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บทน�ำ
เราตระหนักถึงบทบาทที่ส�ำคัญของรัฐสภาแห่งชาติทั้งในด้านการตรา
กฎหมายและการพิจารณางบประมาณ รวมถึงบทบาทของรัฐสภาที่มีต่อ
การดูแลรับผิดชอบการด�ำเนินการตามข้อตกของเราให้เป็นจริง ...
“พวกเราในฐานะประชาชน” ขอให้ถ้อยแถลงในคราวการเสนอธรรมนูญ
แห่งสหประชาชาติ (Charter of the United Nations) ว่า “พวกเราใน
ฐานะประชาชน” ได้แสดงความมุ่งมั่น และปวารณาตนร่วมขับเคลื่อน
ปฏิบัติการไปด้วยจนถึง ปี 2573 (2030) โดยในปฏิบัติการของพวกเรา
ต้องได้รับความร่วมมือจากรัฐบาล ตลอดจนรัฐสภา หน่วยต่าง ๆ ของ
สหประชาชาติ และองค์กรระหว่างประเทศอื่นๆ หน่วยงานรัฐในท้องถิ่น
ชนเผ่าพื้นเมือง ภาคประชาสังคม ธุรกิจและภาคเอกชน ประชาคมวิชาการ
และวิทยาศาสตร์ - รวมถึงประชาชนทุกคน
วาระปี 2573 ส�ำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน
ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน 2558 นครนิวยอร์ก
วาระปี 2573 ส�ำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนแสดงความมุ่งมั่นในเวทีระดับโลกในการ
ขจัดความยากจน รวมถึงการท�ำให้ความอย่างยั่งยืนนี้ ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วโลก
ซึ่งวาระดังกล่าวได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการในการประชุมสุดยอดผู้น�ำที่
จัดขึ้นโดยองค์การสหประชาชาติ เมื่อเดือนกันยายน 2558 ซึ่งก�ำหนดหลักการ
ส�ำคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืนไว้ 17 ประการ รวมทั้งอีก 169 เป้าหมาย
ส�ำคัญที่ต้องด�ำเนินการภายใต้วาระที่มุ่งหวังผลส�ำเร็จสูงสุดนี้ด้วย
เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน คือ ต้องการยกระดับให้เป็นวาระแห่งชาติ
เพื่อประโยชน์ของมวลมนุษยชาติ เป็นการด�ำเนินการตามความพยายามที่
ผ่านมา การก�ำหนดวาระลดความยากจนซึ่งเรียกว่า “เป้าหมายของการ
พัฒนาแห่งสหัสวรรษ” ซึ่งปรารถนาให้มนุษย์ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน และ
เกิดความเสมอภาคในทางเพศ รวมถึงสิทธิที่เท่าเทียมกันของสตรีและเด็ก
ทั้งนี้ครอบคลุม 3 เสาหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อมด้วย ทั้งนี้ แม้ว่าเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนจะ
ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายก็ตาม แต่รัฐบาลต่าง ๆ ถือเป็นค�ำมั่นในการน�ำไป
3

ปฏิบัติอย่างสุดความสามารถ เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดล�ำดับความส�ำคัญ
ของแต่ละประเทศ
วาระปี 2573 และเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นผลมาจากการร่วม
ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการเจรจาเป็นเวลายาวนานหลายปี
โดยสหภาพรัฐสภา (IPU) ส�ำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ
(UNDP) รัฐสภาแห่งชาติและสมาชิกรัฐสภาหลายร้อยคนมีบทบาทและ
แสดงการสนับสนุนอย่างแข็งขันมาโดยตลอดเพื่อให้การด�ำเนินการสามารถ
บรรลุเป้าหมายอย่างเท่าเทียมกัน และมีความเป็นประชาธิปไตย
จุดประสงค์ของชุดเครื่องมือประเมินตนเองนี้ เพื่อช่วยสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของรัฐสภาและเหล่าสมาชิก ดังนี้
• การประเมินความพร้อมในการมีส่วนร่วมกับเป้าหมายของการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
• การก�ำหนดกลยุทธ์ กลไก และความร่วมมือเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุน
การด�ำเนินการตามเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
การออกแบบชุดเครื่องมือนี้เป็นไปเพื่อให้สมาชิกรัฐสภาน�ำไปเป็นแนวทาง
ปฏิบัติและนับว่าเป็นโอกาสที่ดีในการได้ฝึกฝนเรียนรู้ ซึ่งจะท�ำให้สมาชิก
รัฐสภาสามารถจัดตั้งระเบียบวาระใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยัง
สามารถน�ำหลักการต่าง ๆ ไปสู่กระบวนการทางกฎหมายต่อไป ชุดเครื่อง
มือนี้ไม่มีผู้ใดมีสิทธิ์เป็นเจ้าของตามกฎหมาย แต่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้กับ
รัฐสภาทุกแห่ง ไม่ว่าระบบการเมืองและขั้นตอนการพัฒนาของรัฐสภานั้นๆ
จะเป็นอย่างไรก็ตาม การประเมินตนเองเป็นวิธีการที่รัฐสภาสามารถใช้เพื่อ
เริ่มต้นกระบวนการในการบริหารจัดการภายในของตนเอง และรวมถึง
เป็นการประเมินความพร้อมส�ำหรับการมีส่วนร่วมในเป้าหมายของการ
พัฒนาที่ยั่งยืน โดยสรุปการประเมินตนเองของรัฐสภาควรต้องพิจารณาถึง
การจัดล�ำดับความส�ำคัญในการปฏิรูปและแก้ไขกฎระเบียบเพื่อให้ตอบสนอง
ต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จุดสูงสุดของเป้าหมาย คือ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า
รัฐสภามีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติภารกิจให้บรรลุผลตามเป้า
หมายในวาระปี 2573
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เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนคืออะไร
เรามีความยินดีกับวาระใหม่ปี 2573 ส�ำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งได้เกิดขึ้น
พร้อมกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ประการ การขจัดความยากจน
เป็นเป้าหมายหลักในวาระใหม่นี้ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เราขอชื่นชมความพยายามในการขับ
เคลื่อนวาระนี้ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง รวมถึง
การดูแลผู้ด้อยโอกาสซึ่งเปราะบางที่สุด แน่นอนว่า การจะประสบความ
ส�ำเร็จได้ การพัฒนาที่ยั่งยืนจ�ำเป็นต้องให้มนุษย์เป็นศูนย์กลางของการ
ตัดสินใจ ก�ำหนดเป้าหมายและต้องท�ำให้บรรลุผลส�ำเร็จ เพื่อความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้น ทั้งนี้ จ�ำเป็นต้องค�ำนึงถึงข้อจ�ำกัดทางด้านสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นกัน
ประชาชนควรเป็นเจ้าของและต้องมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ ประชาชนคือ
บุคคลผู้มีสิทธิและควรต้องแสดงความรับผิดชอบต่อผู้อื่นรวมถึงสิ่งแวดล้อม
อีกด้วย เราทุกคนต้องอุทิศสรรพก�ำลัง เราพึงร่วมลงทุนในสิ่งต่าง ๆ
เหล่านั้น โดยถือเป็นทรัพยากรที่ส�ำคัญที่สุดของพวกเรา
บทบาทของความเป็นประชาธิปไตยเพื่อสันติภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืน
การสร้างโลกในแบบที่ประชาชนต้องการเป็นค�ำแถลงการณ์ในการ
ประชุมโลกครั้งที่ 4 ของประธานรัฐสภา วันที่ 2 กันยายน 2558
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ประการกับเป้าย่อย 169 เป้า ของ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ออกแบบมาเพื่อสรุปสามเสาหลักของการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม
พวกเขามีโครงสร้างนโยบาย ที่ครอบคลุมซึ่งสามารถน�ำไปใช้กับประเทศ
ที่พัฒนาแล้วและประเทศที่ก�ำลังพัฒนา เป้าหมายมีตั้งแต่การขจัดความ
ยากจนโดยสิ้นเชิง ไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการ
สร้างความเท่าเทียมทางเพศไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริโภค
และการผลิต (ดูภาพกราฟฟิก) ทั้งนี้ มีการออกแบบและก�ำหนดตัวชี้วัด
ระดับโลก เพื่อน�ำมาใช้ในการติดตามความคืบหน้าการด�ำเนินการตาม
เป้าหมายต่าง ๆ
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A new framework for action

วาระปี 2573 ก�ำหนดให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางของกระบวนการพัฒนา
SDGs identify sectoral priorities and set ambitious
พร้อNot
มเรียonly
กร้อdo
งให้the
รัฐบาล
รัฐสภา และผู้มีส่วนร่วมอื่น ๆ ออกแบบกฎหมาย
new targets; they also break new ground. It is the first time that
และโครงการต่
าง ๆ ให้
สอดคล้has
องกัrecognized
บความต้องการของประชาชน
ท�ำลาย
an international
compact
the centrality of effective,
inclusive and accountable institutions in the development process.
การแยกส่
วนนโยบาย ยกระดับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
Goal 16, also known as the governance goal, reflects IPU’s and UNDP’s
และต้long-held
องไม่ทิ้งใครไว้
ข้างหลั
ง
view that
democratic
governance is not only an end in itself,
but also a means to sustainable development, peace and justice.
As important legislative, oversight and representative institutions,
parliaments have a direct interest in this goal (see box, page 7).

โครงสร้างการท�ำงานรูปแบบใหม่

Goal 10 is another important SDG breakthrough. It recognizes that
growing inequalities are a threat to the economy and social fabric,
and so aims to reduce inequality within and among countries.
Goal 5 (achieve gender equality and empower all women and girls)
complements the SDGs’ vision of a discrimination-free society. It
emphasises empowerment and a life without violence. Goal 5 in
particular coincides with one of the IPU’s and UNDP’s core priorities.

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนมิได้ให้ความส�ำคัญเพียงส่วนใดส่วนหนึ่ง
โดยเฉพาะในการก�ำหนดเป้าหมายใหม่ที่มีความทะเยอทะยานเท่านั้น
แต่ยังเป็นการแก้ปัญหาที่สาเหตุด้วยเช่นกัน นับเป็นครั้งแรกที่ข้อตกลง
ในระดับนานาชาติได้ยอมรับถึงความเป็นศูนย์กลางที่มีประสิทธิภาพ
ครอบคลุ
มและเป็นสถาบันที่ต้องรับผิดชอบในกระบวนการพัฒนา เป้า
Development of our societies and economies hinges on the
หมายที
่ 16 หรือทีby่เรีwomen
ยกว่า เป้and
าหมายการปกครองที
่ IPNofและ
UNPD
enjoyment,
men, girls and boys,
full and
equal
rights, responsibilities and opportunities. We must rededicate
แสดงให้
เห็นมาอย่างยาวนานว่า การปกครองในแบบประชาธิปไตยไม่ได้
ourselves to the full realization of gender equality and the
เป็นเพี
ยงจุดจบในตัวofมันwomen
เองแต่หand
มายความรวมถึ
งการพัฒนาที่ยั่งยืน
empowerment
girls by 2030.
สันติภาพและความยุติธรรมด้วย ในฐานะที่รัฐสภาเป็นสถาบันนิติบัญญัติ
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Placing democracy at the service of peace and sustainable development: Building the world the people want. Declaration of the
Fourth World Conference of Speakers of Parliament, 2 September 2015.

ที่เกี่ยวข้องกับการออกกฎหมายและเป็นตัวแทนของประชาชน รัฐสภาจึง
ต้องมีส่วนร่วมในการก�ำกับดูแลเพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายนี้
เป้าหมายที่ 10 ก็เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายที่ส�ำคัญในการพัฒนาที่ยั่งยืนโดย
ตระหนักดีว่าความเหลื่อมล�้ำที่เพิ่มมากขึ้นถือเป็นภัยคุกคามต่อโครงสร้าง
ระบบเศรษฐกิจและสังคมและมีความมุ่งหวังที่จะให้ประเทศต่างๆ ด�ำเนินการ
เพื่อลดความเหลื่อมล�้ำ เป้าหมายที่ 5 (ความเท่าเทียมทางเพศและสิทธิของ
สตรีและเด็ก) เป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งของการพัฒนาที่ยั่งยืนที่คาดหวัง
สังคมที่ปราศจากการเลือกปฏิบัติโดยมุ่งเน้นไปที่การด�ำรงชีวิตที่ปราศจาก
ความรุนแรง โดยเฉพาะในเป้าหมายที่ 5 ที่ซึ่ง IPN และ UNDP ต่างเห็น
พ้องต้องกันว่าเป็นส่วนที่ต้องให้ส�ำคัญในล�ำดับแรก
การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจเพื่อให้ทุกคนได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
คือการที่ผู้หญิงและผู้ชาย เด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายมีสิทธิที่เท่าเทียมกันได้
รับโอกาสอย่างเสมอภาคและมีความรับผิดชอบร่วมกัน เราต้องทุ่มเท
สรรพก�ำลังร่วมกันผลักดันเพื่อให้ผู้หญิงและเด็กผู้หญิงได้รับสิทธิใน
ทางเพศที่เท่าเทียมกันในปี 25731
วาระปี 2573 สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางความคิดของการ
พัฒนาจากการตอบสนองความจ�ำเป็นพื้นฐานยกระดับสู่การส่งเสริม
สิทธิมนุษยชน ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิในการพัฒนา ปี 2529 (The 1986
Declaration on the Right to Development) ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า
สิทธิที่จะได้รับการพัฒนาเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานโดยก�ำหนดให้มนุษย์เป็น
ศูนย์กลางของกระบวนการพัฒนา ก�ำหนดให้รัฐในฐานะหน่วยหลักผู้มีหน้า
ที่ (duty-holder) ต้องด�ำเนินการเพื่อสร้างการยอมรับในด้านสิทธิมนุษยชน
โดยรวม โดยปฏิญญาว่าด้วยสิทธิในการพัฒนาก�ำหนดสิทธิของประชาชน
ในการพัฒนา ว่า “เป็นสิทธิอันชอบธรรมของมนุษย์ทุกคนที่ไม่อาจเพิก
ถอนได้ และประชาชนทุกคนมีสิทธิที่จะมีส่วนร่วม สร้างสรรค์ และได้รับ
1

