
แบบฟอร์มเสนอแผนงาน  
งบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) 

ประจำปีงบประมาณ 2567 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หน่วยวิจัยเฉพาะทาง 
 1. นวัตกรรมการศึกษา 
 2. ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
 3. ด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และการประยุกต์ใช้งาน    
 4. ด้านเทคโนโลยีชีวภาพและเทคโนโลยีการเกษตร 
 5. ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และการสาธารณสุขชุมชน 
 6. ด้านนวัตกรรมการท่องเที่ยว 
 7.ด้านนวัตกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาด 
 8. ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 9. ด้านบูรณาการศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
 10. ด้านประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
2. ชื่อแผนงาน 
  
 เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และการประยุกต์ใช้งานเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นของเมืองมรดกโลก จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

 
3. ประเด็นและขอบเขตของแผนงาน 
 3.1 นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเกษตร 
 3.2 นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรม  
 3.3 นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
  
4. เป้าหมายสุดท้ายเมื่อสิ้นสุดการดำเนินงานของแผนงาน 
 4.1 ยกระดับศักยภาพการด้านการเกษตร ด้านอุตสาหกรรม ด้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 4.2 เพ่ิมมูลค่าด้านการเกษตร ด้านอุตสาหกรรม ด้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 
5. พืน้ทีท่ำการวิจัย/ขยายผล 
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
 
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องหรือสนับสนุนยุทธศาสตร์ใดมากที่สุด (โปรดเลือก) 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจไทยโดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรมระดับขั้นแนวหน้าที่ก้าวหน้า 



 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนากำลังคนและสถาบันด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยใช้วิทยาศาสตร์ 
การวิจัยและนวัตกรรม  

 การแก้ไขปัญหาและตอบสนองภาวะวิกฤติเร่งด่วนของประเทศ 
 

เป้าหมาย SDGs 17 ประการดูรายละเอียด)* ที่หมายเหตุด้านล่าง*( 
 1. ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่ (End poverty in all its forms everywhere) 
 2. ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการ และส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน  

(End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable 
agriculture) 

 3. สร้ างหลั กประกัน ว่ าคนมี ชี วิตที่ มี สุ ขภ าพดี และส่ งเสริมสวัสดิ ภ าพสำหรับทุ กคน ในทุ กวั ย  
(Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages) 
 4.สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสใน
การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong 
learning opportunities for all) 
 5.บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศและให้อำนาจของผู้หญิงและเด็กหญิงทุกคน  (Achieve gender 
equality and empower all women and girls) 
 6 .สร้างหลักประกันเรื่องน้ำและการสุขาภิบาลให้มีการจัดการอย่างยั่งยืน และมีสภาพพร้อมใช้สำหรับทุกคน  
(Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all) 
 7 .สร้างหลักประกันว่าทุกคนเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ในราคาที่สามารถซื้อหาได้ เชื่อถือได้ และยั่งยืน  
(Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all) 
 8 .ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่ และมีผลิตภาพ และ
การมี งานที่ สมควรสำหรับทุ กคน   (Promote sustained, inclusive and sustainable economic 
growth, full and productive employment and decent work for all) 
 9 .สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และ
ส่ ง เ ส ริ ม น วั ต ก ร ร ม (Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable 
industrialization and foster innovation) 

 10 .ลดความไม่ เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ (Reduce inequality within and among 
countries) 

 11. ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย ทั่วถึง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน  
(Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable) 

 12. สร้างหลักประกันให้มีแบบแผนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน (Ensure sustainable consumption 
and production patterns) 

 13. ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพ่ือต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่ เกิดขึ้น  
(Take urgent action to combat climate change and its impacts) 

 
 1 4.อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเลและทรัพยากรทางทะเลและทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  (Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources 
for sustainable development) 
 1 5.ปกป้อง ฟ้ืนฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้การกลาย
สภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟ้ืนสภาพกลับมาใหม่ และหยุดการสูญเสียความ



หลากหลายทางชีวภาพ (Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, 
sustainably manage forests, combat desertification, and halt and reverse land degradation 
and halt biodiversity loss) 

 16 .ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุม เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้าง
สถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ (Promote peaceful and inclusive 
societies for sustainable development, provide access to justice for all and build effective, 
accountable and inclusive institutions at all levels) 

 17 .เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟ้ืนฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกสำหรับการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (Strengthen the means of implementation and revitalize the Global Partnership 
for Sustainable Development) 

 
 

ชื่อผู้อำนวยการแผนงาน (ผู้รับผิดชอบแผนงาน) 
 

                                                                            ลงชื่อ................................................. 
                                                                                 )รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์  ประดับเพ็ชร์( 

                                                                                 ผู้อำนวยการแผนงาน 

                                                                               วันที่ 26 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565 
 
 
 
 
 
 
 
 

*หมายเหตุ รายละเอียด เป้าหมาย SDGs 17 ข้อ  
 
เป้าหมายที่ 1 :  
ขจัดความยากจนทกุรูปแบบในทุกพ้ืนที่ (End poverty in all its forms everywhere) เป็นเป้าหมายที่ว่าด้วยการ

ลดความยากจนทั้งทางเศรษฐกิจ และความยากจนในมิติอ่ืน ๆ ด้วย (ตามการนิยามของแต่ละประเทศ )
ครอบคลุมคนทุกกลุ่ม ทั้งชาย หญิง เด็ก คนยากจน และกลุ่มคนเปราะบาง เป้าประสงค์ของเป้าหมายนี้

ครอบคลุมประเด็นการยกระดับรายได้ของผู้คนให้สูงกว่า $1.25 ต่อวัน (1.1 )และลดสัดส่วนของความยากจนใน
มิติต่างๆ ของคนทุกกลุ่มให้เหลือครึ่งหนึ่งภายในปี 2573 (1.2 ) เน้นการใช้ระบบและมาตรการคุ้มครองทางสังคม 

(1.3 )และการสร้างหลักประกันในเรื่องสิทธิของการเข้าถึงทรัพยากรทางเศรษฐกิจ บริการพ้ืนฐาน รวมถึง 
กรรมสิทธิ์เหนือที่ดินและทรัพย์สิน (1.4 )นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการสร้างภูมิต้านทานให้กับคนยากจน

พิบัติต่าง ๆ ทั้งทางเศรษฐกิจสังคม และท่ีเกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศด้วย ในทางนโยบาย จากภัยและเปราะบาง
เป้าหมายนี้จะเน้นให้มีการช่วยเหลือกันระหว่างประเทศ โดยการระดมทรัพยากรที่หลากหลายไปช่วยประเทศท่ี
พัฒนาน้อยกว่า เพ่ือลงทุนในโครงการที่ขจัดความยากจน (1. a) ให้นโยบายในระดับต่าง ๆ คำนึงถึงความ
ละเอียดอ่อนด้านเพศสภาพและความยากจน (1. b) ตารางแสดงเป้าประสงค์ภายใต้ เป้าหมายที่ 1 

1.1 ภายในปี  2573 ขจัดความยากจนรุนแรงทั้งหมด ซึ่งในปัจจุบันวัดจากคนที ่มีค่าใช้จ่ายดำรงชีพรายวันต่ำกว่า 
$1.25 ต่อวัน 



1.2 ลดสัดส่วนชาย หญิง และ เด็ก ในทุกช่วงวัย ที่อยู่ภายใต้ความยากจนในทุกมิติ (ตามนิยามของแต่ละประเทศ )ให้
ลดลงอย่างน้อยครึ่งหนึ่ง ภายในปี 2573  

1.3 ป็นผลตามระบบและมาตรการคุ้มครองทางสังคมที่เหมาะสมของดำเนินการให้เ แต่ละประเทศ และให้ครอบคลุม
ถึงกลุ่มที่ยากจนและเปราะบาง ภายในปี 2573 

1.4 ภายในปี  2573 สร้างหลักประกันว่าชายและหญิงทุกคน โดยเฉพาะคนยากจนและกลุ่มผู้เปราะบาง มีสิทธิเท่า
จนการเข้าถึงการบริการขั้นพ้ืนฐาน การถือกรรมสิทธิ์ แเทียมในการเข้าถึงทรัพยากรทางเศรษฐกิจ ตลอด ละใช้

