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ตำรำง 8 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ทำงสังคมที่เหมำะสม ด้ำนกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

หมายเหต:ุ SDG = เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals) 
   IRIS = IRIS Metrics โดย Global Impact for Investing Network (GIIN) 
  ตัวหนา = ตัวชี้วัดที่ผู้ประกอบการทางสังคมน่าจะต้องอาศัยความช่วยเหลือทางเทคนิค 
 

ประเด็น / เป้าประสงค์ทางสังคม ตัวชี วัดหลัก หน่วย ท่ีมา ค าอธิบายและตัวชี วัดอื่นที่เกี่ยวข้อง 
ระดับชาติ ระดับโครงการ 

การอนุรักษ์ระบบนิเวศในน  า 

(SDG) ยกระดับคุณภำพน้ ำ โดยลด
มลพิษ ขจัดกำรทิ้งขยะและลดกำรปล่อย
สำรเคมีและวัสดุอันตรำย ลดสัดส่วนน้ ำ
เสียที่ไม่ผ่ำนกระบวนกำรลงครึ่งหนึ่งและ
เพิ่มกำรน ำกลับมำใช้ใหม่ทั่วโลก ภำยใน
ปี พ.ศ.2573 

สัดส่วนน้ ำเสียที่
ได้รับกำรบ ำบัด
อย่ำงปลอดภัย 

สัดส่วนหรือปริมาณ
น  าเสียที่ได้รับการ
บ าบัดอย่างปลอดภัย
ในพื นที่โครงการ 
 
 
สัดส่วนหรือปริมาณ
น  าที่สามารถน า
กลับมาใช้ใหม่ได้ใน
พื นที่โครงการ 

ร้อยละหรือลิตร 
(ของน้ ำเสียที่

ได้รับกำรบ ำบัด
ในพื้นที่

โครงกำร) 
 

ร้อยละหรือลิตร 
(ของน้ ำที่น ำ

กลับมำใช้ใหม่ได้
ในพื้นที่

โครงกำร) 

SDG 6.3 อัตรำส่วนของน้ ำเสียที่บ ำบัดได้เปรียบเทียบกับปริมำณน้ ำเสียที่
เกิดขึ้นทั้งหมด นอกจำกนี้ยังสำมำรถวัดเป็นปริมำณน้ ำเสียที่ได้รับ
กำรบ ำบัดอย่ำงปลอดภัย (ลิตร) และ/หรือ ปริมำณน้ ำที่สำมำรถ
น ำกลับมำใข้ใหม่ได้ (ลิตร)  

สัดส่วนแหล่งน้ ำ 
(เช่น มหำสมุทร 
ทะเล ทะเลสำบ
แม่น้ ำ ธำรน้ ำ 

สัดส่วนแหล่งน  าใน
พื นที่โครงการที่มี
คุณภาพน  าในเกณฑ์ 
“ดี” (ตามเกณฑ์วัด

ร้อยละ (ของ
แหล่งน้ ำที่มี

คุณภำพน้ ำใน
เกณฑ์ “ดี”) 

SDG 6.3 นิยำมแหล่งน้ ำที่มี “คุณภำพดี” สำมำรถน ำดัชนีชี้วัดคุณภำพน้ ำ 
(Water Quality Index; WQI) ของประเทศไทย มำใช้เป็นตัวชี้วัด
ส ำหรับโครงกำรที่เกี่ยวข้องกับโจทย์ทำงสังคมด้ำนนี้เพื่อใช้บ่งชี้
ระดับคุณภำพน้ ำ ดัชนีดังกล่ำวประมวลจำกระดับกำรปนเปื้อน
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ประเด็น / เป้าประสงค์ทางสังคม ตัวชี วัดหลัก หน่วย ท่ีมา ค าอธิบายและตัวชี วัดอื่นที่เกี่ยวข้อง 
ระดับชาติ ระดับโครงการ 

คลอง) ท่ีมีคุณภำพ
น้ ำที่ดี 

ทางเทคนิค - ดู
ค าอธิบาย)  

ของมลพิษในแหล่งน้ ำที่ตรวจวัดได้ โดยค ำนวณจำกปัจจัยต่ำงๆ 
อำทิ ออกซิเจนละลำยน้ ำ (DO) บีโอดี (BOD5) ของแข็งแขวนลอย 
(SS) และแอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH3-N)  

(SDG) ปกป้องและฟื้นฟูระบบนิเวศที่
เกี่ยวข้องกับแหล่งน้ ำ รวมถึงป่ำไม้ พื้นที่
ชุ่มน้ ำ แม่น้ ำ ชั้นหินอุ้มน้ ำ และ
ทะเลสำบ ภำยในปีพ.ศ. 2563 

กำรเปลี่ยนแปลงที่ดี
ขึ้นของระบบนิเวศที่
เกี่ยวข้องกับน้ ำ 

จ ำนวนชนิดสัตว์น้ ำที่
พบมำกขึ้น / จ ำนวน
สัตว์น้ ำที่มี
ควำมส ำคัญต่อระบบ
นิเวศ (keystone 
species) 

จ ำนวน (ชนิด 
หรือ ตัว) 

SDG 6.6 SDG เสนอให้ติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่ำไม้และพื้นที่ต้น
น้ ำล ำธำรของประเทศ รวมไปถึงกำรเปลี่ยนแปลงของควำม
สมบูรณ์ในพื้นที่ป่ำ พื้นที่ชุ่มน้ ำ และพื้นที่ต้นน้ ำล ำธำรของประเทศ 
โดยวัดจำกดัชนีย่อยอ่ืนๆ เช่น ดัชนีควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 
แต่ส ำหรับพื้นที่โครงกำร กำรวัดจ ำนวนชนิดและปริมำณของสัตว์
น้ ำ โดยเฉพำะที่มีควำมส ำคัญสูง (keystone species) น่ำจะ
เพียงพอ 

(SDG) ภำยในปีพ.ศ. 2563 ก ำกับกำร
ประมงและยุติกำรประมงที่ผิดกฎหมำย 
กำรจับสัตว์น้ ำที่เกินศักยภำพโดยไม่มี
กำรรำยงำนและกำรควบคุม รวมทั้งน ำ
แผนบริหำรกำรจัดกำรเชิงวิทยำศำสตร์
มำปฏิบัติอย่ำงมีประสิทธิภำพเพื่อฟื้นฟู
มวลสัตว์น้ ำ (fish stock) 
 
(แผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดลอม) 
ยุทธศำสตรที่ 1 กำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติอยำงสมดุล และเป็น
ธรรม ใหควำมส ำคัญตอกำรอนุรักษ 

(SDG) สัดส่วนของ
ประชำกรประมง 
(fish stocks) ที่อยู่
ในระดับควำมยั่งยืน
ทำงชีวภำพ (MSY) 
 
(แผนจัดกำร
คุณภำพ
สิ่งแวดล้อม) อัตรำ
กำรจับสัตวน้ ำต่อ
กำรลงแรงประมง 
(Catch Per Unit 

อัตราการจับสัตวน  า
ต่อการลงแรงประมง
ทะเล (Catch Per 
Unit Effort: CPUE) 
ในพื นที่โครงการ 

กิโลกรัมตอชั่ว
โมง 

SDG 14.4 
 
แผนจัดกำร
คุณภำพสิ่ง
แวดลอม 
พ.ศ. 2560 – 
2564  

ระดับกำรจับสัตว์น้ ำสูงสุดที่ยั่งยืน (maximum sustainable 
yield : MSY) เป็นเกณฑ์ในกำรวัดทรัพยำกรประมงที่อยู่ในระดับที่
มีผลผลิตสูงสุดได้อย่ำงยั่งยืน ดัชนี้ข้อนี้สำมำรถเชื่อมโยงไปยังโจทย์
ทำงสังคมของสนช. ได้โดยจำกกำรมีโครงกำรที่น ำนวัตกรรมเข้ำ
ไปข่วยในกำรท ำกำรประมงในระดับที่มีควำมยั่งยืนทำงชีวภำพ  
 
กำรเปลี่ยนแปลงในอัตรำกำรจับสัตวน้ ำตอกำรลงแรงประมงทะเล 
(Catch Per Unit Effort: CPUE) สำมำรถสะท้อนควำมอุดม
สมบูรณ์ของทะเลในพื้นที่โครงกำร 
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ประเด็น / เป้าประสงค์ทางสังคม ตัวชี วัดหลัก หน่วย ท่ีมา ค าอธิบายและตัวชี วัดอื่นที่เกี่ยวข้อง 
ระดับชาติ ระดับโครงการ 

ฟื้นฟู และใชประโยชนจำก
ทรัพยำกรธรรมชำติ 

Effort: CPUE) ในน
ำนน้ ำไทย 

(SDG) ภำยในปี พ.ศ. 2568 ป้องกันและ
ลดมลพิษทำงทะเลทุกประเภท 
โดยเฉพำะจำกกิจกรรมบนแผ่นดิน 
รวมถึงขยะทะเลและมลพิษของ
สำรอำหำร (nutrient pollution) 

ดัชนีของ
ปรำกฎกำรณ์ยูโทร
ฟิเคชั่น 
(eutrophication 
index) 

ค่าดัชนีของ
ปรากฎการณ์ยูโทร
ฟิเคชั่น ในพื นที่
โครงการ 

ค่ำดัชนี (ระหว่ำง 
0 ถึง 1) 

SDG 14.1 เครื่องมือวัดระดับกำรเกิดปรำกฏกำรณ์ยูโทรฟิเคชั่น 
(eutrophication) ซึ่งหมำยถึงกำรเจริญเติบโตอย่ำงรวดเร็วของ
แพลงก์ตอนพืช (ซึ่งมีมวลชีวภำพในรูปคลอโรฟิลด์ เอ) พืชน้ ำ และ
สำหร่ำยขนำดใหญ่ เนื่องจำกกำรเพิ่มขึ้นของปริมำณธำตุอำหำร
พวกสำรประกอบฟอสฟอรัสและไนโตรเจน พืชเหล่ำนี้เกิดกำร
สังเครำะห์แสงได้มำกขึ้น ส่งผลให้ปริมำณออกซิเจนละลำยน้ ำ
เปลี่ยนแปลง ท ำให้เกิดกำรสูญเสียภำวะสมดุลของสิ่งมีชีวิตในน้ ำ
และกำรเสื่อมสภำพของระบบนิเวศแหล่งน้ ำอย่ำงรวดเร็วและ
ต่อเนื่อง (Commission, 2017) 

ควำมหนำแน่นของ
ขยะพลำสติกต่อ 1 
ตำรำงกิโลเมตรใน
ทะเล 

ควำมหนำแน่นของ
ขยะพลำสติกต่อ 1 
ตำรำงกิโลเมตรใน
ทะเล หรือ จ ำนวน
ขยะพลำสติก ในพื้นที่
โครงกำร 

ชิ้นต่อตำรำง
กิโลเมตร หรือ 

จ ำนวนชิ้น 

SDG 14.1 ควำมหนำแน่น หมำยถึง อัตรำส่วนของขยะพลำสติก (จ ำนวนชิ้น) 
ที่ลอยอยู่ในน้ ำทะเลต่อพื้นที่ 1 ตำรำงกิโลเมตร 
 
ในกรณีเป็นโครงกำรที่มุ่งลดขยะชำยหำด อำจปรับตัวชี้วัดเป็น 
“สัดส่วนขยะพลำสติกต่อปริมำณขยะเกยตื้นในพื้นที่ชำยหำด” 
(SDG 14.1.1) 
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ประเด็น / เป้าประสงค์ทางสังคม ตัวชี วัดหลัก หน่วย ท่ีมา ค าอธิบายและตัวชี วัดอื่นที่เกี่ยวข้อง 
ระดับชาติ ระดับโครงการ 

(SDG) ภำยในปีพ.ศ. 2563 บริหำรและ
จัดกำรปกป้องระบบนิเวศทำงทะเลและ
ชำยฝั่งอย่ำงยั่งยืน เพื่อหลีกเลี่ยง
ผลกระทบเชิงลบที่มีนัยส ำคัญและ
เสริมสร้ำงภูมิต้ำนทำน รวมทั้ง
ปฏิบัติกำรฟื้นฟูเพื่อควำมอุดมสมบูรณ์
และมีผลิตภำพของมหำสมุทร 
 

สัดส่วนของพื้นที่
เขตเศรษฐกิจ
จ ำเพำะของ
ประเทศที่มีกำร
บริหำรจัดกำรเชิง
ระบบนิเวศ 

พื นที่ชายฝ ่ง พื นที่ใน
ทะเล (เช่น ปะการัง) 
หรือล าธาร ที่ได้รับ
การฟื้นฟ ูในพื นที่
โครงการ 

กิโลเมตร SDG 14.2 
IRIS  

สนช. ควรก ำหนดร่วมกับผู้ประกอบกำรทำงสังคมก่อนว่ำ พื้นที่
ทำงทะเล ชำยฝั่ง หรือล ำธำรในโครงกำรนั้นๆ มี “แนวทำงกำร
จัดกำรบนฐำนระบบนิเวศ” อย่ำงไร และใช้เกณฑ์ใดในกำรวัด
ระดับกำรฟื้นฟู  

การอนุรักษ์ระบบนิเวศบนบก 

(SDG) สร้ำงหลักประกันว่ำจะมีกำร
อนุรักษ ์กำรฟื้นฟูและกำรใช้ระบบนิเวศ
บนบกและในน้ ำจืด รวมทั้งบริกำรทำง
ระบบนิเวศอย่ำงยั่งยืนโดยเฉพำะอย่ำง
ยิ่งป่ำไม้ พื้นที่ชุ่มน้ ำ ภูเขำและเขตแห้ง
แล้ง โดยเป็นไปตำมข้อบังคับภำยใต้
ควำมตกลงระหว่ำงประเทศ ภำยในปี 
พ.ศ.2563 

สัดส่วนของพื้นที่ป่ำ
ไม้ที่เพิ่มขึ้นต่อพื้นที่
ทั้งหมด 

พื นที่ป่าไม้ในพื นที่
โครงการ 
 
จ ำนวนชนิดสัตว์ป่ำที่
พบ / จ ำนวนสัตว์ป่ำ
ที่มีควำมส ำคัญต่อ
ระบบนิเวศ 
(keystone species) 
ในพื้นที่โครงกำร 

ไร่ หรือ ตำรำง
กิโลเมตร 

 
จ ำนวนชนิด 

หรือ ตัว 

SDG 15.1 นิยำม “ป่ำไม้” สำมำรถอ้ำงอิงจำกนิยำมของกรมป่ำไม้ 
 
SDG เสนอให้ติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่ำไม้และพื้นที่ต้น
น้ ำล ำธำรของประเทศ รวมไปถึงกำรเปลี่ยนแปลงของควำม
สมบูรณ์ในพื้นที่ป่ำ พื้นที่ชุ่มน้ ำ และพื้นที่ต้นน้ ำล ำธำรของประเทศ 
โดยวัดจำกดัชนีย่อยอ่ืนๆ เช่น ดัชนีควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 
แต่ส ำหรับพื้นที่โครงกำร กำรวัดจ ำนวนชนิดและปริมำณของสัตว์
ป่ำ โดยเฉพำะที่มีควำมส ำคัญสูง (keystone species) น่ำจะ
เพียงพอ 

(SDG) ภำยในปี พ.ศ. 2563 (2020) 
ส่งเสริมกำรด ำเนินกำรกำรจัดกำรป่ำไม้
ทุกประเภทอย่ำงยั่งยืน หยุดกำรทำลำย
ป่ำไม้ ฟื้นฟูป่ำไม้ที่เสื่อมโทรม และปลูก

ควำมก้ำวหน้ำใน
กำรจัดกำรป่ำอย่ำง
ยั่งยืน (Progress 
towards 

พื นที่ป่าไมท้ี่อยู่
ภายใต้แผนการ
จัดการป่าไม้อย่าง
ยั่งยืน ในพื นที่

 ไร่ หรือ ตำรำง
กิโลเมตร 

SDG 15.2 กำรจัดกำรป่ำอย่ำงยั่งยืน ในนิยำมของ SDG ประกอบด้วยตัวชี้วัด
ย่อยที่สำมำรถใช้เป็นตัวบ่งชี้พื้นฐำนของควำมคืบหน้ำในกำร
จัดกำรป่ำอย่ำงยั่งยืนในแต่ละประเทศ ได้แก่ 1) ร้อยละของกำร
เปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่ำโดยเฉลี่ยต่อปีในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ 2) 
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ประเด็น / เป้าประสงค์ทางสังคม ตัวชี วัดหลัก หน่วย ท่ีมา ค าอธิบายและตัวชี วัดอื่นที่เกี่ยวข้อง 
ระดับชาติ ระดับโครงการ 

ป่ำไม้ในพื้นที่ท่ีไม่เคยเป็นป่ำมำก่อน 
(afforestation) และปลูกป่ำในพื้นที่ที่
เป็นป่ำเสื่อมโทรมอย่ำงทั่วถึง 
(reforestation) 

sustainable 
forest 
management) 

โครงการ กำรเปลี่ยนแปลงร้อยละเฉลี่ยรำยปีของสต็อกคำร์บอนในมวล
ชีวภำพเหนือพื้นดินในช่วงระยะเวลำ 5 ปีล่ำสุดที่มีอยู่ 3) ส่วนแบ่ง
ของพื้นที่ป่ำไม้ที่มีกำรอนุรักษ์ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ
ระยะเวลำล่ำสุด 4) ส่วนแบ่งพื้นที่ป่ำไม้ตำมแผนจัดกำรป่ำไม้ซึ่ง
เป็นพื้นที่ป่ำที่ได้รับกำรรับรองภำยใต้โครงกำรรับรองกำรจัดกำร
ป่ำแบบอิสระในรอบล่ำสุด  
 
ส ำหรับกำรใช้งำนของ สนช. ควรเริ่มต้นจำกกำรก ำหนดขอบเขต 
“แผนกำรจัดกำรป่ำไม้ที่ย่ังยืน” ร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

