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SDG Move
โครงการประสานงานการวิจัยเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาท่ีย่ังยืน(SDGs)
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 แนวทางการสรางความตระหนักรูทั ้งใน 

ระดับชาติ และระดับทองถิ่น ควรเกิดขึ้นเพื่อทำให 

เกิดความเขาใจและความรวมมือระหวางภาคสวน 

ตาง ๆ เสริมสรางการมีสวนรวม เปดรับความแตก- 
ตางหลากหลาย และรับฟงความรูความคิดและการ 

มีสวนรวมจากคนทองถิ่น โดยเฉพาะกิจกรรมการ 

สรางความตระหนักรู ไมควรเปนเพียงการทำให 

ประชาชนทราบถึงการมีอยูของ SDGs เทานั้น 

แตตองเสริมพลังพวกเขาใหมีสวนรวมกับกระบวน- 

การบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนดวย 

 สำหรับรัฐบาลทองถิ่น/ภูมิภาคควรไดรับ 

การสนับ สนุนใหนำเอาวาระการพัฒนา 2030 

(Agenda 2030 = SDGs) มาเปนกรอบในการ 

ปฏิบัติงาน และสรางกลไกที่จะทำใหพลเมืองไดมี 

สวนรวมและเสริมสรางความโปรงใสในเชิงสถาบัน 

 ในประเทศที ่มีเครือขายคนทำงานเรื ่อง 

MDGs อยูเดิม อาจสานตอจากเครือขายที่มีอยู 

แตหากไมมีก็สามารถใช SDGs เปนจุดเริ่มในการ 

สรางเครือขายที่กวางขวางกวาเดิมและขามภาค- 

สวน รวมถึงสรางใหเกิดรูปแบบความรวมมือและ 

มีสวนรวมรูปแบบใหม

 ขอมูลที่ควรจะสื่อสารเกี่ยวกับ SDGs ให 

คนทั่วไปทราบก็คือ SDGs เกี่ยวของกับคนทุกคน 

ในโลก เพราะมันครอบคลุมประเด็นที่เกี่ยวของกับ 

ชีวิตประจำวันของทุกคน

 ตั้งแตเรื่องความยากจน ความเทาเทียม 

ทางเพศ สภาพการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ 

การศึกษา สุขภาพ น้ำ พลังงาน และที่อยูอาศัย 

เปนตน

 นอกจากน ี ้ ในกระบวนการสร างการ 

ตระหนักรูยังควรจะผสมผสานกับวัฒนธรรมทอง- 

ถิ่นและกิจกรรมทางวัฒนธรรมตาง ๆ ดวยการดึง 

เอาบุคคลสาธารณะที่เปนที่รูจักเขามามีสวนรวม 

และคำนึงถึงการมีสวนรวมของคนทุกเพศทุกวัย

 สำหรับชองทางการสื่อสารควรทำในทุก ๆ 

ทาง ตั้งแตสื่อหลักโดยการจัดใหความรูเกี่ยวกับ 

สื่อทอง ถิ่น และเครือขายสังคมออนไลนสมัยใหม 

เพื่อสื่อสารเรื่อง SDGs ไปยังประชาชนโดยตรง 

นอกจากนี้ยังอาจสื่อสารผานการศึกษา ทั้งการ 

ศึกษาในระบบ(การพัฒนาหลักส ูตรโครงการ 

SDGs ในโรงเรียน หรือของสมาคมครู/ผูปกครอง) 