ประโยชน์เหนือที่ดินและทรัพย์สิน 
1.5 ภายในปี  2573 สร้างภูมิต้านทานและลดการเปิดรับและความเปราะบางต่อเหตุรุนแรงที่เกี่ยวข้องกับภูมิอากาศ

ในสภาวะเปราะบางและภัยพิบัติทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมให้กับผู้ที่ยากจนและอยู่  
1 . a สร้างหลักประกันว่ามีการระดมทรัพยากรอย่างมีนัยสำคัญจากหลากหลายแหล่งที่มา ซึ่งรวมถึงการส่งเสริมความ

ร่วมมืออ่ืนในการพัฒนาเพ่ือให้ประเทศกำลังพัฒนามีวิธีการที่เพียงพอ และสามารถคาดการณ์ได้ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในประเทศพัฒนาน้อยที่สุดสาหรับการดำเนินการตามโครงการ และนโยบายขจัดความยากจนในทุกมิติ 

1. b สร้างกรอบการดำเนินงานด้านนโยบายที่แข็งแกร่งในระดับชาติ ระดับภูมิภาคและระดับระหว่างประเทศ และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่คำนึงถึงความละเอียดอ่อน ด้านเพศสภาพและคนยากจน เพ่ือสนับสนุนการ ลงทุนเพ่ือ
ขจัดความยากจนให้เพ่ิมมากข้ึน 

 
เป้าหมายที่ 2:  
ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการและส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน (End hunger, 

achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture) มีเป็นประด็
นที่ครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ตั้งแต่การเข้าถึงอาหารปลอดภัยและมีโภชนาการ (2.1 )ยุติภาวะทุพ โภชนาการ 

(2.2 )งเกษตรกรรายย่อย ซึ่งรวมถึงผู้หญิง คนเพ่ิมผลิตภาพและการเข้าถึงทรัพยากรและโอกาสต่าง ๆ ขอ
พ้ืนเมือง เกษตรกรที่ทำกินในครัวเรือนแบบยั่งชีพ คนเลี้ยงปศุสัตว์และประมงพ้ืนบ้าน (2.3 )เกษตรกรรมที่ยั่งยืน

และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และช่วยพัฒนาคุณภาพดินได้ (2.4 )และความหลากหลายทาง
ระโยชน์ และแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมพันธุกรรม การเข้าถึง ใช้ป  (2.5 )ในเชิง

นโยบาย เป้าหมายที่  2 เน้นไปที่การลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานที่เกี่ยวกับการเกษตรในประเทศกำลังพัฒนา 
(2. a), การทำให้ตลาดสินค้าเกษตรโลกมีความเสรีและเป็นธรรม (2. b) และการลดความผันผวนราคาอาหารโดย

การทำให้ตลาดโภคภัณฑ์อาหารและตลาดอนุพันธ์ทำงานได้อย่างเหมาะสม (2. c) ตารางแสดงเป้าประสงค์ภายใต้ 
เป้าหมายที่ 2 

2.1 ยุติความหิวโหยและสร้างหลักประกันให้ทุกคน โดยเฉพาะที่ยากจนและอยู่ในภาวะเป ราะบางอันรวมถึงทารกได้
เข้าถึงอาหารที่ปลอดภัย มีโภชนาการและเพียงพอตลอดทั้งปี ภายในปี 2573 

2.2 ยุติภาวะทุพโภชนาการทุกรูปแบบและแก้ไขปัญหาความต้องการสารอาหารของหญิงวัยรุ่นหญิงตั้งครรภ์และให้นม
บุตร และผู้สูงอายุ ภายในปี 2573 รวมถึงบรรลุเป้าหมายที่ตกลงร่วมกันระห ว่างประเทศว่าด้วยภาวะแคระแกร็น

และผอมแห้งในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ภายในปี 2568  
2.3 เพ่ิมผลิตภาพทาง การเกษตรและรายได้ของ ผู้ผลิตอาหารรายเล็ก โดยเฉพาะผู้หญิง คน พ้ืนเมือง เกษตรกรแบบ 

ครอบครัว คนเลี้ยงปศุสัตว์ ชาวประมง ให้เพ่ิมขึ้นเป็น  2 เท่า โดยรวมถึงการเข้าถึง  ที่ดินและทรัพยากรและ 
ปัจจัยน่าเข้าในการผลิต ความรู้ บริการทางการเงิน ตลาด และโอกาสสำหรับการเพ่ิมมูลค่าและการจ้าง งานนอก
ฟาร์ม อย่าง ปลอดภัยและเท่าเทียมภายในปี 2573 

2.4 สร้างหลักประกันว่าจะมีระบบการผลิตอาหารที่ยั่งยืนและดำเนินการตามแนวปฏิบัติทางการเกษตรมีภูม ิคุ้มกันที่
จะเพ่ิมผลิตภาพและการผลิต ซึ่งจะช่วยรักษาระบบนิเวศ เสริมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภาวะอากาศรุนแรง ภัยแล้ง อุทกภัยและภัยพิบัติอ่ืนๆและจะช่วยพัฒนาที่ดินและ
คุณภาพดินอย่างต่อเนื่องภายในปี 2573 



2.5 คงความหลากหลายทางพันธุก รรมของเมล็ดพันธุ์ พืชที่ใช้เพาะปลูกในไร่นา และสัตว์ที่เลี้ยงตามบ้านเรือน และ
ชนิดพันธุ์ตามธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับพืชและสัตว์เหล่านั้น รวมถึงให้มีธนาคารเมล็ดพันธุ์และพืชที่มีการจัดการที่
ดีและมี ความหลากหลายทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติและสร้ างหลักประกันว่าจะมี
การเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรทางพันธุกรรมและองค์ความรู้ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
อย่างธรรมและเท่าเทียม ตามท่ีตกลงกันระหว่างประเทศ ภายในปี 2573 

2 . a เพ่ิมการลงทุนตลอดจนการยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องโครงสร้างพ้ืนฐานในชนบท การวิจัย
เกษตรและการขยายการบริการ การพัฒนาเทคโนโลยี และการท่าธนาคารยีนของพืชและสัตว์ เพื่อยกระดับ ขีด
ความสามารถในการผลิตสินค้าเกษตรในประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด 

2 . b แก้ไขและป้องกันการกีดกันและ การบิดเบือนทางการค้าในตลาดเกษตรโลก รวมถึงทางการขจัดการ อุดหนุน
สินค้าเกษตรเพ่ือการส่งออกทุกรูปแบบและ มาตรการเพ่ือการส่งออกทุกแบบ ที่ให้ผลในลักษณะเดียวกันโดยให้
เป็นไปตามอาณัติของกรอบการพัฒนาโดฮา 

2 . c เลือกใช้มาตรการที่สร้างหลักประกันได้ว่าตลาดโภคภัณฑ์อาหารและตลาดอนุพันธ์สามารถทำงานได้อย่าง
เหมาะสมและอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของตลาดและข้อมูลสำรองอาหารได้อย่างทันการณ์ เพ่ือ
จำกัดความผันผวนของราคาอาหารอย่างรุนแรง 

 
เป้าหมายที่ 3:  
สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสาหรับทุกคนในทุกวัย (Ensure healthy lives and 

promote well-being for all at all ages) ครอบคลุมประเด็นด้านสุขภาพและสวัสดิภาพที่สำคัญหลาย
ประเด็น ตั้งแต่ การลดอัตราการตายของมารดาทั่วโลก (3.1) , ยุติการตายที่ป้องกันได้ของทารกแรกเกิด (3.2) , 
ยุติการแพร่กระจายของเอดส์ วัณโรค มาลาเรีย และโรคเขตร้อน (3.3) , ลดการตายก่อนวัยอันควรจากโรคไม่
ติดต่อ (3.4) , ประเด็นเรื่องยาเสพติดและแอลกอฮอล์ (3.5) , การตายและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน (3.6) , 
อนามัยการเจริญพันธุ์และการวางแผนครอบครัว (3.7) , การเข้าถึงบริการสาธารณสุขและป้องกันความเสี่ยงทาง
การเงิน (3.8 ) และ ลดการตายและป่วยจากสารเคมีอันตรายและจากการปนเปื้อนและมลพิษต่าง ๆ (3.9 )ในทาง

