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ความเป็นมาของการประชุมในคร้ังน้ีว่า การประชุมคร้ังน้ีเป็นผลสืบเน่ืองจากสมาชิกของสหประชาชาติ 
จ านวน 193 ประเทศ ได้มีการรับรองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 เป้าหมาย และก าหนดให้เป็นวาระ 
2030 (agenda 2030) ซึ่งประกอบด้วย  

1) ขจัดความยากจน    2) ขจัดความอดอยาก  
3) การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี  4) การศึกษาที่มีคุณภาพ   
5) ความเท่าเทียมทางเพศ   6) สุขาภิบาลและน้ าสะอาด   
7) การมีพลังงานสะอาดใช้อย่างเพียงพอ  8) งานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ  
9) พัฒนาภาคอุตสาหกรรม นวัตกรรม และโครงสร้างพื้นฐานให้พร้อม  
10) ลดความเหลื่อมล้ า    11) สร้างให้เกิดชุมชนเมืองที่ยั่งยืน  
12) การบริโภคและผลิตอย่างมีความรับผิดชอบ 13) การดูแลเรื่องสภาพภูมิอากาศ         
14) ดูแลทรัพยากรทางน้ า   15) ชีวิตบนพื้นดิน  
16) การสร้างความสงบ ความยุติธรรมและสถาบันที่เข้มแข็ง 
17) ภาคีความร่วมมือเพื่อผลักดันให้ถึงเป้าหมาย  

ซึ่งประเทศสมาชิกแต่ละประเทศได้มีข้อตกลงร่วมกันในการน าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)        
ทั้ง 17 เป้าหมายไปขับเคลื่อนการด าเนินการให้ประสบความส าเร็จภายใน ปี 2030 หรือภายใน 15 ปี     
ซึ่งการด าเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนดังกล่าวได้ให้ความส าคัญกับบทบาทของเมืองในการ
ผลักดันให้เป้าหมายการพัฒนาดังกล่าวประสบความส าเร็จ โดยได้ระบุไว้ในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
เป้าหมายที่ 11 ที่ต้องการสร้างเมืองเป็นพื้นที่ที่มีความสมดุลในการต้ังถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย 
ความยืดหยุ่น มีความยั่งยืน นอกจากน้ีกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาที่ยั่งยืนตามวาระ 2030 ร้อยละ 65    
ยังเป็นกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องหรืออาศัยอยู่ในเมืองการด าเนินการพัฒนากลุ่มเป้าหมายเหล่าน้ันให้
ประสบความส าเร็จได้จ าเป็นต้องอาศัยท้องถิ่นหรือเมืองเป็นเจ้าภาพในการด าเนินการ ตลอดจนต้องให้
ความส าคัญกับการสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐบาลท้องถิ่นและรัฐบาลแห่งชาติในการท างานร่วมกัน  



อย่างจริงจัง  และเมืองจ าเป็นต้องบูรณาการนวัตกรรมในหลายมิติและหลายภาคส่วนเข้ามาใช้เป็น
เคร่ืองมือในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตามวาระ 2030 ไปสู่การปฏิบัติในระดับท้องถิ่น 
ให้ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งในการประชุม Asia-pacific Forum คร้ังที่ 3 ในเรื่องการ
พัฒนาที่ยั่งยืนเมื่อเดือนเมษายน 2559 และในการประชุม International Forum on Urban Policy for 
the SDGs ระหว่างวันที่ 8 - 10 มิถุนายน 2559  ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ได้มีการหารือถึงบทบาท
ของเมืองในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนวิธีการด าเนินงานในการน าเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนตามวาระ 2030 ทั้ง 17 เป้าหมายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และการประชุมในคร้ังน้ี
เป็นการประชุมร่วมกันเพื่อน าเสนอผลของการน าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไปด าเนินการ รวมทั้ง
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาการด าเนินงานตามเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืนดังกล่าว          
โดยมีวัตถุประสงค์ของการประชุมดังน้ี 

1.1 หารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของเมืองในการน าเป้าหมาย          
การพัฒนาที่ยั่งยืนไปสู่การปฏิบัติและแบ่งปันประสบการณ์ในการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืน 