(SDG) รับมือกับกำรกลำยสภำพเป็น
ทะเลทรำย ฟื้นฟูแผ่นดินที่เสื่อมโทรม 
รวมถึงแผ่นดินที่ได้รับผลกระทบจำกกำร
กลำยสภำพเป็นทะเลทรำย ควำมแห้ง
แล้ง และอุทกภัยและพยำยำมี่จะบรรลุ
ถึงโลกที่ไร้ควำมเสื่อมโทรมของที่ดิน
ภำยในปี พ.ศ.2573 

สัดส่วนของพื้นที่ดิน
ที่ถูกท ำให้เสื่อม
โทรมเทียบกับพื้น
ทีด่ินทั้งหมด 

ที่ดินเสื่อมโทรมใน
พื นที่โครงการ 
 

ไร่ หรือ ตำรำง
กิโลเมตร 

SDG 15.3 ปริมำณพื้นที่ที่เสื่อมโทรม (ตร. กม.) แสดงเป็นสัดส่วนต่อพื้นที่
ทั้งหมด โดย "ควำมเสื่อมโทรมของที่ดิน" สำมำรถวัดได้จำกตัวชี้วัด
ย่อยสำมตัว ดังนี้ 1) กำรปกคลุมที่ดินและกำรเปลี่ยนแปลงกำรปก
คลุมที่ดิน (land cover and land cover change) 2) ผลผลิต
ของที่ดิน (land productivity) และ 3) กำรสะสมคำร์บอนเหนือ
และใต้ดิน (carbon stocks above and below ground) 
 
ตัวชี้วัดย่อยเกี่ยวกับพื้นที่เสื่อมโทรมเพิ่มเติม สำมำรถวัดได้จำก
สัดส่วนของพื้นที่ที่มีดินที่มีปัญหำ และควรแยกดินที่มีปัญหำที่เกิด
จำกธรรมชำติออกจำกดินที่มีปัญหำที่เกิดจำกกิจกรรมของมนุษย์ 
เช่น กำรใช้สำรเคมี ยำฆ่ำแมลง 
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ประเด็น / เป้าประสงค์ทางสังคม ตัวชี วัดหลัก หน่วย ท่ีมา ค าอธิบายและตัวชี วัดอื่นที่เกี่ยวข้อง 
ระดับชาติ ระดับโครงการ 

 
การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน  

(SDG) ลดจ ำนวนกำรตำยและกำรป่วย
จำกสำรเคมีอันตรำย กำรปนเปื้อนและ
มลพิษทำง อำกำศ น้ ำ และดิน ให้ลดลง
ภำยในปีพ.ศ. 2573 

อัตรำกำรตำยใน
ครัวเรือน และ
มลพิษทำงอำกำศ  
 
(สธ.) อัตรำป่วยด้วย
โรคทำงเดนิหำยใจ 
จำกมลพิษหมอก
ควันภำคเหนือไม่
เกิน 1,200 คนต่อ
แสนประชำกร 

คุณภำพอำกำศใน
พื้นที่โครงกำร 
(เปรียบเทียบ AQI
ก่อนกำรด ำเนิน
โครงกำรกับหลัง
ด ำเนินโครงกำร) 

ค่ำดัชนี AQI (air 
quality index) 

SDG 3.9 
 
กระทรวง
สำธำรณสุข 

ประชำกรในเขตเมืองที่ได้รับมลพิษทำงอำกำศ 
กลำงแจ้งเกินค่ำมำตรฐำนตำมค่ำที่ก ำหนดของ WHO 
องค์กำรอนำมัยโลก โดยดัชนีคุณภำพอำกำศ (air quality index : 
AQI) ในเมือง ค ำนวณโดยใช้สำรมลพิษทำงอำกำศ 5 ชนิด ได้แก่ 
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ไนโตรเจนไดออกไซด์ คำร์บอนมอนอกไซด์ 
ก๊ำซโอโซน และฝุ่นละอองขนำดไม่เกิน 10 และ 2.5 ไมครอน เพื่อ
บ่งบอกระดับคุณภำพอำกำศ หำกเกิน 100 หมำยถึงมลพิษทำง
อำกำศเกินมำตรฐำน 

(SDG) บรรลุเรื่องกำรจัดกำรสำรเคมีและ
ของเสียทุกชนิดตลอดวงจรชีวิตของสิ่ง
เหล่ำนั้นด้วยวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ตำมกรอบควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ
ที่ตกลงกันแล้ว และลดกำรปลดปล่อยสิ่ง
เหล่ำนั้นออกสู่อำกำศ น้ ำ และดิน อย่ำง
มีนัยส ำคัญ เพื่อจะลดผลกระทบต่อ
มนุษย์และสิ่งแวดล้อมให้มำกที่สุด
ภำยในปี พ.ศ. 2563 

กำรบ ำบัดของเสีย 
กำรเกิดของเสีย
อันตรำย กำร
จัดกำรของเสีย
อันตรำยจ ำแนก
ตำมวิธีกำรบ ำบัด 

ปริมำณของเสีย
อันตรำยในพื้นที่
โครงกำร 
 
สัดส่วนของเสีย
อันตรำยที่ถูกน ำไป
บ ำบัดอย่ำงถูกต้องใน
พื้นที่โครงกำร 
 
ปริมำณขยะมูลฝอย

ตันต่อปี 
 
 
 

ร้อยละ (ของของ
เสยีอันตรำย

ทั้งหมด) 
 
 

ตันต่อปี 

SDG 12.4 
แผนพัฒนำฯ 
ฉบับที่ 12 

UN ไม่ได้ก ำหนดนิยำมข้อมูล (metadata) ที่ชัดเจนและกำร
ด ำเนินกำรตำมเป้ำประสงค์นี้ในประเทศไทยยังติดขัดอยู่ ทั้งนี้มี
ตัวชี้วัดแนะน ำจำกรำยงำนกำรประเมินสถำนกำรณ์ตัวชี้วัด ได้แก่ 

- สัดส่วนของเสียที่ได้รับกำรบ ำบัดของเสีย จ ำแนกตำม
ประเภทกำรบ ำบัด 

- สัดส่วนของเสียอันตรำยต่อประชำกร 1 คน 
- อัตรำกำรแยกขยะอันตรำยออกจำกขยะมูลฝอย 
- อัตรำกำรก ำจัดขยะอันตรำยอย่ำงถูกวิธี 

 
ในประเทศไทย แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (พ.ศ. 
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ประเด็น / เป้าประสงค์ทางสังคม ตัวชี วัดหลัก หน่วย ท่ีมา ค าอธิบายและตัวชี วัดอื่นที่เกี่ยวข้อง 
ระดับชาติ ระดับโครงการ 

ในพื้นที่โครงกำร 
 
สัดส่วนขยะมูลฝอย
อันตรำยที่ถูกน ำไป
จัดกำรและใช้
ประโยชน์ในพื้นที่
โครงกำร 
 

 
 

ร้อยละ (ของ
ขยะมูลฝอย

ทั้งหมด) 
 

2560-2564) ยุทธศำสตรที่ 4 กำรเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
เพื่อกำรพัฒนำอยำงยั่งยืน เป้ำหมำยที่ 3 ตั้งเป้ำระดับชำติดังนี้  

- สัดสวนของขยะมูลฝอยชุมชนไดรับกำรจัดกำรอยำงถูกต
องและน ำไปใชประโยชนไมนอยกวำรอยละ 75  

- สัดสวนของเสียอันตรำยชุมชนที่ไดรับกำรก ำจัดอยำง
ถูกตองไมนอยกวำรอยละ 30  

- กำกอุตสำหกรรมอันตรำยทั้งหมดเขำสูระบบกำรจัดกำร
ที่ถูกตอง 

 
(SDG) ลดกำรเกิดของเสียโดยให้มีกำร
ป้องกัน กำรลดปริมำณกำรสร้ำงของเสีย 
ส่งเสริมให้เกิดกำรใช้ซ้ ำ และกำรน ำ
กลับมำใช้ใหม่ภำยในปี พ.ศ. 2573 

อัตรำกำรน ำขยะ
กลับมำใช้ใหม่ 
(recycle rate) ใน
ระดับประเทศ 
(จ ำนวนตันของวัสดุ
ที่ถูกน ำกลับมำใช้
ใหม่) 

อัตรำหรือปริมำณ
ขยะที่น ำกลับมำใช้
ใหม่ (recycle) ใน
พื้นที่โครงกำร  

ร้อยละ (ของ
ขยะท้ังหมด) 

หรือ ตัน 

SDG 12.5 
 
แผนจัดกำร
คุณภำพ
สิ่งแวดล้อม 

สัดส่วนของกำรน ำขยะกลับมำใช้ประโยชน์ (recycle) ต่อปริมำณ
ขยะมูลฝอยทั่วประเทศ โดยแผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 
2560-2564 ก ำหนดให้มีกำรรีไซเคิลไม่น้อยกว่ำร้อยละ 30  

(SDG) บูรณำกำรมำตรกำรด้ำนกำร
เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศในนโยบำย 
ยุทธศำสตร์ และกำรวำงแผนระดับชำติ 

อัตรำกำรปล่อยก๊ำซ
เรือนกระจก 
(คำร์บอนไดอ็อก
ไซด์เทียบเท่ำ) 

ปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกที่ลด
ได้จากโครงการด้าน
การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
 

ตันคำร์บอน
เทียบเท่ำต่อปี 

SDG 13.2 เป็นดัชนีส ำคัญที่เกี่ยวข้องกับกำรแก้ไขปัญหำโลกร้อนในเป้ำหมำย
ที่ 13 ซึ่งดัชนีนี้มีรำยละเอียดข้อมูลที่ต้องจัดเก็บ และสะท้อน
ประเด็นของเป้ำประสงค์ได้ 
โครงกำรด้ำนกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อำทิ โครงกำรปลูกป่ำ อำจมี
บทบำทในกำรบรรเท ำกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ เนื่องจำก
ต้นไม้ช่วยดูดซับก๊ำซเรือนกระจก 
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ตำรำง 13 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ทำงสังคมที่เหมำะสม ด้ำนควำมเช่ือมโยงระหว่ำงอำหำร น้ ำ และพลังงำน 

หมายเหต:ุ SDG = เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals) 
   IRIS = IRIS Metrics โดย Global Impact for Investing Network (GIIN) 
  IAEA = Energy Indicators for Sustainable Development โดย International Atomic Energy Agency (IAEA) 
  ตัวหนา = ตัวชี้วัดที่ผู้ประกอบการทางสังคมน่าจะต้องอาศัยความช่วยเหลือทางเทคนิค 
 

ประเด็น / เป้าประสงค์ทางสังคม ตัวชี วัดหลัก หน่วย ท่ีมา ค าอธิบายและตัวชี วัดอื่นที่เกี่ยวข้อง 
ระดับชาติ ระดับโครงการ 

อาหาร 
(SDG) ขจัดควำมอดอยำก สร้ำงควำม
มั่นคงทำงอำหำร ปรับปรุงโภชนำกำร 
และสนับสนุนกำรท ำเกษตรกรรมอย่ำง
ยั่งยืน 

ระดับควำมไม่มั่นคง
ด้ำนอำหำรของ
ประชำกร แบ่งตำม
ประสบกำรณ์ในกำร
ขำดควำมมั่นคงทำง
อำหำรหรือใช้แบบ
ประเมิน FIES 
(Food Insecurity 
Experience 
Scale) 

ระดับความไม่มั่นคง
ด้านอาหารของ
ประชากรในพื นที่
โครงการ ประเมินโดย
ใช้แบบประเมิน FIES 
(Food Insecurity 
Experience Scale) 
ขององค์การอาหารและ
การเกษตรของ
สหประชาชาติ (FAO) 

ร้อยละของ
ประชำกรใน
พื้นที่โครงกำร
ที่ขำดควำม
มั่นคงทำง
อำหำรระดับ 
“ปำนกลำง” 
และระดับ 
“รุนแรง” 

SDG 2.1 ระดับควำมไม่มั่นคงทำงอำหำรแสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวชี้วัด 
สองตัว ได้แก่  
1) สัดส่วนร้อยละของบุคคลในระดับประชำกรชำติที่มีอำยุ 15 ปี
ขึ้นไป ที่มีประสบกำรณ์เกี่ยวกับกำรขำดอำหำรหรือมีควำมไม่
มั่นคงทำงอำหำรในระดับปำนกลำงหรือรุนแรง  
2) ระดับควำมไม่มั่นคงทำงอำหำรที่รุนแรงโดยวัดจำกควำม
ยำกล ำบำกในการเข้าถึงแหล่งอาหารที่มีคุณภาพ เช่น จำกกำรมี
รำยได้น้อย ซึ่งควำมยำกล ำบำกยังรวมถึงควำมกังวลทำงจิตใจที่
เกี่ยวข้องกับกำรต่อสู้ในกำรเข้ำถึงอำหำร 

อัตรำกำรเป็นโรคที่เกิด
จำกกำรขำดแคลน
สำรอำหำร ของคนใน
พื้นที่โครงกำร 

ร้อยละ (ต่อ
ประชำกร
ทั้งหมดใน
พื้นที่

คณะวิจัย เหมำะส ำหรับโครงกำรที่มุ่งเป้ำไปที่กำรลดอัตรำกำรเกิดโรคจำก
กำรขำดแคลนสำรอำหำรโดยตรง 
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โครงกำร) 

 สัดส่วนคนในพื้นที่
โครงกำร ที่ประสบภำวะ
โภชนำกำรต่ ำกว่ำ
มำตรฐำน  

ร้อยละ (ต่อ
ประชำกร
ทั้งหมดใน
พื้นที่
โครงกำร) 

คณะวิจัย เหมำะส ำหรับโครงกำรที่มุ่งเป้ำไปที่กำรลดสัดส่วนของคนที่ประสบ
ภำวะโภชนำกำรต่ ำกว่ำมำตรฐำน 

(SDG) เพิ่มผลิตภำพและกำรเข้ำถึง
ทรัพยำกรและโอกำสต่ำงๆ ของ
เกษตรกรรำยย่อย รวมถึงผู้หญิง คน
พื้นเมือง เกษตรกรที่ท ำกินในครัวเรือน
แบบยังชีพ คนเลี้ยงปศุสัตว์และประมง
พื้นบ้ำน 

มูลค่ำกำรผลิตต่อ
หน่วยแรงงำน 

ผลผลิตอำหำรในพื้นที่
โครงกำร 
 
จ ำนวนประชำกรใน
กลุ่มเป้ำหมำยโครงกำร
ทีท่ ำกำรเพำะปลูก โดย
มีสิทธใินที่ดินท ำกิน
อย่ำงถูกต้องตำม
กฎหมำย 
 
เนื้อที่เพำะปลูกในพื้นที่
โครงกำรที่
กลุ่มเป้ำหมำยสำมำรถ
ท ำกำรเพำะปลูก โดยมี
สิทธิในที่ดินท ำกินอย่ำง

ตันต่อไร่ 
 
 
จ ำนวนคน 
 
 
 
 
 
 
ไร่  

SDG 2.3 
 
 
คณะวิจัย 
 
 
 
 
 
 
คณะวิจัย 

ตัวชี้วัดระดับชำติ SDG ค ำนวณจำกผลิตภัณฑ์มวลรวมภำค
กำรเกษตร (บำท) หำรด้วยกำรจ้ำงงำนภำคกำรเกษตร (คน) 
 
หนึ่งในกระบวนกำรเพิ่มผลผลิตทำงกำรเกษตรเกิดจำกกำร
สนับสนุนให้กลุ่มเป้ำหมำยเข้ำถึงทรัพยำกรที่ดิน น้ ำ และปัจจัย
กำรผลิตที่จ ำเป็น 
 
 
 
 
หนึ่งในกระบวนกำรเพิ่มผลผลิตทำงกำรเกษตรเกิดจำกกำร
สนับสนุนให้กลุ่มเป้ำหมำยเข้ำถึงทรัพยำกรที่ดิน น้ ำ และปัจจัย
กำรผลิตที่จ ำเป็น 
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ถูกต้องตำมกฎหมำย 
 

น้ า 
(SDG) บรรลุเป้ำหมำยกำรให้ทุกคน
เข้ำถึงน้ ำดื่มที่ปลอดภัยและมีรำคำ
สำมำรถซื้อหำได้ภำยในปีพ.ศ. 2473 

สัดส่วนของ
ประชำกรที่ใช้
บริกำรน้ ำดื่มที่ได้รับ
กำรจัดกำรอย่ำง
ปลอดภัย 

สัดส่วน หรือจ ำนวน
ประชำกรในพื้นที่
โครงกำรที่ใช้บริกำรน้ ำ
ด่ืมท่ีได้รับกำรจัดกำร
อย่ำงปลอดภัย 

ร้อยละของ
ประชำกร 
หรือ คน 

SDG 6.1 อัตรำกำรเข้ำถึงแหล่งน้ ำที่ได้รับกำรจัดกำรอย่ำงปลอดภัย 

(SDG) ยกระดับคุณภำพน้ ำ โดยลด
มลพิษ ขจัดกำรทิ้งขยะและลดกำรปล่อย
สำรเคมีและวัสดุอันตรำย ลดสัดส่วนน้ ำ
เสียที่ไม่ผ่ำนกระบวนกำรลงครึ่งหนึ่งและ
เพิ่มกำรน ำกลับมำใช้ใหม่ทั่วโลก ภำยใน
ป ีพ.ศ. 2573 

สัดส่วนของแหล่ง
น้ ำ (เช่น มหำสมุทร 
ทะเล ทะเลสำบ
แม่น้ ำ ธำรน้ ำ 
คลอง) ท่ีมีคุณภำพ
น้ ำโดยรอบที่ดี 

สัดส่วนของแหล่งน  าใน
พื นที่โครงการ ที่มี
คุณภาพน  าโดยรอบที่ดี 

ร้อยละของ
แหล่งน้ ำ
ทั้งหมด 

SDG 6.3 สัดส่วนของแหล่งน้ ำที่มีคุณภำพดีต่อแหล่งน้ ำในประเทศ  
สำมำรถใช้ดัชนีชี้วัดคุณภำพน้ ำ (Water Quality Index; WQI) 
ของประเทศไทยในกำรชี้วัดโครงกำรที่เกี่ยวข้องกับโจทย์ทำงสังคม
ด้ำนนี้เพื่อใช้บ่งชี้ระดับคุณภำพน้ ำ กำรปนเปื้อนของมลพิษใน
แหล่งน้ ำที่ตรวจวัดได้ โดยค ำนวณจำกปัจจัยต่ำงๆ เช่น ออกซิเจน
ละลำยน้ ำ (DO) บีโอดี (BOD5) ของแข็งแขวนลอย (SS) และ
แอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH3-N) 