และการศึกษานอกหลักสูตร เชน กลุมเยาวชน 

การประชุมสัมมนา กิจกรรมนอกหองเรียน 

หรือสื่อการเรียนรูออนไลน เปนตน

 สมาคมของร ัฐบาลท องถ ิ ่น /ภ ูม ิภาค 

ก็ควรมีบทบาทเชนเดียวกัน โดยเฉพาะบทบาทใน 

การพัฒนาศักยภาพ และสรางความตระหนักรูถึง 

บทบาทขององคกรตอการบรรลุ SDGs และควรมี 

กระบวนการสรางความเปนเจาของในพื้นที่ดวย 

สมาคมเหลานี้ควรมีบทบาทอยางสำคัญในการนำ 

SDGs ไปปฏิบัติ และกระบวนการกำหนดนิยาม 

ประเม ินผลการดำเน ินงานของย ุทธศาสตร 

และเสริมสรางศักยภาพใหสมาชิก นอกจากนี้ยัง 

ควรมุงใหเกิดการยอมรับและใหคำมั่นรวมกันวาจะ

สมาชิกจะชวยสนับสนุนใหมีการนำ SDGs ไป 

ปฏิบัติในพื้นที่

 การ เ ช ิ ดช ู ร ั ฐบาลท องถ ิ ่ น /ภ ู ม ิ ภ าค 

ที่มีความแข็งขันกับการบรรลุ SDGs ใหเปน 

Champion เรื่อง SDGs และกระตุนใหเกิดการ 

แลกเปลี่ยนเรียนรูกับพื้นที่อื่นนั้น จะชวยกระตุนให 

เกิดการดำเนินงานเรื่อง SDGs มากขึ้นและชวยให 

พื้นที่อื ่นมีบทเรียนที่เปนประโยชนตอการทำงาน 

ดวย
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รัฐบาลภูมิภาค/ทองถิ่น

s ควรผนวก SDGs เขาไปในกรอบการดำเนินงาน 

เชิงนโยบายของหนวยงาน

s� ควรดำเนินกิจกรรมการสื่อสาร และสรางความ 

ตระหนักรูเรื่อง SDGs ทั้งบน platform 

ที่มีอยูแลวและ ชองทางใหม ๆ

s�ควรใชทั้งสื่อกระแสหลักและ Social Media 

s�ควรสื่อสาร SDGs โดยอาศัยกิจกรรมทางวัฒน- 

ธรรมเพื่อใหเขาถึงยิ่งขึ้น

s��รวมมุมมองเชิงความเทาเทียมทางเพศ เขาไป 

ดวย

s��ใชประโยชนจากระบบการศึกษา

s� เสนอใหมีทูต SDGs ในทองถิ่นเพื่อสรางความ 

ตระหนักรูในวงกวาง

เครือขายและสมาคมของรัฐบาลทองถิ่น/ภูมิภาค 

s� ดำเนินการสรางกระแสระดับประเทศ เพื่อสราง 

การรับรูและเพิ่มความมุงมั่นของรัฐบาลทองถิ่น/ภูมิ

ภาคในการบรรลุ SDGs

s� ควรเสนอชื่อ และเชิดชูพื้นที่ที่มีการดำเนินการ 

เรื่อง SDGs ที่ดีเยี่ยม(Champion)

s��ใหการสนับสนุนสรางกระแสในระดับทองถิ่น 
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การจัดสรรความพรอม

ของทรัพยากร
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 การนำ SDGs ไปปฏิบัติจริงสามารถดำเนิน 

การไดหลายอยางดังนี้

การประเมินความตองการเพื ่อจัดลำดับความ 

สำคัญของเปาหมายและเปาประสงค SDGs และ 

ทำใหเหมาะกับบริบท 

• ระบบการจัดการแตละระดับควรจะสามารถกำ- 

หนดลำดับความสำคัญของ SDGs ที่สอดคลองกับ 

ค ว าม ร ั บ ผ ิ ด ช อบต ามกฎหมายขอ งตน ไ ด  

การกำหนดลำดับความสำคัญควรเริ่มจากการพิจาร

ณาแผ นของท องถ ิ ่นหร ือภ ูม ิภาคท ี ่ม ีอย ู ก อน 

เพื่อทำใหทราบความตองการ ความสำคัญ ชองวาง 

และความเชื่อมโยง 

• ลำดับความสำคัญของ SDGs ในระดับพื้นที่ 

ควรมีความสอดคลองกับพื้นที่และพื้นที่มีความเปน 

เจาของ 

• เพื่อใหเกิดความเชื่อมโยง อาจใชการกอตั้ง SDG 

Working Group หรือ Task force ในพื้นที่เพื่อ 

สรางความรวมมือระหวางหนวยงาน และภาคสวน

การจัดใหมีการบริหารจัดการแบบรวมมือกัน 

(Cooperative Governance) เพื่อแบงงานกันทำ 

• การปรึกษาหารือระหวางภาครัฐกับภาคสวนอื่นๆ 

เปนสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นในการนี้มี platform หลาย 