นโยบาย เป้าหมายที่ 3 จะเน้นไปที่การปฏิบัติตามกรอบอนุสัญญาขององค์การอนามัยโลก โดยเฉพาะเรื่องยาสูบ 
(3. a), การวิจัยและพัฒนายาและวัคซีน และการเข้าถึงยาและวัคซีนถ้วนหน้าผ่านการผ่อนปรนบทบัญญัติ

เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ือให้คนในประเทศกำลังพัฒนาเข้าถึงยาได้ (3. b), สร้างและรักษากำลังคนด้าน
สุขภาพ (3. c) และเสริมขีดความสามารถในการแจ้งเตือนล่วงหน้า การลดความเสี่ยง และการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงด้านสุขภาพ (3. d)  ตารางแสดงเป้าประสงค์ภายใต้ เป้าหมายที่ 3 

3.1 ลดอัตราการตายของมารดาทั่วโลกให้ต่ำกว่า  70 ต่อการเกิดมีชีพ  1 แสนคนภายในปี  2573  
3.2 ติการตายที่ป้องกันได้ ของทารกแรกเกิดและเด็กอายุต่ำกว่ายุ 5 ปี โดยทุกประเทศมุ่งลดอัตราการตายในทารกลง

ให้ต่ำถึง  12 คน ต่อ การเกิดมีชีพ 1,000 คน และลดอัตราการต ายในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ลงให้ต่ำถึง 25 คน ต่อ
การเกิดมีชีพ  1,000 คน ภายในปี 2573  

3.3 องเอดส์ วัณโรค มาลาเรียและโรคเขตร้อนที่ถูกละเลยและต่อสู้กับโรคตับอักเสบ โรคติดต่อยุติการแพร่กระจายข
ทางน้ำ และโรคติดต่ออ่ืนๆ ภายในปี 2573  

3.4 ลดการตายก่อนวัยอันควรจากโรคไม่ ติดต่อให้ลดลงหนึ่งในสามผ่านทางการป้องกันและการรักษาโรคและ
สนับสนุนสุขภาพจิตและความเป็นอยู่ที่ดีภายในปี 5732  

3.5 เสริมสร้างการป้องกันและการรักษาการใช้สารในทางที่ผิด ซึ่งรวมถึงการใช้ยาเสพติดในทางที่ผิดและการใช้
แอลกอฮอล์ในทางอันตราย 

3.6 ลดจำนวนการตายและบาดเจ็บ จากอุบัติเหตุทางถนนทั่วโลกลงครึ่งหนึ่ง ภายในปี 2563 
3.7 การศึกษาเกี่ยวกับอนามัยเจริญพันธุ์โดยถ้วนหน้า รวมถึงการสร้างหลักประกันว่ามีการเข้าถึงบริการข้อมูลการให้

วางแผนครอบครัวและการผสานอนามัยเจริญพันธุ์ในยุทธศาสตร์และแผนงานระดับชาติ ภายในปี 2573  



3.8 บรรลุการ มีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ารวมถึงการป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน การเข้าถึงการบริการ
สาธารณสุขจำเป็นที่มีคุณภาพ และเข้าถึงยาและวัคซีนจำเป็นที่ปลอดภัยมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ และมีราคาที่
สามารถซื้อหาได ้

3.9 ลดจำนวนการตายและการป่วยจากสารเคมีอันตรายและจากการปนเปื้ อนและมลพิษทางอากาศ น้ำ และดิน ให้
ลดลงอย่างมากภายในปี 2573 

3. a เสริมการดำเนินงานของกรอบอนุสัญญาขององค์การอนามัยโลกว่าด้วยการควบคุมยาสูบในทุกประเทศตามความ
เหมาะสม 

3. b สนับสนุนการวิจัยและการพัฒนาวัคซีนและยา สำหรับโรคติดต่อและไม่ติดต่อที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศ
กำลังพัฒนา ให้มีการเข้าถึงยา และวัคซีนจำเป็นในราคาที่สามารถซื้อหาได้ ตามปฏิญญาโดฮาความตกลงว่าด้วย
สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้าและการสาธารณสุขซึ่งเน้นย้ำสิทธิสำหรับประเทศกำลัง พัฒนาที่จะ
ใช้บทบัญญัติ ในความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่ เกี่ยวกับการค้าอย่างเต็มที่ในเรื่องการผ่อนปรน
เพ่ือจะปกป้องสุขภาพสาธารณะและโดยเฉพาะการเข้าถึงยาโดยถ้วนหน้า 

3 . c เพ่ิมการใช้เงินที่เกี่ยวกับสุขภาพและการสรรหาการพัฒนา การฝึกฝนและการเก็บรักษากำลังคนด้านสุขภาพใน
ประเทศกำลังพัฒนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนาน้อยที่สุดและรัฐกำลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก 

  
เป้าหมายที่ 4 :  
สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้

ต ล อ ด ชี วิ ต  (Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning 
opportunities for all) ครอบคลุมการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของเด็กชายและเด็กหญิงในทุกระดับ ตั้งแต่
ระดับปฐมวัย (4.2) , ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา (4.1) , การเข้าถึงการศึกษาระดับเทคนิค อาชีวศึกษา 
อุดมศึกษา รวมถึงมหาวิทยาลัยที่จ่ายได้และมีคุณภาพสำหรับชายและหญิงทุกคน (4.3) , และในภาพรวมเยาวชน
ทุกคนและผู้ใหญ่ส่วนใหญ่สามารถอ่านออกเขียนได้และคำนวณได้ (4.6) , เน้นให้ขจัดความเหลื่อมล้ำทางเพศใน
การศึกษา และการเข้าถึงการศึกษาของผู้พิการ ชนพ้ืนเมือง และกลุ่มเปราะบาง (4.5 )นอกจากนี้เป้าหมายนี้ยัง

ส่งเสริมให้เพ่ิมจำนวนผู้ที่มีทักษะทางเทคนิคและอาชีพสำหรับการจ้างงาน และการเป็นผู้ประกอบการ  (44.) , 
และเน้นให้ทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนอีกด้วย (4.7 )ในเชิง
นโยบาย เป้าหมายนี้จะเน้นให้มีการยกระดับอุปกรณ์ท่ีจำเป็นในการศึกษาให้อ่อนไหวต่อเด็ก ผู้พิการ และผู้มีเพศ

สภาวะหลากหลาย และสร้างสภาพแวดล้อมให้ปราศจากความรุนแรงต่อกลุ่มเหล่านี้ (4. a), ขยายโอกาสด้าน
ทุนการศึกษาและการฝึกอบรมทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ (4. b), และเพ่ิมจำนวนครูที่มีคุณภาพผ่าน
ความร่วมมือระหว่างประเทศ ตารางแสดงเป้าประสงค์ภายใต้ เป้าหมายที่ 4 

4.1 ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพสร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนสำเร็จการศึกษา
เท่าเทียมและ ไม่มีค่าใช้จ่ายนำไปสู่ผลลัพธ์ทางการเรียนที่มีประสิทธิผลภายในปี 2573 

4.2 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเข้าถึงการพัฒนา การดูแล และการจัดการศึกษาระดับก่อน
ในปีประถมศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ ภาย  2573 เพ่ือให้เด็กเหล่านั้นมีความพร้อมสำหรับการศึกษา

ระดับประถมศึกษา 
4.3 ให้ชายและหญิงทุกคนเข้าถึงการศึกษาว ิชาเทคนิค อาชีวศึกษา อุดมศึกษา รวมถึงมหาวิทยาลัยที่มีราคาท่ีสามารถ

จ่ายได้และมีคุณภาพ ภายในปี 2573 
4.4 นรวมถึงทักษะทางเทคนิคและอาชีพสำหรับการจ้างงาน การมีงานเพ่ิมจำนวนเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีทักษะที่จำเป็

ที่ดีและการเป็นผู้ประกอบการภายในปี  2573  
4.5 ขจัดความเหลื ่อมล้ำทางเพศในการศึกษาและสร้างหลักประกันว่ากลุ่มที่เปราะบางซึ่งรวมถึงผู้พิการ ชนพ้ืนเมือง 

และเด็กเข้าถึงการศึกษาและการฝึกอาชีพทุกระดับอย่างเท่าเทียม ภายในปี 2573 
4.6 สร้างหลักประกันว่าเยาวชนทุกคนและผู้ใหญ่ในสัดส่วนสูงทั้งชายและหญิงสามารถอ่านออกเขียนได้และค ำนวณ