(SDG) เพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้น้ ำในทุก
ภำคส่วนและสร้ำงหลักประกันว่ำจะมี
กำรใช้น้ ำและจัดหำน้ ำที่ยั่งยืน เพื่อแก้ไข
ปัญหำกำรขำดแคลนน้ ำ และลดจ ำนวน
ประชำชนที่ประสบควำมทุกข์จำกกำร
ขำดแคลนน้ ำภำยในปีพ.ศ. 2573 

กำรเปลี่ยนแปลง
ของกำรใช้น้ ำอย่ำง
มีประสิทธิภำพใน
ช่วงเวลำที่ผ่ำนมำ 

การเปลี่ยนแปลงของ
ปริมาณน  าที่ใช้ในการ
ผลิตพลังงานต่อหน่วย 
ในพื นที่โครงการ (กรณี
ที่เป็นโครงการด้านการ
ผลิตพลังงาน) 
 

ร้อยละ 
 
 
 
 
 
 

SDG 6.4 
และ
คณะวิจัย 
 
 
 
 

ตัวอย่ำงข้อมูลที่สำมำรถน ำมำใช้ค ำนวณกำรเปลี่ยนแปลงของ 
“ประสิทธิภำพ” ในกำรใช้น้ ำ มีอำทิ 
- ภำคกำรเกษตร: ปริมำณน้ ำที่ใช้ส ำหรับภำคเกษตรสุทธิ 
- พลังงำน: ปริมำณน้ ำที่ใช้ในกำรผลิตพลังงำนสุทธิ  
- เมือง: น้ ำที่จ่ำยไปยังผู้ใช้น้ ำในเมือง ปริมำณน้ ำที่ดึงมำใช้ผลิตน้ ำ
ในเมือง 
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การเปลี่ยนแปลงของ
ปริมาณน  าทีใ่ช้ในการ
ผลิตอาหารต่อหน่วย 
ในพื นที่โครงการ (กรณี
ที่เป็นโครงการด้านการ
ผลิตอาหาร) 
 

 
 
ร้อยละ 

 
 
SDG 6.4 
และ
คณะวิจัย 

ระดับควำมตึง
เครียดด้ำนน้ ำ: 
สัดส่วนกำรใช้น้ ำจืด
ต่อปริมำณน้ ำจืดที่มี
ทั้งหมด 

สัดส่วนการใช้น  าจืดต่อ
ปริมาณแหล่งน  าจืดที่มี
ทั งหมดในพื นที่
โครงการ 

ร้อยละ SDG 6.4 อัตรำกำรใช้น้ ำจืดคิดเป็นร้อยละของแหล่งน้ ำจืดทั้งหมด 

พลังงาน 
(SDG) สร้ำงหลักประกันว่ำมีกำรเข้ำถึง
กำรบริกำรพลังงำนสมัยใหม่ในรำคำที่
สำมำรถซื้อหำได้และเชื่อถือได้ภำยในปี
พ.ศ. 2573 

สัดส่วนของ
ประชำกรที่เขำ้ถึง
ไฟฟ้ำทั้งประเทศ 

สัดส่วนของประชำกรที่
เข้ำถึงไฟฟ้ำ ในพื้นที่
โครงกำร 

ร้อยละของ
ประชำกร
ทั้งหมด 

SDG 7.1 ตัวชี้วัดระดับชำติ ประเมินจ ำนวนประชำกรที่มีไฟฟ้ำใช้เทียบกับ
จ ำนวนประชำกรท้ังหมด 
 
ตัวชี้วัดระดับโครงกำร เหมำะสมส ำหรับโครงกำรที่เน้นกำรขยำย
กำรเข้ำถึงไฟฟ้ำ 

สัดส่วนของ
ประชำกรที่พึ่งพำ

สัดส่วนของประชำกรที่
พึ่งพำพลังงำนสะอำดใน

ร้อยละของ
ประชำกร

SDG 7.1 ตัวชี้วัดระดับชำติ ประเมินจ ำนวนของประชำกรที่ใช้พลังงำน
สะอำดและเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภำพในกำรประกอบอำหำร กำร



105 

ประเด็น / เป้าประสงค์ทางสังคม ตัวชี วัดหลัก หน่วย ท่ีมา ค าอธิบายและตัวชี วัดอื่นที่เกี่ยวข้อง 
ระดับชาติ ระดับโครงการ 
พลังงำนสะอำดและ
เทคโนโลยีเป็นหลัก 

พื้นที่โครงกำร ทั้งหมด ท ำควำมร้อน และกำรให้แสงสว่ำง หำรด้วยจ ำนวนประชำกร
ทั้งหมดที่ใช้พลังงำนทุกประเภท 
ตัวชี้วัดระดับโครงกำร เหมำะสมส ำหรับโครงกำรที่เน้นกำรผลิต
พลังงำนสะอำด 

(IAEA) ผลต่อคุณภำพชีวิตของโครงกำร
ด้ำนพลังงำน 

 พื้นที่ป่ำและพื้นที่
เพำะปลูกที่สูญเสียไป 
เนื่องจำกกำรด ำเนิน
โครงกำรผลิตพลังงำน 

 

คุณภำพอำกำศในพื้นที่
โครงกำรผลิตพลังงำน 
(เปรียบเทียบ AQI ก่อน
กำรด ำเนินโครงกำร กับ
หลังด ำเนินโครงกำร) 

ไร่ 
 
 
 
 
 
ค่ำดัชนี AQI 
(air quality 
index) 

IAEA  
 
 
 
 
 
IAEA 

เพื่อลดแรงจูงใจที่จะด ำเนินโครงกำรผลิตพลังงำนทดแทนที่ใช้เนื้อ
ที่มำก ส่งผลกระทบต่อกำรใช้พื้นที่ของผู้มีรำยได้น้อยและ/หรือ
พื้นที่สีเขียวที่มีคุณค่ำเชิงอนุรักษ์ และสร้ำงมลพิษทำงอำกำศมำก
กว่ำเดิม 

(IRIS, IAEA) ควำมมั่นคงด้ำนพลังงำน  สัดส่วนค่ำใช้จ่ำยด้ำน
พลังงำน (เชื้อเพลิงและ
ไฟฟ้ำ) ต่อรำยได้
ครัวเรือนในพื้นที่
โครงกำร 

 

ร้อยละ (ของ
รำยได้ต่อ
เดือน) 
 
 
 
 

IAEA  
 
 
 
 
 
IRIS 

เพื่อติดตำมว่ำโครงกำรด้ำนพลังงำนสำมำรถเอื้อให้ประชำชนใน
พื้นที่มีควำมมั่นคงด้ำนพลังงำนมำกข้ึนหรือไม่เพียงใด 
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ค่ำใช้จ่ำยด้ำนพลังงำน 
(เชือ้เพลิงและไฟฟ้ำ) 
ของครัวเรือนในพื้นที่
โครงกำรที่ประหยัดได้ 

บำทต่อปี 
 

(SDG) เพิ่มสัดส่วนของพลังงำนทดแทน
ในกำรผสมผสำนกำรใช้พลังงำนของโลก
ภำยในปี พ.ศ. 2573 

สัดส่วนกำรใช้
พลังงำนหมุนเวียน
ต่อกำรใช้พลังงำน
ขั้นสุดท้ำย 

ปริมาณพลังงาน
ทดแทนที่ผลิตแทนที่
พลังงานฟอสซิล 

ตันเทียบเท่ำ
น้ ำมันดิบ 
(tons of oil 
equivalent) 
ต่อปี 

SDG 7.2 ในระดับชำติ SDG เสนอวัดสัดส่วนของกำรใช้พลังงำนสุดท้ำยที่มำ
จำกแหล่งพลังงำนหมุนเวียน ค ำนวณจำก กำรใช้พลังงำนที่มำจำก
แหล่งพลังงำนหมุนเวียนหำรด้วยปริมำณกำรใช้พลังงำนทั้งหมด 
 
ส ำหรับโครงกำรในไทยที่ สนช. ให้กำรสนับสนุน ผู้ด ำเนินโครงกำร
พลังงำนทดแทนควรค ำนวณปริมำณพลังงำนที่โครงกำรของตน
สำมำรถผลิตแทนที่พลังงำนฟอสซิลได้  

(SDG) บูรณำกำรมำตรกำรด้ำนกำร
เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศในนโยบำย 
ยุทธศำสตร์ และกำรวำงแผนระดับชำติ 

อัตรำกำรปล่อยก๊ำซ
คำร์บอนไดออกไซด์
ที่เกี่ยวข้องกับ
พลังงำน 

อัตราการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกสุทธิ
ของโครงการด้าน
พลังงาน (ตันคาร์บอน
เทียบเท่าที่โครงการลด
ได้ – ตันคาร์บอน
เทียบเท่าที่โครงการ
ปล่อย) 
 
ปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกต่อ

ตันคำร์บอน
ต่อปี 

 
 
 
 
 

 
 

ตันคำร์บอน
ต่อกิโลวัตต์-

SDG 13.2 
IAEA 

เป็นดัชนีส ำคัญที่เกี่ยวข้องกับกำรแก้ไขปัญหำโลกร้อนในเป้ำหมำย
ที่ 13 ซึ่งดัชนีนี้มีรำยละเอียดข้อมูลที่ต้องจัดเก็บ และสะท้อน
ประเด็นของเป้ำประสงค์ได้ 
 
ในระดับโครงกำร ผู้ด ำเนินโครงกำรด้ำนพลังงำนทดแทนควร
ค ำนวณปริมำณก๊ำซเรือนกระจกสุทธิที่ลดได้จำกโครงกำร เทียบ
กับก่อนเริ่มโครงกำร ถ้ำหำกโครงกำรนั้นมำ แทนที่ โครงกำรผลิต
พลังงำนเดิมที่ไม่ใช่พลังงำนทดแทน 
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ประเด็น / เป้าประสงค์ทางสังคม ตัวชี วัดหลัก หน่วย ท่ีมา ค าอธิบายและตัวชี วัดอื่นที่เกี่ยวข้อง 
ระดับชาติ ระดับโครงการ 

กิโลวัตต์-ชั่วโมง เทียบ
ก่อนและหลังด าเนิน
โครงการ (กรณีเป็น
โครงการผลิตไฟฟ้า) 

ชั่วโมง 
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ตำรำง 14 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ทำงสังคมที่เหมำะสม ด้ำนกำรศึกษำ 

หมายเหต:ุ SDG = เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals) 
   IRIS = IRIS Metrics โดย Global Impact for Investing Network (GIIN) 
  ตัวหนา = ตัวชี้วัดที่ผู้ประกอบการทางสังคมน่าจะต้องอาศัยความช่วยเหลือทางเทคนิค 
 
ประเด็น / เป้าประสงค์ทางสังคม ตัวชี วัดหลัก หน่วย ท่ีมา ค าอธิบายและตัวชี วัดอื่นที่เกี่ยวข้อง 

ระดับชาติ ระดับโครงการ 
การเข้าถึงและความเท่าเทียมของการศึกษา 

(SDG) ขจัดควำมยำกจนทุกรูปแบบใน
พื้นที ่สร้ำงหลักประกันว่ำเด็กชำยและ
เด็กหญิงทุกคนส ำเร็จกำรศึกษำระดับ
ประถมศึกษำและมัธยมศึกษำที่มี
คุณภำพ เท่ำเทียม และไม่มีค่ำใช้จ่ำย 
น ำไปสู่ผลลัพธ์ทำงกำรเรียนที่มี
ประสิทธิผลภำยในปี พ.ศ. 2573 

อัตรำกำรเข้ำเรียน
เริ่มแรกต่ออัตรำเรียน
ชั้นปีสุดท้ำย 
ระดับประถม มัธยม
ต้น มัธยมปลำย 
 
 
 
 
 
อัตรำกำรจบกำรศึกษำ 
ระดับประถม มัธยม
ต้น มัธยมปลำย 
 
 
 

อัตรำกำรเข้ำเรียน
เริ่มแรกต่ออัตรำเรียน
ชั้นปีสุดท้ำย ในพื้นที่
โครงกำร 
ระดับประถม มัธยม
ต้น หรือมัธยมปลำย 
(แล้วแต่
กลุ่มเป้ำหมำยของ
โครงกำร) 
 
อัตรำกำรจบ
กำรศึกษำ ในพื้นที่
โครงกำร 
ระดับประถม มัธยม
ต้น หรือมัธยมปลำย 
(แล้วแต่

ร้อยละ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ร้อยละ 
 
 
 
 
 

SDG 1.4 
SDG 4.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
SDG 1.4 
SDG 4.1 
 
 
 
 

จ ำนวนประชำกรท่ีเข้ำถึงบริกำรขั้นพื้นฐำนใน SDG มุ่งเป้ำไปที่
อัตรำกำรได้เข้ำเรียนในระบบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  ซึ่งมีตัวชี้วัดที่
ส ำคัญเช่น สัดส่วนนักเรียนปฐมวัยต่อประชำกรอำยุ 3-5 ปี
เพิ่มข้ึน ประชำกรวัยตำมเกณฑ์ได้เข้ำเรียนระดับประถมศึกษำ
และมัธยมศึกษำ จ ำนวนปีกำรศึกษำเฉลี่ยของประชำกรวัย
แรงงำนเพิ่มขึ้น 
 
ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องและน ำเสนอตำมรำยงำนกำรส ำรวจสถำนะ
เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย ได้แก่ 
- อัตรำกำรเข้ำเรียนเริ่มแรกต่ออัตรำเรียนชั้นปีสุดท้ำย (ประถม 
มัธยมต้น) 
- อัตรำกำรจบกำรศึกษำ (ประถม มัธยมต้น มัธยมปลำย) 
- อัตรำกำรไม่ได้เข้ำโรงเรียน (ประถม มัธยมต้น มัธยมปลำย) 
- อัตรำร้อยละของเด็กที่มีอำยุเกินเกณฑ์เข้ำเรียน (ประถม มัธยม
ต้น) 
- จ ำนวนปีของ (1) กำรเรียนประถมและมัธยมศึกษำฟรี (2) กำร
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ประเด็น / เป้าประสงค์ทางสังคม ตัวชี วัดหลัก หน่วย ท่ีมา ค าอธิบายและตัวชี วัดอื่นที่เกี่ยวข้อง 
ระดับชาติ ระดับโครงการ 
 
 
 
อัตรำกำรไม่ได้เข้ำ
โรงเรียน ระดับประถม 
มัธยมต้น มัธยมปลำย 
 
 
 
 
 
 
จ ำนวนปีของ (1) กำร
เรียนประถมและ
มัธยมศึกษำฟรี (2) 
กำรประถมและ
มัธยมศึกษำภำคบังคับ 
ซึ่งมีกำรรับรองตำม
กรอบกฎหมำย 
ระดับประเทศ 
 

กลุ่มเป้ำหมำยของ
โครงกำร) 
 
อัตรำกำรไม่ได้เข้ำ
โรงเรียน ในพื้นที่
โครงกำร 
ระดับประถม มัธยม
ต้น หรือมัธยมปลำย 
(แล้วแต่
กลุ่มเป้ำหมำยของ
โครงกำร) 
 
จ ำนวนปีของ (1) กำร
เรียนประถมและ
มัธยมศึกษำฟรี (2) 
กำรประถมและ
มัธยมศึกษำภำค
บังคับ ซ่ึงมีกำรรับรอง
ตำมกรอบกฎหมำย 
ในพื้นที่โครงกำร 
 
 

 
 
 
ร้อยละ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ร้อยละ 

 
 
 
SDG 1.4 
SDG 4.1 
 
 
 
 
 
 
 
SDG 1.4 
SDG 4.1 
 
 
 
 
 

ประถมและมัธยมศึกษำภำคบังคับ ซ่ึงมีกำรรับรองตำมกรอบ
กฎหมำย 
- ร้อยละของนักเรียนที่ผ่ำนกำรทดสอบของโรงเรียนหรือตำม
มำตรฐำนที่ก ำหนด โดยสำมำรถผ่ำนเกณฑ์ขั้นต่ ำ 2 เรื่อง คือ 
ด้ำนกำรอ่ำนและคณิตศำสตร์ 
- สัดส่วนนักเรียนที่มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำนออกเขียนได้ มี
ทักษะในกำรค ำนวณผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน 
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ประเด็น / เป้าประสงค์ทางสังคม ตัวชี วัดหลัก หน่วย ท่ีมา ค าอธิบายและตัวชี วัดอื่นที่เกี่ยวข้อง 
ระดับชาติ ระดับโครงการ 

(SDG) เพิ่มจ ำนวนเยำวชนและผู้ใหญ่ที่มี
ทักษะที่จะเป็นผู้ประกอบกำร รวมถึง
ทักษะทำงเทคนิคและอำชีพส ำหรับกำร
จ้ำงงำน กำรมีงำนที่ดี และกำรเป็น
ผู้ประกอบกำรภำยในปี พ.ศ. 2573 

สัดส่วนของเยำวชน/
ผู้ใหญ่ท่ีมีทักษะ
ทำงด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำร
สื่อสำร (ICT) จ ำแนก
ตำมประเภททักษะ 

สัดส่วน หรือจ านวน
เยาวชน/ผู้ใหญ่ที่มี
ทักษะทางด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT)  

ร้อยละ หรือ 
คน 

SDG 4.4 ร้อยละของเยำวชน (15-24 ปี) และ ผู้ใหญ่ (15 ปีขึ้นไป) ที่ได้ท ำ
กิจกรรมที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในช่วงเวลำหนึ่งและมีกำรวัด
ทักษะด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (ICT) โดย “วิธี” 
กำรวัดทักษะที่เหมำะสมขึ้นอยู่กับกิจกรรมหลักของโครงกำร 
(เช่น โครงกำรที่เน้นสอนทักษะด้ำนกำรใช้โปรแกรม word 
processing ควรวัดทักษะด้ำนนี้ เป็นต้น)  