รูปแบบที่สามารถเกิดขึ้นได 

• Multi-level governance platforms ระบบ 

การจัดการในภาครัฐเพื่อบรรลุ SDGs ที่มีหลาย 

ระดับ และจะตองมีความสอดคลองกันระหวางกรม 

กองในระดับชาติกับฝายตาง ๆ ในระดับทองถิ่น

• Inter-municipal cooperation  ความรวมมือ 

ระหวางเทศบาลภายในประเทศที่อาจมีการรวมกัน 

กำหนดลำดับความสำคัญ และดำเนินโครงการ 

พัฒนารวมกัน กลไกระดับภาคและระดับทองถิ่น 

ควรมีความสอดคลองกัน 

• Peer learning and teamwork จะชวยพัฒนา 

การทำงานและกระตุนการเรียนรูโดยใชปญหาเปน

ตัวตั้ง กลไกการเรียนรูรวมกันยังจะชวยกระตุนให 

เกิดการพัฒนาขึ้นได

• Multi-stakeholder mechanism อาจเปน 

กลไกทั้งทางการและไมทางการที่สรางการมีสวน 

รวมใหภาคสวนตาง ๆ ทั้งเอกชน ประชาสังคม 

นักวิชาการ กลไกนี้ควรจะสามารถเขาถึงไดโดย 

ทุกกลุม มีความสมดุลในเชิงขององคประกอบของ 

ผูเขารวมและมีความโปรงใส อาจใชกลไกนี้ในการ 

จัดระดับความสำคัญ และเสริมสรางศักยภาพและ 

ความไวเนื้อเชื่อใจกันในระยะยาว

การหาความเชื่อมโยงระหวางแผนระดับทองถิ่น 

และภูมิภาคกับ SDGs 

• สิ่งที่พอทำไดคือพิจารณาดูวาแผน นโยบาย  

ยุทธศาสตรของทองถิ ่นและภูมิภาคมีความสอด 

คลองกับเปาหมาย เปาประสงค และตัวชี้วัดของ 

SDGs มากเพียงใด

• รัฐบาลทองถิ่นควรใช SDGs เปนกรอบในการ 

ว า ง ว ิ ส ั ย ท ั ศ น ท ี ่ ค ร อ บ ค ล ุ ม ข อ ง พ ื ้ น ท ี ่ 

และกำหนดยุทธศาสตรบนฐานของแนวทางการ 

พัฒนาที่ครอบคลุมและยั่งยืน ที่บูรณาการและ 

ครอบคลุมหลากหลายมิติ

•ผูมีสวนไดสวนเสียในพื้นที่ควรมีสวนรวมตั้งแตตน 
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• สรางหุนสวนการพัฒนาใหม ๆ เพื่อใหไดมาซึ่ง 

ทรัพยากรและศักยภาพที่จำเปน เชน ความรวมมือ 

กับภาคเอกชน (Public Private Partnership) 

และชุมชน (Public Private People Partnership) 