การธ�ำรงประชาธิปไตยไว้ในบริการสันติภาพ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน : การสร้างโลกตาม
ที่ประชาชนต้องการ. ปฏิญญาของการประชุมระดับโลกครั้งที่ 4 ของโฆษกรัฐสภา,
วันที่ 2 กันยายน 2558
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เป้าหมายที่ 16: สันติภาพ สถานบันที่มีความเข้มแข็งและเที่ยงธรรม – ภาพรวม
การศึกษาเรียนรู้จากเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน
โดยเฉพาะเป้าหมายที่ส่งเสริมให้สังคมเกิดความสงบสุขเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน การสร้างระบบ
กระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและสามารถตรวจสอบได้รวมถึงการท�ำให้ทุก
สถาบันเป็นมาตรฐานเดียวกัน
เป้าหมาย 2 ด้านที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของรัฐสภาได้แก่
• เป้าหมายที่ 16.6 การเป็นสถาบันที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ ในทุกระดับ
• เป้าหมายที่ 16.7 การตอบสนอง ความครอบคลุม การเป็นตัวแทนและมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจก�ำหนดมาตรฐานให้อยู่ในระดับเดียวกัน
หลักการส�ำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เช่น หลักนิติธรรม ความยุติธรรม
การมีเสรีภาพในการรับข้อมูลข่าวสาร
รัฐสภาจ�ำเป็นต้องมีส่วนร่วมในการด�ำเนินการ รวมถึงการก�ำกับดูแลกรอบเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนทั้งหมด แต่ยังคงต้องให้ความใส่ใจเป็นพิเศษในการพัฒนาสถาบันตนเองตามเป้า
หมายที่ 16.6 และเป้าหมายที่ 16.7 ตัวอย่างเช่น รัฐสภาสามารถท�ำงานร่วมกับหน่วยงานสถิติ
แห่งชาติเพื่อเป็นตัวชี้วัดจัดล�ำดับความส�ำคัญของการพัฒนาตนเองในการสนับสนุนเป้าหมายที่
16.6 และเป้าหมายที่ 16.7

ประโยชน์จากการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมือง
ซึ่งเป็นสิทธิและเสรีภาพของมนุษย์ทุกคนที่สามารถกระท�ำได้”2
การแปลงความหมายกรอบการท�ำงานในระดับโลกให้เป็นวาระแห่งชาติ
ได้นั้น ต้องอาศัยความพยายามร่วมกัน สังคมทุกภาคส่วนต้องมีส่วนร่วม
กัน โดยเริ่มต้นจากประชาชนเอง ปัจจัยส�ำคัญของวาระปี 2573 คือ การที่
ประชาชนของทุกรัฐต้องมีส่วนร่วมเริ่มตั้งแต่การออกแบบนโยบายจนถึง
การติดตามผลการด�ำเนินงาน รัฐสภาระดับชาติและระดับภูมิภาคต้อง
ร่วมกันส่งเสริมกระบวนการท�ำงานนี้
2
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ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิในการพัฒนา (Declaration on the Right to Development) :
www.un.org/documents/ga/res/41/a41r128.htm

องค์ประกอบของวาระปี 2573
วาระปี 2573 เป็นการก�ำหนดวิสัยทัศน์ในระดับโลกส�ำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน นอกจากนี้
ยังเสริมด้วยข้อตกลงระหว่างประเทศเพิ่มเติมอีก 3 ฉบับ เกี่ยวกับการจัดหาเงินทุนส�ำหรับ
การพัฒนา การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและลดการเสี่ยงภัยพิบัติ เรียนรู้ร่วมกัน ก�ำหนด
กรอบการท�ำงานให้ครอบคลุมแล้วขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนไปข้างหน้าพร้อมกัน

• วาระปฏิบัติแอดดิสอะบาบา (Addis Ababa Action Agenda)3 เอกสารผลลัพธ์
การประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 3 ว่าด้วยการจัดหาเงินทุนเพื่อการพัฒนา (กรกฎาคม
2558) เป็นการก�ำหนดกรอบการท�ำงานระดับโลกเพื่อระดมทรัพยากรที่คาดว่าจะมี
มูลค่าล้านล้านดอลลาร์ ซึ่งจะน�ำมาใช้เป็นเงินทุนในการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่น�ำไปสู่การ
พัฒนาความร่วมมือกันในด้านการจัดเก็บภาษีระหว่างประเทศ การค้า รวมถึงการ
ปฏิรูปสถาบันและกฎระเบียบต่าง ๆ วาระนี้เชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ที่ 17 (การเสริมสร้างความเข้มแข็งวิธีการด�ำเนินงาน)

• ข้อตกลงปารีสว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Paris Agreement
on Climate Change)4 รัฐบาลต่าง ๆ ลงมติรับข้อตกลงดังกล่าวในเดือนธันวาคม
2558 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อควบคุมอุณหภูมิของโลกที่เพิ่มขึ้นให้อยู่ในระดับค่าเฉลี่ยไม่
เกิน 2 องศาเซลเซียส เมื่อเปรียบเทียบกับยุคก่อนอุตสาหกรรม การเพิ่มขึ้นมากไปอาจ
น�ำไปสู่ความหายนะอย่างใหญ่หลวง และมีผลต่อการพัฒนาของมนุษย์ ข้อตกลง
ดังกล่าวก�ำหนดให้ทุกประเทศด�ำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่ประจักษ์ในการ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเกิดสภาวะโลกร้อน
นอกจากนี้ยังขยายไปถึงเป้าหมายที่ 13 ในการพัฒนาที่ยั่งยืนอีกด้วย (การต่อสู้
กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ)
• กรอบการท�ำงานเซนไดเรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (Sendai
Framework on Disaster Risk Reduction)5 บรรดาผู้น�ำได้ลงนามรับรอง
ข้อตกลงฉบับนี้เมื่อเดือนมีนาคม 2558 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือกันในระดับ
ภูมิภาคและระดับประเทศ ในการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ เป็นที่ตระหนักดีว่า

3
4
5

https://sustainabledevelopment.un.org/frameworks/addisababaactionagenda
https://sustainabledevelopment.un.org/frameworks/parisagreement
https://sustainabledevelopment.un.org/frameworks/sendaiframework
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ภัยพิบัติเป็นอุปสรรคต่อการท�ำงานของการพัฒนาจึงจ�ำเป็นต้องท�ำให้ความเสี่ยง
ลดน้อยลงรวมไปถึงการฟื้นฟูซึ่งต้องปฏิบัติตามหลักการคือต้องดีกว่าเดิม กรอบการ
ท�ำงานนี้ได้รับการยอมรับ โดยเฉพาะบทบาทสมาชิกรัฐสภาในการสร้างความเชื่อมั่น
ในภาระความรับผิดชอบและการก�ำกับดูแล6

การปรับใช้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนภายในท้องถิ่น
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นการออกแบบในลักษณะที่ครอบคลุมใน
วงกว้าง มีจุดมุ่งหมายในการช่วยเหลือและการประสานความร่วมมือใน
นโยบายระดับชาติ (รวมถึงการหาทางออกร่วมกัน ) เพื่อน�ำไปสู่การมีวิสัย
ทัศน์ร่วมกันเพื่อมวลมนุษยชาติ ดังนั้น แต่ละรัฐจึงต้องระบุล�ำดับ
ความส�ำคัญภายในรัฐของตน โดยเฉพาะในส่วนที่เป็นเป้าหมายส�ำคัญ
ต่าง ๆ เพื่อก�ำหนดแนวทางให้เกิดผลส�ำเร็จในระดับชาติ
ทั้งนี้ เพื่อปรับใช้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนภายในท้องถิ่น แต่ละประเทศ
ควรบุกเบิกหรือริเริ่มแผนพัฒนาภายในประเทศ โดยก�ำหนดเป้าหมาย และ
เป้าเฉพาะของประเทศที่เชื่อมโยงความส�ำเร็จจากตัวชี้วัดความก้าวหน้าใน
ระดับท้องถิ่น เพื่อเป็นการรวบรวมบันทึกจากพื้นที่ โดยประชาชนควรมี
ส่วนร่วมอย่างใกล้ชิดในกระบวนการนี้ รัฐสภามีบทบาทส�ำคัญในเรื่องนี้
เพื่อดูแลให้มั่นใจว่าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของชาติจะสะท้อนถึงความ
ต้องการเฉพาะท้องถิ่นรวมถึงสถานการณ์เฉพาะกลุ่ม
นโยบายในการด�ำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนควรพิจารณาใน
หลาย ๆ ด้านประกอบกัน โดยพิจารณาความจ�ำเป็นในการพัฒนามนุษย์
ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมหรือสิ่งแวดล้อม ตัวอย่างเช่น นโยบาย
6
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อ้างแล้ว, 27(e): “[เพื่อ]…ส่งเสริมการตรวจสอบของประชาชนทั่วไป และส่งเสริมการหารือ พูดคุยเชิงโครงสร้าง
นโยบาย รวมถึงการด�ำเนินการใด ๆ โดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และเจ้าหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ในส่วนที่เกี่ยวกับ
รายงานความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการระดับชาติ และระดับท้องถิ่น ส�ำหรับการลดความเสี่ยงภัยพิบัติ”27(i):
“ด�ำเนินการหนุนเสริมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อสนับสนุนการด�ำเนินการลดความเสี่ยงต่อภัยพิบัติ โดยการพัฒนา
หรือแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการก�ำหนดการจัดสรรงบประมาณต่าง ๆ”; 48(h): “ด�ำเนินการสนับสนุนและ
ส่งเสริมอย่างต่อเนื่องในการลดความเสี่ยง และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กรอบปฏิบัติงานแห่งชาติด้านกฎหมาย”

เพื่อต่อสู้กับความยากจน (เป้าหมายที่ 1 ของการพัฒนาที่ยั่งยืน) ที่ไม่เพียง
แต่การลดช่องว่างของรายได้ที่เป็นปัญหาส�ำคัญ แต่ควรพิจารณาจัดท�ำ
นโยบายต่อต้านความยากจนเพื่อจัดการปัญหาในทุกมิติด้วย เช่น การขาด
หรือไม่ได้รับการศึกษา การมีปัญหาสุขภาพและความอกอยาก/หิวโหย
ดังนั้น นโยบายดังกล่าวจ�ำเป็นต้องได้รับการปรับแต่งเพื่อให้เหมาะสมกับ
กลุ่มที่เปราะบางและกลุ่มชายขอบให้มากที่สุด กลุ่มเหล่านี้อาจจัดได้ว่า
เป็นกลุ่มประเทศที่อยู่ต�่ำกว่าค่าเฉลี่ยต่าง ๆ ของประเทศตามการประเมิน
ของเครื่องมือหรือมาตรการต่าง ๆ อาทิ รายได้ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ประชาชาติ (GDP) ต่อหัว อายุขัยที่คาดหมาย ระดับการส�ำเร็จการศึกษา
รวมถึงการมีส่วนร่วมทางการเมือง เป็นต้น วิธีการท�ำงานและแนวทางที่
เป็นระบบแบบองค์รวม คือ หัวใจส�ำคัญของหลักการการไม่ทิ้งใครไว้
ข้างหลัง ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนแล้วน�ำแสนอไว้ในวาระปี 2573 ทั้งสิ้น
วาระปี 2573 ประกอบด้วย แนวทางปฏิบัติและเหตุการณ์ส�ำคัญส�ำหรับ
การตรวจสอบความก้าวหน้าอย่างสม�่ำเสมอ ความก้าวหน้าในระดับโลก
เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นการประเมินชี้วัดเกี่ยวกับข้อตกลง
ดังกล่าว7 โดยเป็นที่เข้าใจกันว่า รัฐต่าง ๆ สามารถใช้ตัวชี้วัดที่เหมาะสมใน
ท้องถิ่นเพื่อติดตามความก้าวหน้าของประเทศได้
ความส�ำคัญของข้อมูล
เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า มีการจัดท�ำกฎหมาย งบประมาณ และแผนงานต่าง ๆ ตามเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อความจ�ำเป็นหรือความช่วยเหลือมากที่สุด สมาชิก
รัฐสภาต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จ�ำแนกอย่างชัดเจนในประเด็นส�ำคัญต่าง ๆ ซึ่งโดยทั่วไป
ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติมีหน้าที่ในการจัดท�ำ รัฐสภาสามารถใช้อ�ำนาจในการพิจารณาอนุมัติ
งบประมาณ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติมีทรัพยากรเพียงพอ ส�ำหรับการ
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น สมาชิกรัฐสภายังสามารถ
สนับสนุนการด�ำเนินการของนักสถิติ ในการเก็บ รวบรวมและตรวจสอบข้อมูลเพื่อให้เกิดความ
เข้าใจด้านประชากรศาสตร์ และความต้องการ หรือความจ�ำเป็นหลัก ๆ ของกลุ่มประชากร