ได้ภายในปี 2573 



4.7 สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมไปถึง
ฒนาอย่างยั่งยืนและการมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืน สิทธมนุษยชน ความเสมอภาคระหว่างเพศ การการศึกษาสำหรับการพั

ส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความสงบสุขและไม่ใช้ความรุนแรง การเป็นพลเมืองของโลกและความนิยมในความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมและในส่วนร่วมของวัฒนะธรรมต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนภายในปี2573 

4 . a สร้างและยกระดับอุปกรณ์และเครื่องมือทางการศึกษาที่อ่อนไหวต่อเด็ก ผู้ พิการและเพศภาวะ และให้มี
สภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ปลอดภัยปราศจากความรุนแรงครอบคลุมและ มีประสิทธิผลสำหรับทุกคน 

4. b ขยายจำนวนทุนการศึกษาในทั่วโลกท่ีให้ สำหรับประเทศกำลังพัฒนาโดยเฉพาะประเทศพัฒนาน้อยที่สุด รัฐกำลัง
พัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็กและประเทศในแอฟริกาในการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา รวมถึงการฝึก
อาชีพและโปรแกรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านเทคนิค วิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ ใน
ประเทศพัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนาอ่ืนๆภายในปี 2563 

4 . c เพ่ิมจำนวนครูที่มีคุณภาพรวมถึงการดำเนินการผ่านทางความร่วมมือระหว่างประเทศในการฝึกอบรมครูใน
ประเทศกำลังพัฒนาเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด และรัฐกำลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก ภายในปี 
2573 

 
เป้าหมายที่ 5 :  
บรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สตรีและเด็กหญิง (Achieve gender equality 

and empower all women and girls) มีเป้าประสงค์ที่ครอบคลุมประเด็นเรื่องการยุติการเลือกปฏิบัติ และ
ขจัดความรุนแรงทุกรูปแบบต่อผู้หญิงและเด็กหญิง (5.1 , 5.2 และ  5.3) , ยอมรับและให้คุณค่าต่อการดูแลและ
ทำงานบ้านแบบไม่ได้รับค่าจ้าง (5.4) , การมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่และมีประสิทธิผลในการเป็นผู้นำและการ
ตัดสินใจในทุกระดับ (5.5) , การเข้าถึงสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์โดยถ้วนหน้า   ในเชิงนโยบาย 
เป้าหมายนี้เน้นว่าควรมีการดำเนินการปฏิรูปเพ่ือให้ผู้หญิงมีสิทธิเท่าเทียมกันในทรัพยากรทางเศรษฐกิจ (5. a) 
และความเสมอภาคทางเพศด้านอ่ืนๆ ในทุกระดับ (5. c) , เพ่ิมพูนการใช้เทคโนโลยีที่ส่งเสริมผู้หญิงและเด็กหญิง 

(5. b) ตารางแสดงเป้าประสงค์ภายใต้ เป้าหมายที่ 5 
.15 ยุติการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบที่มีต่อผู้หญิงและเด็กหญิงในทุกท่ี  

 5.2 ขจัดความรุนแรงทุกรูปแบบที่มีต่อผู้หญิงและเด็กหญิงทั้งในที่สาธารณะและที่รโหฐาน รวมถึง การค้ามนุษย์ การ
กระทำทางเพศ และการแสวงประโยชน์ในรูปแบบอื่น 

5.3 ขจัดแนวปฏิบัติที่เป็นภัย ทุกรูปแบบ อาทิ การแต่งงานในเด็กก่อนวันอันควรโดยการบังคับและการทำลายอวัยวะ
เพศหญิง 

5.4 ยอมรับและให้คุณค่าต่อการดูแลและการทำงานบ้านแบบไม่ได้รับค่าจ้าง โดยจัดเตรียมบริการสา ธารณะ 
โครงสร้างพ้ืนฐานและนโยบายการคุ้มครองทางสังคมให้ และสนับสนุนความรับผิดชอบร่วมกันภายในครัวเรือน
และครอบครัวตามความเหมาะสมของแต่ละประเทศ 

5.5 สร้างหลักประกันว่า ผู้หญิงจะมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่และมีประสิทธิผลและมีโอกาสที่เท่าเทียมในการเป็นผู้นำในทุก
ระดับของการตัดสินใจในทาง การเมืองเศรษฐกิจและภาคสาธารณะ 

5.6 ะกันว่า จะมีการเข้าถึงสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์และสิทธิการเจริญพันธุ์โดยถ้วนหน้า สร้างหลักปร
ตามท่ีตกลงในแผนปฏิบัติการของการประชุมนานาชาติว่าด้วยประชากรและการพัฒนาและแผนปฏิบัติการปักก่ิง
และเอกสาร ผลลัพธ์ของการประชุมทบทวนเหล่านั้น 

5. a ดำเนินการปฏิรูปเพ่ือให้ ผู้หญิงมีสิทธิที่เท่าเทียมในทรัพยากรทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการเข้าเป็นเจ้าของที่ดิน การ
ควบคุมที่ดินและทรัพย์สินในรูปแบบอ่ืนการบริการทางการเงิน การรับมรดก และทรัพยากรธรรมชาติ ตาม
กฎหมายของประเทศ 

5. b เพ่ิมพูนการใช้เทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือส่งเสริมการให้อำนาจแก่ผู้หญิง 
5. c เลือกใช้และเสริมความเข้มแข็งแก่นโยบายที่ดีและกฎระเบียบที่บังคับ ใช้ได้ เพ่ือส่งเสริมความเสมอภาคระหว่าง

เพศ และการให้อำนาจแก่ผู้หญิงและเด็กหญิงทุกคนในทุกระดับ 



 
เป้าหมายที่ 6:  
 สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้ำและสุขอนามัยส้าหรับทุกคนและมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืน (Ensure 

availability and sustainable management of water and sanitation for all) มีเป้าประสงค์ครบคลุม
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ การเข้าถึงน้ำดื่มที่ปลอดภัย (6.1) , การเข้าถึงสุขอนามัยที่พอเพียงและเป็นธรรม และยุติ
การขับถ่ายในที่โล่ง (6.2) , มลพิษทางน้ำและการบำบัดน้ำเสีย (6.3) , ประสิทธิภาพการใช้น้ำ และแก้ปัญหาการ
ขาดแคลนน้ำ (6.4) , การบริหารจัดการน้ำแบบองค์รวมทั้งในและระหว่างประเทศ (6.5) , และการปกป้องและ
ฟ้ืนฟูระบบนิเวศที่เกี่ยวข้อง (6.6 )ในเชิงนโยบาย เป้าหมายนี้เน้น  2 ส่วนคือ การเสริมขีดความสามารถของ

ประเทศกำลังพัฒนาทั้งในเชิงนโยบายและเทคโนโลยีผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศ  (6. a) และสนับสนุนการมี
ส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการจัดการน้ำและสุขอนามัย ตารางแสดงเป้าประสงค์ภายใต้ เป้าหมายที่ 6 

6.1 บรรลุเป้าหมายการให้ทุกคนเข้าถึงน้ำดื่มที่ปลอดภัยและมีราคาที่สามารถซื้อหาได้ ภายในปี 2573  
6.2 บรรลุเป้าหมายการให้ทุก คนเข้าถึงสุขอนามัยที่พอเพียงและเป็นธรรม และยุติการขับถ่ายในที่โล่ง โดยให้ความ

สนใจเป็นพิเศษต่อความต้องการของผู้หญิง เด็กหญิง และกลุ่มที่อยู่ใต้สถานการณ์ท่ีเปราะบาง ภายในปี 2573 
6.3 ยกระดับคุณภาพน้ำโดยลดมลพิษ ขจัดการทิ้งขยะและลดการปล่อยสารเคมีและวัสดุอันตราย ลดสัดส่วนน้ำเสียที่

ไม่ผ่านกระบวนการลงครึ่งหนึ่งและเพ่ิมการน้ากลับมาใช้ใหม่ทั่วโลก ภายในปี 2573  
6.4 กภาคส่วนและสร้างหลักประกันว่าจะมีการใช้น้ำ และจัดหาน้ำที่ยั่งยืน เพ่ือแก้ไขเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ำในทุ

ปัญหาการขาดแคลนน้ำและลดจำนวนประชาชนที่ประสบความทุกข์จากการขาดแคลนน้ำ ภายในปี 2573  
6.5 ดำเนินการบริหารจัดการน้ำแบบองค์รวมในทุกระดับ รวมถึงผ่านท างความร่วมมือระหว่างเขตแดนตามความ

