐ 

 

เป้าหมายที่ ๑๔ 
งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่น 

ที่สนับสนุนตัวชี้วดั 

สถานะการด าเนินงาน 

ในพื้นที ่ โครงการของ อปท./ ทุนทาง
สังคม/ แหล่งเรียนรู้ที่ด าเนินการ ด าเนิน

การ
แล้ว 

มีแผน
ด าเนิน
การ 

ยังไม่
ด าเนิน
การ 

หากไม่ด าเนินการ 

ระบุเหตุผล 

เป้าประสงค์ที่ ๑๔.๘ เพิ่มความรู้ทางวิทยาศาสตร์ พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัย และถ่ายทอด
เทคโนโลยีทางทะเล โดยค านึงถึงหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางทะเล
ของคณะกรรมาธิการสมุทรศาสตร์ระหว่างรัฐบาล เพื่อจะพัฒนาคุณภาพมหาสมุทรและเพิ่มพูนให้
ความหลากหลายทางชีวภาพในทะเลมีส่วนสนับสนุนการพัฒนาของประเทศก าลังพัฒนามากขึ้น 
เฉพาะอย่างยิ่งในรัฐก าลังพัฒนาท่ีเป็นเกาะขนาดเล็กและประเทศพัฒนาน้อยที่สุด 

     

ตัวชี้วัด ๑๔.a.๑ สัดส่วนการจัดสรร
งบประมาณเพื่อวิจยัเกี่ยวกบัเทคโนโลยีทาง
ทะเล ต่องบประมาณการวิจัยทัง้หมด 

๗๗๒) สนับสนุนกิจกรรมของ กลุ่มทางสังคม 
องค์กรชุมชน ที่เกี่ยวข้องการบ ารุงรักษาอนุรักษ์
ฟื้นฟูและและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งทะเล 

     

๗๗๓) สนับสนุนการจัดท าเวทีประชาคม เพื่อ
ก าหนดการจัดท าโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การบ ารุงรักษาอนุรักษ์ฟื้นฟูและและใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเล 

     

๗๗๔) การสร้างความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและ
ภาคเอกชนที่มีทักษะ ความช านาญการด้านการ
งานวิจัยทางทะเลมาให้ถ่ายทอดองค์ความรู้ใน
ลักษณะการท าประโยชน์เพื่อสังคม หรือมีการคิด
ค่าใช้จ่ายแบบพอเพียง (ไม่ใช่เชิงธุรกิจ) 

     

เป้าประสงค์ที่ ๑๔.๙ จัดให้มีการเข้าถึงทรัพยากรทางทะเลและตลาดส าหรับชาวประมงพื้นบ้านราย
เล็ก 

     



๑๖๑ 

 

เป้าหมายที่ ๑๔ 
งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่น 

ที่สนับสนุนตัวชี้วดั 

สถานะการด าเนินงาน 

ในพื้นที ่ โครงการของ อปท./ ทุนทาง
สังคม/ แหล่งเรียนรู้ที่ด าเนินการ ด าเนิน

การ
แล้ว 

มีแผน
ด าเนิน
การ 

ยังไม่
ด าเนิน
การ 

หากไม่ด าเนินการ 

ระบุเหตุผล 

ตัวชี้วัด ๑๔.b.๑ ความก้าวหน้าของแต่ละ
ประเทศที่มีการใช้และด าเนินการด้านข้อ
กฎหมาย / ข้อบังคบั / นโยบาย / กรอบการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ตระหนักและ
ปกปอ้งสิทธิของการท าประมงขนาดเล็ก 

๗๗๕) การจัดท าฐานข้อมูลชาวประมงที่ต้องการ
ความช่วยเหลือ 

     

๗๗๖) ส นั บ ส นุ น ก า ร จั ด ท า ฐ า น ข้ อ มู ล
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที ่

     

๗๗๗) สนับสนุนการก าหนดสิทธิในการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติชายฝั่งและทางทะเล 

     

๗๗๘) ส่งเสริมให้ภาคประชาชนท าประมงชายฝั่ง
พื้นบ้าน 

     

๗๗๙) ส่งเสริมให้ชุมชนมีการพัฒนาตลาดชุมชน      

๗๘๐) ผลักดันการใช้กฎหมาย ควบคุมอุตสาหกรรม
ประมง อย่างเข้มงวด 

     

๗๘๑) การจัดท าแนวเขตประมงพื้นบ้าน และขยาย
แนวเขตออกไปให้มากกว่า ๓ กิโลเมตร 

     

๗๘๒) การจัดท าฐานข้อมูลชนิดพันธุ์และความ
หลากหลายทางชีวภาพสัตว์น้ าในเขตประมง
พื้นบ้าน 

     

๗๘๓) การบังคับใช้กฏหมายควบคุมเรือประมง
พาณิชย์ขนาดใหญ่ลักลอบจับปลาในเขตประมง
พื้นบ้าน 

     

๗๘๔) การจัดตลาดสินค้ าสั ตว์ที่ น้ าที่ ม าจาก
เรือประมงพื้นบ้านที่ใช้เครื่องมือถูกกฎหมาย
ประมง 

     



๑๖๒ 

 

เป้าหมายที่ ๑๔ 
งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่น 

ที่สนับสนุนตัวชี้วดั 

สถานะการด าเนินงาน 

ในพื้นที ่ โครงการของ อปท./ ทุนทาง
สังคม/ แหล่งเรียนรู้ที่ด าเนินการ ด าเนิน

การ
แล้ว 

มีแผน
ด าเนิน
การ 

ยังไม่
ด าเนิน
การ 

หากไม่ด าเนินการ 

ระบุเหตุผล 

เป้าประสงค์ที่ ๑๔.๑๐ จ านวนประเทศที่มีความก้าวหน้าในการให้สัตยาบัน ยอมรับ และน ากรอบการ
ท างานเชิงกฎหมาย/ นโยบาย/ สถาบัน และเครื่องมือในการแปลงกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับ
มหาสมุทรมาใช้ ดังที่สะท้อนอยู่ใน UNCLOS เพื่อการอนุรักษ์ และการใช้มหาสมุทรและทรัพยากร
อย่างยั่งยืน 

     

ตัวชี้วัด ๑๔.c.๑ จ านวนประเทศท่ีมี
ความก้าวหน้าในการให้สัตยาบนั ยอมรบั 
และน ากรอบการท างานเชิงกฎหมาย/ 
นโยบาย/ สถาบนั และเครื่องมอืในการแปลง
กฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับ
มหาสมุทรมาใช้ ดังที่สะท้อนอยูใ่น UNCLOS 
เพื่อการอนุรักษ์ และการใช้มหาสมุทรและ
ทรัพยากรอย่างยัง่ยืน 

ไม่พบข้อมูลสนับสนุน ในชุมชนท้องถิ่น      

 

  



๑๖๓ 

 

ตารางปฏิบัติการที่ ๑.๑๕ วิเคราะห์เป้าหมายที่ ๑๕ : ปกป้อง ฟ้ืนฟู และส่งเสริมการใช้ระบบนิเวศน์บนบกอย่างยั่งยนืการบริหารจัดการป่าไม้ที่ยั่งยืน
การต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย หยุดยั้งการเสื่อมโทรมของดินและฟ้ืนฟูสภาพดินและหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 
ประกอบด้วย ๑๒ เป้าประสงค์  ๑๓ ตัวชี้วัด  
ค าชี้แจง : ให้ตรวจสอบงานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นที่สนับสนุนตัวชี้วัด แล้วเติมเครื่องหมาย  ในช่องสถานะการด าเนินงานในพ้ืนที่ พร้อมระบุทุน

ทางสังคม หรือ แหล่งเรียนรู้ที่ด าเนินงานและกิจกรรมนั้นๆ 
 

เป้าหมายที ่ ๑๕ งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นท่ีสนับสนุนตัวชี้วัด 

สถานะการด าเนินงานในพื้นที ่
โครงการของ อปท./ ทุนทางสงัคม/ 

แหล่งเรยีนรู้ที่ด าเนินการ 
ด าเนิน 
การแล้ว 

มีแผน
ด าเนินการ 

ยังไม่
ด าเนิน 
การ 

หากไม่ด าเนินการ 
ระบุเหตุผล 

เป้าประสงค์ที ่๑๕.๑ สร้างหลักประกันว่าจะมีการอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการใช้
ระบบนิเวศบนบกและในน้ าจืดในแผ่นดินรวมทั้งบริการทางระบบนิเวศอย่างยั่งยนื 
เฉพาะอย่างยิ่ง ป่าไม้ พ้ืนที่ชุ่มน้ า ภูเขาและเขตแหง้แล้ง โดยเปน็ไปตามขอ้บังคับ
ภายใต้ความตกลงระหว่างประเทศ ภายในปี ๒๕๖๓ 

     

ตัวชี้วัดที่ ๑๕.๑.๑ 
ร้อยละของพื้นที่ป่าไม้
ต่อพื้นที่ท้ังหมด 

๗๘๕) สนับสนุนให้ชุมชนจัดกิจกรรมปลูกป่าในวนั
ส าคัญต่างๆ เพิ่มพ้ืนทีป่่าไม้ให้ได้ร้อยละ ๔๐ ของ
พื้นท่ีเพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ 

     

๗๘๖) จัดตั้งคณะกรรมการป่าชุมชน เพื่อผลักดันให้
ก าหนดกติกาชุมชนในการตัดไมเ้พือ่ใช้ในกรณี
จ าเป็นในครัวเรือน และสาธารณะประโยชน ์

     

๗๘๗) สนับสนุนให้ชุมชนจัดตั้งกลุม่อาสา
ลาดตระเวนร่วม และหาข่าวการบุกรุกลักลอบท า
ไม้ การดูแลพ้ืนทีป่่าต้นน้ า ซึ่งควรประสานงานกบั
หน่วยงานราชการทีเ่กี่ยวข้อง เพราะประชาชนไม่มี

     



๑๖๔ 

 

เป้าหมายที ่ ๑๕ งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นท่ีสนับสนุนตัวชี้วัด 

สถานะการด าเนินงานในพื้นที ่
โครงการของ อปท./ ทุนทางสงัคม/ 

แหล่งเรยีนรู้ที่ด าเนินการ 
ด าเนิน 
การแล้ว 

มีแผน
ด าเนินการ 

ยังไม่
ด าเนิน 
การ 

หากไม่ด าเนินการ 
ระบุเหตุผล 

อ านาจในการปฏิบัติงานในเขตป่าสงวน หรือการ
จับกุม  

๗๘๘) สนับสนุนให้ชุมชนจัดกิจกรรมดา้นการฟื้นฟู
ระบบนิเวศนต้์นน้ าร่วมกบัหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง 
ได้แก่ การก่อสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น  การ
ซ่อมแซมฝายกึ่งถาวร  การท าระบบประปาภูเขา  
การจัดท าแปลงเพาะช ากล้าไม้  การปลูกป่าชุมชน  
ปลูกไม้ท้องถิ่น  ปลูกป่าเสรมิในพื้นท่ีป่าเดมิและ
พื้นท่ีป่าถูกบุกรุกแผ้วถางเพิ่ม  การปลูกต้นไม้ใน
วันส าคัญ  การปลูกป่าพ้ืนบ้านอาหารชมุชน 
(Food bank) การปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกนัการ
พังทลายของดิน เป็นตน้  

     

๗๘๙) จัดท าฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติของ
ชุมชนทั้งด้านพืชและสัตว์ ป่าชุมชน พื้นท่ีสีเขียว 
หรือต้นไม้และพันธุ์ไม้ที่มอียู่ในชมุชน 

     

๗๙๐) จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์  ป้ายโครงการ  ป้าย
แนวเขตพื้นท่ี  ป้าย กฎ กติกาชุมชน  และคู่มือของ
ชุมชน  

     

เป้าประสงค์ที่ ๑๕.๒  ส่งเสริมการด าเนนิการด้านการบริหารจัดการป่าไม้ทุก
ประเภทอย่างยัง่ยืน หยุดยั้งการตัดไม้ท าลายป่า ฟื้นฟูป่าท่ีเสื่อมโทรม และเพิ่ม
การปลูกป่าและฟื้นฟูป่าท่ัวโลก ภายในปี ๒๕๖๓ 

     



๑๖๕ 

 

เป้าหมายที ่ ๑๕ งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นท่ีสนับสนุนตัวชี้วัด 