7

ดูเว็บไซต์ตัวชี้วัด SDGs ของคณะกรรมการสถิติ องค์การสหประชาชาติ ที่ http://unstats.un.org/sdgs/
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การมีส่วนร่วมของรัฐสภาเกี่ยวกับเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน
ในฐานะสมาชิกรัฐสภา เราพึงสนับสนุนความพยายามในการท�ำให้บรรลุ
เป้าหมายใหม่ (new goals) โดยต้องค�ำนึงถึงวิถีหรือแนวทางที่เป็น
ลักษณะเฉพาะของแต่ละประเทศด้วย หน้าที่ความรับผิดชอบของเรา คือ
การติดตามความคืบหน้าของเป้าหมายตามที่รัฐบาลได้ลงนามไว้ รวมถึง
ต้องท�ำให้มั่นใจว่า มีการด�ำเนินการลงมติพิจารณา และผ่านร่างกฎหมาย
และงบประมาณต่าง ๆ อย่างถูกต้องเหมาะสม... เราจะพยายามแสวงหาวิธี
เพื่อเอาชนะชุดความคิดที่ฝังลึกเกี่ยวกับการแบ่งแยกและไม่ประสานการ
ท�ำงานระหว่างกัน (silo mentality) ซึ่งพบทั้งในฝ่ายรัฐสภาและฝ่ายบริหาร
ระดับประเทศของเรา เพื่อสะท้อนให้เห็นลักษณะการทับซ้อน หรือเชื่อม
โยงของเป้าหมายต่าง ๆ ตามที่เป็นจริง สุดท้ายนี้ เราจะพยายามอย่างสุด
ความสามารถเพื่อที่จะบรรจุเป้าหมายในทุก ๆ รัฐสภา เท่าที่เรามีเวลา
ที่มากพอ ทั้งในการการอภิปรายและการตรวจสอบ
ปฏิญญาฮานอย (Hanoi Declaration) – เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน:
การขับเคลื่อนค�ำมั่นและวาจาให้เป็นปฏิบัติการ ในการประชุมสามัญทั่วไป
ของสหภาพรัฐสภา (IPU Assembly) ครั้งที่ 132 กรุงฮานอย วันที่ 1
เมษายน 2558
การพัฒนาที่ยั่งยืนจึงเป็นโอกาสที่ดีส�ำหรับสมาชิกรัฐสภาที่จะแสดงให้
เห็นถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชน
ซึ่งหมายถึง มนุษย์ทุกคนที่ด�ำรงชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ ยิ่งไปกว่านั้น
การพัฒนาที่ยั่งยืนมีกรอบการท�ำงานที่ครอบคลุมรอบด้าน ซึ่งรัฐสภา
สามารถน�ำมาใช้ก�ำหนดแผนยุทธศาสตร์รวมถึงการติดตามก�ำกับ
ดูแลงานในความรับผิดชอบของตนเองได้
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กระบวนการโดยรวม
ในหลายประเทศจัดตั้งคณะท�ำงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับชาติหรือ
หน่วยงานที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เพื่อประสานการท�ำงานและก�ำหนด
ทิศทางในการด�ำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน รัฐสภา
ควรมีตัวแทนระดับสูงร่วมอยู่ในองค์กรดังกล่าว เพื่อให้พวกเขามีร่วม
สนับสนุนและแสดงตัวอย่าง ซึ่งเป็นองค์ประกอบส�ำคัญในการเตรียมการ
ต่าง ๆ รัฐสภาควรเรียกร้องให้รัฐบาลด�ำเนินการจัดท�ำหรือปรับปรุง
แผนการเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นวาระแห่งชาติ (หรือแผนอื่น ๆ
ที่มีความส�ำคัญในประเด็นเดียวกัน) เพื่อให้แน่ใจว่าวาระแห่งชาติและ
แผนงานต่าง ๆ จะได้รับการพัฒนาหรือทบทวนให้เป็นส่วนหนึ่งของ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด รัฐสภาต้องมี
ส่วนร่วมในการสนับสนุนแผนงานนี้เป็นวงกว้างโดยผ่านกระบวนการปรึกษา
หารือที่เป็นสาธารณะ รัฐสภาควรน�ำแผนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
ประเทศอย่างเป็นทางการภายหลังจากที่มีการทบทวนและการอภิปราย
แล้ว โดยสรุปรัฐสภาควรร้องขอให้รัฐบาลจัดท�ำรายงานความก้าวหน้าอย่าง
สม�่ำเสมอเกี่ยวกับการด�ำเนินงานตามแผนการยุทธศาสตร์ชาติ8
การมีส่วนร่วมของสมาชิกรัฐสภาในการติดตามความคืบหน้าระดับโลก
รัฐบาลของประเทศต่าง ๆ มีสถานะที่เหมาะสมในการขับเคลื่อนการด�ำเนินการต่าง ๆ ตาม SDGs
แต่กระบวนการได้รับการสนับสนุนจากกลไกติดตามและแลกเปลี่ยนข้อมูลในประชาคมระหว่าง
ประเทศ ซึ่งหนึ่งในกลไกส�ำคัญ คือ กรอบความร่วมมือทางการเมืองในการประชุมระดับสูง
องค์การสหประชาชาติ (United Nations High Level Political Forum) ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจ�ำ
ช่วงเดือนกรกฎาคมของแต่ละปี โดยมีผู้น�ำของประเทศต่าง ๆ เข้าร่วมการประชุม เพื่อน�ำเสนอ
ความก้าวหน้า และพิจารณาทบทวนเป้าหมายและการด�ำเนินการร่วมต่าง ๆ โดยในทุก ๆ ปี

8

บทบาทของรัฐสภาในการขับเคลื่อนความคืบหน้าในการปฏิบัติ โดยการใช้กระบวนการติดตามทบทวน กล่าวไว้ใน
ย่อหน้า 79 ของวาระปี 2573 โดยระบุว่า: เรายังหนุนเสริมให้รัฐสมาชิกก�ำหนดกระบวนการติดตามทบทวนความ
ก้าวหน้าแบบภาพรวม (inclusive review) เป็นประจ�ำในระดับชาติ และภูมิภาคย่อย ๆ ลงไป ทั้งในส่วนที่ขับเคลื่อน
และน�ำโดยประเทศ ... ซึ่งรัฐสภาตลอดจนสถาบันอื่น ๆ สามารถสนับสนุนกระบวนการเหล่านี้ได้
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ประเทศต่าง ๆ จะหมุนเวียนน�ำเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานของประเทศ ตามระบบสมัครใจ
การทบทวนเน้นการท�ำงานผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด และเพื่อ
เป็นการอ�ำนวยการมีส่วนร่วมกับรัฐสภาของประเทศต่าง ๆ สหภาพรัฐสภา (IPU) จึงจัดการ
ประชุมวาระพิเศษของคณะกรรมการสหภาพรัฐสภา (IPU) ในกิจการองค์การสหประชาชาติ
ในการประชุมสมัยสามัญครั้งแรกในแต่ละปีของสหภาพรัฐสภา (IPU)

หลักการหลักของรัฐบาลในกระบวนการนิติบัญญัติ การพิจารณางบประมาณ
และการติดตามดูแลการมีส่วนร่วม และการด�ำเนินการส�ำคัญ ๆ ของภาค
ส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการด�ำเนินการตาม SDGs
• การจัดท�ำกฎหมาย และขั้นตอนนิติบัญญัติ
การวางแผน
เพื่อท�ำให้เกิดการขับเคลื่อน SDGs
ส่วนย่อย/
ระดับชาติ
กระบวนการส�ำคัญในการจัดท�ำระบบ
สนับสนุนการด�ำเนินการทั้งใน
การเอื้ออ�ำนวย
กระบวนการมีส่วน
การสร้างสิ่งแวดล้อม
แนวทางสิทธิมนุษยชน (human
ร่วม (เช่น โดย องค์กร
(งบประมาณ กฎหมาย
พัฒนาเอกชน ภาค
และนโยบาย)
rights-based) ที่มีความ
ประชาสังคม และภาค การขับเคลื่อน
วิชาการ
SDGs
ละเอียดอ่อน (gendersensitivity) และให้ความส�ำคัญ
การติดตาม
กิจกรรม/แผนงาน
กับการจัดการความยากจน
ประเมิน
(การออกแบบ และ
และการพิจารณา
การน�ำเสนอ)
(pro-poor) โดยในกระบวน
ทบทวน
การท้าย ๆ สมาชิกรัฐสภาท�ำหน้าที่
ทบทวนกฎหมายที่รัฐบาลเสนอ โดยควร
พิจารณาความสอดคล้องและเหมาะสมกับหลักการสิทธิ
มนุษยชน ตลอดจนผลกระทบที่มีต่อความส�ำเร็จทั้งต่อแผน SDG
และการด�ำเนินการตามกรอบวาระปี 2573 ที่กว้างยิ่งขึ้น
• การจัดการด้านงบประมาณ ความส�ำเร็จในการขับเคลื่อนงาน
ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) หมายถึง การน�ำให้
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ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในประเทศมาใช้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
เพื่อบรรลุผลลัพธ์ที่ดีและเป็นไปได้มากที่สุด โดยในระหว่าง
กระบวนการพิจารณาอนุมัติ รัฐสภาท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลการ
จัดการ และจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลตาม SDGs ที่ก�ำหนด
ในระดับประเทศ รวมถึงการพิจารณาว่า มีการจัดสรรงบประมาณ
เพียงพอให้กับกลุ่มประชากรที่มีความเปราะบางหรือด้อยโอกาส
และตกหล่นหรือไม่ ทั้งนี้ ในด้านการงบประมาณ รัฐสภาท�ำ
หน้าที่ดูแลนโยบายด้านเศรษฐกิจ และการจัดการในปีงบ
ประมาณ ตามที่ก�ำหนดในกระบวนการด้านงบประมาณ
สอดคล้องกับแผน SDG แห่งชาติ นอกจากนั้น รัฐสภายังมี
บทบาทส�ำคัญในการติดตามดูแลงบประมาณค่าใช้จ่าย ซึ่งจะช่วย
ให้รัฐสภาสามารถวิเคราะห์ประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณ
ของรัฐบาลในการขับเคลื่อน SDG
• การก�ำกับดูแล การติดตามผลเป็นองค์ประกอบส�ำคัญของการ
ขับเคลื่อน SDG ไปสู่การปฏิบัติ รัฐสภาต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า
การด�ำเนินการเป็นไปตามแนวทางและสามารถปรับเทียบและ
เปลี่ยนแปลงใหม่ตามหลักฐานและข้อเสนอแนะของสาธารณะ
กลไกการก�ำกับดูแลของรัฐสภา เช่น ก�ำหนดเวลาในการติดตาม
สอบถาม ค�ำถามที่เป็นลายลักษณ์อักษรต่อรัฐบาล และการ
พิจารณาหรือรับฟังข้อมูลของคณะกรรมาธิการของรัฐสภา
สามารถระบุอุปสรรคหรือการประเมินความคืบหน้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ คณะกรรมาธิการรัฐสภามีอ�ำนาจในการเรียกเจ้า
หน้าที่ของรัฐ มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของนโยบายและ
แผนงานของรัฐบาล นอกจากนั้น คณะกรรมาธิการสามารถท�ำ
กระบวนการประชาพิจารณ์ เพื่อรวบรวมความคิดเห็นของ
ประชาชน เกี่ยวกับการขับเคลื่อนการด�ำเนินการ SDG ความรู้ที่
รวบรวมสามารถป้อนกลับเข้าสู่การวางแผนของรัฐบาลและกลไก
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การส่งมอบ ผ่านคณะท�ำงาน SDG ระดับชาติ หรือหน่วยงานที่
เทียบเท่า ซึ่งมีสมาชิกรัฐสภาเข้าร่วมด้วย
• การท�ำหน้าที่เป็นผู้แทน เพื่อเป็นการสร้างความรู้สึกร่วมของ
ความเป็นเจ้าของระดับชาติแบบมีความหมายในการขับเคลื่อน
SDGs บรรดาพลเมืองและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดควรมี
ส่วนร่วม ในการก�ำหนดนโยบายและวาระการขับเคลื่อนหลัก ๆ
โดยในฐานะผู้แทนราษฎรที่ได้รับเลือกตั้ง สมาชิกรัฐสภามีหน้าที่
การรับฟังและดูแลประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ตลอดวาระที่ด�ำรง
ต�ำแหน่ง มิใช่เฉพาะช่วงเวลาเลือกตั้งเท่านั้น ในการเข้าหา
ประชาชนโดยตรง สมาชิกรัฐสภาสามารถระบุช่องว่างและ
จุดอ่อนในการขับเคลื่อน SDG ซึ่งอาจไม่ติดอยู่ในรายงานของ
รัฐบาลหรือสถิติทั่วไปของประเทศ สมาชิกรัฐสภาควรตระหนัก
ถึงข้อกังวลของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งอย่างจริงจัง รวมถึง
การปรึกษาหารือกับองค์กรภาคประชาสังคม สถาบันการศึกษา
ภาคเอกชน และอื่น ๆ ซึ่งสามารถช่วยค้นหา และระบุข้อกังวล
ต่างๆ เหล่านั้น ได้มากยิ่งขึ้น
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การประเมินความพร้อมในการด�ำเนินงานของรัฐสภา –
จุดเริ่มต้นอยู่ที่ ไหน?
การประเมินตนเองโดยนิยาม คือ การปฏิบัติที่เกิดโดยสมัครใจ จะใช้
ได้ผลดีที่สุดเมื่อรัฐสภา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรณีของผู้มีอ�ำนาจสูงสุด จะใช้
เป็นวิธีการเสริมสร้างความเข้มแข็งในเชิงสถาบัน การประเมินตนเอง ตรง
ข้ามกับการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญภายนอก ช่วยให้รัฐสภารับผิดชอบใน
ข้อค้นพบเนื่องจากเป็นการกระท�ำของตนเองเป็นหลักและให้ความส�ำคัญ
กับการปรับปฏิบัติ การประเมินตนเองมิใช่และไม่ควรน�ำมาใช้เพื่อจัด
อันดับหรือให้คะแนนรัฐสภา แต่เป็นการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เพื่อ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการท�ำงานกลไกหน้าที่ส�ำคัญของรัฐสภา ซึ่งรวมถึง
การพิจารณาออกกฎหมาย การเป็นผู้แทน และการท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแล
จุดมุ่งหมาย คือ การยอมรับวิสัยทัศน์ร่วมกันของสถานการณ์ปัจจุบัน
รวมถึงการก�ำหนดวาระส�ำคัญส�ำหรับการด�ำเนินการขับเคลื่อนในอนาคต
และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวิธีที่ดีที่สุดในการก้าวไปข้างหน้า

คุณควรน�ำการประเมินผลตนเองในการขับเคลื่อน SDG
มาใช้เมื่อไหร่?
SDGs มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2559 และปัจจุบัน อยู่ระหว่างการ
ขับเคลื่อนการด�ำเนินงาน โดยการด�ำเนินกระบวนการกระบวนการ และ
ความสามารถเชิงระบบและสถาบันของคุณ จะเป็นประโยชน์ในการ
ปรับปรุงการขับเคลื่อนและสร้างผลสัมฤทธิ์ของ SDG ให้เกิดขึ้นเร็วที่สุด
เท่าที่จะท�ำได้ เพื่อให้แน่ใจว่ารัฐสภาเป็นหนึ่งในหน่วยงานหลักในการ
ขับเคลื่อนการด�ำเนินการ SDGs
การก�ำหนดให้วาระปี 2573 และกรอบการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (SDG) บรรลุผลในระยะเวลา 15 ปี ท�ำให้จ�ำเป็นต้องมีการประเมิน
ความสามารถและความจ�ำเป็นต่าง ๆ ของตนเองเป็นประจ�ำเพื่อช่วยให้
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สมาชิกรัฐสภามีความมั่นใจว่า รัฐสภามีส่วนสนับสนุนการขับเคลื่อนการ
ด�ำเนินงาน SDG อย่างจริงจังและต่อเนื่อง การประเมินตนเองเบื้องต้น
โดยเร็วที่สุดเป็นการสร้างข้อมูลพื้นฐาน (baseline) ส่วนการประเมิน
ตนเองในอนาคต ควรด�ำเนินการในทุก ๆ สามถึงห้าปี โดยสมาชิกรัฐสภา
สามารถพิจารณาชื่นชมความส�ำเร็จ และให้ความส�ำคัญกับสิ่งที่ก�ำลัง
ด�ำเนินการอยู่ รวมถึงการเรียนรู้แนวทางปฏิบัติที่ดี และบทเรียนต่าง ๆ