(SDG) ขจัดควำมเหลื่อมล้ ำทำงเพศใน
กำรศึกษำและสร้ำงหลักประกันว่ำกลุ่มที่
เปรำะบำง ซึ่งรวมถึงผู้พิกำร ชนพื้นเมือง 
และเด็ก เข้ำถึงกำรศึกษำและกำรฝึก
อำชีพทุกระดับอย่ำงเท่ำเทียมภำยในปี 
พ.ศ.2573 

ดัชนีควำมเท่ำเทียมกัน 
(ผู้หญิง/ ผู้ชำย/ ใน
เขต/ นอกเขต/ ควำม
มั่งคั่งสูง-ต่ำ และอื่นๆ 
เช่น สถำนะ ควำม
พิกำร คนพื้นเมือง 
และควำมขัดแย้งอื่น ๆ 
หำกมีข้อมูล) โดยใน
ระยะแรก ให้ใช้อัตรำ
กำรเข้ำเรียนในแต่ละ
ระดับ เพื่อประเมิน
ควำมเท่ำเทียมกัน 

ตัวชี วัดต่างๆ ด้าน
ความเท่าเทียม
ระหว่างเพศในการ
เข้ารับการศึกษา 
ส าหรับ
กลุ่มเป้าหมาย ใน
พื นที่โครงการ (ดู
ค าอธิบาย) 

ร้อยละ SDG 4.5 ตัวอย่ำงตัวชี้วัดที่ใช้ได้ ขึ้นอยู่กับกิจกรรมหลักของโครงกำร มีอำทิ 
- จ ำนวนนักเรียนหญิงต่อจ ำนวนนักเรียนชำยในแต่ละระดับ
กำรศึกษำ 
- อัตรำกำรเข้ำเรียนในแต่ละระดับกำรศึกษำ แบ่งตำมเพศและ
พื้นที ่(ชำย/หญิง/ในเขต/นอกเขต) 
- อัตรำกำรเรียนต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น เปรียบเทียบระหว่ำงกลุ่ม
ที่ร่ ำรวยที่สุดกับกลุ่มที่ยำกจนที่สุด 
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ประเด็น / เป้าประสงค์ทางสังคม ตัวชี วัดหลัก หน่วย ท่ีมา ค าอธิบายและตัวชี วัดอื่นที่เกี่ยวข้อง 
ระดับชาติ ระดับโครงการ 

(SDG) สร้ำงหลักประกันว่ำเยำวชนทุก
คนและผู้ใหญ่ในสัดส่วนสูง ทั้งชำยและ
หญิง สำมำรถอ่ำนออกเขียนได้และ
ค ำนวณได้ภำยในปีพ.ศ.2573 

ร้อยละของประชำกร
ในกลุ่มอำยุมีควำมรู้
ส ำหรับกำรท ำงำนใน
ระดับพื้นฐำน (a) อ่ำน
ออกเขียนได้ (b) 
ทักษะในกำรค ำนวณ 
จ ำแนกเป็นเพศ 
สถำนที่ สถำนะทำง
เศรษฐกิจ (และข้อมูล
อื่นที่มี) 

อัตรำกำรอ่ำนออก
เขียนได้ของเยำวชน 
หรือผู้ใหญ่ ในพื้นที่
โครงกำร 
 
อัตราการมีทักษะ
ด้านการค านวณของ
เยาวชนหรือผู้ใหญ่ 
ในพื นที่โครงการ 

ร้อยละ 
 
 
 
 
ร้อยละ (ใช้
แบบทดสอบ
กำรค ำนวณที่
เหมำะสม) 

SDG 4.6 
 
 
 
 
SDG 4.6 

ข้อมูลตัวชี้วัดที่หน่วยงำนรัฐเสนอว่ำควรใช้กับประเทศไทย ได้แก่ 
- อัตรำกำรอ่ำนออกเขียนได้ของเยำวชน/ผู้ใหญ่ จ ำแนกตำมเพศ 
- อัตรำกำรมีทักษะด้ำนกำรค ำนวณของเยำวชน/ผู้ใหญ่ จ ำแนก
ตำมเพศ 
- จ ำนวนปีกำรศึกษำเฉลี่ยของประชำกรวัยแรงงำน 

ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา 

(SDG) เพิ่มจ ำนวนครูที่มีคุณภำพ รวมถึง
กำรด ำเนินกำรผ่ำนควำมร่วมมือระหว่ำง
ประเทศในกำรฝึกอบรมครูในประเทศกำ
ลังพัฒนำ เฉพำะอย่ำงยิ่งในประเทศ
พัฒนำน้อยที่สุด และรัฐกำลังพัฒนำที่
เป็นเกำะขนำดเล็ก ภำยในปี 2573 

ร้อยละของครูในระดับ 
(a) ก่อนประถมศึกษำ 
(b) ประถมศึกษำ (c) 
มัธยมศึกษำตอนต้น 
และ (d) มัธยมศึกษำ
ตอนปลำย ที่อย่ำง
น้อยได้รับกำรอบรม
ครู (เช่น กำรฝึกอบรม
กำรสอน) ในระดับที่
สอดคล้องกับประเทศ
นั้นๆ จ ำแนกตำมเพศ  

อัตรำส่วนนักเรียนต่อ
ครูที่มีคุณวุฒิ ในพื้นที่
โครงกำร 
 
 
จ ำนวนชั่วโมงสอน 
(Full-time 
equivalent) เฉลี่ย
ของครูในพื้นที่
โครงกำร 
 

จ ำนวน
นักเรียน ต่อ
ครู 1 คน 
 
 
ชั่วโมงต่อ
สัปดำห์ต่อครู 
1 คน 
 
 
 

SDG 4.C อัตรำส่วนนักเรียนต่อครู สะท้อนว่ำสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนมี
จ ำนวนบุคลำกรที่ท ำหน้ำที่ปฏิบัติกำรสอน (ไม่รวมอัตรำจ้ำงและ 
ผู้บริหำร) ต่อผู้เรียนตำมเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด (ระดับประถม 1 
ต่อ 22 ถึง 1 ต่อ 28 ระดับมัธยม 1 ต่อ 18 ถึง 1 ต่อ 22) หรือไม่ 
 
ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องและน ำเสนอตำมรำยงำนกำรส ำรวจสถำนะ
เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย ได้แก่ 
- อัตรำร้อยละของครูที่มีคุณวุฒิตำมมำตรฐำนของประเทศ 
จ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำและประเภทของสถำนศึกษำ 
- อัตรำส่วนนักเรียนต่อครูที่มีคุณวุฒิ จ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ 
- อัตรำส่วนนักเรียนต่อครูที่ผ่ำนกำรอบรม จ ำแนกตำมระดับ
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ประเด็น / เป้าประสงค์ทางสังคม ตัวชี วัดหลัก หน่วย ท่ีมา ค าอธิบายและตัวชี วัดอื่นที่เกี่ยวข้อง 
ระดับชาติ ระดับโครงการ 

สัดส่วน หรือจ านวน
ครูที่ผ่านการอบรม 
ตามมาตรฐานที่
ก าหนด ในพื นที่
โครงการ 
 
และ/หรือตัวชี้วัดอื่นๆ 
ที่เหมำะสม (ดู
ค ำอธิบำย) 

ร้อยละ หรือ 
คน 

กำรศึกษำ 
- อัตรำกำรลำออกของครู จ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ 
- อัตรำร้อยละของครูที่ได้รับกำรอบรมระหว่ำงประจ ำกำรในช่วง 
12 เดือนที่ผ่ำนมำ จ ำแนกตำมประเภทกำรอบรม 
 
ผู้ประกอบกำรด้ำนสังคมควรเลือกใช้ตัวชี้วัดที่เหมำะสมกับ
โครงกำรที่เน้นกำรเพิ่มประสิทธิภำพของกำรจัดกำรศึกษำ จำก
รำยกำรตัวชี้วัดข้ำงต้น 
 

ประสิทธิผลของการจัดการศึกษา 

(SDG) สร้ำงหลักประกันว่ำเด็กชำยและ
เด็กหญิงทุกคนส ำเร็จกำรศึกษำระดับ
ประถมศึกษำและมัธยมศึกษำที่มี
คุณภำพ เท่ำเทียม และไม่มีค่ำใช้จ่ำย 
น ำไปสู่ผลลัพธ์ทำงกำรเรียนที่มี
ประสิทธิผลภำยในปี พ.ศ. 2573 

อัตราการจบ
การศึกษา 
(graduation rate) 

อัตราการจบ
การศึกษา 
(graduation rate) 
ในพื นที่โครงการ 

ร้อยละของ
นักเรียน
ทั้งหมด 

IRIS ร้อยละของนักเรียนที่จบกำรศึกษำแต่ละช่วงชั้นในช่วงระยะเวลำ
รำยงำนเทียบกับจ ำนวนนักเรียนทั้งหมดในช่วงเริ่มต้นกำร
รำยงำน 

อัตรำกำรเลื่อนชั้น
เรียน (student 
transition rate) 

อัตรำกำรเลื่อนชั้น
เรียน (student 
transition rate) ใน
พื้นที่โครงกำร 

ร้อยละของ
นักเรียน
ทั้งหมด 

IRIS สัดส่วนจ ำนวนนักเรียนที่ผ่ำนกำรศึกษำแต่ละช่วงชั้นในช่วงเวลำ
ระยะกำรศึกษำที่ก ำหนด 

อัตราการเข้าชั นเรียน 
(student 
attendance rate) 

อัตราการเข้าชั น
เรียน 
(student 
attendance rate) 

ชั่วโมงต่อคน
ต่อปี 

IRIS จ ำนวนชั่วโมงที่นักเรียนเข้ำเรียนในช่วงระยะเวลำที่รำยงำน (ปกติ
เท่ำกับทุกรอบปี) 
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ประเด็น / เป้าประสงค์ทางสังคม ตัวชี วัดหลัก หน่วย ท่ีมา ค าอธิบายและตัวชี วัดอื่นที่เกี่ยวข้อง 
ระดับชาติ ระดับโครงการ 

ในพื นที่โครงการ 
อัตรำกำรออกกลำงคัน 
(student drop-out 
rate) 
 

อัตรำกำรออก
กลำงคัน (student 
drop-out rate) ใน
พื้นที่โครงกำร 
 

ร้อยละของ
นักเรียน
ทั งหมด 

IRIS ร้อยละของนักเรียนที่ออกจากการเรียนในช่วงการรายงาน
เทียบกับจ านวนนักเรียนทั งหมดในช่วงเริ่มต้นการรายงาน 

อัตรำกำรคงอยู่ในแต่
ละช่วงชั้น 

อัตรำกำรคงอยู่ในแต่
ละช่วงชั้น ในพื้นที่
โครงกำร 

ร้อยละในแต่
ละช่วงชั้น 

IRIS จ ำนวนนักเรียนที่คงเหลืออยู่ในแต่ละช่วงชั้นในช่วงกำรรำยงำน 
เช่น สัดส่วนของอดีตนักเรียน ป.1 ที่เรียนต่อจนถึงชั้น ป.6 

จ านวนปีเฉลี่ยที่อยู่ใน
โรงเรียน 

จ านวนปีเฉลี่ยที่อยู่
ในโรงเรียน ในพื นที่
โครงการ 

จ ำนวนปีเฉลี่ย
ต่อนักเรียน 1 
คน 

IRIS ระยะเวลำที่นักเรียนอยู่ในโรงเรียน (ปี) 

 คะแนนเฉลี่ย
ผลสัมฤทธิ์ทางการ 
เรียนระดับชาติ (O-
NET) ในกลุ่มสาระ
หลัก ของนักเรียนใน
พื นที่โครงการ 

คะแนนเฉลี่ย 
O-NET 

คณะวิจัย คะแนนเฉลี่ยร้อยละวิชำภำษำไทย ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์ 
วิทยำศำสตร์ สุขศึกษำและพลศึกษำ สังคมศึกษำ ศำสนำและ 
วัฒนธรรม ศิลปะ และกำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี ในชั้น 
ประถมศึกษำปีที่ 6 มัธยมศึกษำปีที่ 3 และมัธยมศึกษำปีที่ 6 จำก
กำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) 

 คะแนนเฉลี่ย
ผลทดสอบ PISA 
(ผลสัมฤทธิ์ทางการ
ศึกษาระดับ 

คะแนนเฉลี่ย 
PISA 

คณะวิจัย คะแนนเฉลี่ยด้ำนกำรรู้เรื่องกำรอ่ำน (Reading Literacy) กำรรู้
เรื่องคณิตศำสตร์ (Mathematics Literacy) และกำรรู้เรื่อง
วิทยำศำสตร์ (Scientific Literacy) ของนักเรียนอำยุ 15 ปี ซึ่ง
ประเมินโดยโครงกำรประเมินผลกำรศึกษำ นักเรียนนำนำชำติ 
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ประเด็น / เป้าประสงค์ทางสังคม ตัวชี วัดหลัก หน่วย ท่ีมา ค าอธิบายและตัวชี วัดอื่นที่เกี่ยวข้อง 
ระดับชาติ ระดับโครงการ 

นานาชาติ) ด้าน
คณิต ศาสตร์ การ
อ่าน และ
วิทยาศาสตร์  

หรือ PISA (Programme for International Student 
Assessment) 

การจัดการศึกษาส าหรับผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 

กำรเข้ำถึงโอกำสทำงกำรศึกษำ 
 

จ ำนวนศูนย์กำรเรียน
ที่จัดกำรศึกษำส ำหรับ
ผู้ด้อยโอกำส โดย 
บุคคล ครอบครัว 
องค์กร ชุมชน องค์กร
เอกชน องค์กรวิชำชีพ 
สถำบัน ศำสนำ สถำน
ประกอบกำร และ
สถำบันสังคมอื่น 

จ ำนวนหลักสูตรกำร
เรียนที่มุ่งเน้นกำรจัด
กำรศึกษำส ำหรับ
ผู้ด้อยโอกำส
โดยเฉพำะ 

จ ำนวน
หลักสูตร 

คณะวิจัย กลุ่มผู้ด้อยโอกำสกำรทำงกำรศึกษำมีบริบทค่อนข้ำงแตกต่ำงกัน
มำกและต้องใช้วิธีจัดกำรศึกษำที่ละเอียดอ่อนกว่ำปกติ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกำสสำมำรถจ ำแนกเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ได้ ดังนี้ 
1. เด็กที่ยำกจน มีปัญหำทำงด้ำนเศรษฐกิจท ำให้ไม่สำมำรถเข้ำสู่
ระบบกำรเรียนได้ หรือกำรออกกลำงคันเพื่อช่วยครอบครัว 
2. เด็กที่ถูกละเมิดสิทธิ ซึ่งจะเป็นเด็กที่ถูกปล่อยปละละเลย ไม่
ดูแลเอำใจใส่ เด็กเหล่ำนี้มักเป็นเด็กที่เร่ร่อน ขอทำน หรืออยู่ใน
ชุมชนที่มีควำมเสี่ยงจะถูกละเมิดสิทธิ 
3. เด็กและเยำวชนที่ท ำผิดกฎหมำย ซึ่งมีควำมเปรำะบำงทั้ง
ในช่วงที่รับผิดเพรำะถูกจ ำกัดสิทธิและโอกำส และในช่วงที่พ้นผิด
กลับสู่สังคมอันเนื่องจำกถูกตีตรำ อีกทั้งยังประสบปัญหำพื้นฐำน
ทำงด้ำนจิตใจหรือปัญหำเชิงเศรษฐกิจสังคม 
4. เด็กที่มีควำมต้องกำรพิเศษด้ำนกำรเรียนรู้ ซึ่งเป็นบุคคลซึ่งมี
ข้อจ ำกัดในกำรปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ ำวันหรือเข้ำไปมีส่วน
ร่วมทำงสังคม เนื่องจำกมีควำมบกพร่องทำงกำรเห็น กำรได้ยิน 
กำรเคลื่อนไหว กำรสื่อสำร จิตใจ อำรมณ์ พฤติกรรม สติปัญญำ 
กำรเรียนรู้ หรือ ควำมบกพร่องอื่นใด   
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ประเด็น / เป้าประสงค์ทางสังคม ตัวชี วัดหลัก หน่วย ท่ีมา ค าอธิบายและตัวชี วัดอื่นที่เกี่ยวข้อง 
ระดับชาติ ระดับโครงการ 

5. เด็กที่ไม่มีสัญชำติไทย ถึงแม้ว่ำในเชิงหลักกำรจะเปิดโอกำสให้
เด็กไม่มีสัญชำติไทยสำมำรถเข้ำศึกษำได้ แต่ในทำงปฏิบัติยังพบ
ข้อจ ำกัดมำกมำย 

อัตราการเข้าเรียน
ของกลุ่มด้อยโอกาส
ทั งในระบบและนอก
ระบบการศึกษา 

อัตราการเข้าเรียน
ของกลุ่มด้อยโอกาส
ทั งในระบบและนอก
ระบบการศึกษา ใน
พื นที่โครงการ 

ร้อยละ (ต่อ
ประชำกรด้อย
โอกำส
ทั้งหมด) 

คณะวิจัย  

สัดส่วนของประชากร
ด้อยโอกาสที่ได้เข้าถึง
บริการการศึกษา 

สัดส่วนของ
ประชากรด้อยโอกาส
ที่ได้เข้าถึงบริการ
การศึกษา ในพื นที่
โครงการ 

ร้อยละ (ต่อ
ประชากร
ด้อยโอกาส
ทั งหมด) 

คณะวิจัย  

ร้อยละของผู้เรียนที่
เป็นผู้ด้อยโอกำส ที่
สำมำรถอ่ำนออก 
เขยีนได้ มีทักษะใน
กำรค ำนวณ 

ร้อยละของผู้เรียนที่
เป็นผู้ด้อยโอกำส
สำมำรถอ่ำนออก 
เขียนได้ มีทักษะใน
กำรค ำนวณ ในพื้นที่
โครงกำร 

ร้อยละ (ต่อ
ประชำกรด้อย
โอกำส
ทั้งหมด) 