สถานะการด าเนินงานในพื้นที ่
โครงการของ อปท./ ทุนทางสงัคม/ 

แหล่งเรยีนรู้ที่ด าเนินการ 
ด าเนิน 
การแล้ว 

มีแผน
ด าเนินการ 

ยังไม่
ด าเนิน 
การ 

หากไม่ด าเนินการ 
ระบุเหตุผล 

ตัวชี้วัดที่ ๑๕.๒.๑ 
สัดส่วนของพื้นท่ี
ส าคัญส าหรบัความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ ทั้งทางบกและ
ในน้ าจืด ซึ่งถูกปกคลมุ
ไปด้วยพืน้ที่คุ้มครอง 
จ าแนกตามประเทศ 
ระบบนิเวศ 

๗๙๑) สนับสนุนให้มีโครงการ หรือ กิจกรรมอนุรักษ์
ป่าชุมชน การปลูกป่า การสร้างพื้นท่ีสีเขียว  

     

๗๙๒) ส่งเสรมิกิจกรรมการอนุรักษป์่าชุมชน การ
ปลูกป่า การสร้างพื้นท่ีสีเขยีว 

     

๗๙๓) จัดตั้งคณะกรรมการดูแลป่าชุมชน เพื่อ
ก าหนดกฎ กติกา ระเบียบ แนวปฏิบัติ ในการ
จัดการป่าชมุชน พื้นท่ีสีเขยีว หรือการปลูกต้นไม้
เพิ่มในชมุชน จัดเวทีประชุม 

     

๗๙๔) สนับสนุนให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการดูแลป่า
ชุมชน มีการจดัเวทปีระชมุสร้างความเข้าใจในการ
อนุรักษ์  รักษา ฟื้นฟูป่า  

     

๗๙๕) ส่งเสรมิใหชุ้มชนมีการใชภู้มปิัญญาเพื่อการ
อนุรักษ์ รักษาฟ้ืนฟู เช่น การปลกูป่า ธนาคารต้นไม้ 
เป็นตน้  

     

๗๙๖) สนับสนุนให้มีการจัดตั้งกลุ่มและพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัครพิทักษ์ป่า 

     

๗๙๗) อปท.ด าเนินการส ารวจและรังวดัพื้นที่ท ากิน
ของเกษตรกร  การท าแนวเขตป่า 

     

๗๙๘) ส่งเสรมิใหชุ้มชนจัดท าโครงการสนับสนุนการ
ใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน หรือพืน้ที่สีเขียว เชน่ ค่าย
ลูกเสือ แหล่งผลิตยาสมนุไพร แหล่งเรียนรู้ของ
เด็กและเยาวชน หาของป่า เป็นต้น   

     



๑๖๖ 

 

เป้าหมายที ่ ๑๕ งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นท่ีสนับสนุนตัวชี้วัด 

สถานะการด าเนินงานในพื้นที ่
โครงการของ อปท./ ทุนทางสงัคม/ 

แหล่งเรยีนรู้ที่ด าเนินการ 
ด าเนิน 
การแล้ว 

มีแผน
ด าเนินการ 

ยังไม่
ด าเนิน 
การ 

หากไม่ด าเนินการ 
ระบุเหตุผล 

๗๙๙) สนับสนุนให้ชุมชนมีการปลูกพันธุ์ไมห้ลาก
ชนิด เพื่อเพิม่ความหลากหลายทางชีวภาพ และลด
การบุกรุกตัดไม้ท าลายป่า 

     

๘๐๐) สนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งกับป่าไม้ ให้
ความรูเ้กี่ยวกบัการจัดการพ้ืนที่ป่าไม้ พัฒนาและ
ดูแลรักษาพ้ืนที่สีเขียว เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อการ
นันทนาการ  การอนรุักษห์รอือรรถประโยชน์   

     

๘๐๑) สนับสนุนให้ชุมชนปรับปรงุและดูแลรักษา
พื้นท่ีสีเขียวที่มอียู่เดิม  

     

๘๐๒) ส่งเสรมิใหชุ้มชนมีการจัดการปา่ชุมชน และป่า
ครัวเรือน เช่น โครงการตู้เยน็ข้างบ้าน  

     

๘๐๓) สนับสนุนให้ชุมชนไดม้ีส่วนร่วมในการคุ้มครอง
ดูแลป่าอนุรักษ์ร่วมกับกรมป่าไม้ ซึ่งท าหน้าท่ี
พิทักษ์ผืนป่าอนุรักษ์ตามกฎหมายเพื่อความ
โปร่งใสและมปีระสิทธิผลในการดูแลรักษา 

     

๘๐๔) สนับสนุนการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชน 
แกนน า ผู้น าท้องที่ ในการก าหนด กติกา กฎ 
ระเบยีบ ในการอนรุักษ์ฟื้นฟูทรพัยากรป่าไมh 

     

๘๐๕) ส่งเสรมิใหชุ้มชนมีการปลูกฟ้ืนฟูป่าในพื้นที่
ว่างของรัฐตามแนวกนัชนและการเชื่อมต่อผืนป่า  

     

เป้าประสงค์ที่ ๑๕.๓ ต่อสู้การกลายสภาพเปน็ทะเลทราย ฟื้นฟูแผ่นดินที่เสือ่ม
โทรม รวมถึงแผ่นดินที่ได้รบัผลกระทบจากการกลายสภาพเปน็ทะเลทราย ความ

     



๑๖๗ 

 

เป้าหมายที ่ ๑๕ งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นท่ีสนับสนุนตัวชี้วัด 

สถานะการด าเนินงานในพื้นที ่
โครงการของ อปท./ ทุนทางสงัคม/ 

แหล่งเรยีนรู้ที่ด าเนินการ 
ด าเนิน 
การแล้ว 

มีแผน
ด าเนินการ 

ยังไม่
ด าเนิน 
การ 

หากไม่ด าเนินการ 
ระบุเหตุผล 

แห้งแล้ง และอุทกภัย และพยายามที่จะบรรลุถึงโลกท่ีไร้ความเสื่อมโทรมของที่ดนิ 
ภายในปี ๒๕๗๓ 
ตัวชี้วัดที่ ๑๕.๓.๑ 
ร้อยละของพื้นที่ดินที่
ถูกท าให้เสื่อมโทรม
เทียบกบัพื้นท่ีดิน
ทั้งหมด 

๘๐๖) ส่งเสรมิการจัดตั้งกลุม่หมอดนิ เพื่อร่วมฟื้นฟู
ดินที่เสื่อมโทรม  

     

๘๐๗) จัดใหม้ีการส ารวจพืน้ที่ดินเสื่อมโทรมโดยการ
รังวัด และทดสอบคณุภาพของดิน เพื่อด าเนินการ
วางแผนฟื้นฟ ู

     

๘๐๘) จัดเวทีประชาคมเพื่อพิจารณาโครงการพัฒนา
ของรัฐและเอกชนที่มีแนวโนม้ที่จะท าลายศักยภาพ
ของฐานทรัพยากรในท้องถิน่ และส่งผลกระทบต่อ
วิถีชีวิต สขุภาพ และคุณภาพชีวติของประชาชนใน
พื้นท่ี 

     

๘๐๙) ส่งเสรมิใหเ้กษตรกรการท าการเกษตรแบบ
ประณีตที่ต้องใช้องคค์วามรู้ ควบคู่กบัการวางแผน
และการจัดการอย่างเป็นระบบ มีความเอาใจใส่ 
และใช้พ้ืนที่ใหเ้กิดประโยชน์และคุ้มค่ามากท่ีสุด 
รวมทั้งค านงึถึงระบบนิเวศน ์

     

๘๑๐) สร้างเครือข่ายชมุชนในการมีสว่นร่วมฟืน้ฟู
และดูแลทรัพยากรดนิ น้ า ป่า 

     

๘๑๑) สร้างกิจกรรมรณรงค์การปลูกพืชคลุมดิน มลู
สัตว์ ไม้ทนแล้งให้แก่ประชาชน หน่วยงาน และ
องค์กรต่างๆ ที่สนใจร่วมกิจกรรมรณรงค ์

     



๑๖๘ 

 

เป้าหมายที ่ ๑๕ งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นท่ีสนับสนุนตัวชี้วัด 

สถานะการด าเนินงานในพื้นที ่
โครงการของ อปท./ ทุนทางสงัคม/ 

แหล่งเรยีนรู้ที่ด าเนินการ 
ด าเนิน 
การแล้ว 

มีแผน
ด าเนินการ 

ยังไม่
ด าเนิน 
การ 

หากไม่ด าเนินการ 
ระบุเหตุผล 

เป้าประสงค์ที่ ๑๕.๔  สร้างหลักประกันว่าจะมีการอนุรักษ์ระบบนิเวศภเูขาและ
ความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศเหล่านัน้ เพื่อจะเพิ่มพูนขีด
ความสามารถของระบบนิเวศเหล่านั้นที่จะให้ผลประโยชนอ์ันส าคัญต่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน ภายในปี ๒๕๗๓ 

     

ตัวชี้วัดที่ ๑๕.๔.๑ 
ขอบเขตของพื้นที่
คุ้มครองที่มี
ความส าคัญต่อความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพบนภเูขา 

๘๑๒) ก าหนดพื้นท่ีเกษตรกรรม การเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ า และพื้นท่ีป่าไม้ ให้ชัดเจนเพือ่เปน็หลักประกันใน
การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และ
ระบบนิเวศ 

     

๘๑๓) บังคบัใช้กฎหมายอย่างมีประสทิธิภาพ และ
เป็นธรรม 

     

๘๑๔) ส่งเสรมิใหม้ีการจัดกจิกรรมค่ายเยาวชน เพือ่
ถ่ายทอดองค์ความรู้ ตามความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 

     

ตัวชี้วัดที่ ๑๕.๔.๒ 
ดัชนีพื้นที่ภูเขาสเีขียว 

๘๑๕) ส่งเสรมิใหชุ้มชนมีการอนุรักษ์ภมูิปัญญา
ท้องถ่ินเพื่อการอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม เช่น การบวชป่า การปลูกป่า การท า
เขตอภัยทาน  

     

๘๑๖) ส่งเสรมิการปลูกฟ้ืนฟูป่าในพื้นที่ว่างของรัฐ
ตามแนวกันชน และการเชือ่มต่อผืนป่า 

     

๘๑๗) น าระบบภมูิสารสนเทศ (GIS) มาใช้บริหาร
จัดการ(การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์)พืน้ที่สี
เขียว 

     



๑๖๙ 

 

เป้าหมายที ่ ๑๕ งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นท่ีสนับสนุนตัวชี้วัด 

สถานะการด าเนินงานในพื้นที ่
โครงการของ อปท./ ทุนทางสงัคม/ 

แหล่งเรยีนรู้ที่ด าเนินการ 
ด าเนิน 
การแล้ว 

มีแผน
ด าเนินการ 

ยังไม่
ด าเนิน 
การ 

หากไม่ด าเนินการ 
ระบุเหตุผล 

เป้าประสงค์ที่ ๑๕.๕ ปฎิบัติการที่จ าเป็นและเร่งด่วนเพื่อลดการเสื่อมโทรมของถิ่น
ที่อยุ่ตามธรรมชาติ หยุดยัง้การสูญเสียความหลากหลายทางชวีภาพ และภายในปี 
๒๕๖๓ จะปกป้องและป้องกนัการสูญพันธุ์ของชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม 

     

ตัวชี้วัดที่ ๑๕.๕.๑ 
ดัชนีบญัชีการ
เปลี่ยนแปลง
สถานภาพพันธุ์พืชและ
พันธุ์สัตว์ที่เสี่ยงต่อการ
ถูกคุกคาม (Red List 
Index) 

๘๑๘) สนับสนุนให้ชุมชนมีการเร่งฟืน้ฟ ูและปรับปรงุ
บ ารุงดนิใหม้ีความอุดมสมบูรณ ์การฟื้นฟูพ้ืนที่นา
ร้าง  

 

     

๘๑๙) ส่งเสรมิการเข้าถึงปัจจัยการผลติคุณภาพดี
อย่างทั่วถึง และราคาท่ีเป็นธรรม อาทิ พันธุ์พืช 
พันธุ์สัตว์ ปุ๋ย 

     

๘๒๐) ผลักดันใหม้ีการปฏิบัติตามข้อตกลง กติกา ใน
การควบคุมหรือก าจดัชนิดพันธุต่์างถ่ินที่มีล าดับ
ความส าคัญสูง และด าเนนิมาตรการจัดการ
เส้นทางการแพรร่ะบาดเพื่อป้องกันการน าเข้าและ
การตั้งถิ่นฐานที่รุกราน 