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการประเมินตนเอง เป็นใครบ้าง?
กระบวนการประเมินตนเอง ท�ำให้ผู้ปฏิบัติงานแตกต่างกันได้ร่วมกัน
หารือ อภิปรายเกี่ยวกับความพร้อมและความสามารถ โดยสมาชิกรัฐสภา
เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก และผู้ประเมินความพร้อมของตนเอง
โดยประสบการณ์แสดงให้เห็นว่า การประเมินตนเองของรัฐสภาจะเป็น
ประโยชน์มากที่สุด เมื่อด�ำเนินการโดยกลุ่มที่อยู่ภายใต้การน�ำของโฆษก
รัฐสภา ประธานคณะกรรมาธิการ หรือผู้อาวุโสที่มีอ�ำนาจในรัฐสภาท
ทั้งนี้ การมีภาวะผู้น�ำระดับสูงของกระบวนการ และความครอบคลุม
สมาชิกรัฐสภาพภาคส่วนต่าง ๆ ท�ำให้เกิดผลลัพธ์ในวงกว้างและสร้าง
ความรู้สึกร่วมการเป็นเจ้าของโดยรัฐสภาทั้งหมดได้เป็นอย่างดี
การประเมินตนเองไม่ใช่แบบฝึกหัดที่มีช่องเช็คเครื่องหมาย แต่มี
วัตถุประสงค์เฉพาะเป็นกระบวนการที่ท�ำให้สมาชิกรัฐสภาที่มีมุมมองและ
ความสามารถที่แตกต่างกัน ได้สะท้อนความพร้อมของรัฐสภาในการมี
ส่วนร่วมกับ SDGs การเอื้ออ�ำนวยกระบวนการหารือและน�ำเสนอของ
กลุ่มต่าง ๆ แบบผสมเพิ่มความชอบธรรมของกระบวนการประเมินตนเอง
โดยถือเป็นแบบฝึกหัดร่วมกันของสถาบัน หากเป็นไปได้ กลุ่มที่ท�ำแบบ
ประเมินควรมาจากผู้แทนจากส่วนต่าง ๆ รัฐสภาและประเทศ โดยรวมถึง
สมาชิกรัฐสภาทั้งที่เป็นเพศชายและหญิง ทั้งจากพรรคการเมืองฝ่าย
รัฐบาลและฝ่ายค้าน ตลอดจนสมาชิกจากกลุ่มที่มีบทบาทตกหล่น หรือ
ไม่มีผู้แทนของตนเอง เช่น สมาชิกรัฐสภาที่เป็นเยาวชนหรือมีอายุน้อย
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ชนกลุ่มน้อย และประชาชนจากพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ต่าง ๆ โดยหากกลุ่ม
ครอบคลุมความคิดเห็นที่แตกต่างหลากหลายจากรัฐสภา ซึ่งควร
ครอบคลุมบรรดาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในรัฐสภาโดยทั่วไป ท�ำให้สามารถ
สะท้อนกระบวนการภายใน และการเตรียมความพร้อมที่เป็นประโยชน์
ซึ่งจ�ำเป็นในการสร้างและขับเคลื่อนการด�ำเนินการให้เกิดผลลัพธ์เชิง
สร้างสรรค์ต่อไป
นอกจากนั้น รัฐสภาอาจเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ให้เข้าร่วม
กระบวนการประเมินตนเอง เช่น ภาคประชาสังคม หรือกลุ่มผู้หญิง
ผู้แทนเยาวชน สหภาพแรงงาน นักวิชาการ หรือสื่อมวลชน ซึ่งผู้แทน
แต่ละภาคส่วนจะน�ำข้อมูลที่แตกต่างกัน รวมถึงข้อเสนอแนะจากผู้แทน
หรือกลุ่มของตนเองมาน�ำเสนอ และสามารถช่วยให้ข้อมูลและเสริมสร้าง
กระบวนการต่าง ๆ ได้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ รัฐสภาแต่ละแห่งสามารถเลือก
หรือก�ำหนดว่ากระบวนการประเมินตนเองที่จัดขึ้น จะรวมผู้เข้าร่วมจาก
ภายนอกหรือไม่ และก�ำหนดท่าทีในการตอบโต้กับพวกเขาในลักษณะที่
แตกต่างกันออกไป

กระบวนการประเมินตนเอง มีการจัดการอย่างไร?
โดยเหตุที่ SDGs ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาที่หลากหลาย และ
เกี่ยวข้องกับแนวทางการน�ำไปปฏิบัติที่ซับซ้อนหลากหลาย ดังนั้น จึงขอ
แนะน�ำว่า การท�ำแบบทดสอบการประเมินตนเองใด ๆ ควรเติมค�ำตอบ
มาก่อนการสัมมนาเพื่อน�ำเสนอข้อมูลของการขับเคลื่อน SDG โดยใน
การสัมมนาควรน�ำพาให้สมาชิกรัฐสภาได้ท�ำความเข้าใจและพิจารณา
องค์ประกอบส�ำคัญของวาระปี 2573 เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(SDGs) 17 เป้า และกรอบการท�ำงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งตามหลักการแล้ว
การสัมมนาสามารถจัดร่วมกับรัฐบาลได้ (เช่น ผ่านหน่วยงาน SDGs
ระดับประเทศหรือคณะท�ำงานที่จัดตั้งขึ้น ถ้ามี) สิ่งนี้สามารถช่วยให้
สมาชิกรัฐสภาเริ่มสร้างพันธมิตร ซึ่งรวมถึง เจ้าหน้าที่ของรัฐที่จะเข้าร่วม
การปฏิบัติการขับเคลื่อนการด�ำเนินการ SDG ต่อไป
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นอกจากนี้ ยังสามารถใช้การสัมมนาเพื่อติดตามข้อมูลผลการขับเคลื่ีอน
SDG เพื่อท�ำกระบวนการประเมินตนเองได้ โดยสามารถแนะน�ำสมาชิก
รัฐสภาน�ำกระบวนการนี้มาปรับใช้ เริ่มจากช่วงเวลาในการสะท้อน หรือ
น�ำเสนอความส�ำเร็จหลัก ๆ จากการประเมินตนเอง อีกทั้ง การสัมมนา
ยังเป็นโอกาสที่ดีในการค้นหาตัวสมาชิกรัฐสภาที่สนใจน�ำกระบวนการ
ดังกล่าวไปปรับใช้ หรือเข้าร่วมการฝึกที่เกี่ยวข้อง
ในกรณีที่ใช้ระบบสองสภา (bicameral parliament) ทั้ง 2 สภา
สามารถด�ำเนินกระบวนการประเมินตนเองแยกหรือรวมกันได้ โดยการ
เลือกแนวทางดังกล่าวขึ้นกับระดับของความร่วมมือของทั้ง 2 สภา
รวมถึงปริมาณทรัพยากรที่ทั้ง 2 สภาใช้ร่วมกัน การประเมินตนเอง
ร่วมกันจะช่วยให้รัฐสภาแบบ 2 สภา สามารถระบุกลยุทธ์ร่วม และ
การด�ำเนินกิจกรรมเสริมเพิ่มเติมได้ โดยในบางประเทศ การด�ำเนินการ
ประเมินตนเองโดยสภาใดสภาหนึ่ง หรือทั้ง 2 สภา มิได้ประกอบไปด้วย
หรือจัดขึ้นตามลักษณะของกลุ่มพรรคการเมืองที่เกี่ยวข้อง (อาทิ ใช้การ
ก�ำหนดผู้แทนตามความนิยม หรือผู้อาวุโสที่ได้รับการแต่งตั้ง) ดังนั้น
การด�ำเนินการในส่วนนี้ ควรพิจารณาเลือกใช้แนวทางที่แตกต่างกัน
ตามความเหมาะสม เพื่อให้ครอบคลุมการน�ำเสนอมุมมองของชุมชน
ที่แตกต่างกันได้อย่างแท้จริง
การเตรียมการแบบฝึกหัดการประเมินตนเองของรัฐสภา
การสนับสนุนจาก • ประธาน และ/หรือกลุ่มผู้น�ำรัฐสภาได้ให้การรับรองการ
ภาวะความเป็นผู้น�ำ
ประเมินตนเองหรือไม่ ?
• ใครจะเป็นผู้ริเริ่มและจัดกระบวนเพื่อท�ำแบบประเมินตนเอง?
• มีกลุ่มผู้นำ� ข้ามพรรคการเมือง เข้าร่วมกระบวนการเพื่อให้
องค์กร/การบริหาร
ค�ำแนะน�ำเชิงกลยุทธ์ หรือไม่?
จัดการ
• ในบรรดาสมาชิกพรรคการเมืองที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดในรัฐสภา
มีกลุ่มผู้น�ำที่สามารถให้ค�ำแนะน�ำเชิงกลยุทธ์ ได้ หรือไม่?

20

• ในส�ำนักเลขาธิการรัฐสภามีกลุ่มงานที่ก�ำหนดภารกิจเพื่อ
การบริหารจัดการด้านธุรการ หรือไม่?
• มีทรัพยากรเพียงพอที่จะท�ำกระบวนการเพื่อท�ำแบบทดสอบ
การประเมินตนเอง หรือไม่?
วัตถุประสงค์

• การท�ำแบบประเมินตนเอง ท�ำไปเพื่ออะไร?
• มีการพัฒนาความเข้าใจร่วมกัน ในกลุ่มสมาชิกรัฐสภา และ
ผู้เข้าร่วมคนอื่น ๆ เกี่ยวกับประโยชน์และวัตถุประสงค์ของการ
ท�ำแบบประเมินตนเอง อย่างไร?

การมีส่วนร่วม

• ผู้เข้าร่วมในการท�ำแบบการประเมินตนเอง คือใครบ้าง?
• การคัดเลือกสมาชิกรัฐสภาให้เข้าร่วมท�ำแบบประเมินตนเอง
ท�ำอย่างไร?
• จะมีการเชิญสมาชิกรัฐสภาที่สนใจทุกคน หรือเฉพาะกลุ่ม
ผู้แทน ให้เข้าร่วมกระบวนการประเมินตนเอง?
• การก�ำหนดให้ผู้ที่มิใช่สมาชิกรัฐสภา ไม่ว่าจะในฐานะผู้มีส่วน
สนับสนุน หรือในฐานะผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เข้าร่วม
กระบวนการประเมินตนเองหรือไม่?
• การก�ำหนดเลือกบุคคลหล่านั้น ท�ำได้อย่างไรบ้าง?

กระบวนกร หรือ
ผู้เอื้ออ�ำนวย
กระบวนการ

• การเอื้ออ�ำนวยกระบวนการประเมินตนเองนี้ ท�ำอย่างไรบ้าง?
จะใช้กระบวนกร ผู้เอื้ออ�ำนวยกระบวนการเพียงคนเดียว
ส�ำหรับด�ำเนินกระบวนการประเมินตนเองทั้งหมด หรือไม่?
• การก�ำหนดตัวและท�ำความตกลงกับกระบวนกร ผู้เอื้อ
อ�ำนวยกระบวนการ เป็นอย่างไรบ้าง? กระบวนกร ผู้เอื้อ
อ�ำนวยกระบวนการต้องการการสนับสนุนแบบไหนบ้าง?
• การท�ำหน้าที่กระบวนกร ผู้เอื้ออ�ำนวยกระบวนการ จ�ำเป็น
ต้องใช้งบประมาณสนับสนุน หรือไม่? หรือองค์กรพันธมิตร
เครือข่ายสามารถสนับสนุนกระบวนกร ผู้เอื้ออ�ำนวย
กระบวนการที่ดี และเหมาะสม ได้หรือไม่?

แหล่งข้อมูล

• มีข้อมูลใดบ้างที่จะน�ำเสนอในกระบวนการประเมินตนเอง?
มีการน�ำรายงานของรัฐบาล มาใช้ หรือไม่? มีการน�ำรายงาน
ของรัฐสภา รวมทั้งจากคณะกรรมาธิการส่วนย่อยต่าง ๆ
มาใช้ หรือไม่? มีการน�ำรายงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
ระหว่างประเทศหรือระดับภูมิภาค (รวมถึงกลไกประจ�ำ
สนธิสัญญาหลักด้านสิทธิมนุษยชน) มาใช้ หรือไม่?
• ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบในการรวบรวมและเรียบเรียงข้อมูล
ที่สมาชิกรัฐสภา น�ำมาใช้?

21

22

ผลลัพธ์การ
ประเมินผล

• ผลลัพธ์ที่คาดหวังของการท�ำแบบประเมินตนเอง คืออะไร
บ้าง? อาทิ เป็นเพื่อการจัดท�ำรายงาน การท�ำแผนปฏิบัติการ
ส�ำหรับรัฐสภา หรือทั้งสองอย่าง? เครือข่ายผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียรายใหม่ ๆ /ที่ความเข้มแข็งมากขึ้น สามารถใช้
กระบวนการดังกล่าวเพื่อกระตุ้น หรือเร่งขับเคลื่อน SDG
ไปสู่การปฏิบัติ (เช่น สมาชิกรัฐสภา องค์กรพัฒนาเอกชน
สถาบันอิสระ) หรือไม่? มีการระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก
อย่างไร? การด�ำเนินการดังกล่าวท�ำให้เกิดการพัฒนา
ความร่วมมือ อย่างไรบ้าง?
• ผู้รับผิดชอบในการสร้างผลลัพธ์เหล่านี้ (เช่น ส�ำนัก
เลขาธิการรัฐสภา คณะกรรมาธิการ) คือใคร ?

การติดตาม

• การติดตามผลคาดหวังให้เกิดหรือพบอะไรบ้าง ? และจะ
ด�ำเนินการเมื่อไหร่ ?
• ผู้รับผิดชอบในการติดตามผล คือใคร ?
• วิธีการติดตามผลการด�ำเนินการ ท�ำได้อย่างไรบ้าง ?