1.2 จัดให้มีช่องทางในการแลกเปลี่ยนนโยบายของเมืองและนวัตกรรมที่สร้างขึ้นโดยเมือง
ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

1.3 น าเสนอ Urban SDG Knowledge Platform เพื่อเป็นเคร่ืองมือสนับสนุนการ
ด าเนินงานในระดับท้องถิ่นในการน าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไปสู่การปฏิบัติ 

1.4 แสวงหาโอกาสส าหรับความร่วมมือระหว่างพื้นที่เพื่อสนับสนุนการน าไปสู่การปฏิบัติ 
การติดตาม การทบทวนเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามวาระ 2030 ไปสู่การปฏิบัติ โดยเฉพาะใน
เป้าหมายที่ 11 และโดยเฉพาะการด าเนินการผ่าน Urban SDG Knowledge Platform 

2. การเสวนาเพื่อน าเสนอและทบทวนทิศทางของผลลัพธ์ของการประชุม International 
Forum on Urban Policy for the SDGs ระหว่างวันที่ 8 - 10 มิถุนายน 2559 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐ
เกาหลีรวมทั้งการน าเสนอแนวคิดและผลการด าเนินงาน ที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมี
ประเด็นที่น่าสนใจ ดังน้ี 

2.1 การน าเสนอบทบาทของเมืองที่มีความส าคัญต่อการด าเนินการตามเป้าหมายการ
พัฒนา ที่ยั่งยืน ตามวาระ 2030 ได้แก่ 

2.1.1 เมืองเป็นพื้นที่ที่มีความท้าทาย เป็นพื้นที่ซึ่งดีที่สุดในการแสวงหาทางเลือก          
ในการพัฒนา และสามารถตอบสนองต่อแรงกดดันและความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและรุนแรง อีกทั้งยัง            
เป็นพื้นที่ซึ่งเชื่อมโยงและใช้ข้อมูลร่วมกัน  

2.1.2 การพัฒนาที่ยั่งยืนจ าเป็นต้องใช้นวัตกรรมที่มาจากทุกพื้นที่ รวมถึงนวัตกรรม
เกี่ยวกับการวางแผนและก าหนดนโยบายการพัฒนาเมือง การจัดสรรและกระจายงบประมาณการ
ปฏิบัติการด้านโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาลท้องถิ่นด้วย 

2.1.3 เมืองหลายเมืองในเอเชียแปซิฟิกเป็นผู้น าแนวทางในการถ่ายทอดและส่งต่อ
ความยั่งยืนผ่านการสร้างนวัตกรรม เช่น พัฒนาเมืองให้เป็นเมืองคาร์บอนต่ า (low carbon City)           
ในเมือง Kathamadu สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล และเมือง Betio สาธารณรัฐคิริบาส      
การยอมรับความเท่าเทียมทางเพศในการมีส่วนร่วมรับผิดชอบในเร่ืองงบประมาณ ในเมือง Seberang 
peral ประเทศมาเลเซีย และการขนส่งสัญจรที่ยั่งยืนใน Almaty ประเทศคาซัคสถาน   

2.2  แนวทางและยุทธศาสตร์หลักในการพัฒนา เพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืนน้ัน มียุทธศาสตร์หลักที่จ าเป็นต้องด าเนินการ 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 



2.2.1 เมืองที่เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ (Connecting City) เป็นเมืองที่มีการเชื่อมโยง
องค์ความรู้และข้อมูล รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ สามารถปรับตัวและตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างทันท่วงที 

2.2.2 เมืองที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง (A City with preparation and  
Transformation) ซึ่งเป็นเมืองที่ระบบสาธารณูปโภค โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งแวดล้อม ถูกฟื้นฟูและน า
กลับมาใช้ใหม่ เพื่อตอบสนองต่อความท้าทายทางการพัฒนา ตลอดจนแรงกดดันและการเปลี่ยนแปลงที่
รุนแรง 