     

๘๒๑) ปรบัปรุงทะเบียนชนิดพันธุ์ต่างถิ่นท่ีควร
ป้องกนั ควบคมุ และก าจัด ที่สอดคล้องกบั
ทะเบียนระดบัประเทศ 

     

๘๒๒) ส่งเสรมิใหเ้กษตรกรมีความรู้ในการรวบรวม 
คัดเลือก และปรบัปรุงพันธุกรรมพืช สัตว์ สัตว์น้ า 
และจุลินทรียข์องท้องถ่ิน 

     



๑๗๐ 

 

เป้าหมายที ่ ๑๕ งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นท่ีสนับสนุนตัวชี้วัด 

สถานะการด าเนินงานในพื้นที ่
โครงการของ อปท./ ทุนทางสงัคม/ 

แหล่งเรยีนรู้ที่ด าเนินการ 
ด าเนิน 
การแล้ว 

มีแผน
ด าเนินการ 

ยังไม่
ด าเนิน 
การ 

หากไม่ด าเนินการ 
ระบุเหตุผล 

๘๒๓) ส่งเสรมิใหชุ้มชนจัดกิจกรรมป้องกัน ฟื้นฟู 
และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ดิน น้ า 
ป่าไม้ ชายฝั่ง พื้นท่ีชุม่น้ า เป็นตน้ 

     

๘๒๔) สนับสนุนให้ชุมชนอนรุักษค์วามหลากหลาย
ทางชีวภาพในพื้นที่ เช่น อนุรักษพ์ันธุกรรมพืชและ
สัตว์  ส ารวจพืชสมุนไพร เป็นตน้ 

     

๘๒๕) ส่งเสรมิและพัฒนาเครอืข่ายการอนรุักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ หรอืร่วมเปน็เครือข่าย
กับพื้นที่อื่นๆ 

     

๘๒๖) พัฒนาแหล่งเรยีนรู้ทีเ่ปน็ต้นแบบ ในการ
ป้องกนั ฟ้ืนฟู อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ และ
ความหลากหลายทางชีวภาพ 

     

 ๘๒๗) จัดท าทะเบียนความหลากหลายทางชีวภาพ
และเปรียบเทียบโดยอ้างอิง IUCN Red Lists / 
รายชื่อสัตวป์่าสงวนและคุ้มครอง / อนุสัญญาไซ
เตส / กติกาป่าชุมชนของพื้นท่ี  

     

เป้าประสงค์ที่ ๑๕.๖  สร้างหลักประกันว่าจะมีการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดจาก
การใช้ประโยชน์ทรัพยากรพันธกุรรมอย่างเท่าเทียมและยุติธรรม และส่งเสริมการ
เข้าถึงทรัพยากรเหล่านัน้อย่างเหมาะสม 

     

ตัวชี้วัดที่ ๑๕.๖.๑ 
จ านวนประเทศที่มีการ
ยอมรบักรอบกฎหมาย 

๘๒๘) สนับสนุนให้ชุมชนเพิ่มพ้ืนที่ป่าไม้เพื่อการ
อนุรักษ์ ป่าเศรษฐกจิ และป่าชายเลน เพื่อลดการ
สูญเสียความหลากหลายทางชวีภาพ  

     



๑๗๑ 

 

เป้าหมายที ่ ๑๕ งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นท่ีสนับสนุนตัวชี้วัด 

สถานะการด าเนินงานในพื้นที ่
โครงการของ อปท./ ทุนทางสงัคม/ 

แหล่งเรยีนรู้ที่ด าเนินการ 
ด าเนิน 
การแล้ว 

มีแผน
ด าเนินการ 

ยังไม่
ด าเนิน 
การ 

หากไม่ด าเนินการ 
ระบุเหตุผล 

กรอบการบริหาร
จัดการ และกรอบ
นโยบายเพื่อสร้าง
ความมัน่ใจในความ
เป็นธรรม และความ
เท่าเทียมในการ
แบ่งปันผลประโยชน ์
 

๘๒๙) ด าเนินการแก้ไขปญัหาการบุกรกุท่ีดินของรฐั 
และจัดท่ีดินท ากินให้ผู้ยากไร้ โดยให้สิทธิรว่ม 

     

๘๓๐) ส่งเสรมิการใชป้ระโยชน์ การสรา้งมูลค่าเพิ่ม
จากทรัพยากรชีวภาพ และใหม้กีารแบ่งปัน
ผลประโยชน์อย่างเปน็ธรรม  

     

๘๓๑) รณรงค์ให้ชมุชนการจัดกิจกรรมการรักษา 
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและมกีารใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยนืและเป็นธรรม 

     

เป้าประสงค์ที่ ๑๕.๗  ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อจะยุติการล่าและการขนย้าย
ชนิดพันธุ์พืชและสัตว์คุม้ครอง และแก้ปัญหาท้ังอปุสงค์และอปุทานต่อผลิตภัณฑ์
สัตว์ป่าท่ีผิดกฎหมาย 

     

ตัวชี้วัดที ่๑๕.๗.๑ 
สัดส่วนการค้าสัตว์ป่า
โดยการหลอกลวงหรอื
ผิดกฎหมาย 

๘๓๒) มีข้อตกลงในการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นท่ี
อนุรักษ์ตามกฎหมาย ซึ่งหมายถึงเขตอุทยาน
แห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตวป์่า  
พื้นท่ีลุ่มน้ าชั้น ๑ และ เขตอนรุักษ์ป่าชายเลน โดย
ประสานกบัหน่วยงานที่รบัผิดชอบเป็นผูด้ าเนนิการ 

     

๘๓๓) สนับสนุนการเข้าร่วมเครือข่ายคุ้มครองชนดิ
พันธุ์พ้ืนเมอืงที่ถูกคุกคาม 

     

๘๓๔) การรณรงค์ให้ความรู้ เพื่อยุติการล่า และการ
ขนย้ายชนิดพนัธุ์พืช และสัตว์ปา่คุ้มครองภายใน
ชุมชน 

     



๑๗๒ 

 

เป้าหมายที ่ ๑๕ งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นท่ีสนับสนุนตัวชี้วัด 

สถานะการด าเนินงานในพื้นที ่
โครงการของ อปท./ ทุนทางสงัคม/ 

แหล่งเรยีนรู้ที่ด าเนินการ 
ด าเนิน 
การแล้ว 

มีแผน
ด าเนินการ 

ยังไม่
ด าเนิน 
การ 

หากไม่ด าเนินการ 
ระบุเหตุผล 

เป้าประสงค์ที่ ๑๕.๘ น ามาตรการมาใช้เพื่อป้องกันการน าเข้าและลดผลกระทบ
ของชนิดพันธุ์ต่างถ่ินทีรุ่กรานในระบบนิเวศบกและน้ าและควบคมุหรอืยุต ิ
priority species ภายในปี ๒๕๖๓ 

     

ตัวชี้วัดที่ ๑๕.๘.๑ 
สัดส่วนประเทศที่ได้ใช้
กฎหมายระดบัชาติที่
เกี่ยวข้อง และปกป้อง
ทรัพยากรอย่าง
เพียงพอ หรือควบคมุ
ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นท่ีถูก
รุกราน 

๘๓๕) อนุรักษ์พันธุกรรมและภูมปิัญญาท้องถิ่น โดย
สนับสนุนธนาคารพันธุกรรมทีม่ีการด าเนินการอยู่
แล้วอย่างเป็นระบบ ท้ังพืช สัตว์ และจุลินทรีย์  

     

๘๓๖) ส่งเสรมิและพัฒนาเครอืข่ายการอนรุักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ หรอืร่วมเปน็เครือข่าย
กับพื้นที่อื่นๆ 

     

๘๓๗) การเก็บขอ้มูลชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ควรปอ้งกัน 
ควบคมุ และก าจัดในพืน้ที่ชุมชน รวมถึงมีการ
ผลักดันใหม้ีการปฏิบัติตามข้อตกลง กติกาใน
ควบคมุ หรอื ก าจัดชนิดพนัธุ์ต่างถิ่นท่ีมีความเสี่ยง
ในระบบนิเวศสูง และด าเนนิมาตรการการจัดการ
เส้นทางการแพรร่ะบาด เพื่อปอ้งกัน การน าเข้า 
การตั้งถิ่นฐานที่รุกราน 

     

เป้าประสงค์ที่ ๑๕.๙  บูรณาการมูลค่าของระบบนิเวศและความหลากหลายทาง
ชีวภาพเข้าไปสู่การวางแผนกระบวนการพฒันา ยุทธศาสตร์การลดความยากจน 
และบัญชีท้ังระดับทอ้งถิ่นและระดับประเทศ ภายในปี ๒๕๖๓ 

     

ตัวชี้วัดที่ ๑๕.๙.๑ ๘๓๘) ปรบัปรุงกฎระเบียบเพื่อส่งเสรมิและสร้าง
แรงจูงใจให้ภาคเอกชน ภาคประชาชนและ

     



๑๗๓ 

 

เป้าหมายที ่ ๑๕ งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นท่ีสนับสนุนตัวชี้วัด 

สถานะการด าเนินงานในพื้นที ่
โครงการของ อปท./ ทุนทางสงัคม/ 

แหล่งเรยีนรู้ที่ด าเนินการ 
ด าเนิน 
การแล้ว 

มีแผน
ด าเนินการ 

ยังไม่
ด าเนิน 
การ 

หากไม่ด าเนินการ 
ระบุเหตุผล 

ความก้าวหน้ าของการ
สร้างเป้าประสงค์
ระดับชาติตามที่ระบุไว้
ในแผนยุทธศาสตร์
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ค.ศ.๒๐๑๑-
๒๐๒๐ (Strategic 
Plan for 
Biodiversity ๒๐๑๑-
๒๐๒๐) เป้าประสงค์ที่ 
๒ ของ Aichi 
Biodiversity 
 

เกษตรกรรายยอ่ยในการปลูกไมม้ีค่าทางเศรษฐกิจ
ระยะยาว อาทิ ไม้สัก ไมม้ะค่า และไม้พะยูง เป็นต้น 

๘๓๙) สนับสนุนให้ชุมชนมีการปรบัเปลี่ยนจากการ
ปลูกไมเ้ศรษฐกิจระยะสั้นมาเปน็ไม้มคี่าระยะยาว 
จัดตั้งตลาดกลางค้าไม ้

     

๘๔๐) พัฒนาระบบลอจิสติกส์ในการคา้และขนส่งไม ้      
๘๔๑) ส่งเสรมิการวิจัยและพัฒนา การปลูกพืชแซม

ในสวนป่า การท าวนเกษตร เพือ่สร้างรายได้ให้
เกษตรกรระหว่างท่ีไม้ยงัไมเ่ติบโต และส่งเสริมการ
วิจัยและนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพิ่มจากไม ้

     

๘๔๒) สนับสนุนการพฒันาสมนุไพรทีเ่ป็นยาและ
เครื่องส าอางที่มีศักยภาพและมคีวามต้องการของ
ตลาด  

     

๘๔๓) ส่งเสรมิการเชือ่มโยงการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชีวภาพใหม่ กบักระบวนการพัฒนาสินค้าชมุชน
หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ โดยคน้หาเอกลักษณ์
และศักยภาพ ที่แท้จริงของทรพัยากรชีวภาพ ภูมิ
ปัญญาและวฒันธรรมของท้องถิ่น เพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีนวัตกรรมและ มีมูลค่าสูง 

     

๘๔๔) จัดท าชุดการวิจัยเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์
อย่างเป็นระบบ ผลักดันให้มีการน างานวิจยัที่มีอยู่
มาพัฒนาต่อยอดทางธุรกิจ 

     



๑๗๔ 

 

เป้าหมายที ่ ๑๕ งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นท่ีสนับสนุนตัวชี้วัด 

สถานะการด าเนินงานในพื้นที ่
โครงการของ อปท./ ทุนทางสงัคม/ 

แหล่งเรยีนรู้ที่ด าเนินการ 
ด าเนิน 
การแล้ว 

มีแผน
ด าเนินการ 

ยังไม่
ด าเนิน 
การ 

หากไม่ด าเนินการ 
ระบุเหตุผล 

เป้าประสงค์ที่ ๑๕.a ระดมและเพิ่มทรัพยากรทางการเงนิจากทุกแหล่งเพือ่การ
อนุรักษ์และการใชค้วามหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศอย่างยั่งยนื 

     