เหมาะสม ภายในปี 2573 
6.6 ปกป้องและฟ้ืนฟูระบบนิเวศ ที่เกี่ยวข้องกับแหล่งน้ำรวมถึงภูเขาป่าไม้ พ้ืนที่ชุ่มน้ำ แม่น้ำ ชั้นหินอุ้มน้ำ และ

ทะเลสาบ ภายในปี 2563  
6. a ขยายความร่วมมือระหว่างประเทศและการสนับสนุนการเสริมสร้างขีดความสามารถให้แก่ประเทศก้าลังพัฒนาใน 

กิจกรรมและแผนงานที่เกี่ยวข้องกับน้ำและสุขอนามัย ซึ่งรวมถึงด้านการเก็บน้ำ การขจัดเกลือ การใช้น้ำอย่างมี
ประสิทธิภาพ การจัดการน้ำเสีย เทคโนโลยี การน้าน้ำกลับมาใช้ใหม่ 

6. b สนับสนุนและเพ่ิมความเข้มแข็งในการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาการจัดการน้ำและสุขอนามัย 
 
เป้าหมายที่ 7 :  
สร้างหลักประกันให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ที่ยั่งยืนในราคาที่ย่อมเยา (Ensure access to affordable, 

reliable, sustainable and modern energy for all) มีเป้าประสงค์ครอบคลุม 3 ประเด็นหลักคือ การเข้าถึ ง
พลังงาน (7.1) , การเพ่ิมสัดส่วนพลังงานทดแทน (Renewable Energy) ( 7.2 ) และการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การใช้พลังงาน (7.3 )ในเชิงนโยบาย เป้าหมายนี้จะเน้นเรื่องความร่วมมือระหว่างประเทศในการเข้าถึงการวิจัย

และเทคโนโลยีพลังงานที่สะอาด  (7. a), และโครงสร้างพ้ืนฐานและเทคโนโลยีในการจัดส่งบริการพลังงานใน
ประเทศกำลังพัฒนา (7. b) ตารางแสดงเป้าประสงค์ภายใต้ เป้าหมายที่ 7 

7.1 สร้างหลักประกันว่ามีการเข้าถึงการบริการ พลังงานสมัยใหม่ในราคาที่สามารถซื้อหาได้และเชื่อถือได้ ภายในปี 
2579 

7.2 เพ่ิมสัดส่วนของพลังงานทดแทนในการผสมผสานการใช้พล ังงานของโลกภายในปี 2579 
7.3 เพ่ิมอัตราการปรับปรุง ประสิทธิภาพการใช้ พลังงานของโลกให้เพิ่มขึ้น  2 เท่า ภายในปี 2579  

7. a ยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศในการอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงการวิจัยและเทคโนโลยีพลังงานที่
สะอาด โดยรวมถึงพลังงานทดแทน ประสิทธิภาพการใช้พลังงานและเทคโนโลยี เชื้อเพลิงฟอสซิลชั้นสูงและ
สะอาด และสนับสนุนการลงทุนในโครงสร้าง พ้ืนฐานด้านพลังงานและ เทคโนโลยีพลังงานที่สะอาด ภายในปี 
2579 



7. b ขยายโครงสร้างพ้ืนฐานและพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับการจัดส่งบริการพลังงานที่เป็นสมัยใหม่และยั่งยืนให้โดยถ้วน
หน้าในประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนาน้อยที่สุดและรัฐกำลังพัฒนา ที่เป็นเกาะขนาด
เล็ก ภายในปี 2579 

 
เป้าหมายที่ 8 :  
ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่ มีผลิตภาพ และการมีงานที่

เหมาะสมสำหรับทุกคน (Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and 
productive employment and decent work for all) มีเป้าประสงค์ที่ครอบคลุมหลายประเด็น เช่น การ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจและการเติบโตทางเศรษฐกิจต่อหัวประชากรอย่างยั่งยืน (8.1) , การเพ่ิมผลิตภาพผ่านการ
เพ่ิมความหลากหลาย การยกระดับเทคโนโลยีและนวัตกรรม (8.2) , การส่งเสริมผู้ประกอบการและวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดเล็ก (8.3) , และการบรรลุการจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และการมีงานที่เหมาะสมและมี
ผลตอบแทนที่ยุติธรรมสำหรับทุกคน (8.5 )นอกจากนี้เป้าหมายที่  8 ยังให้ความสำคัญกับประเด ็นด้านแรงงาน
เป็นการเฉพาะอีกด้วย รวมถึงประเด็นเรื่องการลดสัดส่วนของเยาวชนที่ไม่มีงานทำ ไม่มีการศึกษา และไม่มี
ทักษะ (8.6) , ยุติแรงงานทาสและแรงงานเด็ก (8.7) , ปกป้องสิทธิแรงงานและส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการ
ทำงานที่ปลอดภัยและมั่นคงสำหรับผู้ทำงานทุกกลุ่ม (8.8 )ประเ ด็นอ่ืน ๆ ที่เป้าหมายที่ 8 ครอบคลุมด้วย คือ 
เรื่องของการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและการทำให้การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไม่นำไปสู่ความ

ทางด้านสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม (8.4) , การส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (8.9) , และการเสริมสร้างความแข็ง
เกร่งของสถาบันการเงิน (8.10 )ในเชิงนโยบายเป้าหมายนี้ให้ความสำคัญกับการให้ความช่วยเหลือเพ่ือการค้า 
(Aid for Trade) สำหรับประเทศกำลังพัฒนา (8. a) และการผลักดันการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ขององค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ( 8. b) ตารางแสดงเป้าประสงค์ภายใต้ เป้าหมายที่ 8 

8.1 ทำให้การเติบโตทางเศรษฐกิจต่อหัวประชากรมีความยั่งยืนตามบริบทของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของประเทศพัฒนาน้อยที่สุดมีการขยายตัวอย่างน้อยร้อยละ 7 ต่อปี  

8.2 บรรลุการมีผลิตภาพทาง เศรษฐกิจในระดับที่สูงขึ้นผ่านการทำให้หลากหลาย การยกระดับเทค โนโลยีและ
นวัตกรรม รวมถึงการมุ่งเน้นในภาคส่วนที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงและใช้แรงงานเข้มข้น 

ส่งเสริมนโยบายที่มุ่ งเน้นการพัฒนาที่สนับสนุนกิจกรรมที่มีผลิตภาพ การสร้างงานที่สมควรความเป็น8.3
ผู้ประกอบการ ความสร้างสรรค์และนวัตกรรมและส่งเสริมการเกิดและ การเติบโตของวิสาหกิ จรายย่อยขนาด
เล็กและขนาดกลาง ซึ่งรวมถึงผ่านทางการเข้าถึงบริการทางการเงิน 

8.4 ประสิทธิภาพในการใช้ ทรัพยากรของโลกในการบริโภคและการผลิต และพยายามที่จะตัดความพัฒนาความมี
เชื่อมโยงระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจและการทำให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม ซึ่งเป็นไปตามกรอบการ
ดำเนินงาน 10 ป็นผู้นำในปี ของแผนการทำงานเพ่ือการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน โดยมีประเทศท่ีพัฒนาแล้วเ

การดำเนินการไปจนถึงปี  2573  
8.5 บรรลุการจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และการมีงานที่สมควรสำหรับหญิงและชายทุกคนรวมถึง เยาวชนและผู้มี

ภาวะ ทุพพลภาพและให้มีการจ่ายที่เท่าเทียมสำหรับงานที่มีคุณค่าเท่าเทียมกัน 
8.6 รศึกษา และท่ีไม่ได้รับการฝึกอบรม ภายในปีลดสัดส่วนของเยาวชนที่ไม่มีงานทำ ที่ไม่มีกา 2563  

8.7 ดำเนินมาตรการโดยทันทีและมีประสิทธิภาพเพ่ือขจัดแรงงานบังคับ ยุติความเป็นทาสสมัยใหม่และการค้า มนุษย์ 
และยับยั้งแลกำจัดการใช้ แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายที่สุด ซึ่งรวมถึงการเกณฑ์และการใช้ทหารเด็ก และยุติ
การใช้แรงงานเด็กในทุกรูปแบบ ในปี 2568 