ค�ำถามส�ำหรับการประเมินตนเอง
กระบวนการประเมินตนเอง เริ่มต้นด้วยชุดค�ำถามที่น�ำมาใช้พิจารณา
ปัญหาต่าง ๆ ที่จ�ำเป็นต้องอภิปรายอย่างเป็นระบบ โดยวิธีนี้ช่วยให้
สมาชิกรัฐสภาได้พิจารณาความพร้อม และระบุล�ำดับความส�ำคัญกิจกรรม
ที่ตนเองเห็นสมควรน�ำมาใช้ขับเคลื่อนการด�ำเนินการในอนาคตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ ไม่มีวิธีแก้ปัญหาหรือค�ำถามชุดเดียวที่น�ำมาใช้กับ
บริบททั้งหมดของประเทศ แต่อย่างใด
ดังนั้น แนวค�ำถามที่เสนอต่อไปนี้จึงเป็นเพียงแนวทางบ่งชี้ ที่เลือกมาจาก
ค�ำถามที่ใช้ในการประเมินตนเองของรัฐสภาที่ผ่านมา โดยค�ำถามในส่วน ก
เป็นไปเพื่อดึงข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง และเพื่อใช้ข้อมูลพื้นฐานส�ำหรับการ
อภิปรายในส่วน ข โดยมีลักษณะเป็นค�ำถามเชิงอัตวิสัย (subjectivity)
มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ควรน�ำกระบวนการ เพื่อช่วยให้ผู้เข้าร่วมกระบวนการ
ประเมินตนเอง ได้ระบุล�ำดับความส�ำคัญของการด�ำเนินการในส่วนต่อไป
รัฐสภาควรปรับแต่งค�ำถามด้านล่าง ให้เข้ากับบริบทของประเทศของ
ตน เอง โดยไม่จ�ำเป็นต้องค�ำถามที่เสนอมาพิจารณาทั้งหมด และอาจเพิ่ม
ค�ำถามที่ตนเองเห็นสมควรได้

ค�ำถามที่ 1: การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ SDGs
ภายในรัฐสภา
รัฐสภาแต่ละแห่งควรพิจารณาจัดการสัมมนาการน�ำเสนอและจัดระบบ
ข้อมูล และกิจกรรมพัฒนาศักยภาพต่าง ๆ เพื่อให้สมาชิกรัฐสภาทุกคนมี
ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับวาระปี 2573 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(SDGs) และเป้าที่สนับสนุนเป้าหมายดังกล่าวเท่า ๆ กัน โดยในระยะยาว
รัฐสภาบางแห่งเห็นว่า การพัฒนาความร่วมมือที่เข้มแข็งกับกระทรวง และ
กลไกเชี่ยวชาญต่าง ๆ (เช่น องค์กรภาคประชาสังคม พันธมิตรด้านการ
พัฒนาระหว่างประเทศ หรือภาควิชาการ) มีประโยชน์ โดยความร่วมมือ
ดังกล่าว ท�ำให้สมาชิกรัฐสภาสามารถได้รับค�ำแนะน�ำ และความช่วยเหลือ
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ทางวิชาการ รวมถึงมีแหล่งข้อมูลที่แตกต่างหลากหลาย และมีโอกาสใน
การฝึกอบรมต่าง ๆ
ส่วน ก: การพิจารณาข้อมูลพื้นฐาน (baseline) ของคุณ
• มีการน�ำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ SDGs ในเอกสารการบรรยายสรุป
และแผนงานปฐมนิเทศ ส�ำหรับสมาชิกรัฐสภาใหม่ ภายหลังจาก
การเลือกตั้งหรือไม่?
• สมาชิกรัฐสภาได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประเด็นการด�ำเนินการ
SDG ในระดับประเทศและระดับนานาชาติ หรือไม่? การน�ำเสนอ
ข้อมูลข่าวสารเหล่านี้เป็นระบบแค่ไหน?
• สมาชิกรัฐสภามีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
SDG ในระดับนานาชาติและระดับภูมิภาค หรือไม่?
ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา:
- สมาชิกรัฐสภาได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับ SDGs หรือไม่? ถ้าได้
รับการอบรม มีการจัดการฝึกอบรมดังกล่าวกี่ครั้ง และมีสมาชิก
รัฐสภาที่เข้ารับการฝึกอบรม (จ�ำแนกเพศชายและหญิง) กี่คน?
- มีการจัดฝึกอบรมหรือกิจกรรมสร้างความตระหนักให้กับ
เจ้าหน้าที่รัฐสภาหรือไม่? ถ้ามี มีเจ้าหน้าที่ที่เข้ารับการฝึก
อบรม หรือเข้าร่วมกิจกรรม (จ�ำแนกเพศชายและหญิง) กี่คน?
ส่วน ข: การสะท้อนผลลัพธ์จากความพยายามของคุณ
• สมาชิกรัฐสภาสามารถเข้าถึงข้อมูลทั้งในระดับชาติ และระดับ
ระหว่างประเทศ เกี่ยวกับการขับเคลื่อน SDG หรือไม่?
- ห้องสมุดรัฐสภามีประสิทธิภาพในการจัดการบรรยายสรุป
และการวิเคราะห์ประเด็น SDG ให้แก่สมาชิกรัฐสภา
อย่างไรบ้าง?
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- สมาชิกรัฐสภายินดีรับฟังการบรรยายสรุปและแลกเปลี่ยน
ข้อมูลจากองค์กรภาคประชาสังคม กลุ่มคลังสมอง สถาบัน
การศึกษา พันธมิตรด้านการพัฒนา หรือผู้เชี่ยวชาญ SDG
อื่นๆ หรือไม่?
- รัฐสภาเข้าถึงศูนย์ประสานงานระดับชาติเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน (เช่น สภาการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งชาติ) หรือหน่วยงาน
ของรัฐอื่นใดที่จะจัดบรรยายสรุปหรือฝึกอบรมแก่สมาชิก
รัฐสภาในเรื่อง SDGs หรือไม่?
• มีกลไกหรือโครงสร้างใดบ้างที่ช่วยให้สมาชิกรัฐสภาสามารถ
อภิปรายประเด็น SDG ได้ (เช่น คณะท�ำงานของรัฐสภา
กลุ่มสมาชิกพรรคการเมือง หรือคณะท�ำงานเกี่ยวกับ SDGs)?
กลไกหรือโครงสร้างดังกล่าวมีประสิทธิภาพแค่ไหน?
• มีการประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนของกิจกรรมขับเคลื่อนการ
ด�ำเนินการตาม MDGs (หรือโครงการลดความยากจนแบบ
ทั่วไป) ก่อนหน้านี้ หรือไม่? รัฐสภาสามารถใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อ
ระบุแนวปฏิบัติที่ดี และบทเรียน ได้หรือไม่?
- มีการประเมินกลไกรัฐสภาที่น�ำกระบวนการมีส่วนร่วมมาใช้
กับการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (MDGs)
และประสิทธิผลของกลไกดังกล่าว หรือไม่?

ค�ำถามที่ 2: การน�ำ SDGs ในระดับสากลไปถ่ายทอดสู่
ระดับท้องถิ่น
วาระปี 2573 และ SDGs ได้รับการรับรองเป็นกรอบขับเคลื่อนการ
ด�ำเนินงานระดับโลก (global framework) แต่ในการลงมือปฏิบัติ และ
การขับเคลื่อนจริงจ�ำเป็นต้องออกแบบให้สอดคล้องกับวาระหลักของ
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ประเทศ และสอดรับกับแผนและกิจกรรมการด�ำเนินการระดับชาติที่
มีอยู่แล้ว ทั้งนี้ ในแต่ทุก ๆ ประเทศ หรือภูมิภาคภายในแต่ละประเทศ
ให้ความส�ำคัญกับ SDGs ที่แตกต่างกัน
ทั้งนี้ ในส่วนของเป้า (targets) ให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็น
ส�ำคัญที่ควรได้รับการแก้ไข เพื่อให้การขับเคลื่อนระดับประเทศสามารถ
บรรลุเป้าหมาย (Goal) การพัฒนาที่ยั่งยืนตามที่เลือก ในท�ำนองเดียวกัน
เป้าเหล่านี้อาจไม่ได้รับการจัดล�ำดับความส�ำคัญเท่ากันทั้งหมดส�ำหรับการ
ด�ำเนินการ ในการปรับแนวทางการขับเคลื่อน SDGs ให้เข้ากับท้องถิ่น
หน่วยวางแผนระดับชาติต้องทบทวนและแก้ไขแผนพัฒนาระดับชาติและ
ระดับภาคที่มีอยู่ ประเทศต่าง ๆ จ�ำเป็นต้องพัฒนาแผนการด�ำเนินงาน
SDG ใหม่ ๆ ด้วย โดยสมาชิกรัฐสภาควรมีส่วนร่วมในกระบวนการเหล่านี้
รวมถึงการให้ความรู้หลัก ๆ กับประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งที่สมาชิกรายนั้นๆ
เกี่ยวข้อง หรือดูแลในพื้นที่ด้วย
ส่วน ก: การพิจารณาข้อมูลพื้นฐาน (baseline) ของคุณ
• มีแผนระดับชาติส�ำหรับการขับเคลื่อน SDGs หรือไม่?
ถ้ามี แผนดังกล่าวเชื่อมโยงกับแผนแยกส่วนต่าง ๆ ที่มีอยู่
(อาทิ สภาพภูมิอากาศ การศึกษา สุขภาพ และอื่น ๆ) หรือไม่?
• รัฐสภาได้รับรองแผนระดับชาติอย่างเป็นทางการ หรือไม่?
• รัฐสภาได้จัดให้มีการอภิปรายใด ๆ (ทั้งในแบบทั้งเต็มสภา
หรือในคณะกรรมาธิการย่อยที่เกี่ยวข้อง) เกี่ยวกับการ
ขับเคลื่อน SDG ภายในประเทศ เพื่อหารือเกี่ยวกับล�ำดับ
ความส�ำคัญของประเทศ หรือไม่?
ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา รัฐบาลได้ด�ำเนินการ:
- จัดส่งรายงานเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการด�ำเนินงานตาม SDGs
ต่อรัฐสภา หรือไม่?
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- จัดท�ำถ้อยแถลงของรัฐมนตรีเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการ
ด�ำเนินงานตาม SDG น�ำเสนอต่อรัฐสภา หรือไม่?
- ให้ข้อมูลความคืบหน้าสู่เป้าหมายและตัวชี้วัดเป้าหมายการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน หรือไม่? โดยได้จ�ำแนกข้อมูลตามเพศ อายุ
การกระจายตัวทางภูมิศาสตร์ และลักษณะอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
หรือไม่?
ส่วน ข: การสะท้อนผลลัพธ์จากความพยายามของคุณ
• รัฐสภามีส่วนเกี่ยวข้องกับการเตรียมการจัดท�ำแผนระดับชาติ
ส�ำหรับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) มากน้อยแค่ไหน?
- ในกรณีที่ไม่มีแผนระดับชาติส�ำหรับ SDGs แล้ว มีการ
ด�ำเนินการขับเคลื่อน SDG ใด ๆ ทั้งที่อยู่ระหว่างกระบวนการ
หรือในอนาคต หรือตามแผนงานย่อยที่มี ซึ่งรัฐสภาได้เข้า
ไปมีส่วนร่วมในการด�ำเนินการด้วย หรือไม่?
- สมาชิกรัฐสภาต้องการขอรับการสนับสนุน และข้อมูลอะไร
บ้าง ที่น�ำมาใช้ในการท�ำแผนการท�ำงานดังกล่าว?
• รัฐสภาและรัฐบาลได้ท�ำงานร่วมกัน เพื่อขับเคลื่อนการ
ด�ำเนินงานตาม SDGS อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
- มีหน่วยงานของรัฐ (กระทรวง คณะท�ำงาน หน่วยงาน
หรืออื่น ๆ) รับผิดชอบในการประสานงานหรือวางแผน SDG
ที่รัฐสภาท�ำงานอยู่ หรือไม่?
- รัฐบาลพยายามมีส่วนร่วมกับรัฐสภาในการขับเคลื่อนการ
ด�ำเนินงานตาม SDGs ในระดับใด?
- มีแบบอย่างรัฐสภาที่มีกระบวนการท�ำงานแบบส่วนร่วมกับ
คณะท�ำงานของรัฐบาลในประเด็นการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่ง
รัฐสภาสามารถเรียนรู้บทเรียน ได้บ้างหรือไม่?