ตัวชี้วัดที่ ๑๕.a.๑ 
การช่วยเหลือเพื่อการ
พัฒนาอย่างเปน็
ทางการ (ODA) และ
การใช้จ่ายของรัฐ
เกี่ยวกับการอนรุักษ์ 
และความหลากหลาย
ทางชีวภาพและระบบ
นิเวศอย่างยั่งยืน 

๘๔๕) สนับสนุนกลไกทางการเงินเพื่อการปลูกป่า 
เช่น ธนาคารต้นไม้ หรือกองทุนส่งเสรมิการปลูก
ป่า 

     

๘๔๖) ผลักดันใหม้ีข้อตกลงในการแบ่งผลก าไรจาก
กองทุนต่างๆในพื้นที่ เพื่อใช้ในอนุรักษค์วาม
หลากหลายทางชวีภาพและระบบนิเวศ 

     

๘๔๗) สนับสนุนให้มีแนวทางการสร้างรายได้จาก
การอนุรักษ์ อาทิ การพัฒนาระบบการจัดการพื้นที่
อนุรักษ์เพื่อส่งเสริมการท่องเทีย่วอย่างยั่งยืน หรือ
พัฒนาท่องเที่ยวของชมุชนที่มบีทบาทโดดเด่นด้าน
การอนุรักษ์ เป็นต้น 

     

เป้าประสงค์ที่ ๑๕.b ระดมทรัพยากรจากทุกแหล่งและทุกระดบัเพื่อสนับสนุนเงิน
แก่การบรหิารจดัการป่าไม้อย่างยั่งยืน และจัดหาแรงจูงในทีเ่หมาะสมส าหรับ
ประเทศก าลังพัฒนาใหเ้กิดความก้าวหน้ าในการบรหิารจัดการ ซึ่งรวมถึงการ
อนุรักษ์และการปลูกป่า 

     

ตัวชี้วัดที่ ๑๕.b.๑ 
การช่วยเหลือเพื่อการ
พัฒนาอย่างเปน็
ทางการ (ODA) และ
การใช้จ่ายของรัฐ

๘๔๘) ส่งเสรมิใหชุ้มชนจัดผ้าป่า หรือ กฐินสามัคคี 
เพื่อระดมเงนิมาใช้ในการฟื้นฟูทรัพยากธรรมชาติ 
เช่น ดิน น้ า ป่าไม้ชายฝั่งหรือการอนรุักษ์ความ
หลากหลาย ทางชีวภาพในพื้นท ืเช่น การอนรุักษ์
พันธุกรรมพิช สัตว์ และสมุนไพรในพื้นที่ เป็นต้น 

     



๑๗๕ 

 

เป้าหมายที ่ ๑๕ งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นท่ีสนับสนุนตัวชี้วัด 

สถานะการด าเนินงานในพื้นที ่
โครงการของ อปท./ ทุนทางสงัคม/ 

แหล่งเรยีนรู้ที่ด าเนินการ 
ด าเนิน 
การแล้ว 

มีแผน
ด าเนินการ 

ยังไม่
ด าเนิน 
การ 

หากไม่ด าเนินการ 
ระบุเหตุผล 

เกี่ยวกับการอนรุักษ์ 
และความหลากหลาย
ทางชีวภาพและระบบ
นิเวศอย่างยั่งยืน 

๘๔๙) จัดท าทะเบียนรายชื่อภาคธุรกิจที่สนับสนนุ
หรือด าเนนิกิจกรรมด้านการอนรุักษ์ ฟื้นฟูและใช้
ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยนื 

     

เป้าประสงค์ที่ ๑๕.c เพิ่มพูนการสนบัสนุนในระดับโลกส าหรับความพยายามท่ีจะ
ต่อสู้กับการล่า การเคลื่อนย้ายชนิดพันธุ์คุม้ครอง รวมถึงโดยการเพิ่มขีด
ความสามารถของชุมชนท้องถิ่น 

     

ตัวชี้วัดที่ ๑๕.c.๑ 
สัดส่วนการค้าสัตว์ป่า 
โดยหลอกลวงหรอืผิด
กฎหมาย 

๘๕๐) สนับสนุนการสร้างความร่วมมอืกับเครือข่าย
อนุรักษ์และใชป้ระโยชน์สัตว์พ้ืนเมืองอย่างยั่งยืน
ร่วมกบัภาคเอกชน 

     

๘๕๑) จัดท าข้อตกลง กติกกาเรื่องการห้ามล่า การ
เคลื่อนย้ายชนดิพันธุ์คุ้มครอง  

     

๘๕๒) จัดกิจกรรมรณรงค์และเฝ้าระวงัการล่า การ
เคลื่อนย้ายสัตวป์่าท่ีผิดกฎหมาย 

     

๘๕๓) สนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งจัดอบรม 
เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครอนุรักษ์สัตว์ป่า
พันธุ์คุ้มครอง 

     

 



๑๗๖ 

 

ตารางปฏิบัติการที่ ๑.๑๖ วิเคราะห์เป้าหมายที่ ๑๖ : สนับสนุนสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน จัดให้มีการเข้าถึงความ
ยุติธรรมส าหรับทุกคน และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและมีความครอบคลุมในทุกระดับ 

ประกอบด้วย ๑๒ เป้าประสงค์ ๒๓ ตัวชี้วัด  
ค าชี้แจง : ให้ตรวจสอบงานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นที่สนับสนุนตัวชี้วัด แล้วเติมเครื่องหมาย  ในช่องสถานะการด าเนินงานในพื้นที่ พร้อมระบุทุน

ทางสังคม หรือ แหล่งเรียนรู้ที่ด าเนินงานและกิจกรรมนั้นๆ 
  

เป้าหมายที่ ๑๖ งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นท่ีสนับสนุนตัวชี้วัด 

สถานะการด าเนินงานในพื้นที ่
โครงการของอปท./ ทุนทาง

สังคม/ แหล่งเรียนรู้ที่
ด าเนินการ 

ด าเนิน
การ
แล้ว 

มีแผน
ด าเนิน
การ 

ยังไม่
ด าเนิน
การ 

หากไม่ด าเนินการ 

ระบุเหตุผล 

เป้าประสงค์ที่ ๑๖.๑ ลดความรุนแรงทุกรูปแบบและอัตราการตายที่เกี่ยวข้องในทุกแห่งให้ลดลง
อย่างมีนัยส าคัญ 

     

ตัวชี้วัดที่ ๑๖.๑.๑   

จ านวนเหยือ่ฆาตกรรม ต่อประชากร 
๑๐๐,๐๐๐ คน จ าแนกตามเพศ และ
อายุ 

๘๕๔) ส ารวจและเกบ็ข้อมูล สรปุสถานการณ์ความ
รุนแรงในพื้นที่ของประชากรจ าแนกตามเพศ อายุ 
และอัตราการตายที่เกี่ยวขอ้ง 

     

๘๕๕) ส่งเสรมิใหชุ้มชนด าเนนิกิจกรรมที่ส่งผลต่อการ
ลดการฆาตกรรม เช่น ครวัเรอืนรักษาศีล ๕  หมู่บ้าน
รักษาศีล ๕ หมูบ่้านคุณธรรม งานศพปลอดเหล้า งาน
บุญปลอดเหล้าเปน็ต้น 

     

๘๕๖) สนับสนุนให้ประชาชนในพื้นทีจ่ดัเวทปีระชาคม 
เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลอืครอบครัวเหยื่อ
ฆาตกรรม 

     

๘๕๗) ก าหนดแผนงานในการประสานส่งต่อผู้ท่ีได้รับ
ความรุนแรงไปยังหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง เชน่ ศูนย์รบั
เรื่องร้องทุกข์ ศูนยร์ับแจง้เหตุ เป็นต้น 

     



๑๗๗ 

 

เป้าหมายที่ ๑๖ งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นท่ีสนับสนุนตัวชี้วัด 

สถานะการด าเนินงานในพื้นที ่
โครงการของอปท./ ทุนทาง

สังคม/ แหล่งเรียนรู้ที่
ด าเนินการ 

ด าเนิน
การ
แล้ว 

มีแผน
ด าเนิน
การ 

ยังไม่
ด าเนิน
การ 

หากไม่ด าเนินการ 

ระบุเหตุผล 

๘๕๘) ปรบัสภาพแวดลอ้มในชุมชนเพือ่ลดพืน้ที่เสยีง
ต่อการฆาตกรรม เชน่ จัดให้มีแสงสว่างท่ีเพียงพอ
ตามถนนและตรอกซอย ถากหญ้าในพื้นท่ีรกร้าง เปน็
ต้น 

     

๘๕๙) สนับสนุนการจดัเวรยามลาดตระเวนในพื้นที่ของ
อาสาสมัครโดยเฉพาะจุดเสี่ยงในชุมชน เชน่ กลุ่มอป
พร. กลุ่มชรบ. เปน็ต้น 

     

ตัวชี้วัดที่ ๑๖.๑.๒ การเสียชวีิตท่ี
เกี่ยวข้องกบัความขัดแยง้ ต่อประชากร 
แสน คน จ าแนกตาม อายุ เพศ และคด ี

๘๖๐) ส่งเสรมิใหค้นในชุมชนตระหนักถึงการป้องกนั
การเกิดความขัดแย้ง เช่น จัดกจิกรรมการรณรงค์
เพื่อใหค้วามรู้เรือ่งการป้องกนัการเกิดความขัดแย้ง 
การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข เปน็ต้น 

     

๘๖๑) ส่งเสรมิการจัดการความขด้แยง้ภายในชมุชน 
เช่น การเจรจาไกล่เกลี่ยโดยใช้ผู้น าชุมชนหรอืผู้อาวุโส
ที่ชุมชนเคารพนบัถือ เปน็ต้น 

     

๘๖๒) เก็บข้อมูลสรุปสถานการณ์ความความขัดแย้ง
ของประชากร และอัตราการตายที่เกี่ยวข้อง 

     

๘๖๓) จัดท าแผนปฎิบัติการในการประสานส่งต่อผู้ท่ี
ได้รับความรุนแรงไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น 
ศูนย์รับเรือ่งรอ้งทุกข์ ศูนย์รบัแจ้งเหตุ เป็นต้น 

     

ตัวชี้วัดที่ ๑๖.๑.๓ รอ้ยละของประชากร
ที่ได้รับความรนุแรงทางร่างกาย จิตใจ 
หรือทางเพศในช่วง ๑๒ เดือนทีผ่่านมา 

๘๖๔) จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ป ีเพื่อสนับสนุน
กลุ่มทางสังคม องค์กรชมุชน เชน่ ศพค. เป็นต้น 
ด าเนินงานเพื่อลดการใช้ความรนุแรงทางร่างกาย 
จิตใจ หรือทางเพศ 

     



๑๗๘ 

 

เป้าหมายที่ ๑๖ งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นท่ีสนับสนุนตัวชี้วัด 

สถานะการด าเนินงานในพื้นที ่
โครงการของอปท./ ทุนทาง

สังคม/ แหล่งเรียนรู้ที่
ด าเนินการ 

ด าเนิน
การ
แล้ว 

มีแผน
ด าเนิน
การ 

ยังไม่
ด าเนิน
การ 

หากไม่ด าเนินการ 

ระบุเหตุผล 

๘๖๕) ส ารวจข้อมลู สรุปสถานการณค์วามรุนแรงทาง
ร่างกาย จิตใจ หรือทางเพศในชว่ง ๑๒ เดือนที่ผ่านมา 

     

๘๖๖) สนับสนุนให้กลุ่มทางสังคม องค์กรชุมชน เช่น 
กลุ่มสตรีแมบ่้าน ศพค. เป็นต้น ด าเนินงานเพื่อ
รณรงค์ยุติความรุนแรง 

     

๘๖๗) ส่งเสรมิใหค้นในชุมชนตระหนักในภัยคุกคามจาก
ความรุนแรง เชน่ จัดให้มีการพดูคุยแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกระตุ้นใหเ้กิดความร่วมมือ เฝ้าระวัง จัด
กิจกรรมการรณรงค์ยุติความรนุแรงทุกรปูแบบ เป็น
ต้น 

     

๘๖๘) จัดท าแผนในการประสานส่งต่อผู้ท่ีได้รับความ
รุนแรงไปยงัหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง เช่น ศูนยร์ับเรื่อง
ร้องทุกข์ ศูนย์รบัแจ้งเหตุ 

     

๘๖๙) การสนับสนุนหน่วยบริการสุขภาพในพื้นที่ ใน
การบ าบดัรักษาผู้ที่ถูกกระท าความรุนแรง และผู้ที่
กระท าความรนุแรง 