8.8 ปกป้องสิทธิแรงงานและ ส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย และมั่นคงสำหรับผู้ทำงานทุกคนรวมถึง
ผู้ทำงานต่างด้าว โดยเฉพาะหญิง ต่างด้าวและผู้ที่ทำงานเสี่ยงอันตราย 

8.9 ในปี  2030 , วางแผนและดำเนินนโยบายเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่สร้างงานและส่งเสริมวัฒนธรรม
ท้องถิ่นและผลิตภัณฑ์ 



8.10 เสริมความแข็งแกร่งของสถาบันทางการเงินภายในประเทศเพ่ือส่งเสริมและขยายกา รเข้าถึงการธนาคารการ
ประกันและบริการทางการเงินแก่ทุกคน 

8 . a เพ่ิมเติมความช่วยเหลือเพ่ือการค้า (Aid for Trade) สำหรับประเทศกำลังพัฒนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศ
พัฒนาน้อยที่สุด รวมถึงผ่านช่องทางของกรอบการทำงานแบบูรณาการสำหรับความช่วยเหลือทางวิชาการที่
เกี่ยวข้องกับการค้าแก่ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด 

8 . b พัฒนาและทำให้เกิดการ ดำเนินงานของยุทธศาสตร์โลกสำหรับการจ้างงานในเยาวชนและดำเนินงานตาม
ข้อตกลงเรื่องงานของโลกขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ภายในปี 2563 

 
เป้าหมายที่ 9  :สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนา อุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และ

ส่ ง เ ส ริ ม น วั ต ก ร ร ม  ( Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable 
industrialization and foster innovation) มีเป้าประสงค์ที่ประกอบด้วย 3 ด้านหลัก คือ ด้านโครงสร้าง
พ้ืนนฐาน อุตสาหกรรม และนวัตกรรม เป้าประสงค์ในเป้าหมายนี้จะเน้นไปที่การพัฒนาอุตสาหกรรมที่
ครอบคลุมและยั่งยืน (9.2) , และส่งเสริมอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร สะอาดและเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม ผ่านการยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐาน (9.4) , และให้บริการทางการเงินแก่วิสาหกิจขนาดเล็กและ
ขนาดกลาง (9.3 )น อกจากนี้ เป้าหมายที่ 9 ค์ที่มุ่งให้มีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพยังมีเป้าประสง

และเข้าถึงได้โดยประชาชนทุกคน เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของมนุษย์  (9.1) , การ
ยกระดับขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมผ่านการเพ่ิมพูนการวิจัยและพัฒนา (9.5) , และเพ่ิมการเข้าถึง
เทคโนโลยีด้านข้อมูลข่าวสารและอินเตอร์เน็ต (9. c) ในเชิงนโยบายและความร่วมมือระหว่างประเทศนั้น 
เป้าหมายนี้เน้นไปที่การอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานในประเทศกำลังพัฒนาน้อย
ที่สุดและประเทศหมู่เกาะ (9. a) และการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม อันจะนำไปสู่การพัฒนาสินค้าโภคภัณฑ์
ของประเทศเหล่านี้ให้หลากหลายและมีมูลค่าเพ่ิม ตารางแสดงเป้าประสงค์ภายใต้ เป้าหมายที่ 9 

9.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ ยั่งยืนและมีความทนทานซึ่งรวมถึงโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิภาคและ
ที่ข้ามเขตแดนเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ โดยมุ่งไปที่การเข้าถึงได้ใน
ราคาที่สามารถจ่ายได้และเท่าเทียมสำหรับประชาชนทุกคน 

9.2 ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และภายในปี  2573 ให้เพ่ิมส่วนแบ่งของอุตสาหกรรมใน
การจ้างงานและผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ โดยให้เป็นไปตามสภาวะแวดล้อมของประเทศและให้เพ่ิมส่วน
แบ่งข้ึนเป็น 2 เท่าในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด  

9.3 สาหกิจขนาดเพ่ิมการเข้าถึงบริการทางการเงินโดยรวมถึงเครดิตในราคาที่สามารถจ่ายได้ให้แก่อุตสาหกรรมและวิ
เล็กโดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนาและให้เพ่ิมการผนวกกลุ่มเหล่านี้ เข้าสู่ห่วงโซ่มูลค่าและตลาด 

9.4 ยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐาน และปรับปรุงอุตสาหกรรม เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนโดยเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้
ดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ทรัพยากรและการใช้เทคโนโลยีและกระบวนการทางอุตสาหกรรมที่สะอา

โดยทุกประเทศดำเนินการตามขีดความสามารถของแต่ละประเทศ ภายในปี 2573 
9.5 เพ่ิมพูนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ยกระดับขีดความสามารถทางเทคโนโลยีของภาคอุตสาหกรรมในทุกประเทศ 

โดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนา และให้ภายในปี 2573 กรรมและให้เพ่ิมจำนวนผู้ทำงานวิจัยมีการส่งเสริมนวัต
และพัฒนาต่อประชากร 1 ล้ านคน และการใช้จ่ายในภาคสาธารณะและเอกชนในการวิจัยและพัฒนาให้เพ่ิมมาก

ขึ้น 
9. a อำนวยความสะดวกการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่ยั่งยืนและทนทานในประเทศกำลังพัฒนาผ่านทางการยกระดับ

การสนับสนุนทางการเงิน เทคโนโลยีและด้านวิชาการให้แก่ประเทศในแอฟริกา ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด 
ประเทศกำลังพัฒนาที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล และรัฐกำลังพัฒนาที่เป็นหมู่เกาะขนาดเล็ก 

9. b สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีการวิจัยและนวัตกรรมภายในประเทศกำลังพัฒนารวมถึงการให้มีสภาพแวดล้อม
ทางนโยบายที่นำไปสู่ความหลากหลายของอุตสาหกรรมและการเพ่ิมมูลค่าของสินค้าโภคภัณฑ์ 



9 . c เพ่ิมการเข้าถึงเทคโนโลยีด้านข้อมูลและการสื่อสารและจัดให้มีการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตโดยถ้วนหน้าในราคาที่
สามารถจ่ายได้สำหรับประเทศพัฒนาน้อยที่สุด ภายในปี 2563 

 
เป้าหมายที่ 10:  
ลดความไม่เสมอภาคภายในประเทศและระหว่างประเทศ (Reduce inequality within and among countries) มี

เป้าประสงค์ที่เน้นไปที่การเติบโตของรายได้ในกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่ยากจนที่สุด (10.1) , ให้ทุกคนสามารถ
เข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได้ โดยไม่เลือกปฏิบัติ (10.2) , ขจัดนโยบายและผลของนโยบายที่
นำไปสู่ความไม่เสมอภาค (10.3) , และใช้นโยบายการคลัง ค่าจ้าง และการคุ้มครองทางสังคม เป็นเครื่องมือ 

(10.4 )ในระดับระหว่างประเทศ ตลาดการเงินและสถาบันการเงินของโลกต้องพัฒนากฎระเบียบ ติดตาม
ให้โลกต้องเผชิญกับวิกฤตการณ์การเงินเช่นที่ผ่าตรวจสอบและเสริมความแข็งแกร่ง เพ่ือมิ นมา (10.5 )ประเทศ

กำลังพัฒนาควรมีเสียงมากข้ึนในการตัดสินใจของสถาบันทางเศณษฐกิจและการเงินระหว่างประเทศ (10.6 )และ
อำนวยความสะดวกให้การอพยพย้ายถิ่นของผู้คนเป็นไปด้วยความสงบ ปลอดภัยและมีการจัดการที่ดี ในเชิง

าหมายนี้เน้นให้มีการปฏิบัติที่เป็นพิเศษสำหรันโยบาย เป้ บประเทศกำลังพัฒนาและประเทศพัฒนาน้อยที่สุด 
ตามความตกลงขององค์การการค้าโลก (10. a) ให้มีความช่วยเหลืออย่างเป็นทางการจากประเทศพัฒนาแล้วไป
ยังประเทศกำลังพัฒนา (10. b) และทำให้ต้นทุนของการโอนเงินกลับประเทศไม่สูงเกินไป (10. c) ตารางแสดง
เป้าประสงค์ภายใต้ เป้าหมายที่ 10 