27

ค�ำถามที่ 3: การน�ำหลักการ SDGs มาเป็นกลไกในการ
ท�ำงานของรัฐสภา
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป็นกรอบการพัฒนาความยั่งยืนที่มี
ความครบถ้วนรอบด้าน และมีหลากหลายมิติ โดยความกว้างของวาระปี
2573 ตามที่น�ำ SDGs มาใช้ในการขับเคลื่อน ซึ่งจ�ำเป็นต้องได้รับความ
ร่วมมือจากสมาชิกรัฐสภาในการด�ำเนินการด้านนโยบายหลากหลาย
ภาคส่วน และการทะลายลักษณะการท�ำงานแบบแยกส่วน และไม่
ประสานงานระหว่างกัน (institutional silo) ซึ่งลักษณะเหล่านี้มักพบ
ภายทั้งในโครงสร้างหน่วยงานรัฐ รวมถึงรัฐสภาที่ท�ำหน้าที่ติดตามการ
ท�ำงานของรัฐบาล อนึ่ง คณะกรรมาธิการรัฐสภาแยกเฉพาะมีอ�ำนาจ
เฉพาะด้านในการติดตามการขับเคลื่อนประเด็น SDG ซึ่งเป็นส่วนเสริม
การผลักดันการขับเคลื่อนการด�ำเนินการของ SDG รวมถึงติดตาม
กระบวนการและกลไกของรัฐสภาโดยรวม ดังนั้น การทบทวนตรวจสอบ
กลไกที่มีอยู่ของรัฐสภาอย่างเป็นระบบจึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง โดยจะ
ช่วยให้สมาชิกรัฐสภา สามารถระบุได้ว่าสามารถน�ำกลไกเหล่านั้นมาใช้
สนับสนุนการด�ำเนินการ และการก�ำกับดูแล SDG ได้หรือไม่ จากนั้นจึง
พิจารณาว่า การสร้างกระบวนการหรือกลไกใหม่ ๆ จะมีคุณค่าหรือไม่9
ส่วน ก: การพิจารณาข้อมูลพื้นฐาน (baseline) ของคุณ
• รัฐสภาได้รับรองวาระปี 2573 และ SDGs อย่างเป็นทางการ
(อาจผ่านการน�ำเสนอญัตติ หรือการรับรองมติ) หรือไม่?10
9

ตัวอย่างของกลไกดังกล่าว ได้แก่ การตั้งคณะอนุกรรมาธิการเฉพาะประเด็น SDG และน�ำมาบูรณาการกับ SDGs
ทั้งหมดร่วมในลักษณะการปฏิบัติงานของชุดคณะอนุกรรมาธิการ และคณะกรรมาธิการ การก�ำหนดให้มีคณะท�ำงานของ
ประธานคณะกรรมาธิการทั้งหมด เพื่อให้มั่นใจว่า มีการผลักดันการขับเคลื่อนประเด็น SDG ภายในและข้ามคณะ
กรรมาธิการ หรืออนุกรรมาธิการ การน�ำกลไกที่ไม่เป็นทางการมาใช้เพื่อเอื้ออ�ำนวยการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการ
ด�ำเนินการ SDG อย่างสม�่ำเสมอ ระหว่างคณะกรรมาธิการ/อนุกรรมาธิการ และการรับฟังความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญต่างๆ
10 มติที่เป็นตัวอย่าง รับรองโดยคณะกรรมการบริหารสภารัฐสภา (IPU Executive Committee) ในการประชุมสมัย
สามัญ IPU ครั้งที่ 133 โดยสามารถดูได้จาก http://www.ipu.org/un-e/ model_SDG.pdf
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• รัฐสภาได้มีแผนเชิงโครงสร้าง/นโยบาย ที่ระบุล�ำดับความ
ส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการด�ำเนินการ SDG และ
การติดตามผลอย่างเพียงพอ หรือไม่?
• รัฐสภาได้ก�ำหนดความรับผิดชอบอย่างชัดเจนส�ำหรับ SDGs
ภายในโครงสร้างของตนเอง หรือไม่?
- รัฐสภาได้แสดงความรับผิดชอบในการด�ำเนินงานของ
โครงสร้างหรือกลไกรัฐสภาที่มีอยู่แล้ว เพื่อประสานการ
ขับเคลื่อนงาน SDGs หรือไม่? ถ้าได้ด�ำเนินการ โปรดระบุ
โครงสร้างหรือกลไกที่มีอยู่ดังกล่าว?
- มีการก�ำหนดให้ SDGs อยู่ในหน้าที่และอ�ำนาจอย่างเป็น
ทางการของคณะกรรมาธิการ/อนุกรรมาธิการในชุดใดชุดหนึ่ง
หรือหลาย ๆ ชุด หรือไม่? ถ้าได้ก�ำหนด โปรดระบุ
คณะกรรมาธิการ/อนุกรรมาธิการดังกล่าว?
- รัฐสภาได้จัดตั้งคณะกรรมาธิการ/อนุกรรมาธิการที่เน้นการ
ด�ำเนินการขับเคลื่อน SDGs เป็นการเฉพาะ หรือไม่?
- มีกลไกการท�ำงานอย่างไม่เป็นทางการที่ผสมผสานสมาชิก
รัฐสภาที่มาจากพรรคการเมืองต่าง ๆ กัน ซึ่งเน้น SDGs (อาทิ
พรรคการเมือง กลุ่มประเด็นต่าง ๆ) หรือไม่?
ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา:
- รัฐสภาได้จัดอภิปรายเรื่อง SDGs จ�ำนวนกี่ครั้ง?
- คณะกรรมาธิการที่ได้พิจารณา/หารือเกี่ยวกับ SDGs
มีชุดใดบ้าง?
- มีการเผยแพร่รายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ
เกี่ยวกับ SDGs จ�ำนวนกี่ฉบับ?
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ส่วน ข: การสะท้อนผลลัพธ์จากความพยายามของคุณ
• คณะกรรมาธิการประจ�ำรัฐสภา ของแต่ละสภา (วุฒิสภา และ
สภาผู้แทนราษฎร) ได้หารือถึงวิธีการมีส่วนร่วมอย่างมี
ประสิทธิภาพในการด�ำเนินการ SDGs หรือไม่?11
- คณะกรรมาธิการประจ�ำรัฐสภาแต่ละคณะได้หารือเกี่ยวกับ
SDGs ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ของตน หรือไม่12?
- คณะกรรมาธิการประจ�ำรัฐสภาแต่ละคณะได้ระบุเป้าหมาย
(goals) และเป้า (targets) ที่ควรมีส่วนร่วมด้วยหรือไม่ และ
อย่างไร? ถ้าเป็นเช่นนั้น ควรมีการด�ำเนินการใด ๆ บ้างเพื่อให้
อ�ำนาจคณะกรรมาธิการในการก�ำกับดูแล SDG
- คณะกรรมาธิการต่าง ๆ ในทั้งสองสภา ได้หารือกันว่าจะ
ท�ำงานร่วมกันได้อย่างไรในการก�ำกับดูแล SDG หรือไม่?
- คณะกรรมาธิการมีแผนงานที่สะท้อนกิจกรรม SDG หรือไม่?
• คณะกรรมาธิการรัฐสภามีส่วนร่วมกับรัฐบาลในการด�ำเนินการ
ขับเคลื่อน SDGs ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพียงใด?
- คณะกรรมาธิการรัฐสภาได้เชิญรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการ
พิจารณาของคณะกรรมาธิการ และให้ข้อมูลความคืบหน้าของ
ยุทธศาสตร์หรือแผน SDG แห่งชาติ หรือไม่?
- คณะกรรมาธิการรัฐสภาได้ริเริ่มการตั้งค�ำถามต่าง ๆ เกี่ยวกับ
การบรรลุเป้าหมาย (goals) หรือไม่?

11 ในส่วนนี้ หมายรวมถึง การพิจารณาว่าคณะกรรมาธิการรัฐสภาสามารถก�ำกับดูแลการด�ำเนินการตามแผนพัฒนาที่ยั่งยืน
ระดับชาติ และแผนรายประเด็นที่เกี่ยวข้องได้หรือไม่ และอย่างไร
12 ตัวอย่างเช่น รัฐสภาหลายแห่งมีคณะกรรมาธิการสวัสดิการสังคมที่สามารถใช้เพื่อก�ำกับดูแลการด�ำเนินการ SDGs ที่
เกี่ยวข้องกับสุขภาพ การศึกษา และการลดความยากจน หรือคณะกรรมาธิการกฎหมายและความยุติธรรมที่สามารถใช้
เพื่อติดตามความคืบหน้าของ SDG 16 ในด้านสถาบันที่มีส่วนร่วม สันติภาพ และการเข้าถึงความยุติธรรมได้
30

• คณะกรรมาธิการรัฐสภามีส่วนร่วมกับองค์กรภาคประชาสังคม
ภาควิชาการ พันธมิตรด้านการพัฒนาระหว่างประเทศ หรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียหลักอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนการด�ำเนินการ SDG
อย่างไรบ้าง?
- คณะกรรมาธิการรัฐสภาเชิญกลุ่มเหล่านี้ให้เข้าร่วมการรับฟัง
ความคิดเห็นและ/หรือน�ำเสนอหลักฐานเกี่ยวกับการมีส่วน
ร่วมในการด�ำเนินการ SDG หรือไม่?
- คณะกรรมาธิการรัฐสภา และ/หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐสภา
เชิญกลุ่มดังกล่าวมา เพื่อบรรยายหรือน�ำเสนอสรุป และ/หรือ
ให้ค�ำแนะน�ำด้านเทคนิคเกี่ยวกับประเด็น SDG แก่
คณะกรรมาธิการ หรือไม่?
• SDGs ประสบความส�ำเร็จในการเข้าสู่รัฐสภาในระดับใด?
จ�ำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและวิธีการท�ำงานของ
รัฐสภา เพื่อให้สามารถท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ใน SDGs อย่างไรบ้าง?
• ส�ำนักเลขาธิการรัฐสภามีเจ้าหน้าที่และทรัพยากรเพียงพอ
ในการบริการสนับสนุนสมาชิกรัฐสภาและคณะกรรมาธิการที่
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม SDG หรือไม่?