     

ตัวชี้วัดที่ ๑๖.๑.๔ สัดส่วนประชากรที่
รู้สึกปลอดภัยเมือ่เดนิบริเวณพืน้ที่ท่ี
อาศัยเพียงล าพัง 

๘๗๐) สนับสนุนการด าเนนิงานของกลุ่มทางสังคม 
องค์กรชมุชน ในการเฝ้าระวังและรักษาความปลอดภัย
ในพื้นที่ เช่น กลุ่มอปพร. กลุ่ม ชรบ. เป็นต้น 

     

๘๗๑) ส่งเสรมิใหค้นในชุมชนระวังภัยอนัตรายในชมุชน 
เช่น การให้ความรู้เรื่องการประเมินความเสี่ยง การ
หลบหลีกอนัตรายเมื่อต้องเดนิทางล าพัง เป็นต้น 

     

๘๗๒) สนับสนุนการฝึกทักษะการป้องกันตัวแก่เด็กและ
สตรีในพื้นที ่

     



๑๗๙ 

 

เป้าหมายที่ ๑๖ งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นท่ีสนับสนุนตัวชี้วัด 

สถานะการด าเนินงานในพื้นที ่
โครงการของอปท./ ทุนทาง

สังคม/ แหล่งเรียนรู้ที่
ด าเนินการ 

ด าเนิน
การ
แล้ว 

มีแผน
ด าเนิน
การ 

ยังไม่
ด าเนิน
การ 

หากไม่ด าเนินการ 

ระบุเหตุผล 

๘๗๓) ปรบัสภาพแวดลอ้มในชุมชนเพือ่ลดพืน้ที่เสยีงที่
จะน าไปสู่ความรนุแรงและไมป่ลอดภัย เชน่ จัดให้มี
แสงสว่างท่ีเพียงพอตามถนนและตรอกซอย เปน็ต้น 

     

๘๗๔) จัดท าแผนเพื่อสนบัสนุนการประสานส่งต่อผู้ท่ี
ได้รับความรุนแรงไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น 
ศูนย์รับเรือ่งรอ้งทุกข์ ศูนย์รบัแจ้งเหตุ เป็นต้น 

     

เป้าประสงค์ที่ ๑๖.๒ ยุติการข่มแห่ง การใช้หาประโยชน์อย่างไม่ถูกต้อง การค้ามนุษย์ และความ
รุนแรงและการทรมานทุกรูปแบบที่มีต่อเด็ก 

     

ตัวชี้วัดที ่๑๖.๒.๑ ร้อยละของเด็กอายุ 
๑ - ๑๗ ปี ที่เคยถูกท าร้ายทางร่างกาย 
และ/หรือขม่เหงทางจิตใจโดยผูดู้แลใน
เดือนที่ผ่านมา 

๘๗๕) ส ารวจข้อมลู และวิเคราะห์สรุปสถานการณ์เด็ก
อายุ ๑ - ๑๗ ปี ที่เคยถูกท าร้ายทางร่างกาย และ หรือ
ข่มเหงทางจิตใจโดยผู้ดแูลในรอบ๓เดอืน 

     

๘๗๖) จัดตั้งคณะท างานเพือ่ด าเนินงานช่วยเหลือแก่
เด็กอายุ ๑ -๑๗ ปี ที่เคยถูกท ารา้ยทางร่างกาย และ 
หรือขม่เหงทางจิตใจโดยผู้ดูแล 

     

๘๗๗) ประชาสัมพนัธ์ในการใช้สื่อรณรงค์ยุติความ
รุนแรง ส่งเสรมิประชาธิปไตย ความเสมอภาค และ
สิทธิเสรีภาพของประชาชน 

     

๘๗๘) จัดเวทปีระชาคมในพืน้ที่ เพือ่พจิารณาใหค้วาม
ช่วยเหลือแกเ่ด็กอายุ ๑ -๑๗ ปี ที่เคยถูกท าร้ายทาง
ร่างกาย และ หรือข่มเหงทางจติใจ  

     

๘๗๙) จัดท าแผนในการประสานส่งต่อไปยังหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เชน่ ศูนย์รบัเรื่องร้องทุกข์ ศูนย์ช่วยเหลือ
สังคม OSCC ศูนย์ประสานงานภาคชมุชน ศูนยร์ับ
แจ้งเหตุ เป็นตน้ 

     



๑๘๐ 

 

เป้าหมายที่ ๑๖ งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นท่ีสนับสนุนตัวชี้วัด 

สถานะการด าเนินงานในพื้นที ่
โครงการของอปท./ ทุนทาง

สังคม/ แหล่งเรียนรู้ที่
ด าเนินการ 

ด าเนิน
การ
แล้ว 

มีแผน
ด าเนิน
การ 

ยังไม่
ด าเนิน
การ 

หากไม่ด าเนินการ 

ระบุเหตุผล 

ตัวชี้วัดที ่๑๖.๒.๒ จ านวนเหยือ่การค้า
มนุษย์ต่อประชากร แสนคน จ าแนก
ตามเพศ อายุ และรูปแบบการแสวงหา
ประโยชน ์

๘๘๐) ส ารวจข้อมลู และวิเคราะห์สรุปสถานการณ์ 
เหยือ่การค้ามนุษย์ จ าแนกตามเพศ อายุ และรูปแบบ
การแสวงหาประโยชน์ในพื้นที ่

     

๘๘๑) ประชาสัมพนัธ์โดยใชส้ื่อรณรงคเ์พื่อยุติความ
รุนแรง ส่งเสรมิประชาธิปไตย ความเสมอภาค และ
สิทธิเสรีภาพของประชาชน 

     

๘๘๒) จัดเวทปีระชาคมในพืน้ที่ เพือ่พจิารณาใหค้วาม
ช่วยเหลือแกเ่หยือ่การค้ามนษุย ์

     

๘๘๓) จัดท าแผนเพื่อประสานสง่ต่อเหยื่อการค้ามนุษย์
ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เชน่ ศูนย์รับเรือ่งรอ้งทุกข์ 
ศูนย์ช่วยเหลือสังคม OSCC ศูนย์ประสานงานภาค
ชุมชน ศูนย์รบัแจ้งเหตุ ศูนย์เฝ้าระวังการค้ามนษุย์ 
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนน ารอ่ง ศูนยเ์พื่อนหญิง เป็นต้น 

     

ตัวชี้วัดที่ ๑๖.๒.๓ ร้อยละของผูห้ญิง
และผู้ชายวัยรุ่นอายุ ๑๘-๒๔ ปทีี่เคย
ถูกกระท าความรุนแรงทางเพศต้ังแต่
อายุ ๑๘ ป ี

 

๘๘๔) ส ารวจข้อมลู และวิเคราะห์สรุปสถานการณ์
ผู้หญิงและผู้ชายวัยรุ่นอายุ ๑๘-๒๔ ป ีที่เคยถูกกระท า
ความรุนแรงทางเพศต้ังแต่อาย ุ๑๘ ปใีนพื้นที ่

     

๘๘๕) จัดเวทปีระชาคมในพืน้ที่ เพือ่พจิารณาใหค้วาม
ช่วยเหลือแกผู่ห้ญิงและผู้ชายวยัรุ่นอายุ ๑๘-๒๔ ปีที่
เคยถูกกระท าความรุนแรงทางเพศต้ังแต่อายุ ๑๘ ปี 

     

๘๘๖) จัดท านโยบายเพื่อสนับสนุนการด าเนนิงานของ
แกนน าชุมชน เฝ้าระวัง และใหค้วามช่วยเหลือแก่
ผู้หญิงและผู้ชายวัยรุ่นอายุ ๑๘-๒๔ ป ีที่เคยถูกกระท า
ความรุนแรงทางเพศต้ังแต่อาย ุ๑๘ ปี 

     



๑๘๑ 

 

เป้าหมายที่ ๑๖ งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นท่ีสนับสนุนตัวชี้วัด 

สถานะการด าเนินงานในพื้นที ่
โครงการของอปท./ ทุนทาง

สังคม/ แหล่งเรียนรู้ที่
ด าเนินการ 

ด าเนิน
การ
แล้ว 

มีแผน
ด าเนิน
การ 

ยังไม่
ด าเนิน
การ 

หากไม่ด าเนินการ 

ระบุเหตุผล 

๘๘๗) จัดท าแผนในการประสานส่งต่อผู้ท่ีถูกกระท า
ความรุนแรงทางเพศไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง เช่น 
ศูนย์รับเรือ่งรอ้งทุกข์ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม OSCC 
ศูนย์ประสานงานภาคชุมชน ศูนย์รับแจง้เหตุ ศูนย์
ยุติธรรมชมุชนน าร่อง ศูนยเ์พื่อนหญิง เปน็ต้น 

     

เป้าประสงค์ที่ ๑๖.๓ ส่งเสริมนิติธรรมทั้งในระดับชาติและระหว่างประเทศ และสร้างหลักประกันว่า
จะมีการเข้าถึงความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมแก่ทุกคน 

     

ตัวชี้วัดที ่๑๖.๓.๑ รอ้ยละของเหยื่อ
ความรุนแรงใน ๑๒ เดือนที่ผ่านมา ซึ่ง
ได้ถูกรายงานการกระท าอันรุนแรงนั้น
ต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ี หรอืหน่วยงาน/
เจ้าหน้าท่ีที่ไดร้ับการยอมรบัอยา่งเป็น
ทางการในการแกป้ัญหาเหล่านี ้ 

๘๘๘) เก็บข้อมูล และวเิคราะห์สรปุรายงานการกระท า
อันรนุแรงต่อเหยื่อความรุนแรงใน ๑๒ เดือนที่ผ่านมา  

     

๘๘๙) จัดท าแผนในการประสานส่งต่อ ติดตามข้อมูลไป
ยังหนว่ยงานที่เกีย่วข้อง เช่น ศูนย์รบัเรือ่งรอ้งทุกข์ 
ศูนย์ช่วยเหลือสังคม OSCC ศูนย์ประสานงานภาค
ชุมชน ศูนย์รบัแจ้งเหตุ ศูนย์เฝ้าระวังการค้ามนษุย์ 
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนน ารอ่ง ศูนยเ์พื่อนหญิง เป็นต้น 

     

ตัวชี้วัดที ่๑๖.๓.๒ ร้อยละของจ านวน
ผู้ต้องขังที่ศาลยังไม่พิพากษาต่อ
จ านวนนักโทษทั้งหมด 

ไม่พบข้อมูลสนับสนุนในชุมชนท้องถิ่น      

เป้าประสงค์ที่ ๑๖.๔ ลดการลักลอบเคลื่อนย้ายอาวุธและเงิน เสริมความแข็งแกร่งของกระบวนการ
ติดตามและการส่งคืนสินทรัพย์ที่ถูกขโมยไป และต่อสู้กับอาชญากรรมที่จัดตั้งในลักษณะองค์กรทุก
รูปแบบ ภายในปี ๒๕๗๓ 

     

๘๙๐) รณรงค์ใหป้ระชาชนให้ความร่วมมือแกห่นว่ยงาน
และองค์กรทีเ่กี่ยวข้องในการปอ้งกัน เฝ้าระวัง

     



๑๘๒ 

 

เป้าหมายที่ ๑๖ งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นท่ีสนับสนุนตัวชี้วัด 

สถานะการด าเนินงานในพื้นที ่
โครงการของอปท./ ทุนทาง

สังคม/ แหล่งเรียนรู้ที่
ด าเนินการ 

ด าเนิน
การ
แล้ว 

มีแผน
ด าเนิน
การ 

ยังไม่
ด าเนิน
การ 

หากไม่ด าเนินการ 

ระบุเหตุผล 

ตัวชี้วัดที ่๑๖.๔.๑ มูลค่ารวมทั้งหมด
ของกระแสเข้าออกของเงนิที่ผิด
กฎหมาย (หน่วยเปน็ ดอลล่ารส์หรัฐ) 

กระบวนการที่เกี่ยวข้องกบักระแสเข้าออกของเงนิที่
ผิดกฎหมาย  

๘๙๑) จัดตั้งกลุ่มที่ท าหน้าท่ีรว่มกบัหน่วยงานและ
องค์กรที่เกีย่วข้องในการป้องกนั และปราบปราม
อาชญากรรมที่จัดตั้งในลักษณะองค์กรทุกรปูแบบ 
เช่น กลุ่มตาสัปปะรด  กลุ่มเยาวชนจิตอาสา  เป็นตน้ 