10.1 ให้บรรลุอย่างต่อเนื่องและคงการเติบโตของรายได้ในกลุ่มประชากร ร้อยละ 40 ที่ยากจนที่สุดในอัตราที่สูงกว่า
ค่าเฉลี่ยของประเทศ ภายในปี 2573  

10.2 ทุกคนโดยไม่คำนึงถึงอายุ เพศ ให้อำนาจและส่งเสริมความครอบคลุมด้านสังคมเศรษฐกิจและการเมืองสำหรับ
ความบกพร่องทางร่างกาย เชื้อชาติ ชาติ พันธุ์ แหล่งกำเนิด ศาสนา หรือสถานะทางเศรษฐกิจหรืออ่ืนๆ ภายในปี 
2573 

10.3 สร้างหลักประกันว่าจะมีโอกาสที่เท่าเทียมและลดความไม่เสมอภาคของผลลัพธ์รวมถึงโดยการขจัดกฎหมาย
นโยบายและแนวทางปฏิบัติที่เลือกปฏิบัติและส่งเสริมการออกกฎหมายนโยบายและการกระทำทีเหมาะสมใน
เรื่องนี ้

10.4 งคม และให้บรรลุความเสมอภาคเลือกใช้นโยบายโดยเฉพาะนโยบายการคลัง ค่าจ้าง และการคุ้มครองทางสั
ยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

10.5 พัฒนากฏระเบียบและการติดตามตรวจสอบตลาดการเงินและสถาบันการเงินของโลกและเสริมความแข็งแกร่ง
ในการดำเนินการกฏระเบียบดังกล่าว 

10.6 นทางเศรษฐกิจสร้างหลักประกันว่าจะมีตัวแทนและเสียงสำหรับประเทศกำลังพัฒนาในการตัดสินใจของสถาบั
และการเงินระหว่างประเทศเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือให้สถาบันมีประสิทธิผลเชื่อถือได้ มีความรับผิดชอบและชอบธรรม
มากขึ้น 

10.7 อำนวยความสะดวกในการอพยพและเคลื่อนย้ายคนให้เป็นไปด้วยความสงบปลอดภัยเป็นไปตามระเบียบและมี
ความรับผิดชอบรวมถึงผ่านทางการดำเนินงานตามนโยบายด้านการอพยพที่มีการวางแผนและการจัดการที่ดี 

10 . a ดำเนินการตามหลักการปฏิบัติที่เป็นพิเศษและแตกต่างสำหรับประเทศกำลังพัฒนาเฉพาะอย่างยิ่งประเทศ
พัฒนาน้อยที่สุด โดยเป็นไปตามความตกลงองค์การการค้าโลก 

10 . b สนับสนุนการให้ความช่วยเหลือเพ่ือการพัฒนาอย่างเป็นทางการ และการไหลของเงินซึ่งรวมถึงการลงทุน
โดยตรงจากต่างประเทศไปยังรัฐที่มีความจำเป็นมากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศกำลังพัฒนา น้อยที่ สุด 
ประเทศในแอฟริการัฐกำลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็กและประเทศกำลังพัฒนาที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล โดยให้
เป็นไปตามแผนและแผนงานของประเทศเหล่านั้น 

10 . c ลดค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมของการส่งเงินกลับประเทศของผู้อพยพ  (migrant remittance) ให้ต่ำกว่าร้อย
ละ 3 ำระเงินระหว่างประเทศและขจัดการช ( remittance corridors) ที่มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าร้อยละ 5 ภายใน ปี 
2573 



 
เป้าหมายที่  11:  
ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทานและยั่งยืน (Make cities and 

human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable) มี เป้ าประสงค์ครอบคลุมในหลาย
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเมืองและชุมชน อาทิ การเข้าถึงที่อยู่อาศัยและบริการพ้ืนฐาน (11.1) , การยกระดับชุมชน
แออัด (11.1 )การเข้าถึงคมนาคมขนส่งที่ยั่ง ยืน ปลอดภัย จ่ายได้ และคำนึงคนเปราะบางกลุ่มต่าง ๆ ด้วย (11.2 )

การวางแผนของบริหารจัดการการเมืองและชุมชนอย่างมีส่วนร่วม บูรณาการและยั่งยืน  (11.3) , ปกป้องและ
คุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติของโลก (11.4) , ลดความเสียหายจากภัยพิบัติ โดยเฉพาะที่
เกี่ยวกับน้ำ โดยมุ่งปกป้องคนจนและคนเปราะบาง (11.5) , การจัดการมลพิษทางอากาศและของเสีย (11.6) , 
การพัฒนาและเข้าถึงพ้ืนที่สีเขียวสำหรับคนกลุ่มต่าง ๆ (11.8 )ในเชิงนโยบายเป้าหมายนี้สนับสนุนให้มีความ
เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมในทางบวกของพ้ืนที่เมือง กึ่งเมือง และชนบท (11. a), การเพ่ิม
จำนวนเมืองที่มีความยั่งยืนและปรับตัวและลดผลกระทบจากภัยพิบัติโดยเฉพาะที่เชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ โดยโยงกับกรอบการดำเนินงานเซนได (11. b), ให้การสนับสนุนประเทศพัฒนาน้อยที่สุดในทาง
การเงินและวิชาการในเชิงการสร้างอาคารที่ทนทานโดยใช้วัสดุท้องถิ่น (11. c) ตารางแสดงเป้าประสงค์ภายใต้ 
เป้าหมายที่ 11 

11.1 สร้างหลักประกันว่าจะมีการเข้าถึงที่อยู่อาศัยและการบริการพ้ืนฐานที่พอเพียงปลอดภัยและในราคาที่สามารถ
จ่ายได้ และยกระดับชุมชนแออัดภายในปี  2573  

11.2 จัดให้มีการเข้าถึงระบบคมนาคมขนส่งที่ยั่ งยืนเข้าถึงได้ปลอดภัยในราคาที่สามารถจ่ายได้สำหรับทุกคน พัฒนา
ความปลอดภัยทางถนน โดยการขยายการขนส่งสาธารณะและคำนึงเป็นพิเศษถึงกลุ่มคนที่อยู่ในสถานการณ์ที่
เปราะบาง ผู้หญิง เด็ก ผู้มีความบกพร่องทางร่างกายและผู้สูงอายุภายในปี 2573 

11.3 ยกระดับการพัฒนาเมืองและขีด ความสามารถให้ครอบคลุมและยั่งยืนเพ่ือการวางแผนและการบริหารจัดการ
การตั้งถ่ินฐานของมนุษย์อย่างมีส่วนร่วม บูรณาการและยั่งยืนในทุกประเทศ ภายในปี 2573 

11.4 เสริมความพยายามที่จะปกป้องและคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติของโลก  
11.5 ลดจำนวนการตายและจำนวนคนที่ได ้รับผลกระทบและลดการสูญเสียโดยตรงทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

มวลรวมภายในประเทศของโลกที่เกิดจากภัยพิบัติ ซึ่งรวมถึงภัยพิบัติที่เกี่ยวกับน้ำโดยมุ่งเป้าปกป้องคนจนและ
คนที่อยู่ในสถานการณ์ที่เปราะบาง ภายในปี 2573 

11.6 ลดผลกระทบทางลบของเมืองต่อสิ่งแวดล้อมต่อหั วประชากรโดยรวมถึงการให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อคุณภาพ
อากาศและการจัดการของเสียของเทศบาลแลอื่นๆ ภายในปี 2573 

11.7 จัดให้มีการเข้าถึงพ้ืนที่สาธารณะสีเขียวที่ปลอดภัยครอบคลุมและเข้าถึงได้โดยถ้วนหน้า โดยเฉพาะผู้หญิง เด็ก
คนชราและผู้มีความบกพร่องทางร่างกายภายในปี  2573  

11. a สนับสุนนการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในทางบวกระหว่างพ้ืนที่เมือง รอบเมือง และชนบท 
โดยการเสริมความแข็งแกร่งของการวางแผนการพัฒนาในระดับชาติและระดับภูมิภาค 

11 . b ภายในปี 2563 เพ่ิมจำนวนเมืองและกระบวนการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ที่เลือกใช้และดำเ นินการตามนโยบาย 
และแผนที่บูรณาการเพ่ือนำไปสู่ความครอบคลุม ความมีประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร การลดผลกระทบและ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีภูมิต้านทางต่อภัยพิบัติ และให้พัฒนาและดำเนินการตามการ
บริหารความเสี่ยงจากภัยพิบัติแบบองค์รวมในทุกระดับ ให้เป็นไปตามกรอบการดำเนินงานเซนไดเพ่ือการลด
ความเสี่ยงจากภัยพิบัติ พ .ศ.2558-2573  