ค�ำถามที่ 4: การบัญญัติกฎหมายสนับสนุน SDGs
รัฐสภามีบทบาทส�ำคัญในการขับเคลื่อนการด�ำเนินงาน SDGs โดยก�ำหนด
กรอบกฎหมายที่ช่วยให้บรรลุเป้าหมายได้ ซึ่งส่วนนี้หมายถึงการตรา
กฎหมายเพื่อขจัดความยากจน มีความอ่อนไหวทางเพศ และยึดหลักสิทธิ
มนุษยชน โดยจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่รัฐสภาต้องทบทวนกฎหมายที่เสนอทั้งหมด
ผ่านเลนส์การพัฒนาที่ยึดหลักสิทธิมนุษยชนและความยั่งยืน จากนั้นจะ
สามารถระบุได้ว่ากฎหมายส่งเสริมหรือแก้ไขเพื่อส่งเสริมการด�ำเนินการ
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SDG ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือไม่ และอย่างไร ในการด�ำเนินการ
ดังกล่าว รัฐสภาควรด�ำเนินการเชิงรุกในการอ�ำนวยความสะดวกให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการออกกฎหมาย การรวบรวมข้อมูล/
ความคิดเห็นของสาธารณชน หมายรวมถึงการจัดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยว
กับร่างกฎหมาย และการเชิญภาคประชาสังคมและประชาชนให้เสนอ
ความเห็น
ส่วน ก: การพิจารณาข้อมูลพื้นฐาน (baseline) ของคุณ
• ได้มีการด�ำเนินการทบทวนเพื่อปรับปรุง หรือปฏิรูปกฎหมายที่
เกี่ยวกับการด�ำเนินการสนับสนุน SDGs หรือไม่?
- ในการจัดท�ำร่างกฎหมายใด ๆ มีการประเมินผลกระทบต่อ
การด�ำเนินการขับเคลื่อน SDGs หรือไม่?
- มีการจัดท�ำกฎหมายที่เป็นไปบันทึกขยายความที่ก�ำหนด
ผลกระทบของกฎหมายที่เสนอในส่วนที่เกี่ยวกับ SDGs ที่
เกี่ยวข้อง หรือไม่? มีการแถลงถ้อยค�ำของรัฐมนตรีที่น�ำเสนอ
กฎหมาย ซึ่งอธิบายให้เห็นว่า กฎหมายที่เสนอจะส่งผลให้เกิด
การขับเคลื่อนสร้างความคืบหน้าในการด�ำเนินการของ SDGs
หรือไม่ และอย่างไร?
ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา:
- มีกฎหมายกี่ฉบับที่กล่าวถึง SDGs โดยเฉพาะ?
- มีการแก้ไขกฎหมายที่เสนอกี่ฉบับ ที่อ้างอิงเนื้อหาเฉพาะของ
SDGs? การแก้ไขกฎหมายเหล่านี้ ผ่านการรับรองกี่ฉบับ?
ส่วน ข: การสะท้อนผลลัพธ์จากความพยายามของคุณ
• คณะกรรมาธิการมีกระบวนการทบทวนร่างกฎหมายผ่าน
กระบวนการแบบเปิด และมีส่วนร่วม เพื่อดูแลขับเคลื่อนการ
ด�ำเนินการ SDG ที่ดีและมีประสิทธิภาพ ได้อย่างไรบ้าง?
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- คณะกรรมาธิการรัฐสภาได้น�ำกระบวนการมีส่วนร่วมของ
สาธารณชน มาใช้ เพื่อขอรับความคิดเห็นเกี่ยวกับการน�ำ
SDG ไปใช้ปฏิบัติจริง หรือไม่?
- คณะกรรมาธิการรัฐสภาได้ขอรับข้อเสนอจากผู้เชี่ยวชาญ
ภายนอกเกี่ยวกับการด�ำเนินการขับเคลื่อน SDGs ซึ่งสะท้อน
ทั้งส่วนที่ด�ำเนินการได้ดี หรือที่ต้องปรับปรุงแก้ไข หรือไม่?
• คณะกรรมาธิการ หรือกลไกอื่น ๆ ที่คล้ายกัน ได้ด�ำเนินการ
“ประเมินผลกระทบ”13 ของร่างกฎหมายจากมุมมองของ SDG
มากน้อยแค่ไหน?
- มีกระบวนการในการประเมินผลกระทบด้านเพศสภาพ ที่เกิด
ขึ้นจากกฎหมายที่เสนอ หรือไม่?
- มีกระบวนการในการประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน ที่
เกิดขึ้นจากกฎหมายที่เสนอ และดูแลให้เกิดการปฏิบัติทั้งตาม
ตราสารระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งรัฐบาลได้ให้
สัตยาบัน และตามข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของกลไกสิทธิมนุษยชน
แห่งสหประชาชาติ หรือไม่?
• รัฐสภามีระบบการสนับสนุน ที่มีประสิทธิภาพอย่างไรบ้าง?
- บุคลากรและผู้ปฏิบัติงานปัจจุบันได้ค้นหา และน�ำเสนองาน
วิจัยด้านกฎหมาย การวิเคราะห์ผลกระทบของ SDG และ
การสนับสนุนอื่น ๆ ตามที่จ�ำเป็น ให้กับสมาชิกรัฐสภา และ
คณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้อง หรือไม่?
- ภายหลังจากการบัญญัติกฎหมายแล้ว เครื่องมือหรือข้อมูลที่
ช่วยให้รัฐสภาสามารถน�ำมาใช้ในการขับเคลื่อนการด�ำเนินการ
SDG อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีอะไรบ้าง?
13 เครื่องมือประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมออกแบบมาเพื่อส่งเสริมให้รัฐสภาน�ำปรับใช้กับการประเมิน
ผลกระทบต่อสังคม วัฒนธรรม เพศ สิ่งแวดล้อม สิทธิมนุษยชน ความยากจน และเศรษฐกิจอันเกิดจากกฎหมายที่น�ำ
เสนอ ซึ่งโดยทั่วไป เจ้าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของรัฐสภาจะน�ำเสนอต่อสมาชิกรัฐสภา เป็นรายงานข้อมูลเพื่อการพิจารณา
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ค�ำถามที่ 5: การจัดหาแห่งระดมเงินทุนเพื่อสนับสนุน
SDGs
รัฐสภาได้พิจารณารับรองแผนการใช้จ่ายงบประมาณของประเทศ และ
ติดตามดูแลการใช้จ่าย เพื่อให้แน่ใจว่า มีการใช้งบประมาณแผ่นดินอย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งในบทบาทนี้ รัฐสภาสามารถใช้อ�ำนาจใน
การออกกฎหมายและการก�ำกับดูแล เพื่อให้รัฐบาลจัดท�ำแผนงบประมาณ
ด้านสิทธิมนุษยชนที่ดูและและขจัดความยากจน มีความอ่อนไหวทางเพศ
และสนับสนุนการด�ำเนินการ SDG อย่างแท้จริง
ส่วน ก: การพิจารณาข้อมูลพื้นฐาน (baseline) ของคุณ
• แผนงบประมาณที่น�ำเสนอล่าสุดได้อธิบายถึงวิธีการขับเคลื่อน
SDGs ให้เป็นจริง หรือไม่? และรัฐสภาเรียกร้องหรือก�ำหนดให้
รัฐบาลท�ำเช่นนั้น หรือไม่?
• มีการจัดสรรงบประมาณเฉพาะส�ำหรับการด�ำเนินการ
ขับเคลื่อน SDGs หรือไม่? ถ้ามี การจัดสรรงบประมาณดัง
กล่าว คิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ และมีวัตถุประสงค์ เพื่ออะไรบ้าง?
• ประเทศได้รับหรือให้ทุนสนับสนุนการพัฒนาระหว่างประเทศ
เพื่อสนับสนุน SDGs หรือไม่?
• มีข้อก�ำหนดของคณะกรรมาธิการด้านงบประมาณและการเงิน
ที่ก�ำหนดให้น�ำ SDG ไปปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่ง ของกิจกรรมการ
ก�ำกับดูแล หรือไม่?
• มีส�ำนักงานงบประมาณหรือหน่วยงานในส�ำนักเลขาธิการ
รัฐสภาที่สนับสนุนคณะกรรมาธิการรัฐสภา ในการประเมินค่า
ใช้จ่ายงบประมาณตามที่เสนอ และตามที่ใช้จ่ายในส่วนที่
เกี่ยวกับการขับเคลื่อน SDGs หรือไม่?
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ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา:
- มีรายงานเกี่ยวกับ SDGs ที่สถาบันตรวจสอบระดับสูงสุด
ของประเทศ หรือหน่วยงานที่คล้ายคลึงกัน น�ำส่งให้กับ
รัฐสภา กี่ฉบับ?
- มีรายงานจากคณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอ้างอิงเฉพาะ
เกี่ยวกับการจัดสรรเงินทุนหรือแสดงรายการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
SDGs กี่ฉบับ?
ส่วน ข: การสะท้อนผลลัพธ์จากความพยายามของคุณ
• รัฐสภาได้น�ำเนื้อหา SDGs มาใช้ในการอภิปรายและการ
พิจารณารับรองแผนงบประมาณ มากน้อยแค่ไหน?
- รัฐสภามีอ�ำนาจเสนอแนะการแก้ไขต่อรัฐบาล หรือการแก้ไข
งบประมาณโดยตรงตามความเห็น หรือมติของรัฐบาล หรือไม่?
• รัฐสภาสามารถตรวจสอบประสิทธิภาพในการใช้จ่าย
งบประมาณ และประเมินว่า ส่วนนี้ท�ำให้เกิดการขับเคลื่อน
การด�ำเนินงาน SDG ให้ก้าวหน้า ได้อย่างไร?
- ในกรณีที่มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน SDG ไม่ค่อย
ดีมากนัก รัฐสภาหรือคณะกรรมาธิการมีอ�ำนาจในการ
ด�ำเนินการหรือขอให้รัฐบาลด�ำเนินการแก้ไขสถานการณ์
ดังกล่าว หรือไม่?
• รัฐสภามีส่วนร่วมในการก�ำกับดูแลการจัดหาเงินทุนเพื่อการ
พัฒนาระหว่างประเทศ เพื่อสนับสนุน SDGs อย่างมี
ประสิทธิภาพ อย่างไรบ้าง?
- มีการบันทึกเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ ทั้งจากหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน (องค์กรพัฒนาเอกชน มูลนิธิ และ
อื่นๆ) ในระบบงบประมาณของประเทศ หรือไม่? และมีการ
ก�ำกับดูแลเงินทุนเหล่านี้ อย่างไรบ้าง?
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- มีแผนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาประเทศ (หรือที่เรียกกัน
ทั่วไปว่า “นโยบายการช่วยเหลือ (aid policy)”) หรือไม่?
และรัฐบาลได้รายงานต่อรัฐสภาเกี่ยวกับการด�ำเนินการตาม
แผนดังกล่าว หรือไม่?
- มีเงินกู้หรือข้อตกลงระหว่างประเทศกับหุ้นส่วนการพัฒนา
ระหว่างประเทศ ที่ต้องได้รับการอนุมัติจากรัฐสภาหรือกลไกที่
ก�ำหนดในสภาใด ๆ หรือไม่?
• ส�ำนักงานงบประมาณหรือส�ำนักเลขาธิการรัฐสภาสามารถ
ด�ำเนินกระบวนการตรวจสอบงบประมาณด้านเพศสภาพ
(gender audit of the budget) หรือการวิเคราะห์งบ
ประมาณจากมุมมองด้านสิทธิมนุษยชน หรือไม่?
- ถ้าสามารถด�ำเนินการได้ มีความต้องการการสนับสนุนอะไร
เพิ่มเติมบ้าง เพื่อให้สามารถด�ำเนินการตรวจสอบหรือ
วิเคราะห์ดังกล่าวได้?
- มีองค์กรภาคประชาสังคมใดบ้าง ที่รัฐสภาสามารถเป็นหุ้นส่วน
ในการผลิตการตรวจสอบหรือวิเคราะห์เหล่านั้นได้?

ค�ำถามที่ 6: การติดตามสังเกตผลลัพธ์ของ SDGs
การด�ำเนินการตรวจสอบ SDGs อย่างรอบด้าน ทั้งในระดับประเทศและ
ระดับโลก โดยมีการจัดส่งรายงานผลการด�ำเนินการเป็นประจ�ำและ
สม�่ำเสมอในกรอบความร่วมมือระดับโลก เพื่อติดตามความคืบหน้าใน
แต่ละประเทศ ทั้งนี้ การติดตามในระดับประเทศโดยทั่วไปจะเชื่อมโยง
ความรับผิดชอบในการด�ำเนินการตามนโยบายระดับชาติและแผนงานที่
สอดคล้องกับกรอบงาน SDG การน�ำแนวทางสิทธิมนุษยชนมาใช้ใน SDGs
ยิ่งท�ำให้เน้นย�้ำผลลัพธ์ที่มีคุณภาพและการกระจายตามประเด็นต่าง ๆ
ดังนั้น การตรวจสอบความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการใหม่ ๆ เหล่านี้
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จึงควรเป็นวาระที่มีความส�ำคัญอันดับแรก การรวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูลมีความส�ำคัญ โดยใช้ศักยภาพและความร่วมมือระดับประเทศ
ในการเก็บรวบรวมและแยกแยะข้อมูล ตามลักษณะต่าง ๆ ทั้ง เพศ อายุ
ความเป็นสมาชิกในกลุ่มชน/คนกลุ่มน้อย และสถานะทางสุขภาพ
ส่วน ก: การพิจารณาข้อมูลพื้นฐาน (baseline) ของคุณ
• ประเทศได้จัดท�ำรายงานระดับชาติเกี่ยวกับความคืบหน้าใน
การด�ำเนินการ SDGs หรือไม่?
• ประเทศได้มีส่วนร่วมในกลไกการทบทวนระดับสูงทางการเมือง
(HLPF) และได้รับข้อเสนอแนะจากประเทศต่าง ๆ เกี่ยวกับ
การด�ำเนินการเพิ่มเติมในการขับเคลื่อน SDGs หรือไม่?
ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา:
- คณะกรรมาธิการการได้จัดรับฟังข้อมูลการการด�ำเนินการ
เกี่ยวกับ SDGs กี่ครั้ง?
- มีค�ำถามของรัฐสภากี่ข้อที่กล่าวถึง SDGs โดยเฉพาะ?
- มีการสอบถามเกี่ยวกับ SDGs กี่ครั้ง?
ส่วน ข: การสะท้อนผลลัพธ์จากความพยายามของคุณ
• รัฐสภาได้ทบทวน อภิปราย และด�ำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับ
รายงานความคืบหน้าหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่รัฐบาล
จัดท�ำขึ้น เกี่ยวกับการขับเคลื่อนการด�ำเนินการ SDGs และ/
หรือแผนพัฒนาที่ยั่งยืนระดับประเทศในระดับใด?
- รัฐสภามีส่วนร่วมในการจัดท�ำรายงานความคืบหน้า หรือไม่?
- มีการจัดส่งรายงานเหล่านี้ ให้กับคณะกรรมาธิการรัฐสภา
เพื่อพิจารณาเพิ่มเติม หรือไม่?
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- มีการน�ำเสนอข้อเสนอแนะของรัฐสภาเกี่ยวกับการพัฒนาที่
ยั่งยืนและ/หรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ SDG กลับไปยัง
กระบวนการนโยบายของรัฐบาล อย่างไร?
• รัฐสภาสามารถดูแลติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะการขับ
เคลื่อน SDG ของกลไกการทบทวนระดับสูงทางการเมือง
(HLPF) มากน้อยแค่ไหน?14
- มีการก�ำหนดวาระการพิจารณาเนื้อหาในรายงานกลไกการ
ตรวจสอบระหว่างประเทศ และน�ำมาอภิปรายในการประชุม
ของรัฐสภา หรือไม่?
- มีการจัดส่งรายงานเหล่านี้ให้กับคณะกรรมาธิการรัฐสภา
เพื่อพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติม (เช่น ด้านกิจการการ
ต่างประเทศ หรือที่เกี่ยวข้อง) หรือไม่?
- เมื่อหน่วยงานระหว่างประเทศเสนอแนะรัฐบาลเกี่ยวกับการ
ขับเคลื่อน SDG ไปปฏิบัติ จะมีการเสนอให้รัฐสภาพิจารณา
ทบทวน อภิปราย และ/หรือด�ำเนินการ หรือไม่?
• รัฐสภาได้ริเริ่มและด�ำเนินกระบวนการสอบถามเกี่ยวกับการ
ด�ำเนินการ ขับเคลื่อน SDG มากน้อยเพียงใด?
- มีอ�ำนาจในการริเริ่มการสอบถามข้อเท็จจริง เพื่อตรวจสอบ
การด�ำเนินงานตามแผนงานหรือนโยบายที่เกี่ยวกับ SDG
ของรัฐบาล หรือไม่?
- ในการสอบถามข้อเท็จจริงของรัฐสภา ด�ำเนินการโดยเน้น
กระบวนการมีส่วนร่วมอย่างเปิดเผยต่อสาธารณชน หรือมีผู้