     

๘๙๒) จัดท าแผนปฎิบัติการในการประสาน
กระบวนการติดตามและการส่งคืนสินทรัพย์ที่ถูก
ขโมย 

     

ตัวชี้วัดที ่๑๖.๔.๒ ร้อยละของอาวุธ
ขนาดเล็ก และอาวุธเบาท่ีมีการบันทึก 
และติดตาม ตามที่ระบุไว้ในกฎหมาย 
และมาตรฐานระหว่างประเทศ 

๘๙๓) รณรงค์ใหป้ระชาชนให้ความร่วมมือแกห่นว่ยงาน
และองค์กรทีเ่กี่ยวข้องในการบนัทึก และติดตามอาวุธ
ขนาดเล็ก และอาวุธเบาท่ีระบุไวใ้นกฎหมาย และ
มาตรฐานระหว่างประเทศ  

     

๘๙๔) รณรงค์ใหป้ระชาชนให้ความร่วมมือแกห่นว่ยงาน
และองค์กรทีเ่กี่ยวข้องในการปอ้งกัน และปราบปราม
อาชญากรรมที่จัดตั้งในลักษณะองค์กรทุกรปูแบบ 

     

เป้าประสงค์ที่ ๑๖.๕ ลดการทุจริตในต าแหนง่หน้าท่ีและการรบัสินบนทุกรูปแบบ      

ตัวชี้วัดที่ ๑๖.๕.๑ ร้อยละของบคุคลที่
เคยติดต่อกบัเจ้าหน้าท่ีของรัฐอย่าง
น้อย ๑ ครั้ง ท่ีมีการให้สินบนหรอืถูก
เรียกสนิบนโดยเจ้าหน้าท่ีของรฐัในช่วง
ระยะเวลา ๑๒ เดือนที่ผ่านมา  

๘๙๕) เก็บข้อมูล รายงานการให้สินบนของบุคคลหรือ
ถูกเรียกสินบนโดยเจ้าหน้าท่ีของรัฐในชว่งระยะเวลา 
๑๒ เดือนที่ผ่านมา 

     

๘๙๖) ผลักดันใหม้ีระเบียบปฎิบัติในการพิจารณา
บทลงโทษการให้สนิบน หรือถูกเรียกสนิบนโดย
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

     



๑๘๓ 

 

เป้าหมายที่ ๑๖ งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นท่ีสนับสนุนตัวชี้วัด 

สถานะการด าเนินงานในพื้นที ่
โครงการของอปท./ ทุนทาง

สังคม/ แหล่งเรียนรู้ที่
ด าเนินการ 

ด าเนิน
การ
แล้ว 

มีแผน
ด าเนิน
การ 

ยังไม่
ด าเนิน
การ 

หากไม่ด าเนินการ 

ระบุเหตุผล 

๘๙๗) ส่งเสรมิการด าเนินงานของกลุม่ทางสังคม 
องค์กรชมุชน เชน่ สภาเด็กและเยาวชน เปน็ต้น 
ด าเนินกิจกรรมเพื่อรณรงค์ การสร้างจิตส านึกให้มี
คุณธรรม จริยธรรม เช่น รณรงค ์"คนไทย ไม่

โกง"  เป็นต้น 

     

๘๙๘) รณรงค์ใหใ้หป้ระชาชนใหค้วามรว่มมือแกอ่งค์กร
และหน่วยงานที่เกีย่วข้องในการตรวจสอบการปฏิบัติ
หน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

     

ตัวชี้วัดที่ ๑๖.๕.๒ ร้อยละขององค์กร
ธุรกิจท่ีเคยติดต่อกบัเจ้าหน้าท่ีของรัฐ
อย่างน้อย ๑ ครั้ง และมีการให้สนิบน 
หรือถูกเรียกสนิบนโดยเจ้าหน้าที่ของ
รัฐในช่วงระยะเวลา ๑๒ เดอืนทีผ่่านมา 

๘๙๙) เก็บข้อมูล รายงานการให้สินบนขององค์กร หรอื
ถูกเรียกสินบนโดยเจ้าหน้าท่ีของรัฐในชว่งระยะเวลา 
๑๒ เดือนที่ผ่านมา 

     

๙๐๐) ผลักดันใหม้ีระเบียบปฎิบัติในการพิจารณา
บทลงโทษการให้สนิบน หรือถูกเรียกสนิบนโดย
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

     

๙๐๑) รณรงค์ใหป้ระชาชนให้ความร่วมมือแกอ่งค์กร
และหน่วยงานที่เกีย่วข้องในการตรวจสอบการปฏิบัติ
หน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

     

เป้าประสงค์ที่ ๑๖.๖ พัฒนาสถาบันที่มปีระสิทธิผล มีความรบัผิดชอบ และโปร่งใสในทุกระดับ      

ตัวชี้วัดที ่๑๖.๖.๑ การใช้จ่ายภาครัฐขั้น
พื้นฐานคิดเปน็ร้อยละของงบประมาณ
ที่ได้รับการอนมุัติแล้ว จ าแนกเป็น 

๙๐๒) จัดท าแผนงานและแผนการใช้จา่ยงบประมาณ
ประจ าปี อย่างโปร่งใส 

     

๙๐๓) ก าหนดกิจกรรมที่จะท าและจ านวนเงินที่จะใช
ในชวงเวลาตาง ๆ ให้เหมาะสมกบัก าลังเงนิที่ประมาณ
การจะไดรับ  

     



๑๘๔ 

 

เป้าหมายที่ ๑๖ งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นท่ีสนับสนุนตัวชี้วัด 

สถานะการด าเนินงานในพื้นที ่
โครงการของอปท./ ทุนทาง

สังคม/ แหล่งเรียนรู้ที่
ด าเนินการ 

ด าเนิน
การ
แล้ว 

มีแผน
ด าเนิน
การ 

ยังไม่
ด าเนิน
การ 

หากไม่ด าเนินการ 

ระบุเหตุผล 

ภาค (หรือจ าแนกตามรหสังบประมาณ 
หรือทีม่ีลักษณะคล้ายคลึงกัน 

๙๐๔) ด าเนินการใชงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ 
โดยการขออนุมัตเิงินตามระเบียบของหนวยงาน  

     

๙๐๕) รณรงค์ใหป้ระชาชนในพืน้ที่ตรวจสอบการเบิกจ
ายเงินวาไดใชจ่ายเงินไปตามจรงิที่เบิกไปหรือไม และ
ปฏิบัติถูกตองตามระเบยีบทางการเงิน  

     

๙๐๖) จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อทบทวน
ผลงานตามแผนปฏิบัติการที่ก าหนดไว  

     

ตัวชี้วัดที่ ๑๖.๖.๒ สัดส่วนประชากรที่
พึงพอใจกับบริการสาธารณะครัง้ล่าสุด
ที่ตนได้ใช้บริการ 

๙๐๗) ส ารวจความพึงพอใจกับบริการสาธารณะของ
ประชากรในพื้นที ่

     

๙๐๘) จัดช่องทางในการรบัข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน
ต่อการบริการสาธารณะของประชากรในพื้นท่ี 

     

๙๐๙) รณรงค์ใหป้ระชาชนสอบถาม และเสนอความ
คิดเห็นต่อการบริการสาธารณะ 

     

๙๑๐) จัดตั้งคณะกรรมการพิจารณากระบวนการ
ตอบสนองต่อการใหบ้ริการ และจัดการข้อรอ้งเรียน
ของประชาชน 

     

เป้าประสงค์ที่ ๑๖.๗ สร้างหลักประกันว่าจะมีกระบวนการตัดสนิใจที่มีความรบัผิดชอบ ครอบคลุม 
มีส่วนร่วม และมคีวามเปน็ตัวแทนท่ีดี ในทุกระดบัการตัดสินใจ 

     

ตัวชี้วัดที ่๑๖.๗.๑ สัดส่วนต าแหน่ง 
(จ าแนกตาม อายุ เพศ บุคคลทีม่ีความ
บกพร่องทางร่างกาย และกลุ่ม
ประชากร) ในสถาบนัของรัฐ (สภานิติ
บัญญัติระดับประเทศ และท้องถิ่น 

๙๑๑) ผลักดันใหม้ีการจ้างงานคนพิการทางกาย โดย
หน่วยงาน ธุรกิจในชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม  
 

     



๑๘๕ 

 

เป้าหมายที่ ๑๖ งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นท่ีสนับสนุนตัวชี้วัด 

สถานะการด าเนินงานในพื้นที ่
โครงการของอปท./ ทุนทาง

สังคม/ แหล่งเรียนรู้ที่
ด าเนินการ 

ด าเนิน
การ
แล้ว 

มีแผน
ด าเนิน
การ 

ยังไม่
ด าเนิน
การ 

หากไม่ด าเนินการ 

ระบุเหตุผล 

บริการสาธารณะ และคณะตุลาการ) 
เทียบกบัการกระจายตัวในระดบัชาติ 

ตัวชี้วัดที ่๑๖.๗.๒ สัดส่วนของ
ประชากรทีม่ีการตัดสินใจโดยค านึงถึง
เพศ อายุ ความบกพรอ่ง และกลุ่ม
ประชากร 

๙๑๒) ส่งเสรมิให้ กลุม่ องค์กร หมูบ่้าน ต าบล ใช้หลัก
สิทธิมนุษยชน ความเท่าเทียม และศักดิ์ศรีความเปน็
มนุษย์ ของความพิการ ผู้หญิง และเด็ก เป็นส่วนหนึ่ง
ของเงือ่นไขการพิจารณาบริการหรือสวัสดิการที่
จ าเป็น 

 

     

เป้าประสงค์ที่ ๑๖.๘ ขยายและเสริมความแข็งแกร่งของการมีสว่นร่วมของประเทศก าลังพัฒนาใน
สถาบันโลกาภบิาล 

     

ตัวชี้วัดที ่๑๖.๘.๑ ร้อยละของสมาชิก 
และสิทธิการออกเสียงของประเทศ
ก าลังพัฒนาในองค์กรระหว่างประเทศ 

      

เป้าประสงค์ที่ ๑๖.๙ จัดให้มเีอกลักษณ์ทางกฎหมายส าหรับทุกคน โดยรวมถึงการให้มสีูติบัตร 
ภายในปี ๒๕๗๓ 

     

ตัวชี้วัดที่ ๑๖.๙.๑ ร้อยละของเดก็อายุ
ต่ ากว่า ๕ ปี ที่มีการแจ้งเกิดกับเจ้า
พนักงานของรัฐ จ าแนกตามอายุ 

๙๑๓) ประชาสัมพนัธ์ใหป้ระชากรรบัทราบระเบยีบ
กฎหมายที่ใช้ในการรบัแจ้งการเกิดทีต้่องแจ้งเกิด
ภายใน ๑๕ วัน  

     

๙๑๔) รณรงค์ใหป้ระชาชนในการใหค้วามร่วมมือ ใน
การปฏิบัติหน้าท่ี ของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกบัแจ้งการเกิด เช่น รพ. เป็นต้น 

     



๑๘๖ 

 

เป้าหมายที่ ๑๖ งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นท่ีสนับสนุนตัวชี้วัด 

สถานะการด าเนินงานในพื้นที ่
โครงการของอปท./ ทุนทาง

สังคม/ แหล่งเรียนรู้ที่
ด าเนินการ 

ด าเนิน
การ
แล้ว 

มีแผน
ด าเนิน
การ 

ยังไม่
ด าเนิน
การ 

หากไม่ด าเนินการ 

ระบุเหตุผล 

เป้าประสงค์ที่ ๑๖.๑๐ สร้างหลกัประกันว่าสาธารณชนสามารถเข้าถึงข้อมูลและมีการปกป้อง
เสรีภาพขั้นพืน้ฐาน โดยเปน็ไปตามกฎหมายภายในประเทศและความตกลงระหว่างประเทศ 

     

ตัวชี้วัดที่ ๑๖.๑๐.๑ จ านวนคดี
ฆาตกรรม ลักพาตัว การถูกพราก การ
กักขังหน่วงเหนี่ยว การทรมาน
ผู้สื่อข่าว บุคลากรทีเ่กี่ยวข้องกบัสื่อ 
สหภาพทางการค้า และผู้ใหค้วาม
ช่วยเหลือด้านสิทธิมนษุยชน ใน ๑๒ 
เดือนที่ผ่านมา 

๙๑๕) รับข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนจากผู้สื่อข่าว 
บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกบัสือ่ สหภาพทางการค้า และ
ผู้ให้ความชว่ยเหลือด้านสิทธิมนุษยชน 