และความรวมกับมหาวิทยาลัยและ ศูนยวิจัยตาง ๆ

• ใชเครื่องมือทางเลือก ทางการเงินใหม ๆ เชน 

crowdfunding 

• ทองถิ่นควรพิจารณาการทำงานรวมกันขามพื้น- 

ที่บางเพื่อรวมการบริการบางอยางใหมีทรัพยากร 

มากขึ้น และศักยภาพเพิ่มขึ้น 

สรางศักยภาพของผูนำที่มีประสิทธิผลและตอบ 

สนองไว

• การเพิ่มศักยภาพของคนในพื้นที่ ผูนำ องคกร 

และสังคม ในดานตาง ๆ เชน ทุนมนุษย วิทยา- 

ศาสตรเทคโนโลยี ศักยภาพองคกร และสถาบัน 

• การพัฒนาศักยภาพภายใน (Endogenous 

Capacity) ทั้งในตัวของคน และในกฎกติกาสถาบัน 

เพื่อใหเอื้อตอการตอบสนองความทาทายในระยะ 

ยาว สามารถแกปญหาเฉพาะหนาและปรับประยุกต 

การทำงานใหตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงได

• สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในทีมระ- 

หวางพื้นที่ และระหวางภาคสวน



รัฐบาลภูมิภาค/ทองถิ่น

s� จัดลำดับความสำคัญของเปาหมาย SDGs บน 

ฐานของบริบททองถิ่น

s� ระบุความตองการของพื้นที่โดยดูจาก แผนงาน 

และโครงการที่มีอยู
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 สำหรับการติดตามประเมินผลในระดับทอง 

ถิ่นอาจดำเนินการไดดังนี้

 1.พัฒนาชุดตัวชี้วัดที่เหมาะกับบริบทของ 

ทองถิ่น

 2.ขอมูลระดับทองถิ่นและภูมิภาคถูกใชใน 

การติดตามและรายงานระดับชาติ

 3.สรางการมีสวนรวมของรัฐบาลทองถิ่น 

และผูมีสวนไดสวนเสียกลุมตาง ๆ ในการทบทวน 

แผนการดำเนินงานระดับชาติดาน SDGs

 4.ใชตัวชี้วัด SDGs ที่ปรับแลวในการ 

ติดตามประเมินผลแผนการดำเนินงานระดับทอง- 

ถิ่น และภูมิภาค

 การเก็บขอมูลระดับพื ้นที ่ควรใหความ 

สำคัญกับการเก็บขอมูลอยางละเอียดแบบที่สามารถ

แยกประเภทขอมูลตามระดับรายได เพศสภาพ 

อายุ เชื้อชาติและชาติพันธุ  สถานะการยายถิ่นฐาน 

ความพิการ ที่อยูอาศัย และลักษณะอื่น ๆ 

ที่สอดคลองกับบริบทของประเทศ การเก็บขอมูล 

นั้นควรจะมีการประยุกตใช Data Revolution

 ควรมีการจัดใหมีขอตกลงวาดวยการแบง- 

ปนขอมูล ระหวางหนวยงานในระดับเดียวกันและ 

ตางระดับ พรอมทั้งควรมีการลงนามขอตกลง 

ดังกลาวดวย นอกจากนี้หนวยงานทางวิชาการ 

NGOs และภาคเอกชนควรมีสวนรวมในการเก็บ 

ขอมูล ติดตามและวิเคราะหขอมูลได

 การกำหนดแผนของ SDGs ควรมีการ 

ผนวกเอาชุดของตัวชี้วัดที่สอดคลองกับ SDGs 

เขาไปดวย ในขณะเดียวกันตัวชี้วัดนี้ควรจะตองถูก 

ปรับใหเหมาะสมกับบริบทและความตองการของพื้นที่

ดวย นอกเหนือจากบริบทแลว ตัวชี้วัดควรชวย 

ใหเห็นสถานะของคนกลุมตาง ๆ ที่มีความหลาก- 

หลาย โดยเฉพาะกลุมที่มีความเสี่ยงและถูกทิ้งไวขาง 

หลัง 

 นอกจากนี ้ร ัฐบาลระดับทองถิ ่น/ภูม ิภาค 

ควรมีความรวมมือที่จะกอใหเกิดกระบวนการทบทวน

แผนการดำเนินงานที่เปนอิสระ แตหากวาทองถิ่น 

มีขอจำกัดในเชิงงบประมาณ และศักยภาพรัฐบาล 

ทองถิ่นอาจทำงานรวมกับ รัฐบาลระดับชาติในการ 

เก็บขอมูล โดยควรจะทำใหแนใจวาขอมูลที่รัฐบาล 

เก็บไดนั้นครอบคลุมคนทุกกลุม...
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