คณะวิจัย  

ร้อยละของผู้เรียนที่
เป็นผู้ด้อยโอกาส
สามารถเรียนต่อใน

ร้อยละของผู้เรียนที่
เป็นผู้ด้อยโอกาส
สามารถเรียนต่อใน

ร้อยละ (ต่อ
ประชำกรด้อย
โอกำส

คณะวิจัย  
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ประเด็น / เป้าประสงค์ทางสังคม ตัวชี วัดหลัก หน่วย ท่ีมา ค าอธิบายและตัวชี วัดอื่นที่เกี่ยวข้อง 
ระดับชาติ ระดับโครงการ 
ระดับที่สูงขึ น หรือ
พัฒนาทักษะในการ
ประกอบอาชีพ 

ระดับที่สูงขึ น หรือ
พัฒนาทักษะในการ
ประกอบอาชีพ ใน
พื นที่โครงการ 

ทั้งหมด) 

ประสิทธิผลกำรจัดกำรศึกษำ อัตรำกำรออกกลำงคัน
ของนักเรียน
ผู้ด้อยโอกำส 
(student drop-out 
rate) 

อัตรำกำรออก
กลำงคันของนักเรียน
ผู้ด้อยโอกำส 
(student drop-out 
rate) ในพื้นที่
โครงกำร 

ร้อยละ (ต่อ
นักเรียน
ผู้ด้อยโอกำส
ทั้งหมด) 

คณะวิจัย  

ผลลัพธ์ทำงสังคมด้ำนอื่นๆ ตัวชี้วัดผลลัพธ์ทำง
สังคมที่เป็นผลมำจำก
กิจกรรมของแหล่ง
เรียนรู้ อำทิ 
สุขภำพจิตที่ดีขึ้น กำร
เข้ำสังคมได้มำกขึ้น 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ทำง
สังคมที่เป็นผลมำจำก
กิจกรรมของแหล่ง
เรียนรู้ อำทิ 
สุขภำพจิตที่ดีขึ้น ใน
พื้นที่โครงกำร 

แล้วแต่กรณี คณะวิจัย ผู้ด ำเนินโครงกำรที่จัดกำรศึกษำส ำหรับผู้ด้อยโอกำสโดยเฉพำะ 
ควรพิจำรณำดัชนีชี้วัดผลลัพธ์ทำงสังคมอื่นๆ ซึ่งอำจเป็นผลจำก
กิจกรรมหลักของโครงกำร อำทิ สุขภำพจิตที่ดีขึ้น ทักษะกำรอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้ กำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมทำงสังคมของกลุ่ม
ประชำกรด้อยโอกำส อัตรำกำรเกิดอุบัติเหตุที่ลดลง เป็นต้น 
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ตำรำง 17 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ทำงสังคมที่เหมำะสม ด้ำนกำรเงิน กำรจ้ำงงำน และสวสัดิกำรสังคม 

หมายเหต:ุ SDG = เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals) 
   IRIS = IRIS Metrics โดย Global Impact for Investing Network (GIIN) 
  ตัวหนา = ตัวชี้วัดที่ผู้ประกอบการทางสังคมน่าจะต้องอาศัยความช่วยเหลือทางเทคนิค 
 

ประเด็น / เป้าประสงค์ทางสังคม ตัวชี วัดหลัก หน่วย ท่ีมา ค าอธิบายและตัวชี วัดอื่นที่เกี่ยวข้อง 
ระดับชาติ ระดับโครงการ 

การจ้างงาน และสวัสดิการสังคม 

(SDG) กำรยกระดับรำยได้ผู้คนให้สูงกว่ำ 
1.90 ดอลล่ำร์สหรัฐต่อวัน (เส้นควำม
ยำกจนข้นแค้นสำกล) 

สัดส่วนประชำกรที่อยู่
ต่ ำกว่ำเส้นควำม
ยำกจนสำกล จ ำแนก
ตำมเพศ อำยุ 
สถำนะกำรจ้ำงงำน 
และที่ตั้งทำง
ภูมิศำสตร์ (ชุมชน
เมือง/ชนบท) 

สัดส่วนหรือจ ำนวน
ประชำกรในพื้นที่
โครงกำรที่อยู่ต่ ำกว่ำ
เส้นควำมยำกจน
จังหวัด 
  

ร้อยละ หรือ 
คน 

SDG 1.1 เส้นควำมยำกจนข้นแค้นสำกล ในเป้ำหมำย SDG อยู่ท่ี 1.90 
ดอลลำร์สหรัฐ/วัน เทียบกับจ ำนวนประชำกรทั้งหมด อย่ำงไรก็ดี 
ในบริบทไทยซึ่งเป็นประเทศก ำลังพัฒนำระดับกลำง กำรใช้จ ำนวน
ประชำกรที่อยู่ใต้เส้นควำมยำกจนระดับจังหวัดน่ำจะเป็นตัวชี้วัดที่
สอดคล้องกับกำรท ำงำนของโครงกำรที่ได้ตั้งเป้ำหมำยขจัดควำม
ยำกจน และได้รับกำรสนับสนุนจำก สนช. มำกกว่ำเกณฑ์ SDG  

สัดส่วนชำย หญิง และ
เด็กในทุกช่วงวัยที่อยู่
ภำยใต้ควำมยำกจนใน
ทุกมิติ (ตำมนิยำมของ
แต่ละประเทศ) ได้
ลดลงอย่ำงน้อย
ครึ่งหนึ่ง 

สัดส่วนหรือจ ำนวน
สตรี คนชรำ เด็ก ผู้
พิกำร หรือกลุ่ม
เปรำะบำงอื่นๆ (ที่
เป็นกลุ่มเป้ำหมำย
ของโครงกำร) ใน
พื้นที่โครงกำร ที่อยู่

ร้อยละ หรือ 
คน 

SDG 1.2 คล้ำยกับตัวชี้วัดเรื่องสัดส่วนประชำกรยำกจน แต่ในท่ีนี้จ ำแนก
เฉพำะตำมกลุ่มเป้ำหมำยของโครงกำร ซ่ึงอำจเป็นกลุ่มเปรำะบำง
ในสังคม อำทิ สตรี เด็ก คนชรำ ผู้พิกำร เป็นต้น  
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ใต้เส้นควำมยำกจน
จังหวัด 

(SDG) ด ำเนินกำรให้ทุกคนมีระบบและ
มำตรกำรกำรคุ้มครองทำงสังคมใน
ระดับประเทศที่เหมำะสม รวมถึงกำร
คุ้มครองทำงสังคมขั้นพื้นฐำน และบรรลุ
กำรครอบคลุมถึงกลุ่มที่ยำกจนและ
เปรำะบำงภำยในปี พ.ศ. 2573 

สัดส่วนของประชำกร
ที่ได้รับควำมคุ้มครอง
ทำงสังคมขั้นพื้นฐำน 
จ ำแนกตำมเพศ และ
แบ่งเป็นเด็ก ผู้ว่ำงงำน 
ผู้สูงอำยุ ผู้พกิำร หญิง
ตั้งครรภ์ เด็กเกิดใหม่ 
เหยื่อที่ได้รับบำดเจ็บ
จำกกำรท ำงำน คน
ยำกจน และคนที่อยู่
ในสถำนะเปรำะบำง 

สัดส่วนหรือจ ำนวน
ประชำกรในกลุ่ม
เปรำะบำง 
(กลุ่มเป้ำหมำย
โครงกำร) ในพื้นที่
โครงกำร ที่เข้ำถึง
ควำมคุ้มครองทำง
สังคมขั้นพื้นฐำน 

ร้อยละ หรือ 
คน 

SDG 1.3 สัดส่วนของประชำกรในกลุ่มเปรำะบำง ที่เป็นกลุ่มเป้ำหมำยของ
โครงกำร ที่เข้ำถึง “ควำมคุ้มครองสังคมขั้นพื้นฐำน” มำกขึ้น อัน
เป็นผลมำจำกกำรด ำเนินโครงกำร เช่น  

• ประกันสังคม  

• ประกันสุขภำพโดยรัฐ 

• กำรได้บัตรประกันตนคนพิกำร  

• เงินสงเครำะห์บุตร  

• บัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ 

• เบี้ยผู้สูงอำยุ 

(SDG) ภำยในปี 2573 สร้ำงหลักประกัน
ว่ำชำยและหญิงทุกคน โดยเฉพำะที่
ยำกจนและเปรำะบำง มีสิทธิเท่ำเทียม
กันในทรัพยำกรทำงเศรษฐกิจ รวมถึง
กำรเข้ำถึงบริกำรขั้นพื้นฐำน กำรเป็น
เจ้ำของและควบคุมเหนือที่ดินและ
อสังหำในรูปแบบอื่น มรดก
ทรัพยำกรธรรมชำติ เทคโนโลยีใหม่ที่

สัดส่วนของประชำกร
ที่อำศัยในครัวเรือนที่
เข้ำถึงบริกำรขั้น
พื้นฐำน 

สัดส่วนหรือจ ำนวน
ประชำกรในพื้นที่
โครงกำร ที่เข้ำถึง
บริกำรขั้นพื้นฐำน 

ร้อยละ หรือ 
คน 

SDG 1.4  สัดส่วนของประชำกรกลุ่มเป้ำหมำยของโครงกำร ที่เข้ำถึง 
“บริกำรขั้นพื้นฐำน” มำกขึ้น อันเป็นผลมำจำกกำรด ำเนิน
โครงกำร เช่น  

• สวัสดิกำรค่ำรักษำพยำบำล  

• ประกันสังคม  

• สวัสดิกำรจำกนำยจ้ำง  

• สวัสดิกำรของข้ำรำชกำร/พนักงำนรัฐ  

• ประกันสุขภำพกับบริษัทประกัน 
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เหมำะสม และบริกำรทำงกำรเงิน ซ่ึง
รวมถึงระบบกำรเงินระดับฐำนรำก 
(microfinance) 

• บริกำรทำงกำรเงนิระดับฐำนรำก 

(SDG) ส่งเสริมนโยบำยที่มุ่งเน้นกำร
พัฒนำที่สนับสนุนกิจกรรมกำรผลิตกำร
สร้ำงงำนที่มีคุณค่ำ กำรเป็น
ผู้ประกอบกำรควำมคิดสร้ำงสรรค์และ
นวัตกรรม และส่งเสริมควำมเป็นแบบ
แผนและกำรเติบโตธุรกิจรำยย่อย ขนำด
เล็กและกลำง รวมถึงกำรเข้ำถึงบริกำร
ทำงกำรเงิน 

สัดส่วนของกำรจ้ำง
งำนนอกระบบในกำร
จ้ำงงำนนอกภำค
กำรเกษตรแยกตำม
เพศ 

สัดส่วนหรือจ ำนวน
ประชำกรในพื้นที่
โครงกำรที่มีงำนท ำ 
 
 
สัดส่วนหรือจ ำนวน
สมำชิกกลุ่ม
เปรำะบำง (อำทิ ผู้
พิกำร ผู้สูงอำยุ 
แรงงำนข้ำมชำติ) ที่
มีงำนท ำและได้รับ
กำรคุ้มครองตำม
มำตรฐำนแรงงำน 
 
 

ร้อยละ หรือ 
คน 
 
 
 

ร้อยละ หรือ 
คน 

SDG 8.3 
 
 
 
 
คณะวิจัย 

แรงงำนนอกระบบถือเป็นก ำลังแรงงำนกลุ่มใหญ่ของประเทศไทยที่
ควรให้ควำมส ำคัญในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและศักยภำพของ
แรงงำน และผลกัดันให้แรงงำนนอกระบบสำมำรถเข้ำถึง
หลักประกันจำกกำรท ำงำน โดยควรให้ควรส ำคัญกับ “ควำม
ต่อเนื่อง” ของภำวะมีงำนท ำ เช่น วัดจ ำนวนผู้ที่ยังมีงำนท ำ
หลังจำกที่เริ่มโครงกำรไปแล้ว 12 เดือน เป็นต้น 
 
กลุ่มเปรำะบำง อำทิ ผู้พิกำร แรงงำนข้ำมชำติ หรือผู้สูงอำยุ อำจ
ประสบปัญหำกำรถูกละเมิดสิทธิแรงงำน หรือเข้ำไม่ถึงงำนที่
เหมำะสม ผู้ด ำเนินโครงกำรที่เน้นกำรหำงำนท ำให้กับกลุ่ม
เปรำะบำงจึงควรวัดคุณภำพของงำนที่ได้ท ำ เช่น กำรมี
สภำพแวดล้อมกำรท ำงำนที่ปลอดภัย ได้รับกำรคุ้มครองตำม
มำตรฐำนแรงงำน นอกเหนือกจำกอัตรำกำรมีงำนท ำ 
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(SDG) ในปีพ.ศ. 2573 บรรลุกำรจ้ำง
ทั้งหมดและมีประสิทธิภำพ และงำนที่มี
คุณค่ำส ำหรับทั้งผู้หญิงและผู้ชำย รวมถึง 
วัยรุ่นและคนพิกำร ค่ำจ้ำงที่เป็นธรรม
ส ำหรับงำนที่มีค่ำเท่ำเทียมกัน 

รำยได้เฉลี่ยของผู้มี
งำนท ำทั้งชำยและ
หญิง แบ่งตำมอำชีพ  
 
ช่องว่ำงรำยได้ระหว่ำง
เพศ (gender wage 
gap) 
 
 
 
 

รำยได้ของประชำกร
ในพื้นที่โครงกำร 
 
 
ช่องว่ำงรำยได้
ระหว่ำงเพศในพื้นที่
โครงกำร (เทียบ
ระหว่ำงชำยกับหญิง 
ในต ำแหน่งงำน
เดียวกัน) 

บำทต่อเดือน 
 
 
 

ร้อยละ 

SDG 8.5 สัดส่วนควำมต่ำงระหว่ำงรำยได้เฉลี่ยของผู้มีงำนท ำของเพศชำย
และเพศหญิง 

การเงิน 

(SDG) เสริมสร้ำงศักยภำพของสถำบัน
กำรเงินในประเทศ เพ่ือส่งเสริมและ
ขยำยกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรเงนิและ
ประกัน 

ร้อยละของผู้ใหญ่ 
(อำยุ 15 ปีขึ้นไป) ท่ีมี
บัญชีกับธนำคำร หรือ
สถำบันกำรเงินอื่น ๆ 
หรือกับผู้ให้บริกำร
ทำงกำรเงินผ่ำน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 

ร้อยละหรือจ ำนวน
ผู้ใหญ่ (อำยุ 15 ปี
ขึ้นไป) ในพื้นที่
โครงกำร ที่ใช้บริกำร
ทำงกำรเงินเป็นครั้ง
แรกผ่ำนกำร
ให้บริกำรของ
โครงกำร 
 

ร้อยละ หรือ 
คน 

SDG 8.10 สหประชำชำติพุ่งเป้ำไปที่สถำบันกำรเงินดั้งเดิมในประเทศ ว่ำควร
มีบทบำทในกำรขยำยกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรเงนิ จึงใช้ตัวชี้วัด 
“จ ำนวนของประชำกรผู้ใหญ่ที่เข้ำถึงบริกำรทำงกำรเงิน (มีบัญชี
ธนำคำร) ต่อจ ำนวนประชำกรผู้ใหญ่ท้ังหมด” เป็นตัวชี้วัด SDG 
แต่ในระดับโครงกำรที่ สนช. ให้กำรสนับสนุน ตัวชี้วัดด้ำนกำร
เข้ำถึงบริกำรทำงกำรเงินควรใช้ส ำหรับโครงกำรที่ สร้างบริการทาง
การเงินใหม่ๆ หรือ เพิ่มช่องทางการเข้าถิงบริการทางการเงิน 
ส ำหรับผู้ที่ไม่เคยเข้ำถึงบริกำรทำงกำรเงินเลย 



149 

ประเด็น / เป้าประสงค์ทางสังคม ตัวชี วัดหลัก หน่วย ท่ีมา ค าอธิบายและตัวชี วัดอื่นที่เกี่ยวข้อง 
ระดับชาติ ระดับโครงการ 

บทบำทขององค์กรกำรเงินฐำนรำกใน
กำรขยำยอำชีพในชุมชน 

 จ ำนวนงำนที่สร้ำง
ทั้งหมดโดยกิจกำรที่
ได้รับสินเชื่อจำก
โครงกำร 
 
งำนที่สร้ำงให้กับผู้มี
รำยได้น้อยโดย
กิจกำรที่ได้รับ
สินเชื่อจำกโครงกำร 
 
รำยได้ของกิจกำรที่
ได้รับสินเชื่อหรือกำร
สนับสนุนอื่นโดย
โครงกำร 
 
สัดส่วนผู้กู้ที่ขยำย
อำชีพได้ เทียบกับ
จ ำนวนผู้กู้ทั้งหมด
ของโครงกำร 

 จ ำนวน 
 
 
 
 

จ ำนวน 
 
 
 
 

บำทต่อปี 
 
 
 
 

ร้อยละ 

IRIS PI3687  
 
 
 
 
IRIS PI2251 
 
 
 
 
IRIS PI3180 
 
 
 
 
คณะวิจัย 

กำรให้สินเชื่อจำกกำรเงินฐำนรำกถูกตั้งควำมหวังว่ำจะช่วย
ยกระดับรำยได้ให้กับคนยำกจนผ่ำนกำรสร้ำง "วงจรแห่ง
ควำมส ำเร็จ" ของกำรท ำให้คนยำกจนมีรำยได้มำกขึ้น มีเงินออ
มมำกขึ้น และมีกำรลงทุนมำกขึ้นในทุนมนุษย์และกำรประกอบ
วิสำหกิจ รวมทั้งสำมำรถลดควำมผันผวนในกำรบริโภค และแบก
รับผลกระทบจำกปัจจัยภำยนอกต่ำงๆ ที่มีต่อรำยได้ได้ดียิ่งขึ้น 
กำรเงินฐำนรำกสมัยใหม่มุ่งหวังให้ครัวเรือนยำกจนไม่จ ำเป็นต้อง
พึ่งพำกำรใช้เงินสด เพื่อช่วยลดต้นทุนในกำรท ำธุรกรรมทำงกำร
เงิน โดยเฉพำะกับครัวเรือนยำกจนที่มักจะอยู่ไกลจำกธนำคำร  

บทบำทขององค์กรกำรเงินฐำนรำกใน
กำรส่งเสริมกำรออม และกำรจัด
สวัสดิกำร 

 ยอดกำรออมเงินของ
โครงกำร 
 

บำท (ณ สิ้นปี) 
 