     

๙๑๖) จัดท าแนวทางปฏิบัติในการให้การช่วยเหลือใน
ประเด็นปัญหา จากการท างานของผู้สื่อข่าว บคุลากร
ที่เกี่ยวข้องกบัสื่อ สหภาพทางการค้า และผู้ให้ความ
ช่วยเหลือด้านสิทธิมนษุยชนในประเด็นที่เกีย่วข้องกบั
การน าเสนอข้อมูลแก่สาธารณชน 

     

๙๑๗) จัดเพิ่มช่องทางในการเผยแพร่ขอ้มูล ข่าวสาร
ตามกฎหมาย 

     

ตัวชี้วัดที ่๑๖.๑๐.๒ จ านวนประเทศที่มี
กฎหมายรองรบัการเข้าถึงข้อมลู
สาธารณะ 

      

เป้าประสงค์ที่ ๑๖.a เสริมความแข็งแกร่งของสถาบันระดับชาติที่เกี่ยวข้อง โดยรวมถึงกระท าผ่าน
ทางความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อสร้างขีดความสามารถในทุกระดับ โดยเฉพาะในประเทศก าลัง
พัฒนา เพื่อจะป้องกันความรุนแรงและต่อสู้กับการก่อการร้ายและอาชญากรรม 

     

ตัวชี้วัดที ่๑๖.a.๑ จ านวนองค์กรด้าน
สิทธิมนุษยชน ท่ีมีความเป็นอสิระและ

      



๑๘๗ 

 

เป้าหมายที่ ๑๖ งานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นท่ีสนับสนุนตัวชี้วัด 

สถานะการด าเนินงานในพื้นที ่
โครงการของอปท./ ทุนทาง

สังคม/ แหล่งเรียนรู้ที่
ด าเนินการ 

ด าเนิน
การ
แล้ว 

มีแผน
ด าเนิน
การ 

ยังไม่
ด าเนิน
การ 

หากไม่ด าเนินการ 

ระบุเหตุผล 

สอดคล้องกับหลักสนธิสัญญาปารีส 
(Paris Principles) 

เป้าประสงค์ที่ ๑๖.b ส่งเสริมและบังคับใช้กฎหมายและนโยบายที่ไม่เลือกปฏิบัติเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน 

     

ตัวชี้วัดที ่๑๖.b.๑ ร้อยละของประชากร
ที่รายงานว่ามีความรู้สึกถูกแบ่งแยก
เชื้อชาติ หรอืถูกข่มขู่ใน ๑๒ เดือนที่ผ่าน
มาตามข้อบญัญัติพ้ืนฐานของการห้าม
เลือกปฏิบัติในการแบ่งแยกเชือ้ชาติ
ภายใต้กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่าง
ประเทศ 

๙๑๘) ส ารวจข้อมลู วิเคราะห์สรุปสถานการณ์รายงาน
ประชากรทีม่ีความรู้สึกถูกแบง่แยกเชื้อชาติ หรอืถูก
ข่มขู่ใน ๑๒ เดอืน 

     

๙๑๙) ส่งเสรมิ และอ านวยความสะดวกแก่ประชากรใน
การมีสิทธิท่ีได้รบัรองว่าเป็นบุคคล มีสิทธิท่ีได้รบัการ
พิจารณาคดีอย่างเป็นธรรม มีสทิธิในชีวิต มีสิทธิท่ีจะ
ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน 

     

 

 



๑๘๙ 
 

ปฏิบัติการที่ ๒ 

การจัดล าดับเรื่องเด่นงานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่น 
ที่สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

๑. แนวคิดหลักการ 
 

จากการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโดยส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติเพื่อก าหนดทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย ได้มีการจัดกลุ่มเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนออกเป็น ๓ กลุ่ม เพื่อระดมความคิดและแนวทางการด าเนินงานจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ กลุ่มที่ ๑ ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  ท าประกอบด้วย เป้าหมายที่ ๖ ๑๒ ๑๓ และ๑๔ 
กลุ่มที่ ๒ ด้านเศรษฐกิจและความมั่นคง ประกอบด้วย เป้าหมายที่ ๗ ๘ ๙ ๑๐ และ๑๑ และ กลุ่มที่ ๓ ด้าน
คน สังคม การศึกษาและยุติธรรม ประกอบด้วย เป้าหมายที่ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ และ๑๖ ดังนั้นเพื่อจัดกลุ่มงาน
และกิจกรรมของเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นให้มีความใกล้เคียงและสอดรับกับแนวทางการพัฒนาที่
ยั่งยืนระดับชาติ  นักวิชาการต้องระบุความเด่นของงานและกิจกรรมโดยการวิเคราะห์จากการตอบต่อ
เป้าประสงค์และตัวชี้วัดของแต่ละเป้าหมาย อีกทั้งวิเคราะห์เรื่องเด่นจากศักยภาพการจัดการตนเองตาม 
๗ คุณลักษณะและสถานะความพร้อมของการเป็นแหล่งเรียนรู้  พร้อมกับจัดกลุ่มตามเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยัง่ยืนและเตรียมความพร้อมของแหล่งเรียนรู้ในการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับอปท.
เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นและผู้ที่สนใจในเวทีสานพลังฯ 
๒. วัตถุประสงค ์ 

๒.๑ เพ่ือจัดล าดับเรื่องเด่นของงานและกิจกรรมและประเมินศักยภาพการจัดการตนเองและ
สถานะความพร้อมของแหล่งเรียนรู้ 

๒.๒ เพ่ือให้นักวิชาการมีแนวทางในการเตรียมความพร้อมของแหล่งเรียนรู้เป็นเป็นกรณีศึกษา
ส าหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรูใ้นเวทีสานพลังฯ 

๓. วิธีการด าเนินการ จากข้อมูลปฏิบัติการที่ ๑ 
๓.๑ ให้นักวิชาการร่วมวิเคราะห์งานและกิจกรรมแต่ละเป้าหมาย เพื่อจัดล าดับเรื่องเด่นงานและ

กิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นท่ีสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
๓.๒  ให้นักวิชาการร่วมวิเคราะห์งานและกิจกรรมแต่ละเป้าหมาย เพื่อให้คะแนนศักยภาพการ

จัดการตนเองของงานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นที่สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน 

๓.๓ ให้นักวิชาการร่วมวิเคราะห์งานและกิจกรรมแต่ละเป้าหมาย เพื่อให้คะแนนสถานะความ
พร้อมของการเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนท้องถิ่นที่สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

๔. ผลผลิต ผลลัพธ์ท่ีต้องการ 
๔.๑ ได้ผลการจัดล าดับเร่ืองเด่นงานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นท่ีสนับสนุนเป้าหมายการ

พัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง ๑๖ เป้าหมาย 
๔.๒ ได้ผลคะแนนศักยภาพการจัดการตนเองของงานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นท่ีสนับสนุน

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง ๑๖ เป้าหมาย 
๔.๓ ได้ผลคะแนนสถานะความพรอ้มของการเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนท้องถิ่นที่สนับสนุน

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง ๑๖ เป้าหมาย  



๑๙๐ 
 

ตารางปฏิบัติการที่ ๒.๑ สรุปการจัดล าดับเรื่องเด่นตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ค ำชีแ้จง กรุณาคัดเลือกโครงการของ อปท./ ทุนทางสังคม/ แหล่งเรียนรู้ที่ด าเนินการที่โดดเด่นของแต่ละเป้าหมายมาจากปฏิบัติการที่ ๑ มาจัดล าดบัเรื่องเด่น 
จากนั้นเติมข้อมูลชื่อโครงการหรือเรื่องเด่นในช่องโครงการของ อปท./ ทุนทางสังคม/ แหล่งเรียนรู้ที่ด าเนินการ  โดยให้คะแนนเรื่องเด่นจาก ๑-๑๖  ให้คะแนนการ
จัดการตนเองของแต่ละเรื่องโดยใส่หมายเลข ๑ ๒ หรือ ๓ และให้คะแนนสถานะความพรอ้มการเป็นแหล่งเรียนรู้โดยใส่ตัวเลข A B หรือ C โดยศกึษาข้อมูลจากผลการ
ท า RECAP ของพื้นที ่

ล าดับเรื่องเด่น ๗ คุณลักษณะการจัดการตนเอง สถานะความพร้อมการเป็นแหล่งเรียนรู้ 
มากที่สุด = ๑ 
น้อยที่สุด = ๑๖ 

๗ คุณลักษณะ(จัดการตนเองระดับดีมาก) = ๑  
๔-๖ คุณลักษณะ (จัดการตนเองระดับดี) = ๒ 
น้อยกว่า ๔ คุณลักษณะ(จัดการตนเองระดับก าลังพัฒนา)=๓ 
 

สัญลักษณ์ ดาว = A  
สัญลักษณ์ สี่เหลี่ยม =B  
สัญลักษณ์ สามเหลี่ยม = C 
 

 

กลุ่มท่ีและเป้าหมายท่ี ชื่อโครงการของ อปท./ ทุนทางสังคม/ แหล่งเรียนรู้ที่ด าเนินการ 

การจัดล าดับเรือ่งเดน่ 

ล าดับเรื่องเด่น 
๗ คุณลักษณะ
การจัดการ
ตนเอง 

สถานะความพร้อม
การเป็นแหล่ง

เรียนรู ้
กลุ่มท่ี ๑ ด้านทรพัยากรและ
สิ่งแวดล้อม 

    

เป้าหมายที่ ๖ จัดการน้ าอย่าง
ยั่งยืนและพรอ้มใชส้ าหรบัทุก
คน 

-     

เป้าหมายที่ ๑๒ สร้างรปูแบบ
การผลิตและการบรโิภคที่ยั่งยืน 

-     

เป้าหมายที่ ๑๓ ด าเนนิการ
อย่างเรง่ด่วนเพื่อแกป้ัญหาโลก
ร้อน 

-     



๑๙๑ 
 

กลุ่มท่ีและเป้าหมายท่ี ชื่อโครงการของ อปท./ ทุนทางสังคม/ แหล่งเรียนรู้ที่ด าเนินการ 

การจัดล าดับเรือ่งเดน่ 

ล าดับเรื่องเด่น 
๗ คุณลักษณะ
การจัดการ
ตนเอง 

สถานะความพร้อม
การเป็นแหล่ง

เรียนรู ้
เป้าหมายที่ ๑๔ อนุรักษ์และใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรทาง
ทะเลอย่างยั่งยืน 

-     

เป้าหมายที่ ๑๕ ส่งเสรมิการใช้
ประโยชน์ที่ยั่งยนืของระบบ
นิเวศบนบก 

-     

กลุ่มท่ี ๒ 
ด้านเศรษฐกิจและความม่ันคง 

    

เป้าหมายที่ ๗ ให้ทุกคนเข้าถึง
พลังงานที่ยั่งยืนได้ตามก าลัง
ของตน 

-     

เป้าหมายที่ ๘ ส่งเสริมการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ี
ยั่งยืน 

-     

เป้าหมายที่ ๙ ส่งเสริม
อุตสาหกรรมที่ยั่งยนืและ
นวัตกรรม 

-     

เป้าหมายที่ ๑๐ ลดความ
เหลือ่มล้ าท้ังภายในและระหว่าง
ประเทศ 

-     

เป้าหมายที่ ๑๑  สร้างพลเมอืง
และการตั่งถิ่นฐานทีป่ลอดภัย 

-     

กลุ่มท่ี ๓ ด้านคน สังคม 
การศึกษาและยตุิธรรม 

    

เป้าหมายที่ ๑ ยุติความยากจน -     



๑๙๒ 
 

กลุ่มท่ีและเป้าหมายท่ี ชื่อโครงการของ อปท./ ทุนทางสังคม/ แหล่งเรียนรู้ที่ด าเนินการ 

การจัดล าดับเรือ่งเดน่ 

ล าดับเรื่องเด่น 
๗ คุณลักษณะ
การจัดการ
ตนเอง 

สถานะความพร้อม
การเป็นแหล่ง

เรียนรู ้
เป้าหมายที่ ๒ ยุติความอด
อยากสร้างความมั่นคงทาง
อาหาร 

-     

เป้าหมายที่ ๓ ส่งเสริมความ
เป็นอยู่ที่ดีของทุกคน 

-     

เป้าหมายที่ ๔ ส่งเสริมโอกาสใน
การเรียนรู ้

-     

เป้าหมายที่ ๕ สร้างความเท่า
เทียมทางเพศสตรีและเด็กหญิง
ทุกคน 

-     

เป้าหมายที่ ๑๖ ส่งเสรมิ
สันติภาพและการเข้าถึงระบบ
ยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกัน 