2.2.3 เมืองที่สันติสุข (Peaceful City) คือ สถานที่ที่ผู้คนสามารถอาศัย ท างานและ
ร่วมกันสร้างและพัฒนาเมือง 

2.2.4 เมืองที่เป็นพลวัตร (Dynamic City) เมืองที่มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 
ผลประโยชน์ของชุมชน รวมทั้งผลประโยชน์ของธุรกิจ เป็นสิ่งเดียวกันและมีความเชื่อมโยงกันเพื่อเป็นส่วน
หน่ึงของเศรษฐกิจโลก 

2.3 การน าเสนอเกี่ยวกับบทบาทของรัฐบาลท้องถิ่น/รัฐบาลเมือง ในการด าเนินการ         
เพื่อน าไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตามวาระ 2030 โดยภารกิจที่ส าคัญที่รัฐบาลเมืองและรัฐบาล
แห่งชาติต้องร่วมกันด าเนินการในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนประกอบด้วย  

2.3.1 การกระจายอ านาจและลดความเป็นศูนย์กลาง โดยต้องมีกฎหมายกระจาย
อ านาจในการบริหารจัดการท้องถิ่นลงไปในระดับชุมชน ให้ชุมชนและท้องถิ่นมีอ านาจในการบริหารจัดการ
พื้นที่และทรัพยากรของตนเอง  

2.3.2 การสร้างระบบงบประมาณ ระบบการเงินที่เข้มแข็งให้รัฐบาลท้องถิ่น 
2.3.3 การสร้างมาตรฐานการบริการของเมืองภายใต้หลักการการพัฒนาที่ยั่งยืนการ

ลงทุนเพื่อมาตรฐานทางการบริการของเมือง 
2.3.4 การสนับสนุน ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาพื้นที่โดยใช้ดัชนีการพัฒนาเมือง 

2.4 การน าเสนอผลจากการประชุม “International Forum on Urban Policy for  
Sustainable Development Goals” เป็นการน าเสนอผลของการน าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไป
ด าเนินการ โดยมีประเด็นส าคัญที่เป็นเงื่อนไขของความส าเร็จในการน าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง    
17 เป้าหมาย คือการบูรณาการการท างานร่วมกันและความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของรัฐบาล
แห่งชาติ และรัฐบาลท้องถิ่น รวมทั้งมีการวางกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ให้ความส าคัญกับเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน     

2.5 การน าเสนอและแนะน าการใช้งานฐานข้อมูล “Urban SDG Knowledge 
Platform” ซึ่งเป็นฐานข้อมูล Online ในรูปแบบเว็บไซต์ ซึ่งองค์การ CityNet ร่วมกับ Seoul 
Metropolitan Government และ UNESCAP จัดท าขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และ
ประสบการณ์ในการพัฒนาเมือง เป็นเวทีในการแสวงหาความร่วมมือและการสนับสนุนการด าเนินงาน
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) ตามวาระ 2030 รวมทั้งเป็นช่องทางการเผยแพร่และ
กระจายนวัตกรรมในการพัฒนาเมืองให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น  โดยเมืองต่าง ๆ สามารถน าเข้าข้อมูลและ
น าเสนอนโยบาย และกิจกรรมที่ด าเนินการเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตามวาระ 2030 และ
องค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในฐานข้อมูลของเว็บไซต์เพื่อให้เมืองอื่น ๆ ได้น าไป
เป็นแบบอย่าง 



3. การน าเสนอยุทธศาสตร์ชาติและบทบาทของรัฐบาลท้องถิ่นในการขับเคลื่อนเป้าหมาย  
การพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งการหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของรัฐบาลท้องถิ่นในการบูร
ณาการและสนับสนุนการด าเนินงานตามกรอบแนวคิดดังกล่าว โดยมีประเด็นส าคัญดังน้ี 