 

คณะวิจัย องค์กรกำรเงินฐำนรำกมีบทบำทส ำคัญในกำรระดมเงินออมของคน
ในชุมชน เพื่อสร้ำงควำมมั่นคงให้กับครัวเรือนของสมำชิกเองใน
ระยะยำว และน ำไปจัดสวัสดิกำรในด้ำนต่ำงๆ อำทิ สวัสดิกำรเด็ก
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ประเด็น / เป้าประสงค์ทางสังคม ตัวชี วัดหลัก หน่วย ท่ีมา ค าอธิบายและตัวชี วัดอื่นที่เกี่ยวข้อง 
ระดับชาติ ระดับโครงการ 

รำยจ่ำยสวัสดิกำร 
(ให้แก่สมำชิก) ของ
โครงกำร 

บำทต่อปี แรกเกิด สวัสดิกำรผู้สูงอำยุ สวัสดิกำรผู้ป่วยโรงพยำบำล เงิน
สมทบค่ำฌำปนกิจสมำชิก  

บทบำทขององค์กรกำรเงินฐำนรำกใน
กำรท ำสำธำรณประโยชน์ในชุมชน 

 จ ำนวนหรอืพื้นที่
สถำนที่เพื่อ
สำธำรณประโยชน์
ในชุมชนที่สร้ำงโดย
สินเชื่อจำกโครงกำร 
หรือสร้ำงโดย
โครงกำรเอง  

จ ำนวน หรือ 
พื้นที่ (ไร่) 

IRIS PI8007 องค์กรกำรเงินฐำนรำกจ ำนวนมำกรวมเป้ำหมำยกำรให้บริกำรทำง
กำรเงินเข้ำกับกำรพัฒนำสังคมและสิ่งแวดล้อม กำรเงินฐำนรำก
หลำยโครงกำรจึงมุ่งเน้นนวัตกรรมทำงสังคมที่ต้องกำรจะบรรลุ
เป้ำหมำยในกำรพัฒนำหลำยประกำร 

กำรรับมือกับปัญหำหนี้นอกระบบ  สัดส่วนหรือจ ำนวน
คนในชุมชนที่
โครงกำรช่วยลดหรือ
ปลดหนี้นอกระบบ
ได้ในรอบปี  

ร้อยละ (เทียบ
กับจ ำนวนผู้กู้
ทั้งหมด) หรือ 

คน 

คณะวิจัย องค์กรกำรเงินฐำนรำกถูกคำดหวังว่ำน่ำจะช่วยลดภำระเงินกู้นอก
ระบบของคนในชุมชนได้ โดยตั้งอยู่บนฐำนควำมคิดที่ว่ำองค์กร
กำรเงินฐำนรำกจะสำมำรถให้บริกำรทำงกำรเงินที่ดีกว่ำเงินกู้นอก
ระบบได้ ทั้งในกำรให้ดอกเบี้ยที่ต่ ำกว่ำ และกำรสร้ำงกฎเกณฑ์ที่
ดีกว่ำในกำรสนับสนุนพฤติกรรมที่ส ำคัญกับกำรออกจำกปัญหำ
ควำมยำกจน เช่นกำรออมและกำรลงทุน 

ทักษะทำงกำรเงิน (financial literacy)  ระดับคะแนนทักษะ
ทางการเงินของผู้
ร่วมโครงการ ตาม
แนวทาง OECD (ดู
รายละเอียด)  

ร้อยละ (ของ
คะแนนทั้งหมด 
22 คะแนน) 

คณะวิจัย แนวทำงกำรให้คะแนนระดับทักษะทำงกำรเงินของ OECD สรุปใน
เอกสำร 2018 OECD/INFE Toolkit for measuring financial 
literacy and financial inclusion ซึ่งครอบคลุมสำม
องค์ประกอบหลักของทักษะทำงกำรเงิน ได้แก่ ควำมรู้ทำงกำรเงิน 
พฤติกรรมทำงกำรเงิน และทัศนคติทำงกำรเงิน 
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ตำรำง 18 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ทำงสังคมที่เหมำะสม ด้ำนเกษตรกรรมยั่งยืน 

หมายเหต:ุ SDG = เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals) 
   IRIS = IRIS Metrics โดย Global Impact for Investing Network (GIIN) 
  ตัวหนา = ตัวชี้วัดที่ผู้ประกอบการทางสังคมน่าจะต้องอาศัยความช่วยเหลือทางเทคนิค 
 

ประเด็น / เป้าประสงค์ทางสังคม ตัวชี วัดหลัก หน่วย ท่ีมา ค าอธิบายและตัวชี วัดอื่นที่เกี่ยวข้อง 
ระดับชาติ ระดับโครงการ 

(SDG) เพิ่มผลิตภำพและกำรเข้ำถึง
ทรัพยำกรและโอกำสต่ำงๆ ของ
เกษตรกรรำยย่อย รวมถึงผู้หญิง คน
พื้นเมือง เกษตรกรที่ท ำกินในครัวเรือน
แบบยังชีพ คนเลี้ยงปศุสัตว์และประมง
พื้นบ้ำน 

รำยได้เฉลี่ยจำก
กำรผลิตและ
จ ำหน่ำยผลผลิต
อำหำร ของผู้ผลิต
อำหำรรำยเล็ก
จ ำแนกตำมเพศ
และสถำนภำพ 

รำยได้จำกกำรท ำ
กำรเกษตรของ
เกษตรกรรำยย่อยใน
พื้นที่โครงกำรเกษตร
ยั่งยืน 
 
ต้นทุนทำงกำรเกษตร
ของเกษตรกรรำย
ย่อยในพื้นที่โครงกำร
เกษตรย่ังยืน 
 
หนี้สินทำงกำรเกษตร
ของเกษตรกรรำย
ย่อยในพื้นที่โครงกำร
เกษตรย่ังยืน 

บำทต่อคนต่อปี 
 
 
 
 
 

บำทต่อคนต่อปี 
 
 
 
 

บำท ณ สิ้นรอบ
ระยะเวลำรำยงำน 

(เชน่ รอบปี) 

SDG 2.3 ตัวชี้วัดระดับชำติ อำจค ำนวณจำกผลิตภัณฑ์มวลรวมภำค
กำรเกษตร (บำท) หำรด้วยกำรจ้ำงงำนภำคกำรเกษตร (คน) หนึ่ง
ในค่ำแทน (proxy) ที่มีกำรรำยงำนข้อมูลและสำมำรถสะท้อน
ประเด็นของเป้ำประสงค์นี้ได้แก่ ผลผลิตจำกธัญพืช (ตันต่อพื้นที่
เฮกแตร์ของประเทศไทย) รำยงำนโดยองค์กรอำหำรและ
กำรเกษตรแห่งสหประชำชำติ (FAO) อย่ำงไรก็ดี ตัวเลขรำยได้ 
ต้นทุน และผลผลิตต่อไร่จำกกำรท ำกำรเกษตรในพื้นที่โครงกำร  
น่ำจะเป็นตัวชี้วัดที่เพียงพอส ำหรับระดับโครงกำรที่ สนช. 
สนับสนุน 

(SDG) สร้ำงหลักประกันว่ำจะมีระบบ สัดส่วนหรือร้อยละ สัดส่วนหรือเนื้อที่ ร้อยละของพื้นที่ SDG 2.4 เนื้อที่กำรเกษตรที่เข้ำข่ำย “กำรท ำกำรเกษตรแบบยั่งยืน” ต่อเนื้อ
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ประเด็น / เป้าประสงค์ทางสังคม ตัวชี วัดหลัก หน่วย ท่ีมา ค าอธิบายและตัวชี วัดอื่นที่เกี่ยวข้อง 
ระดับชาติ ระดับโครงการ 

กำรผลิตอำหำรที่ยั่งยืนและด ำเนินกำร
ตำมแนวปฏิบัติทำงกำรเกษตรที่มี
ภูมิคุ้มกันที่จะเพิ่มผลิตผลและกำรผลิต 
ซึ่งจะช่วยรักษำระบบนิเวศ เสริมขีด
ควำมสำมำรถในกำรปรับตัวต่อกำร
เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ ภำวะ
อำกำศรุนแรง ภัยแล้ง อุทกภัยและภัย
พิบัติอื่นๆ และจะช่วยพัฒนำที่ดินและ
คุณภำพดินอย่ำงต่อเนื่องภำยในปี พ.ศ. 
2573 

ของพื้นที่เกษตรที่มี
กำรท ำเกษตรแบบ
ยั่งยืน 

พื้นที่กำรเกษตรที่มี
กำรท ำเกษตรแบบ
ยั่งยืน ในพื้นที่
โครงกำร  

ทั้งหมด หรือเนื้อ
ที่ (ไร่)  

ยุทธศำสตร์ชำติ 
20 ปี 

ที่เกษตรกรรมทั้งหมด (ใช้นิยำมตำมส ำนักงำนคณะกรรมกำร
พัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ มี 5 รูปแบบได้แก่ เกษตร
อินทรีย์ เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสำน เกษตรธรรมชำติ 
และ วนเกษตร) โดยอำจใช้มำตรฐำนอื่นๆ เป็นเครื่องยืนยันว่ำเข้ำ
ข่ำย อำทิ โครงกำรได้รับมำตรฐำนรับรองเกษตรอินทรีย์จำก 
IFOAM หรือ USDA หรือได้รับกำรรับรองกำรเป็นเกษตรอินทรีย์
วิถีพ้ืนบ้ำน ตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเกษตรอินทรีย์แห่งชำติ 
(พ.ศ. 2560-2564) เป็นต้น 

สัดส่วนหรือร้อยละ
ของครัวเรือน
เกษตรกรที่ใช้ปุ๋ยที่
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเทียบ
กับครัวเรือน
เกษตรกรทั้งหมด 

สัดส่วนหรือร้อยละ
ของครัวเรือน
เกษตรกรที่ใช้ปุ๋ยที่
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (หรือปุ๋ย
อินทรีย์) เทียบกับ
ครัวเรือนเกษตรกร
ทั้งหมดในพื้นที่
โครงกำร 

ร้อยละของ
ครัวเรือนเกษตร
ในพื้นที่โครงกำร 

SDG 2.4 
ยุทธศำสตร์
เกษตรอินทรีย์ 

ประเทศไทยได้ด ำเนินกำรส่งเสริมกำรใช้สำรอินทรีย์ ลดกำรใช้
สำรเคมีในกำรเกษตร และพัฒนำให้เกษตรกรเข้ำสู่ระบบเกษตร
อินทรีย์เพื่อน ำไปสู่กำรรับรองมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ ผ่ำนกำร
ด ำเนินกำรในยุทธศำสตร์เกษตรอินทรีย์ (พ.ศ. 2559-2564)  
 
เป้ำหมำยและตัวชี้วัดเบื้องต้นที่กระทรวงเกษตรฯ ก ำหนดโดยอิง
จำก SDG คือ จ ำนวนเกษตรกรที่ได้รับกำรส่งเสริมกำรใช้ปุ๋ย
อินทรีย์ปีละ 100,000 รำย 

(SDG) ลดจ ำนวนกำรตำยและกำรป่วย
จำกสำรเคมีอันตรำยและจำกกำร
ปนเปื้อนและมลพิษทำงอำกำศ น้ ำ และ
ดิน ให้ลดลงอย่ำงมำกภำยในปี พ.ศ.
2573 

อัตรำกำรตำย
เนื่องจำกสำรเคมี
อันตรำย มลภำวะ
ในน้ ำและในดิน 
และกำรปนเปื้อน 

ปริมำณกำรใช้
สำรเคมีทำง
กำรเกษตร ในพื้นที่
โครงกำรเกษตรยั่งยืน 
 

กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี 
 
 
 
 

SDG 3.9  
IRIS (OI 9891) 

ตัวชี้วัดระดับชำติของ SDG เสนอสัดส่วนของประชำกรที่เสียชีวิต
จำกสำรเคมีอันตรำยที่ปนเปื้อน (เช่น โรคจำกพิษสำรก ำจัด
ศัตรูพืช) ต่อประชำกรแสนรำย  
 
ส ำหรับตัวชี้วัดระดบโครงกำร IRIS เสนอปริมำณยำฆ่ำแมลงและ/
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ประเด็น / เป้าประสงค์ทางสังคม ตัวชี วัดหลัก หน่วย ท่ีมา ค าอธิบายและตัวชี วัดอื่นที่เกี่ยวข้อง 
ระดับชาติ ระดับโครงการ 

ปริมาณสารเคมีใน
เลือดของเกษตรกร
ในช่วงระยะเวลา
รายงาน (เช่น ต่อปี) 

มิลลิกรัมต่อ
เดซิลิตรต่อคน 

หรือปุ๋ยเคมีที่เกษตรกรใช้ในช่วงระยะเวลำรำยงำน (เช่น ต่อปี) ใน
พื้นที่ควบคุมของโครงกำร นอกจำกนี้ คณะวิจัยเสนอ “ปริมำณ
สำรเคมีในเลือด” ของเกษตรกรรำยย่อย โดยผู้ด ำเนินโครงกำร
ควรวัดผลทุกข้อเปรียบเทียบก่อนและหลังด ำเนินโครงกำร 

(SDG) ภำยในปี พ.ศ. 2573 ต่อต้ำนกำร
แปรสภำพเป็นทะเลทรำย ฟื้นฟูที่ดิน
และดินที่เสื่อมโทรม รวมทั้งที่ดินที่ได้รับ
ผลกระทบจำกกำรแปรสภำพเป็น
ทะเลทรำย ควำมแห้งแล้ง และน้ ำท่วม 
และมุ่งมั่นเพื่อบรรลุเป้ำหมำยให้ที่ดิน
เสื่อมโทรมทั่วโลกเป็นกลำง 

สัดส่วนของพื้นที่
เสื่อมโทรมต่อพื้นที่
ทั้งหมด / สัดส่วน
พื้นที่ซึ่งได้รับกำร
ฟื้นฟู 

ร้อยละของดินใน
พื้นที่โครงกำรที่มี
คุณภำพดีขึ้น 

ร้อยละ (ของที่ดิน
ทั้งหมด) 

SDG 15.3
คณะวิจัย 

สภำพดินที่มีควำมสมบูรณ์ช่วยให้พืชเจริญเติบโต ข้อบ่งชี้ถึงดิน
สุขภำพดี เช่น ควำมสำมำรถในกำรอุ้มน้ ำ ค่ำพีเอช ควำมสำมำรถ
ในกำรกักเก็บธำตุอำหำร สีของอินทรียวัตถุ จ ำนวนสิ่งมีชีวิตในดิน  

ควำมหลำกหลำยทำง
ชีวภำพในพื้นที่
โครงกำร 

ชนิดต่อไร่ คณะวิจัย จ ำนวนพันธุ์พืชทำงกำรเกษตรและสัตว์ในพื้นที่กำรเกษตร 1 ไร่ 

(IFOAM) สภำพแวดล้อมดีขึ้นจำกกำรท ำ
เกษตรย่ังยืน 

ปริมำณกำรปล่อย
ก๊ำซเรือนกระจก
จำกกิจกรรม
กำรเกษตร 

ปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจาก
กิจกรรมการเกษตร 
ในพื นที่โครงการ 

ตันคำร์บอน
เทียบเท่ำต่อไร่ 

คณะวิจัย ปริมำณแก๊สเรือนกระจก (GHG) ที่ถูกปล่อยจำกกิจกรรมทำง
กำรเกษตรของโครงกำร ในช่วงระยะเวลำกำรรำยงำน 
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ตำรำง 19 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ทำงสังคมที่เหมำะสม ด้ำนควำมเป็นเมือง 

หมายเหตุ: SDG = เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals) 
   IRIS = IRIS Metrics โดย Global Impact for Investing Network (GIIN) 
  CRI = City Resilience Index (ฉบับร่าง) โดย Rockefeller Foundation ร่วมกับ Arup 
  ตัวหนา = ตัวชี้วัดที่ผู้ประกอบการทางสังคมน่าจะต้องอาศัยความช่วยเหลือทางเทคนิค 
 

ประเด็น / เป้าประสงค์ทางสังคม ตัวชี วัดหลัก หน่วย ท่ีมา ค าอธิบายและตัวชี วัดอื่นที่เกี่ยวข้อง 
ระดับชาติ ระดับโครงการ 

(SDG) สร้ำงหลักประกันว่ำจะมีกำร
เข้ำถึงที่อยู่อำศัยและกำรบริกำรพื้นฐำน
ทีพ่อเพียงปลอดภัย และในรำคำที่
สำมำรถจ่ำยได้ และยกระดับชุมชน
แออัด ภำยในปีพ.ศ. 2573 

สัดส่วนของ
ประชำกรในเขต
เมืองที่อำศัยอยู่ใน
ชุมชนแออัด ที่อยู่
อำศัยนอกระบบ 
หรือไม่เหมำะสม 

สัดส่วนของ
ประชากรในพื นที่
โครงการ ที่อาศัยอยู่
ในชุมชนแออัด ที่อยู่
อาศัยนอกระบบ 
หรือไม่เหมาะสม 

ร้อยละของ
ประชำกรทั้งหมด
ในพื้นที่โครงกำร 

SDG 11.1 สัดส่วนของประชำกรที่อำศัยอยู่ในสภำพครัวเรือนที่ขำดข้อใด
ข้อนึงหรือมำกกว่ำดังเงื่อนไขต่อไปนี้ 1) บ้ำนที่มั่นคงแข็งแรง 2) 
พื้นที่กำรอยู่อำศัยที่พอเพียง 3) กำรเข้ำถึงน้ ำสะอำด 4) กำรเข้ำถึง
สุขอนำมัยที่พอเพียง 5)  ควำมมั่นคงในกำรมีสิทธิ์ครอบครอง 

(SDG) จัดให้มีกำรเข้ำถึงระบบคมนำคม
ขนส่งที่ยั่งยืน เข้ำถึงได้ ปลอดภัย ใน
รำคำที่สำมำรถจ่ำยได้ ส ำหรับทุกคน 
พัฒนำควำมปลอดภัยทำงถนน โดยกำร
ขยำยกำรขนส่งสำธำรณะ และค ำนึงเป็น
พิเศษถึงกลุ่มคนที่อยู่ในสถำนกำรณ์ที่
เปรำะบำง ผู้หญิง เด็ก ผู้มีควำม
บกพร่องทำงร่ำงกำย และผู้สูงอำยุ 
ภำยในปี 2573 