-     

 

 

 

 

 



๑๙๓ 

 

ปฏิบัติการที่ ๓ 

การถอดบทเรียนงานและกิจกรรมเรื่องเด่น  
๑. แนวคิดหลักการ 

 

การด าเนินงานและกิจกรรมของทุนทางสังคมในชุมชนเพื่อจัดการแก้ไขปัญหาและตอบสนองต่อ
ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ภายใต้ความร่วมมือของ ๔ องค์กรหลักในชุมชนได้แก่ ภาคประชาชน 
ภาคท้องที่ ภาคท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ซึ่งงานและกิจกรรมของ
โครงการของอปท.ทุนทางสังคม และแหล่งเรียนรู้ ล้วนสร้างผลกระทบต่อชุมชนไม่ทางตรงก็ทางอ้อม 
การถอดบทเรียนประสบการณ์การท างานของเรื่องเด่นทั้ง ๑๖ เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน จะช่วยท าให้
เกิดเข้าใจถึงแนวคิด หลักการ วัตถุประสงค์ วิธีการท างาน ผลผลิต ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นและปัจจัยเงื่อนไข 
กลไกหนุนเสริม จนสามารถสรุปเป็นบทเรียนและองค์ความรู้ที่สามารถเป็นตัวอย่างรูปธรรมที่เกิดขึ้นจริง
ในชุมชนท้องถิ่นและสามารถน ามาอธิบายเชื่อมโยงความสอดคล้องถึงเป้าหมาย เป้าประสงค์ของการ
พัฒนาที่ยั่งยืนในระดับชาติและระดับสากลได้ และเป็นกรณีตัวอย่างให้อปท.เครือข่ายร่วมสร้างชุมชน
ท้องถิ่นและผู้ที่สนใจได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีสานพลังฯ 
๒. วัตถุประสงค ์ 

๒.๑ เพ่ือให้นักวิชาการมีแนวทางการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้และกระบวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

๒.๒ เพ่ือให้นักวิชาการมีแนวทางในการเตรียมความพร้อมแหล่งเรียนรู้ 
๓. วิธีการด าเนินการ  

๓.๑ ให้นักวิชาการน าข้อมูลจากปฏิบัติการที่ ๑ และ ๒ พร้อมทั้งข้อมูลสนับสนุนจาก RECAP และ 
TCNAP มาประกอบการเขียนสรุปเนื้อหาเรื่องเด่นของแตล่ะเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

๓.๒ ให้นักวิชาการเขียนเนื้อหาเรื่องเด่นของแต่ละเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตามกรอบที่
ก าหนด 
 

๔. ผลผลิต ผลลัพธ์ท่ีต้องการ 
๔.๑ เน้ือหาเรื่องเด่นของแตล่ะเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 



194 
 

Template การถอดบทเรียนงานและกิจกรรมเด่น และเขียนสรุปข้อมูลเนื้อหา 
(สามารถปรบัแก้ได)้ 

 
ชื่ออปท................................................อ าเภอ.....................จังหวัด.............................. 

บทบาทของเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิน่  (เลือกขีดเครื่องหมาย เพียงข้อเดียว)  

 ศจค.  ศปง.ประเด็น.............  ว่าที่ศปง.ประเด็น..............  

 ศรร.ประเด็น.............  ว่าที่ศรร.ประเด็น........ 
ชื่อผู้ประสานงาน.....................................................ต าแหน่ง...............................................เบอร์
โทร...................................อีเมล์................. 

------------------------------------------------------------------------------ 
เรื่องเด่นล าดับที.่.........คะแนนศักยภาพการจัดการตนเอง................คะแนนสถานะการเปน็แหล่งเรยีนรู้............ 
ความสอดคล้องต่อ  
๑.เป้าหมาย SDGที่...................ช่ือเป้าหมาย....................................................................................... 
๒.เป้าประสงค์ที่.......................ช่ือเป้าประสงค์..................................................................................... 
๓.ตัวชี้วัดที่.......................ช่ือตัวชี้วัด................................................................................................. 
 

ผู้ด าเนินกิจกรรม กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบ 

ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้รับผิดชอบร่วม ผู้สนับสนุน 
ระบุกลุ่มเป้าหมาย ระบุจ านวน หรอื

เปอรเ์ซ็นต ์
-  -  -  -  -  

 

กรอบการถอดบทเรียนงานและกิจกรรมเด่นที่น าเสนอ 

ค าชี้แจง ให้เขียนเนื้อหาความเรียงประมาณ ๒-๓ หน้าต่อเรื่องเด่น 
 

๑. ชื่อโครงการของอปท. ทุนทางสังคม หรือแหลง่เรยีนรู้ที่ด าเนนิการ 

(น าข้อมูลที่สรปุจากช่องสดุท้ายจากเอกสารการตรวจสอบราย SDG-โครงการ ของอปท.ทุนทางสังคม หรือ

แหล่งเรียนรู้ที่ด าเนินการ ) 
………………………………………………………… 

๒. ชื่องานและกิจกรรมเด่น (คิดชือ่ใหน้่าสนใจ น่าคน้หาและ ติดตามอ่านเรื่องราว) 
………………………………………………………………………………………………… 
 

๓. ที่มาหรือฐานคิดของการด าเนินกิจกรรม  

(เขียนแสดงใหเ้หน็ที่มา แนวคิด หลักการ เหตุผลหรือสถานการณ์ว่าท าไมพื้นที่ต้องจัดท างานและกิจกรรม

เหล่านัน้ขึ้น การท างานภายใต้ฐานคิดอะไร ยกตัวอย่างเชน่ ๑) การส่งเสริมอาชีพเพือ่ลดรายจ่ายในครัวเรือน ๒)

การผลักดันกฎ กติกาการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ า เพื่ออนรุักษ์พนัธุ์สัตว์น้ าซึ่งเป็นแหล่งอาหารของชุมชน หรือ ๓) 

การสนับสนุนการจัดต้ังศูนย์พฒันาครอบครัวในชุมชน เพื่อด าเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาความ

รุนแรงในครอบครวัจากการมีสว่นร่วมของทุกฝ่ายในพื้นที่  พร้อมทั้งแสดงข้อมลูท่ีเป็นเชงิสถิติประกอบการ
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อธิบาย เชน่ จ านวนกลุม่ประชากรที่มีปัญหา ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลหนี้สิน ขอ้มูลการใช้สารเคมีในพื้นที่ ข้อมูล

ขยะ น้ าเสีย มลพิษ เปน็ต้น) 

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 

๔. วัตถุประสงค ์(ท าไมถึงท า ท าเพื่ออะไร) 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 

๕. งานและกิจกรรมเด่นที่ท าของทุนทางสังคม 

๑) ให้เขยีนเป็นลักษณะค าพูดท่ีน่าสนใจ ว่าใครพูด หรือท าอะไรเพือ่สะท้อนให้เห็นว่าท าไมถึงท า ท าอะไร และ

อย่างไร  

๒) มีใครเข้ามาสนบัสนุน อะไร สนบัสนนุอย่างไร (ทุนทางสังคมและเครื่องมือ) อาจจะใส่เป็นลักษณะค าพูด 

มีการเชือ่มโยงกับกลุม่อื่น คนอืน่อย่างไรบ้าง 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

 

๖. ปัจจัยเงื่อนไขหรือกลไกหนนุเสริม 

(เขียนสะท้อนใหเ้หน็ การส่งเสริม สนบัสนนุ หรือผลักดันใหม้ีการพัฒนากลไกหรอืจัดการกบัปัจจยัเงือ่นไข เชน่ 

สนับสนุนให้ศูนยบ์ริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจ าต าบล มีการจัดท าฐานข้อมูลพนัธุกรรม

ท้องถ่ิน เช่น การขึ้นทะเบียนพนัธุ์พืช พันธุ์สัตว์ เป็นต้น (SDG ๒) การสนับสนุนให้ กองทนุสวัสดิการ สถาบัน

การเงิน กองทุนฌาปณกิจ กองทุนหมู่บ้าน ก าหนดเงื่อนไขการเป็นสมาชิก การให้การช่วยเหลือ จัด

สวัสดิการเม่ือเจ็บป่วย (SDG ๓) หรอืการสนับสนุนให้มีการจดัตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัวในชมุชน เพื่อเปน็กลไกใน

การช่วยเหลือ จัดการปัญหาในระดับครอบครัว (SDG ๕) เปน็ตน้) 

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 
 
 

 



๑๙๔ 
 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

ภาคผนวก ก ก าหนดการ 
 ภาคผนวก ข ๗ คุณลักษณะการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๙๗ 
 

 

 

ภาคผนวก ข 

รายละเอียด ๗ คุณลักษณะการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น 

๗ คุณลกัษณะการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิน่ 
๑. การสรา้งการเรียนรู้
ปัญหาและความตอ้งการ
(เป้าหมายร่วม+
ผลกระทบ)ของชุมชน
ท้องถิ่น รวมท้ังการแก้ไข
และจัดการ 
-  ปัญหา และ เหตุ

ปัจจัย (จากขอ้มูล จาก
โครงสร้างอ านาจ) 

- ความต้องการเพิ่ม
คุณภาพชีวิต (จาก
เป้าหมายรว่ม) 

- ศักยภาพ(พลัง) 
บทบาทหน้าท่ี 
แนวทางแก้ วิธีพัฒนา 
(จากทุนทางสังคม) 

- วิธีการท างานร่วมกบั
เครือข่าย วิธีการ
พัฒนาข้อตกลง 
นโยบาย 

 

๒.การมี (สรา้ง) กลไก
ผลักดันทุกระดับการ
จัดการตนเอง 

- ผู้แทนกลุ่มองค์กร
หรือเครอืข่าย(ชุมชน
ท้องถ่ิน องค์กร รฐั 
วิชาการ NGO พื้นท่ี 
ชาติ) 

- กรรมการร่วมหลาย
กลุ่มองค์กร 

- องค์กรการเงินชมุชน 
องค์กรของประชาชน 

๓.การสร้างคนใหต้้อง
จัดการตนเอง(ท าเปน็+
เป็นเจ้าของ) 

- สร้างความเข้าใจเรื่อง
การจัดการตนเอง 

- ความสมคัรใจในการ
แก้ปัญหาการหา
ทางออก 

- การหาแนวร่วมเพิ่ม
จ านวนคนท าให้มากขึน้ 

- ความสามารถในการ
จัดการพลังที่มีอยู ่

๔.การสร้างการมีส่วน
ร่วม 

- ทุกมิติ ทุกรูปแบบ 
(คิด ท า รับ ปรับ) 
(เวที กิจกรรม 
ผลักดัน) 

- เรียนรู้ ผู้เกี่ยวขอ้ง
ท าบทบาท หน้าท่ี 
รับประโยชน์และผล
ที่ดี (หาคนท า คน
ช่วย คนรบัผล) 

- สร้างโอกาสพัฒนา
(ก าหนดเป้าหมาย
ต่อเนื่องเพื่อ
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น) 

- ท าแผน กติกา 
นโยบาย 

๕. การระดมเงินและ
ทรัพยากรเพื่อเปน็ทุน 
(พึ่งตนเอง+ต่อเนือ่ง) 
- ใช้งบประมาณ 

หน่วยงานที่เป็น
เจ้าภาพ 

- การเข้าถึงและใช้
ทรัพยากรในพื้นที่
ระดับหมูบ่้าน ต าบล 
จังหวัด 

๖.การมีข้อตกลง(สร้าง
ความยั่งยืน 
ความสัมพันธ์แนวราบ
ช่วยเหลือเก้ือกูลกัน) 
- กติกา ข้อตกลง 

โอกาส 
- ธรรมนูญ 

- นโยบาย 
- เป้าหมายและแผน 

๗.การจัดการความร่วมมือ
ระหว่างองค์กร ภาครัฐ และ
หน่วยงานต่างๆ 
- ในพื้นที่(ชมุชนท้องถ่ิน)

ระหว่างรัฐ เอกชน NGO 
- ท างาน/กิจกรรม

เชื่อมโยงสู่เป้าหมาย
เดียวกัน 

- การแบ่งบทบาท หน้าท่ี 
โอกาส 

- เลือกใชป้ัญญา ความรู้ 
เครื่องมือ รปูแบบ 
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