14 รัฐบาลจ�ำเป็นต้องจัดท�ำและน�ำส่งรายงานต่อเวทีการเมืองระดับสูงของสหประชาชาติของคณะมนตรีเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งสหประชาชาติ (ECOSOC) ซึ่งรับผิดชอบส�ำหรับการก�ำกับ ติดตามการขับเคลื่อน SDG โดยภาพรวม
ดูได้จาก https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf
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เชี่ยวชาญภายนอกเข้าร่วม เพื่อให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ประเด็นการน�ำ SDG ไปปฏิบัติในชีวิตจริง หรือไม่?
- ภายหลังจาการสอบถามข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้ว มีการจัดท�ำ
รายงานอย่างเป็นทางการ หรือไม่? หากมี ได้มีการเผยแพร่
รายงานต่อสาธารณะหรือไม่? และ มีการเผยแพร่รายงา
นดังกล่าวสู่สาธารณะ (เช่น ในห้องสมุดหรือบนเว็บไซต์ของ
รัฐสภา) หรือไม่?
- รัฐสภาสามารถกดดันให้รัฐบาลและ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการขับเคลื่อน SDG พิจารณาข้อเสนอแนะจากการ
สอบถามข้อเท็จจริงเหล่านี้ ให้มีประสิทธิผล อย่างไรบ้าง?
• รัฐสภาได้ติดตามนโยบายการพัฒนาของรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็น
ในฐานะ “ผู้บริจาค” หรือ “ผู้รับ” ความช่วยเหลือเพื่อการ
พัฒนาในต่างประเทศ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรบ้าง?
- มีการจัดส่งรายงานประจ�ำปีเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินหรือการ
รับเงินช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาในต่างประเทศ ให้กับรัฐสภา
เพื่อพิจารณาทั้งในรัฐสภาโดยรวม หรือในคณะกรรมาธิการที่
เกี่ยวข้อง หรือไม่?
• รัฐสภาได้ติดตามผลปฏิสัมพันธ์ของรัฐบาลกับหุ้นส่วนการ
พัฒนาระหว่างประเทศ (เช่น ผู้บริจาคตามความร่วมมือแบบ
ทวิภาคี หน่วยงานระดับภูมิภาค และองค์กรความร่วมมือแบบ
พหุภาคี) มีประสิทธิภาพ มากน้อยเพียงใด?
- รัฐบาลจ�ำเป็นจัดท�ำระบบข้อมูลน�ำเสนอให้รัฐสภา เกี่ยวกับ
แผนงาน โครงการ และกิจกรรม ที่ได้รับการสนับสนุนจากหุ้น
ส่วนการพัฒนาระหว่างประเทศหรือไม่?
- มีการเชิญพันธมิตรด้านการพัฒนาระหว่างประเทศ ให้น�ำ
เสนอบรรยายสรุป ในรัฐสภาหรือคณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้อง
กับ SDG หรือไม่?
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ค�ำถามที่ 7: การประสานความร่วมมือกับประชาชน
การท�ำให้กระบวนการขับเคลื่อน SDGs มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง
หมายความว่า ประชาชนทั้งหมดพึงสามารถให้ความเห็นต่อกระบวนการ
ทางกฎหมายและนโยบายที่ส่งผลกระทบต่อพวกเขาได้ นอกจากนี้ยังพึง
สามารถเรียกร้องให้ผู้มีอ�ำนาจตัดสินใจทั้งในรัฐบาลและรัฐสภาด�ำเนินการ
ใด ๆ ที่เป็นการแก้ไข ทั้งนี้ การเติบโตของเทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
รวดเร็วท�ำให้เกิดวิธีการใหม่ๆ ในการมีส่วนร่วมในการวางแผนการพัฒนา
การจัดท�ำงบประมาณ การน�ำไปปฏิบัติ และกระบวนการตรวจสอบ ซึ่งใน
ช่วงเดียวกัน ยังคงมีการด�ำเนินการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิธี
ด�ำเนินการแบบเดิม ๆ ซึ่งรวมถึงการมีส่วนร่วมของพลเมืองในกระบวนการ
รัฐสภาโดยทั่วไป ส่วนนี้ มีความส�ำคัญ ส�ำหรับรัฐสภาในการมีส่วนร่วมกับ
สาธารณชนเชิงรุก เพื่อก�ำหนดวาระความส�ำคัญของ SDG ที่เกี่ยวกับ
ประชาชนทั่วไป และเพื่อประเมินผลการขับเคลื่อนการด�ำเนินงานของ
SDG ในพื้นที่
ส่วน ก: การพิจารณาข้อมูลพื้นฐาน (baseline) ของคุณ
• มีการรณรงค์ทั่วประเทศเพื่อสร้างการรับรู้สาธารณะเกี่ยวกับ
SDGs หรือไม่? และรัฐสภา เป็นส่วนหนึ่งในการด�ำเนินกิจกรรม
การรณรงค์ดังกล่าว หรือไม่?
• รัฐสภาได้จัดการปรึกษาหารือสาธารณะเกี่ยวกับ SDGs เป็น
ประจ�ำ หรือไม่? และมีการน�ำแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เข้าถึงได้
แบบเปิด มาใช้สร้างการมีส่วนร่วมกับสาธารณชน ในประเด็น
SDGs หรือไม่?
ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา:
- มีการจัดกิจกรรมรณรงค์สาธารณะเกี่ยวกับ SDGs กี่ครั้งใน
รัฐสภา หรือโดยรัฐสภา?
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- มีกิจกรรมการปฏิบัติงานในพื้นที่ หรือพบปะผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ที่เน้นการน�ำ SDGs ไปขับเคลื่อน กี่ครั้ง?
ส่วน ข: การสะท้อนผลลัพธ์จากความพยายามของคุณ
• รัฐสภา มีการสื่อสารที่ดี และมีประสิทธิภาพต่อสาธารณชน
เกี่ยวกับงานเพื่อสนับสนุนการด�ำเนินการ SDG อย่างไรบ้าง?
- รัฐสภามีกลยุทธ์ในการสื่อสาร ซึ่งรวมถึง การจัดกิจกรรม
สาธารณะที่ในประเด็น SDG หรือไม่?
- เว็บไซต์ของรัฐสภาออกแบบมาเพื่อให้ระบุกิจกรรมที่เกี่ยวกับ
SDG ของฝ่ายนิติบัญญัติ ได้ง่ายหรือไม่?
- รัฐสภาใช้สื่อสังคมออนไลน์ (social media) เพื่อสื่อสาร
เกี่ยวกับงานที่เกี่ยวข้องกับ SDG หรือไม่?
• รัฐสภาได้พบประชาชน องค์กรภาคประชาสังคม และ
ภาควิชาการเพื่อหารือเกี่ยวกับ SDGs หรือประเด็นการพัฒนา
มากน้อยแค่ไหน?
- ส�ำนักเลขาธิการรัฐสภาดูแลสนับสนุนกิจกรรมเพื่อให้สมาชิก
รัฐสภาพบปะกับสาธารณชน เพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็น SDG
ได้อย่างไรบ้าง?
- มีการจัดระบบการด�ำเนินการดังกล่าวทั้งรัฐสภาได้ หรือไม่?
ถ้าได้ มีการด�ำเนินการอย่างไร?
- มีการด�ำเนินการกิจกรรมใด ๆ เป็นพิเศษ เพื่อให้สามารถ
เข้าถึงคนรุ่นใหม่ด้วย หรือไม่?
• คณะกรรมาธิการรัฐสภาได้ด�ำเนินงานติดตามก�ำกับดูแลการ
ด�ำเนินการ SDG และผลกระทบของโครงการที่เกี่ยวข้องกับ
SDG ในพื้นที่ ชุมชน และในภูมิภาค มากน้อยแค่ไหน?
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- คณะกรรมาธิการรัฐสภามีอ�ำนาจและ/หรือทรัพยากร
เพียงพอที่จะปฏิบัติงานในพื้นที่ หรือไม่?
- หากมีอ�ำนาจและทรัพยากรเพียงพอตามข้อข้างต้น ในการ
ปฏิบัติงานในพื้นที่ของคณะกรรมาธิการรัฐสภา ได้มีความ
พยายามแบบเฉพาะ ในการพบปะกับชุมชนชายขอบหรือกลุ่ม
เปราะบาง (เช่น ผู้หญิง คนหนุ่มสาว หรือคนยากจน) หรือไม่?

ค�ำถามที่ 8: การดูแล และก�ำกับให้การด�ำเนินการตาม
SDGs ตอบสนองต่อภาวะเปราะบาง การด้อยโอกาส และ
ความเสี่ยงต่าง ๆ มากที่สุด
วาระปี 2573 เน้นย�้ำความส�ำคัญ “การไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง (no one
will be left behind)” ซึ้งเป้าหมายที่ 5 เน้นย�้ำไปที่ความไม่เสมอภาค
ทางเพศ (gender equality) และเป้าหมายที่ 10 เรียกร้องให้รัฐบาลลด
ความเหลื่อมล�้ำและความไม่เสมอภาคที่เกิดขึ้นในมิติต่าง ๆ ภาพกว้าง
วาระปี 2573 แสดงความมุ่งมั่นอย่างชัดแจ้งว่า ในการด�ำเนินการเพื่อ
บรรลุวัตถุประสงค์เหล่านั้น ประเทศต่าง ๆ จ�ำเป็นต้องมีมาตรการ
โดยตรงในการจัดการกับความไม่เสมอภาคทางเพศ และใช้ความพยายาม
ในทุกวิถีทางในการดูแล และเกี่ยวพันกับกลุ่มประชากรชายขอบ ที่มี
ความเปราะบาง ความเสี่ยง หรือด้อยโอกาสต่าง ๆ ในส่วนนี้ จ�ำเป็นต้อง
ปรับแนวทางให้เข้ากับบริบททางพื้นที่ต่าง ๆ (อาทิ ชุมชนชนบทอาจจะ
เข้าถึงบริการต่าง ๆ ได้น้อยกว่า) ทางกลุ่มประชากร (อาทิ การใช้ความ
พยายามพิเศษในการสนับสนุนให้กลุ่มเด็กและเยาวชนสามารถเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมที่เหมาะสม หรือตามตัวชี้วัดด้านประชากรใน
ลักษณะอื่น ๆ โดยรัฐสภาสามารถใช้หน้าที่และอ�ำนาจในการดูแลให้การ
ด�ำเนินการต่าง ๆ ตอบสนอง หรือครอบคลุมกลุ่มประชาชนชายขอบ
ที่เปราะบาง มีความเสี่ยง หรือด้อยโอกาสเหล่านี้
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ส่วน ก: การพิจารณาข้อมูลพื้นฐาน (baseline) ของคุณ
• ประเทศของคุณได้พิจารณาและจ�ำแนกกลุ่มประชากรชายขอบ
ที่เปราะบาง มีความเสี่ยง หรือด้อยโอกาส ไว้อย่างชัดเจน
หรือไม่?
- หากได้จ�ำแนกไว้ ประชากรกลุ่มนี้ มีจ�ำนวนเท่าไหร่? คิดเป็น
สัดส่วนเท่าไหร่ เมื่อเทียบกับประชากรโดยรวมของประเทศ?
และใช้หลักเกณฑ์ใด ในการจ�ำแนกประชากรกลุ่มนี้?
• การก�ำหนดเป้า และตัวชี้วัดระดับชาติพิจารณา และให้ความ
ส�ำคัญกับประชากรชายขอบ ที่เปราะบาง มีความเสี่ยง หรือ
ด้อยโอกาส ที่ตกหล่นจากการส�ำรวจ หรือไม่มีข้อมูลที่พบ
หรือไม่?
- มีการเตรียมจ�ำแนกข้อมูลแสดงผลกระทบ หรือการด�ำเนินการ
ตาม SDGs ที่เกิดขึ้นกับประชากรกลุ่มนี้ เพื่อน�ำเสนอต่อ
รัฐสภา หรือไม่?
• ผู้แทนของประชากรกลุ่มเปล่านี้ (อาทิ ผู้หญิง เด็กและ
เยาวชน ชนพื้นเมือง คนพิการ ชนกลุ่มน้อยด้านวัฒนธรรม
หรือชาติพันธุ์) ได้เข้าร่วม หรือแสดงบทบาทในรัฐสภา
อย่างไรบ้าง?
• เมื่อมีการก�ำหนดวาระหลักในการด�ำเนินการตาม SDG ระดับ
ชาติ ได้มีการวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของกฎหมาย นโยบาย
หรือแผนงานพิเศษ เพื่อสนองตอบต่อประชากรชายขอบ
ที่เปราะบาง มีความเสี่ยง หรือด้อยโอกาส หรือไม่?
• รัฐสภามีความพยายามพิเศษใด ๆ (อาทิ ผ่านคณะ
กรรมาธิการรัฐสภา หรือท�ำกระบวนระหว่างการตรวจเยี่ยมใน
พื้นที่) เพื่อท�ำกระบวนการปรึกษาหารือกับประชากรชายขอบ
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ที่เปราะบาง มีความเสี่ยง หรือด้อยโอกาส และกลุ่มที่ตกหล่น
ในประเด็นที่เกี่ยวกับ SDG หรือไม่?
ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา:
- มีการอภิปรายในรัฐสภาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสิทธิและความ
ต้องการของประชากรชายขอบ ที่เปราะบาง มีความเสี่ยง
หรือด้อยโอกาส กี่ครั้ง?
- มีการจัดการรับฟังข้อมูลและความเห็นจากผู้แทนประชากร
ชายขอบ ที่เปราะบาง มีความเสี่ยง หรือด้อยโอกาส กี่ครั้ง?
ส่วน ข: การสะท้อนผลลัพธ์จากความพยายามของคุณ
• รัฐสภามีการด�ำเนินการอะไรบ้าง เพื่อดูแลให้แน่ใจว่า ในการ
ด�ำเนินการตามเป้าของ SDGs จะ “ไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง”?
- มีการจัดท�ำ/น�ำเสนอข้อมูลด้านสถานะทางเศรษฐกิจและ
สังคม-ของประชากรชายขอบ ที่เปรียบเทียบกับประชากรกลุ่ม
อื่น ๆ กับสมาชิกรัฐสภา หรือไม่และอย่างไร และมีการรับรู้
เกี่ยวกับข้อเรียกร้องและความต้องการของประชากรชายขอบ
รวมถึงการดูแลข้อท้าทายในการป้องกันผลกระทบต่อสิทธิของ
ประชากรกลุ่มเปราะบาง หรือกลุ่มเสี่ยงต่าง ๆ (ด้านการเมือง
เศรษฐกิจ และสังคม) ภายในประเทศ หรือไม่?
- สมาชิกรัฐสภาได้น�ำข้อมูลนี้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
การจัดท�ำกฎหมาย การพิจารณารับรองและจัดสรร
งบประมาณ รวมถึงการติดตาม ทบทวนการด�ำเนินการต่าง ๆ
ตาม SDGs มากน้อยแค่ไหน?
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• รัฐสภาได้น�ำยุทธศาสตร์อะไรบ้าง มาปรับใช้เพื่อส่งเสริมความ
หลากหลายในรัฐสภา (ถ้ามี)? กลไกรัฐสภาใดบ้าง15 ที่น�ำมาใช้
ในการส่งเสริมความเสมอภาคแล้วประสบความส�ำเร็จ และ
เพราะเหตุใด? มีปัจจัยอะไรบ้างที่น�ำมาใช้เพี่อส่งเสริมให้บุคคล
ที่มีความแตกต่างหลากหลายสามารถปฏิบัติงานในรัฐสภา
หรือหนุนเสริมให้เกิดการด�ำเนินการดังกล่าว?
- รัฐสภาได้ติดตามดูแลให้เกิดการมีผู้แทนของประชากร
ชายขอบ หรือกลุ่มที่ตกหล่นเข้ามาเป็นสมาชิกของรัฐสภา
รวมถึงในส่วนของบุคคลที่มีต�ำแหน่งหน้าที่ประจ�ำในรัฐสภา
หรือมีส่วนในการพิจารณา หรือตัดสินต่าง ๆ หรือไม่?
• มีการน�ำแนวทาง/รูปแบบอื่นใดบ้างมาใช้ด�ำเนินการ เพื่อรับฟัง
และรวบรวมข้อมูล ความเห็น และข้อเสอนแนะของประชากร
กลุ่มชายขอบ หรือกลุ่มที่ตกหล่น เข้ามาในกระบวนการของ
รัฐสภา ในส่วนที่เกี่ยวกับประเด็น SDG (อาทิ การแต่งตั้ง
บุคคลที่มิได้เป็นสมาชิกรัฐสภา ให้ท�ำหน้าที่กรรมาธิการ
และการแสวงหาผู้แทนสมาชิกของประชากรกลุ่มชายขอบ
มาท�ำหน้าที่ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ)?

15 ตัวอย่างเช่น กฎ/ระเบียบ หรือขั้นตอนภายในรัฐสภาพ กฎ/ระเบียบเกี่ยวกับพรรคการเมือง การมีคณะกรรมาธิการรัฐ
สภาพเฉพาะที่ตั้งขึ้นเพื่อดูแลสิทธิของประชากรชายขอบ ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มเสี่ยง การจัดการฝึกอบรมส�ำหรับด้าน
สิทธิมนุษยชน แล/หรือสิทธิของกลุ่มชายประชากรชายขอบเป็นการเฉพาะให้กับสมาชิกรัฐสภา
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