สัดส่วนของ
ประชำกรที่เข้ำถึง
กำรขนส่ง
สำธำรณะได้อย่ำง
สะดวก จ ำแนก
ตำมกลุ่มอำยุ เพศ 
และบุคคลที่มี
ควำมบกพร่องทำง
ร่ำงกำย 

สัดส่วนของ
ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย (อาทิ 
ผู้พิการ เด็ก คนชรา) 
ในพื นที่โครงการ ที่
สามารถเข้าถึงการ
ขนส่งสาธารณะได้
อย่างสะดวก  

ร้อยละของ
ประชำกรทั้งหมด
ในพื้นที่โครงกำร 

SDG 11.2 ตัวชี้วัดนี้มีควำมหลำกหลำยในกำรเก็บข้อมูล ขึ้นอยู่กับบริบทของ
แต่ละประเทศ ประเทศในแถบยุโรปอำจใช้กำรค ำนวณจำกระบบ
สำรสนเทศทำงภูมิศำสตร์ street network หรือจ ำนวนรอบของ
ขนส่งสำธำรณะที่ออกจำกป้ำย ตัวชี้วัดแนะน ำจำก UN ในเอกสำร 
metadata ของแต่ละเป้ำประสงค์ เสนอให้ใช้ 'สัดส่วนของ
ประชำกรที่สำมำรถเข้ำถึงป้ำยรถขนส่งสำธำรณะได้ในระยะ 0.5 
กิโลเมตร' เป็นตัวชี้วัด “ควำมสะดวกในกำรเข้ำถึง” ขนส่ง
สำธำรณะ 
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ประเด็น / เป้าประสงค์ทางสังคม ตัวชี วัดหลัก หน่วย ท่ีมา ค าอธิบายและตัวชี วัดอื่นที่เกี่ยวข้อง 
ระดับชาติ ระดับโครงการ 

(SDG) ยกระดับกำรพัฒนำเมืองและขีด
ควำมสำมำรถให้ครอบคลุมและยั่งยืน 
เพื่อกำรวำงแผนและกำรบริหำรจัดกำร
กำรตั้งถิ่นฐำนของมนุษย์อย่ำงมีส่วนร่วม 
บูรณำกำรและยั่งยืนในทุกประเทศ 
ภำยในปี 2573 

อัตรำส่วนของ
อัตรำกำรใช้พื้นที่
ต่ออัตรำกำรเติบโต
ของประชำกร 
 
 

อัตราส่วนการมีที่อยู่
อาศัยที่ปลอดภัยและ
คนมีก าลังซื อได้ 
ส าหรับผู้อาศัยใน
พื นที่โครงการ 
 
อัตราส่วนการเข้าถึง
พลังงานที่เพียงพอ
และคนมีก าลังซื อได้ 
ส าหรับผู้อาศัยใน
พื นที่โครงการ 
 
อัตราส่วนการเข้าถึง
น  าดื่มสะอาดที่
ปลอดภัย และคนมี
ก าลังซื อได้ ส าหรับผู้
อาศัยในพื นที่
โครงการ 
 
อัตราส่วนสุขอนามัย
ที่เพียงพอ ปลอดภัย 
และคนมีก าลังซื อได้ 

ร้อยละ (ต่อ
ประชำกรทั้งหมด
ในพื้นที่โครงกำร) 

 
 
 

ร้อยละ 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 
 
 

SDG 11.3 
CRI (ร่ำง) 
 
 
 
 
CRI (ร่ำง) 
 
 
 
 
 
CRI (รำ่ง) 
 
 
 
 
 
 
CRI (ร่ำง) 
 
 

SDG มองว่ำ สัดส่วนกำรใช้พื้นส ำหรับรองรับกำรขยำยตัวของ
ประชำกรและควำมเป็นเมืองที่อำจก่อให้เกิดปัญหำขยะมูลฝอย 
กำรจัดกำรของเสีย มลภำวะต่ำงๆ และปัญหำกำรจรำจร รวมทั้ง
ขำดแคลนบริกำรสำธำรณะและสิ่งอำนวยสะดวกอย่ำงทั่วถึงทั้งใน
เมืองและชนบท  
 
องค์กำรสหประชำชำติยังไม่มี metadata ส ำหรับตัวชี้วัดใน
เป้ำประสงค์นี้ อย่ำงไรก็ดี ร่ำงดัชนีควำมยืดหยุ่นของเมือง (City 
Resilience Index) สำมำรถน ำมำใช้เป็นแนวทำงก ำหนดตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ทำงสังคมในประเด็นนี้ได้ 



171 

ประเด็น / เป้าประสงค์ทางสังคม ตัวชี วัดหลัก หน่วย ท่ีมา ค าอธิบายและตัวชี วัดอื่นที่เกี่ยวข้อง 
ระดับชาติ ระดับโครงการ 

ส าหรับผู้อาศัยใน
พื นที่โครงการ 
 
อัตราส่วนอาหาร
ปลอดภัย และคนมี
ก าลังซื อได้ ส าหรับผู้
อาศัยในพื นที่
โครงการ 

 
 
 

ร้อยละ 

 
 
 
CRI (ร่ำง) 

ร้อยละของเมืองที่
มีโครงสร้ำงจำก
กำรมีส่วนร่วม
โดยตรงของภำค
ประชำสังคมใน
กำรวำงแผนและ
กำรจัดกำรซึ่ง
ด ำเนินกำรเป็น
ประจ ำและเป็น
ประชำธิปไตย 

ควำมถี่ในกำร
ปรึกษำหำรือ และ
จัดท ำประชำพิจำรณ์ 
ระหว่ำงประชำกรใน
เมือง กับรัฐบำล
ท้องถิ่น 
 
ควำมโปร่งใสของ
กระบวนกำรจัดท ำ
และประกำศผังเมือง 
และกำรใช้ที่ดิน 

ครั้งต่อปี 
 
 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยลักษณะ
กระบวนกำร 

CRI (ร่ำง) 
และ
คณะวิจัย 

องค์กำรสหประชำชำติยังไม่มี metadata ส ำหรับตัวชี้วัดใน
เป้ำประสงค์นี้ อย่ำงไรก็ดี ร่ำงดัชนีควำมยืดหยุ่นของเมือง (City 
Resilience Index) สำมำรถน ำมำใช้เป็นแนวทำงก ำหนดตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ทำงสังคมในประเด็นนี้ได้ 

(SDG) ลดผลกระทบทำงลบของเมืองต่อ
สิ่งแวดล้อมต่อหัวประชำกร โดยรวมถึง
กำรให้ควำมสนใจเป็นพิเศษต่อคุณภำพ

สัดส่วนของขยะมูล
ฝอยในเขตเมืองที่มี
กำรจัดเก็บเป็น

สัดส่วนของขยะมูล
ฝอยในเขตพื้นที่
โครงกำร ที่มีกำร

ร้อยละ SDG 11.6 ร้อยละของขยะมูลฝอยที่จัดเก็บและถูกน ำไปรีไซเคิลจำกขยะมูล
ฝอยที่ถูกจัดเก็บทั้งหมด (แยกตำมขยะอิเล็กทรอนิกส์และขยะท่ี
ไมใ่ช่ขยะอิเล็กทรอนิกส์) 
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ประเด็น / เป้าประสงค์ทางสังคม ตัวชี วัดหลัก หน่วย ท่ีมา ค าอธิบายและตัวชี วัดอื่นที่เกี่ยวข้อง 
ระดับชาติ ระดับโครงการ 

อำกำศและกำรจดักำรของเสียของ
เทศบำลและองค์กรอื่นๆ ภำยในปี 2573 

ประจ ำ และเพียง
พอที่จะปล่อยของ
เสียขั้นสุดท้ำยซ่ึง
เกิดจำกของเสีย
ทั้งหมดที่เกิดจำก
เมืองนั้น 

จัดเก็บเป็นประจ ำ  

ระดับค่ำกลำงของ
ฝุ่นละอองที่อยู่ใน
ระดับดี (เช่น 
PM2.5 และ 
PM10) ในเมือง 
(ถ่วงน้ ำหนัก
ประชำกร) 

ระดับค่ากลางของ
ฝุ่นละออง PM2.5 
และ PM10 ในพื นที่
โครงการ 

ค่ำ PM SDG 11.6 ดัชนีคุณภำพอำกำศ (air quality index : AQI) ในเมือง ค ำนวณ
โดยใช้สำรมลพิษทำงอำกำศ 5 ชนิด ได้แก่ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
ไนโตรเจนไดออกไซด์คำร์บอนมอนอกไซด์ ก๊ำซโอโซน และฝุ่น
ละอองขนำดไม่เกิน 10 และ 2.5 ไมครอน เพื่อบ่งบอกระดับ
คุณภำพอำกำศ หำกเกิน 100 หมำยถึงมลพิษทำงอำกำศเกิน
มำตรฐำน 

(SDG) จัดให้มีกำรเข้ำถึงพื้นที่สำธำรณะ
สีเขียวและพื้นที่ทีป่ลอดภัย ครอบคลุม
และเข้ำถึงได้โดยถ้วนหน้ำ โดยเฉพำะ
ส ำหรับผู้หญิง เด็ก คนชรำ และผู้พิกำร 
ภำยในปี 2573 

ส่วนแบ่งเฉลี่ยของ
พื้นที่เมืองที่ถูก
สร้ำงขึ้นให้เป็น
สถำนที่ที่ใช้
ประโยชน์
สำธำรณะส ำหรับ
ทุกคน จ ำแนกตำม
กลุ่มอำยุ เพศ และ
บุคคลที่มีควำม

ส่วนแบ่งเฉลี่ยของ
พื้นที่เมืองในบริเวณ
พื้นที่โครงกำร ที่ถูก
สร้ำงขึ้นให้เป็น
สถำนที่ที่ใช้ประโยชน์
สำธำรณะส ำหรับทุก
คน 

ร้อยละ SDG 11.7 ร้อยละของพื้นที่สำธำรณะที่คนทุกกลุ่มสำมำรถเข้ำถึงได้อย่ำง
สะดวกและปลอดภัย 
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ประเด็น / เป้าประสงค์ทางสังคม ตัวชี วัดหลัก หน่วย ท่ีมา ค าอธิบายและตัวชี วัดอื่นที่เกี่ยวข้อง 
ระดับชาติ ระดับโครงการ 

บกพร่องทำง
ร่ำงกำย 
สัดส่วนของผู้หญิง
ที่ได้รับกำรคุกคำม
ทำงร่ำงกำย และ
เพศ จ ำแนกตำม
กำรกระท ำผิด 
และสถำนที่เกิด
เหตุ (ในช่วง 12 
เดือนที่ผ่ำนมำ) 
 

สัดส่วนของผู้หญิงที่
ถูกคุกคามทาง
ร่างกาย และเพศ 
จ าแนกตามการ
กระท าผิด และ
สถานที่เกิดเหตุ 
(ในช่วง 12 เดือนที่
ผ่านมา) ในพื นที่
โครงการ 
 

ร้อยละ SDG 11.7 จ ำนวนของเด็กผู้หญิงและผู้หญิง (15 ปีขึ้นไป) ที่ได้รับกำรคุกคำม
ทำงร่ำงกำยและทำงเพศในช่วง 12 เดือนที่ผ่ำนมำเทียบกับจ ำนวน
ผู้หญิงทั้งหมด แยกตำมผู้กระท ำผิดและสถำนที่เกิดเหตุ 

 สัดส่วนของ
สำธำรณูปโภคเพื่อ
ผู้พิกำร และ/หรือ
ผู้ชรำ ที่ใช้งำนได้
จริง ต่อ
สำธำรณูปโภค
ดังกล่ำวทั้งหมด 

สัดส่วนของ
สาธารณูปโภคเพื่อผู้
พิการ และ/หรือผู้
ชรา ที่ใช้งานได้จริง 
ต่อสาธารณูปโภค
ดังกล่าวทั งหมด ใน
พื นที่โครงการ 

ร้อยละ คณะวิจัย ร้อยละของสำธำรณูปโภคส ำหรับผู้พิกำร และผู้ชรำ ที่ใช้งำนได้จริง  



177 

ตำรำง 20 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ทำงสังคมที่เหมำะสม ด้ำนสุขภำพ – เฉพำะโครงกำรที่ยึดโยงกับเป้ำหมำย SDG 

หมายเหต:ุ SDG = เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals) 
   IRIS = IRIS Metrics โดย Global Impact for Investing Network (GIIN) 
  ตัวหนา = ตัวชี้วัดที่ผู้ประกอบการทางสังคมน่าจะต้องอาศัยความช่วยเหลือทางเทคนิค 
 

1. ตัวชี้วัดที่เช่ือมโยงโดยตรงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ประเด็น / เป้าประสงค์ทางสังคม ตัวชี วัดหลัก หน่วย ท่ีมา ค าอธิบายและตัวชี วัดอื่นที่เกี่ยวข้อง 

ระดับชาติ ระดับโครงการ 
(SDG) ลดกำรตำยก่อนวัยอันควรจำก
โรคไม่ติดต่อให้ลดลงหนึ่งในสำม ผ่ำน
ทำงกำรป้องกันและกำรรักษำโรค และ
สนับสนุนสุขภำพจิตและควำมเป็นอยู่ที่ดี 
ภำยในปี 2573 

อัตรำกำรตำยจำก
โรคหัวใจและหลอด
เลือด โรคมะเร็ง 
โรคเบำหวำนและ
โรคระบบทำงเดิน
หำยใจเรื้อรัง ใน
ประชำกรไทยอำยุ 
30 - 70 ปี ลดลง 
1/3 ภำยในปี 2573 
จำกข้อมูลพื้นฐำนปี 
2553 

อัตรำกำรตำยเป็น
โรคหัวใจและหลอด
เลือด โรคมะเร็ง 
โรคเบำหวำนและโรค
ระบบทำงเดินหำยใจ
เรื้อรัง ในประชำกรอำยุ 
30 - 70 ปี ในพื้นที่
โครงกำร 

ร้อยละของ
ประชำกรใน
พื้นที่โครงกำร 

SDG 3.4 ตัวชี้วัดระดับชำติ ดูร้อยละของประชำกรอำยุ 30-70 ปีที่ตำยจำก
โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง โรคเบำหวำนและโรคระบบ
ทำงเดินหำยใจเรื้อรังในช่วงปีประเมิน เทียบกับช่วงปี พ.ศ. 2553 
สำมำรถน ำมำปรับใช้เป็นตัวชี้วัดระดับโครงกำรได้ ส ำหรับ
โครงกำรที่มุ่งลดอัตรำกำรตำยจำกโรคดังกล่ำว 

(SDG) บรรลุกำรมีหลักประกันสุขภำพ
ถ้วนหน้ำ รวมถึงกำรป้องกันควำมเสี่ยง
ทำงกำรเงิน กำรเข้ำถึงกำรบริกำร
สำธำรณสุขจ ำเป็นท่ีมีคุณภำพ และ

ควำมทั่วถึงของกำร
ติดตำมกำรรักษำ 
(เช่น กำรฉีดวัคซีน
แบบเต็มรูปแบบใน

ควำมทั่วถึงของกำร
ติดตำมกำรรักษำ (ท่ี
เชื่อมโยงกับกิจกรรม
หลักของโครงกำร เช่น 

ร้อยละของ
ประชำกรใน
พื้นที่โครงกำร 

SDG 3.8 จ ำนวนประชำกรท่ีมีสิทธิประกันสุขภำพและได้รับวัคซีนตำมเกณฑ์ 
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ประเด็น / เป้าประสงค์ทางสังคม ตัวชี วัดหลัก หน่วย ท่ีมา ค าอธิบายและตัวชี วัดอื่นที่เกี่ยวข้อง 
ระดับชาติ ระดับโครงการ 

เข้ำถึงยำและวัคซีนจ ำเป็นที่ปลอดภัย มี
ประสิทธิภำพ มีคุณภำพ และมีรำคำที่
สำมำรถซื้อหำได้ 

เด็ก, กำรรักษำด้วย
ยำต้ำนไวรัส กำร
รักษำวัณโรค กำร
รักษำควำมดันโลหิต
สูง, กำรดูแลกำร
คลอดโดยผู้ช่ำนำญ) 

กำรฉีดวัคซีนแบบเต็ม
รูปแบบในเด็ก, กำร
รักษำด้วยยำต้ำนไวรัส 
กำรรักษำวัณโรค กำร
รักษำควำมดันโลหิตสูง, 
กำรดูแลกำรคลอดโดย
ผู้ช่ำนำญ) ในพื้นที่
โครงกำร 

(SDG) สนบัสนุนกำรวิจัยและกำรพัฒนำ
วัคซีนและยำส ำหรับโรคที่ส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อประเทศก ำลังพัฒนำ ให้มีกำร
เข้ำถึงยำและวัคซีนจ่ำเป็นในรำคำที่
สำมำรถซื้อหำได้ ตำมปฏิญญำโดฮำว่ำ
ด้วยสิทธิในทรัพย์สินทำงปัญญำเกี่ยวกับ
กำรค้ำและกำรสำธำรณสุข ซ่ึงเน้นสิทธิ
ส ำหรับประเทศก ำลังพัฒนำที่จะใช้
บทบัญญัติผ่อนปรนอย่ำงเต็มที่เพื่อ
ปกป้องสุขภำพของประชำกร 

สัดส่วนของ
ประชำกรที่เข้ำถึง
ยำ และวัคซีน ใน
รำคำที่สำมำรถหำ
ซื้อได้ท่ีตั้งอยู่บน
หลักควำมยั่งยืน 

สัดส่วนของประชำกรที่
เข้ำถึงยำ และวัคซีน ใน
รำคำที่สำมำรถหำซื้อได้
ที่ตั้งอยู่บนหลักควำม
ยั่งยืน ในพื้นที่โครงกำร 

ร้อยละของ
ประชำกรใน
พื้นที่โครงกำร 

SDG 3.b จ ำนวนประชำกรท่ีเข้ำถึงยำและวัคซีนในรำคำที่สำมำรถเข้ำถึงได้  
ดัชนีเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกัน เช่น ควำมมั่นคงด้ำนวัคซีน (Vaccine 
Security Index) ของประเทศ 