3.1 การน าเสนอถึงการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
เป้าหมายที่ 11 ของประเทศไทย โดยการด าเนินการตามเป้าหมายดังกล่าวรัฐบาลไทยได้บูรณาการการ
ท างานร่วมกันหลายภาคส่วน ทั้งกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย   
การเคหะแห่งชาติ องค์กรพัฒนาเอกชน  และรัฐบาลท้องถิ่น โดยมีกลไกส าคัญในการขับเคลื่อน คือ 
คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และมีคณะอนุกรรมการจ านวน 3 ชุด ได้แก่ คณะอนุกรรมการเพื่อ
ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  คณะอนุกรรมการส่งเสริมความเข้าใจและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และคณะอนุกรรมการจัดท าฐานข้อมูล ซึ่งคณะอนุกรรมการทั้ง  
3 ชุดจะเป็นกลไกหลักในการด าเนินงาน ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนให้ประสบความส าเร็จ ทั้งน้ี 
ในช่วงที่ผ่านมาได้มีการด าเนินการที่ส าคัญ คือ การสร้างศักยภาพให้กับรัฐบาลท้องถิ่นในเร่ืองที่อยู่อาศัย
และการพัฒนาเมือง ซึ่งเป็นนโยบายส าคัญระดับชาติของประเทศไทย มีสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนเป็นผู้
ขับเคลื่อนนโยบายในระดับชาติ และถ่ายทอดนโยบายและยุทธศาสตร์ดังกล่าวลงสู่แผนพัฒนาที่อยู่อาศัย
องค์กรชุมชน โดยโครงการหลักที่ด าเนินการคือโครงการบ้านมั่นคงและแผนดังกล่าวได้ถูกถ่ายทอดลงสู่
รัฐบาลท้องถิ่นผ่านการเคหะแห่งชาติซึ่งได้น าแผนดังกล่าวมาด าเนินการจัดต้ังที่อยู่อาศัยส าหรับผู้มีรายได้
น้อย โดยได้ด าเนินการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนของการบริหารจัดการที่อยู่
อาศัยส าหรับผู้มีรายได้น้อย และการบริหารจัดการสิ่งสาธารณประโยชน์และสิ่งอ านวยความสะดวกของ
โครงการที่อยู่อาศัยส าหรับผู้มีรายได้น้อย และในปี พ.ศ. 2547 ได้เริ่มด าเนินการในส่วนของการเพิ่ม
ศักยภาพของเจ้าหน้าที่และบุคลากรของรัฐบาลท้องถิ่นผ่านการสร้างแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย รวมทั้งได้มีการ
ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการพัฒนาเมืองและที่อยู่อาศัยเมื่อปี พ.ศ. 2550 และได้น า
ผลการประเมินดังกล่าวมาพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการต่อไป 

3.2 นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองระดับชาติของสาธารณรัฐอินโดนิเซีย            
โดยสาธารณรัฐอินโดนีเซียมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาเมือง คือ การเป็นเมืองที่มีความยั่งยืนและมีศักยภาพใน
การแข่งขัน แบ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาออกเป็น 3 ประการคือ 

3.2.1 การเป็นเมืองที่น่าอยู่อาศัย มีความปลอดภัยและสะดวกสบาย 
3.2.2 การเป็นเมืองสีเขียวที่มีความสามารถปรับตัวและรับมือกับภัยพิบัติและการ

เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมได้ 
3.2.3 การเป็นเมืองที่ฉลาด (Smart) และมีศักยภาพในการแข่งขันบนฐานของ      

การพัฒนาเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร 
 
ทั้งน้ี ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาดังกล่าว จะเน้นการด าเนินการพัฒนาภาพลักษณ์ของเมือง (City 
Branding) บนพื้นฐานของทรัพยากรธรรมชาติ ลักษณะทางภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจสังคม     
และอัตลักษณ์ท้องถิ่นของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย รวมทั้งพัฒนาการเชื่อมโยงและสร้างเครือข่ายระหว่าง
เมือง ทั้งระหว่างเมืองที่ใกล้เคียง และเมืองกับชนบท ภายใต้ระบบเมืองแห่งชาติ (National Urban 
System) 
 

 



4. ผู้รายงาน 
กองยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
(ผู้อ านวยการส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล) 
โทร. 0 2224 2999    
 

5. ติดต่อสอบถาม 
กองการต่างประเทศ ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร 
โทร. 0 2224 8177        
      

 