(SDG) เพิ่มกำรใช้จ่ำยเกี่ยวกับสุขภำพ 
และกำรสรรหำ กำรพัฒนำ และกำร
รักษำก ำลังคนด้ำนสุขภำพในประเทศ
ก ำลังพัฒนำ 

ควำมหนำแน่นและ
กำรกระจำยตัวของ
บุคลำกรด้ำน
สุขภำพ 

สัดส่วนบุคลำกรด้ำน
สุขภำพในพื้นที่โครงกำร 

คนต่อ
ประชำกรพัน

คน 

SDG 3.c จ ำนวนของแพทย์และบุคคลำกรที่ท ำงำนด้ำนสุขภำพต่อจ ำนวน
ประชำกร 1,000 คน 



 

 

ตำรำง 22 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ทำงสังคมที่เหมำะสม ด้ำนกำรท่องเที่ยวและวัฒนธรรม 

หมายเหต:ุ SDG = เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals) 
   IRIS = IRIS Metrics โดย Global Impact for Investing Network (GIIN) 
  ETIS = European Tourism Indicators System โดยคณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) 

GSTC = หลักเกณฑ์ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนโลก (Global Sustainable Tourism Council: GSTC)   
  ตัวหนา = ตัวชี้วัดที่ผู้ประกอบการทางสังคมน่าจะต้องอาศัยความช่วยเหลือทางเทคนิค 
 

ประเด็น / เป้าประสงค์ทางสังคม ตัวชี วัดหลัก หน่วย ท่ีมา ค าอธิบายและตัวชี วัดอื่นที่เกี่ยวข้อง 
ระดับชาติ ระดับโครงการ 

(SDG) ออกแบบและใช้นโยบำยที่
ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวท่ียั่งยืน เพื่อ 
สร้ำงงำน และส่งเสริมวัฒนธรรมและ
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ภำยในปี พ.ศ. 2573 

อัตรำกำรเติบโต
ของผลิตภัณฑ์มวล
รวมทำงตรงจำก
กำรท่องเที่ยว 
(Tourism Direct 
GDP : TDGDP) 
 
สัดส่วนของงำนใน
อุตสำหกรรม
ท่องเที่ยว แยกตำม
เพศ 

อัตรำกำรเติบโตของ
รำยได้จำกกำร
ท่องเที่ยวในพื้นที่
โครงกำร 
 
 
 
สัดส่วนการจ้างงาน
ที่เกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยว เทียบกับ
การจ้างงานทั งหมด 
ในพื นที่โครงการ 
 
ร้อยละของ

ร้อยละ (อัตรำกำร
เติบโต วัดปีต่อปี) 

 
 
 
 
 

ร้อยละของจ ำนวน
งำนทั้งหมด (หรือ
คนที่มีงำนท ำ) ใน

พื้นที่โครงกำร 
 
 

ร้อยละ (ผลจำก

SDG 8.9 
 
 
 
 
 
 
SDG 8.9 
ETIS 
 
 
 
 
 

- มูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมทำงตรงทำงกำรท่องเที่ยวที่เติบโตเทียบ
กับมูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมดที่เติบโต 
- จ ำนวนงำน/กำรจ้ำงงำนในอุตสำหกรรมท่องเที่ยวเทียบกับ
จ ำนวนงำนทั้งหมด 
(หมำยเหต:ุ ตัวชี้วัดดังกล่ำวที่ UN ก ำหนด เป็นตัวชี้วัดที่วัดถึงกำร
เติบโตของภำคกำรท่องเที่ยวของด้ำนรำยได้และด้ำนกำรจ้ำงงำน 
แต่ไม่สะท้อนเรื่องกำรท่องเที่ยวยั่งยืน (Sustainable Tourism)) 
 
ตัวชี้วัด ETIS เน้นกำรส่งเสริมให้ผู้ประกอบกำรในแหล่งท่องเที่ยว
เปิดโอกำสให้เกิดกำรจ้ำงงำน กำรฝึกอบรม ควำมปลอดภัยในกำร
ท ำงำน  
 
ตัวชี้วัด GSTC เน้นกำรให้คนในชุมชนท้องถิ่นมีรำยได้จำกกำร
ท่องเที่ยวที่เป็นธรรม เท่ำเทียม ทุกเพศและวัย 
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ประเด็น / เป้าประสงค์ทางสังคม ตัวชี วัดหลัก หน่วย ท่ีมา ค าอธิบายและตัวชี วัดอื่นที่เกี่ยวข้อง 
ระดับชาติ ระดับโครงการ 

นักท่องเที่ยวที่
ตระหนักต่อเรื่อง
ความยั่งยืน และ
ความส าคัญของ
ชุมชนที่ไปเยือน 

กำรตอบแบบ
ส ำรวจ/

แบบสอบถำม) 

ETIS 

(GSTC) สนับสนุนผู้ประกอบกำรท้องถิ่น
และกำรค้ำที่เป็นธรรมในห่วงโซ่อุปทำน
ของกำรท่องเที่ยว 

 สัดส่วนรำยได้จำก
กำรท่องเที่ยวที่ตกถึง
มือผู้ประกอบกำร
ขนำดเล็ก ช่ำงฝีมือ 
แม่บ้ำน เกษตรกร
รำยย่อย และสมำชิก
ชุมชนคนอื่นๆ ใน
พื้นที่โครงกำร 

ร้อยละ (ของรำยได้
จำกกำรท่องเที่ยวที่

ชุมชนได้รับ) 

GSTC 
คณะวิจัย 

 

(ETIS, GSTC) ควำมเท่ำเทียมและกำร
เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้ำใช้บริกำรอย่ำง
ทั่วถึง 

 สัดส่วนห้องพักที่คน
พิกำรสำมำรถเข้ำถึง
กำรใช้บริกำรได้ ใน
พื้นที่โครงกำร 

ร้อยละ (ของ
ห้องพักทั้งหมด ใน

พื้นที่โครงกำร) 

ETIS ทุกคนต้องเข้ำถึงแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ 
ไม่ว่ำจะเป็นผู้พิกำรหรือผู้ที่ต้องได้รับควำมช่วยเหลือเป็นพิเศษ 
โครงสร้ำงพื้นฐำนต้องออกแบบมำให้รองรับและเข้ำถึงได้ 

(ETIS, GSTC) กำรลดผลกระทบจำกกำร
เดินทำงไปยังแหล่งท่องเที่ยว 

 ร้อยละของ
นักท่องเที่ยวที่มำยัง
จุดหมำยในโครงกำร 
ที่ใช้บริกำรขนส่ง
สำธำรณะ และ/หรือ

ร้อยละ (ของ
นักท่องเที่ยว

ทั้งหมด) 

ETIS 
GSTC 

มีระบบกำรเพิ่มกำรใช้ระบบขนส่งที่มีผลกระทบต่ ำ รวมถึงส่งเสริม 
ให้มีระบบขนส่งสำธำรณะและกำรเคลื่อนย้ำยที่ลดกำรใช้พลังงำน
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งในกำรขนส่งและกิจกรรมกำร
ท่องเที่ยว 
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ประเด็น / เป้าประสงค์ทางสังคม ตัวชี วัดหลัก หน่วย ท่ีมา ค าอธิบายและตัวชี วัดอื่นที่เกี่ยวข้อง 
ระดับชาติ ระดับโครงการ 

บริกำรขนส่งที่ใช้
พลังงำนสะอำด 

(ETIS, GSTC) กำรปกป้องและส่งเสริม
มรดกทำงวัฒนธรรม, เอกลักษณ์ท้องถิ่น 
และสิ่งที่มีคุณค่ำ 

ร้อยละของ
จุดหมำยปลำยทำง
ที่ครอบคลุมโดย
นโยบำยหรือแผน
เพื่ออนุรักษ์มรดก
ทำงวัฒนธรรม 

โครงกำรมีแผน
อนุรักษ์มรดกทำง
วัฒนธรรม และมรดก
ได้รับกำรอนุรักษ์ตำม
แผน 

มรดกทำง
วัฒนธรรมได้รับ

กำรอนุรักษ์ 
(อธิบำย) 

ETIS แผนของโครงกำรควรระบุวิธีกำรจัดกำรเพื่อพิทักษ์มรดกทำง
วัฒนธรรม รวมถึงกำรสร้ำงสภำพทิวทัศน์ที่ดีให้แก่แหล่งมรดก 
ชนบท และเขตเมือง 

(GSTC) กำรรับฟังควำมคิดเห็นของ
ชุมชนท้องถิ่น 

 ควำมถี่ในกำรรับฟัง
ข้อเสนอแนะ แรง
บันดำลใจ ข้อห่วงใย
และควำมพึงพอใจ
ของคนในท้องถิ่น 

ครั้งต่อปี GSTC มีกำรรับฟังข้อเสนอแนะ แรงบันดำลใจ ข้อห่วงใยและควำมพึง
พอใจของคนในท้องถิ่น มีกำรประเมินผล จดบันทึก และเผยแพร่
รำยงำนย้อนกลับสำธำรณชนอย่ำงสม่ ำเสมอ 

(GSTC) กำรจัดกำรขยะจำกกำร
ท่องเที่ยว 

 ปริมำณขยะ ณ 
จุดหมำยปลำยทำงใน
โครงกำร 

ตันต่อนักท่องเที่ยว
ต่อปี 

ETIS 
GSTC 

มีระบบกำรเก็บขยะ มีแผนกำรจัดกำรขยะ กำรส่งเสริมกำรคัดแยก
ขยะ กำรน ำกลับมำใช้ใหม่ กำรรีไซเคิลขยะ และกำรก ำจัดอย่ำง
ปลอดภัยและยั่งยืน 

(GSTC) กำรเข้ำถึงทรัพยำกรของคนใน
ท้องถิ่น 

 โครงกำรมีแผนกำร
ปกป้อง
ทรัพยำกรธรรมชำติ 
และทรัพยำกรได้รับ
กำรปกป้องตำมแผน 

ทรัพยำกรธรรมชำติ
ทีไ่ด้รับกำรอนุรักษ์ 

(อธิบำย) 

GSTC แหล่งท่องเที่ยวมีกำรประเมินและปกป้องทรัพยำกรธรรมชำติ และ
หำกมีควำมเสียหำยต้องมีแผนฟื้นฟูกำรเข้ำถึงทรัพยำกร 
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ตำรำง 25 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ทำงสังคมที่เหมำะสม ด้ำนกำรจัดกำรภัยพิบัติ 

หมายเหต:ุ SDG = เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals) 
   IRIS = IRIS Metrics โดย Global Impact for Investing Network (GIIN) 
  แผนภัยพิบัติ = แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ซ่ึงสอดคล้องกับกรอบการด าเนินงานเซนได (Sendai) ในระดับสากล 
  ตัวหนา = ตัวชี้วัดที่ผู้ประกอบการทางสังคมน่าจะต้องอาศัยความช่วยเหลือทางเทคนิค 
 

ประเด็น / เป้าประสงค์ทางสังคม ตัวชี วัดหลัก หน่วย ท่ีมา ค าอธิบายและตัวชี วัดอื่นที่เกี่ยวข้อง 
ระดับชาติ ระดับโครงการ 

(SDG) ลดจ ำนวนกำรตำยและจ ำนวนคน
ที่ได้รับผลกระทบและลดกำรสูญเสีย
โดยตรงทำงเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภำยในประเทศของ
โลกที่เกิดจำกภัยพิบัติ ซ่ึงรวมถึงภัยพิบัติ
ที่เกี่ยวกับน้ ำ โดยมุ่งเป้ำปกป้องคนจน
และคนที่อยู่ในสถำนกำรณ์ที่เปรำะบำง 
ภำยในปีพ.ศ. 2573 

จ ำนวนประชำกรท่ี
เสียชีวิต สูญหำย 
ได้รับบำดเจ็บ ต้อง
โยกย้ำยหรือหำที่
อยู่ใหม่จำกผลของ
ภัยพิบัติต่อ
ประชำกร 
100,000 คน 

จ ำนวนประชำกรท่ี
เสียชีวิต สูญหำย 
ได้รับบำดเจ็บ ต้อง
โยกย้ำยหรือหำที่อยู่
ใหม่จำกผลของภัย
พิบัติ (ขึ้นอยู่กับ
กิจกรรมหลักของ
โครงกำร) ในพื้นที่
โครงกำร 

คน SDG 1.5 
SDG 11.5 

ตัวชี้วัดระดับชำติ ใช้จ ำนวนผู้ที่เสียชีวิต สูญหำย ได้รับบำดเจ็บ และ
ได้รับผลกระทบจำกภัยพิบัติต่อประชำกรจ ำนวน 100,000 คน  
ตัวชี้วัดระดับโครงกำร ปรับใช้เพียง “จ ำนวนคน” ก็เพียงพอ 

กำรสูญเสียทำง
เศรษฐกิจอัน
เนื่องมำจำกภัย
พิบัติโดยตรง ต่อ 
GDP 

มูลค่ำควำมสูญเสีย
ทำงเศรษฐกิจอัน
เนื่องมำจำกภัยพิบัติ
โดยตรง ในพื้นที่
โครงกำร 

บำท SDG 11.5 ตัวชี้วัดระดับชำติ ใช้มูลค่ำควำมเสียหำยต่อชีวิตและทรัพย์ทำงกำยภำพ
ที่อยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจำกภัยพิบัติเทียบกับ GDP 
 
ตัวชี้วัดระดับโครงกำร ใช้เพียง “มูลค่ำควำมเสียหำย” ก็เพียงพอ 
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ประเด็น / เป้าประสงค์ทางสังคม ตัวชี วัดหลัก หน่วย ท่ีมา ค าอธิบายและตัวชี วัดอื่นที่เกี่ยวข้อง 
ระดับชาติ ระดับโครงการ 

(SDG) ภำยในปีพ.ศ. 2573 สร้ำงภูมิ
ต้ำนทำน และลดกำรเปิดรับและควำม
เปรำะบำงต่อเหตุรุนแรงที่เกี่ยวข้องกับ
ภูมิอำกำศ และภัยพิบัติทำงเศรษฐกิจ
สังคมและสิ่งแวดล้อมให้กับผู้ที่ยำกจน
และอยู่ในสถำนกำรณ์เปรำะบำง 

ปรับปรุงโครงสรำ้ง
อำคำร สิ่งก่อสร้ำง
เพื่อลดควำม
เสียหำยจำกภัย
พิบัติในพื้นที่เสี่ยง
ภัย 

จ ำนวนหรือเนื้อที่
อำคำรและ
สิ่งก่อสร้ำงที่ได้รับ
กำรปรับปรุง เพ่ือลด
ควำมเสียหำยจำกภัย
พิบัติในพื้นที่เสี่ยงภัย 
ในพื้นที่โครงกำร 

แห่ง หรือ ตำรำง
เมตร 

แผนภัยพิบัติ - ปรับปรุงโครงสร้ำงอำคำร สิ่งก่อสร้ำงเพื่อลดควำมเสียหำยจำกภัย
พิบัติในพื้นที่เสี่ยงภัย รวมถึงกำรปรับปรุงสภำพแวดล้อม เพื่อลดทอน
ควำมเสี่ยงของพื้นที่ เช่น กำรลอกท่อ กำรปรับสภำพพื้นที่ 
- กิจกรรมทำงโครงสร้ำง เช่น กำรผลักดันกำรออกกฎหมำยควบคุม
อำคำร กำรฝึกอบรมเรื่องโครงสร้ำง กำรจัดผังเมือง กำรใช้ประโยชน์ใน
ที่ดิน (โครงสร้ำงและกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน เป็นปัจจัยหลักที่ช่วยท ำให้
ภัยรุนแรงมำกขึ้นหรือลดลง หรือพื้นที่มีควำมเสี่ยงมำกขึ้นหรือลดลง) 

เตรียมควำมพร้อม
รับมือกับภัยพิบัติ 
และเพิ่มกำรเข้ำถึง
ข้อมูลควำมเสี่ยง 
ระบบกำรแจ้ง
เตือนล่วงหน้ำ 

จัดกำรเตรียมควำม
พร้อมรับมือกับภัย
พิบัติ และเพิ่มกำร
เข้ำถึงข้อมูลควำม
เสี่ยง ระบบกำรแจ้ง
เตือนล่วงหน้ำ ใน
พื้นที่โครงกำร 

แล้วแต่ลักษณะ
โครงกำร 
(อธิบำย) 

แผนภัยพิบัติ วิธีหลักๆ ในกำรเตรียมควำมพร้อม ซึ่งขึ้นอยู่กับกิจกรรมหลักของ
โครงกำร สำมำรถประยุกต์ใช้เป็นตัวชี้วัดได้ ตัวอย่ำงวิธีเหล่ำนี้ได้แก่ 
- ให้ควำมรู้เรื่องภัยพิบัติ/สำธำรณภัยของประชำกรในพื้นที่เสี่ยง  
- วำงระบบกำรพยำกรณ์และกำรแจ้งเตือนภัย 
- เพิ่มศักยภำพของระบบกำรสื่อสำร เพื่อแจ้งเตือนภัย ให้เกิดกำร
เตรียมตั ว , สื่ อสำรในสถำนกำรณ์ ภั ย  เพื่ อ ให้ ก ำรช่ วย เหลื อมี
ประสิทธิภำพ และสื่อสำรเพื่อกำรฟื้นฟ ู
- ฝึกทักษะในกำรกู้ชีพ  
- วำงแผนเตรียมรับมือกับสำธำรณภัย (เตรียมปัจจัยสี่,ทรัพยำกรและ
พลังงำน,เตรียมพื้นที่ปลอดภัย,ระบบกำรดูแลจัดกำรผู้ประสบภัยและ
เสียชีวิต) 
- ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยบนสถำนกำรณ์จ ำลอง ที่
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยเข้ำใจบทบำทและมีส่วนลงมือ - สร้ำงเครือข่ำยที่มี
ศักยภำพ ด้ำนภัยพิบัติ (สำมำรถน ำไปถ่ำยทอดและน ำไปปฏิบัติเมื่อเกิด
ภัยพิบัติ) 