11 . c สนับสนุนประเทศพัฒนาน้อยที่สุดรวมถึงผ่านทางความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการในการสร้างอาคารที่
ยั่งยืนและทนทานโดยใช้วัสดุท้องถิ่น 

 
เป้าหมายที่ 12:  



สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ ยั่ งยืน  (Ensure sustainable consumption and 
production patterns) มีเป้าประสงค์ที่ครอบคลุมประเด็น การจัดการและการใช้ทรัพยากรธรรมธรรมชาติ
อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน (12.2) , การลดของเสียที่เป็นอาหาร (food waste) ( 12.3) , ลดการปล่อยสารเคมี
และของเสียเป็นพิษออกสู่ธรรมชาติและจัดการอย่างถูกต้อง (12.4) , ลดของเสียโดยกระบวนการ reuse และ 
recycle ( 12.5) , การให้บริษัทข้ามชาติและบริษัทขนาดใหญ่นำ SDGs ไปผนวกรวมกับข้อมูลด้านความยั่งยืน 

(12.6) , การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอย่างยั่งยืน (12.7) , การสร้างความตระหนักถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนในสังคม (12.8 )
ในเชิงนโยบาย เป้าหมายนี้เน้นให้มีการสนับสนุนขีดความสามารถทางเทคโนโลยีของประเทศกำลังพัฒนาให้

นำไปสู่รูปแบบการผลิตและบริโภคที่ยั่งยืนยิ่งขึ้นของผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น (12. a), พัฒนาเครื่องมือในการประเมินผล
กระทบของการพัฒนาที่ยั่งยืน ต่อการท่องเที่ยวที่นำมาสู่การจ้างงานและส่งเสริมวัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่น (12. b) และยกเลิกการบิดเบือนตลาดและการอุดหนุนการผลิตและบริโภคพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล
เหล่านี้อย่างสิ้นเปลือง และปรับโครงสร้างภาษีและราคาให้สะท้อนผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (12. c) ตาราง
แสดงเป้าประสงค์ภายใต้ เป้าหมายที่ 12 

12.1 ดำเนินการให้เป็นผลตามกรอบการดำเนินงานระยะ  10 ปี ว่าด้วยการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนทุกประเทศ
นำไปปฏิบัติ โดยประเทศพัฒนาแล้วเป็นผู้นำโดยคำนึงถึงการพัฒนาและขีดความสามารถของประเทศกำลัง
พัฒนา 

12.2 บรรลุการจัดการที่ยั่งยืน และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพภายในปี 2573 
12.3 ลดขยะเศษอาหารของโลกลงครึ่งหนึ่งในระดับค้าปลีกและผู้บริโภคและลดการสูญเสียอาหารจากกระบวนการ

ผลิตและห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงการสูญเสียหลังการเก็บเก่ียว ภายในปี 2573  
12.4 บรรลุเรื ่องการจัดการสารเคมีและของเสียทุกชนิดตลอดวงจรชีวิตของสิ่งเหล่านั้นด้วยวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศที่ตกลงกันแล้ว และลดการปลดปล่อยสิ่งเหล่านั้นออกสู่อากาศ น้ำ และ
ดิน อย่างมีนัยสำคัญ เพ่ือจะลดผลกระทบทางลบต่อสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุดภายในปี 
2563 

12.5 ยโดยให้มีการป้องกันการลดปริมาณการใช้ซ้ำและการนำกลับมาใช้ใหม่ ภายในปีลดการเกิดของเสี 2573  
12.6 สนับสนุนให้บริษัทโดยเฉพาะบริษัทข้ามชาติและบริษัทขนาดใหญ่รับแนวปฏิบัติที่ยั่งยืนไปใช้และผนวกข้อมูล

ด้านความยั่งยืนลงในวงจรการรายงานของบริษัทเหล่านั้น 
12.7 รจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐที่ยั่งยืนตามนโยบายและการให้ลำดับความความสำคัญของส่งเสริมแนวปฏิบัติด้านกา

ประเทศ 
12.8 สร้างหลักประกันว่าประชาชนในทุกแห่งมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องและความตระหนักถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนและวิถีชีวิตที่

สอดคล้องกับธรรมชาติภายในปี 2573 
12. a สนับสนุนประเทศกำลังพัฒนาในการเสริมความแข็งแกร่งของขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่

จะขับเคลื่อนไปสู่รูปแบบการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืนยิ่งขึ้นของผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 
12 . b พัฒนาและใช้เครื่องมือติดตามผลกระทบการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนซึ่งสร้างงานและ

ส่งเสริมวัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 
12. c ทำให้การอุดหนุนเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ไร้ประสิทธิภาพและนำไปสู่การบริโภคที่สิ้นเปลือง มีความสมเหตุสมผลโดย

การจัดการบิดเบือนทางการตลาด โดยให้สอดคล้องสภาวะแวดล้อมของประเทศรวมถึงการปรับโครงสร้างภาษี
และเลิกการอุดหนุนที่เป็นภัยเหล่านั้นในที่ที่ยังมีการใช้อยู่เพ่ือให้สะท้อนผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยคำนึงอย่าง
เต็มที่ถึงความจำเป็นและเงื่อนไขที่เจาะจงของประเทศ กำลังพัฒนาและลดผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นที่จะมี
ต่อการพัฒนาของประเทศเหล่านั้นในลักษณะที่เป็นการคุ้มครองหน่วยงานรับผิดชอบหลักร่วม 

 
เป้าหมายที่ 13:   
ทุกประเทศในโลกล้วนประสบกับผลกระทบอันรุนแรงของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การปล่อยก๊าซเรือน

กระจกยังคงเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ภาวะโลกร้อนส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบภูมิอากาศ ซึ่งหากไม่เริ่ม



ดำเนินการอย่างทันท่วงทีจะทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้ ไม่ ว่าจะเป็นความสูญเสียทางเศรษฐกิจ 
และผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินจากภัยพิบัติที่เก่ียวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป้าหมายที่ 13 
มุ่งระดมทรัพยากรเพื่อสนับสนุนประเทศกำลังพัฒนาในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการ
พัฒนาแบบคาร์บอนต่ำ ซึ่งควรดำเนินการควบคู่ไปกับการบูรณาการมาตรการด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และความมั่นคงของมนุษย์ เข้ากับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
นอกจากนี้ การรักษาระดับอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกให้ไม่เพ่ิมขึ้นเกิน 2 งทางองศาเซลเซียส จำเป็นต้องมีเจตจำน
การเมืองที่เข้มแข็ง การลงทุนและการใช้เทคโนโลยีมากขึ้น และความร่วมมือในการดำเนินการอย่างเร่งด่วน 

 
ตารางแสดงเป้าประสงค์ภายใต้ เป้าหมายที่ 13 

13.1 เสริมภูมิต้านทานและขีดความสามารถในการป รับตัวต่ออันตรายและภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับ
ภูมิอากาศในทุกประเทศ 

13.2 บูรณาการมาตรการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในในนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการวางแผนระดับชาติ  
13.3 พัฒนาการศึกษา การสร้างความตระหนักรู้ และขีดความสามารถของมนุษย์และของสถาบันในเรื่ องการลด

ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การปรับตัว การลดผลกระทบ และการเตือนภัยล่วงหน้า 
13. a ดำเนินการให้เกิดผลตามพันธกรณีที่ผูกมัดต่อประเทศพัฒนาแล้วซึ่งเป็นภาคีของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่มีเป้าหมายร่วมกันระดมทุนจากทุกแหล่งให้ได้จำนวน 1 แสนล้านเหรียญ
สหรัฐต่อปี ภายในปี  2563 ำเป็นของประเทศกำลังพัฒนาในบริบทของการดำเนินการเพ่ือจะแก้ปัญหาความจ

ด้านการลดก๊าซเรือนกระจกที่สำคัญและมีความโปร่งใสในการดำเนินงาน และทำให้กองทุน  Green Climate 
Fund ดำเนินงานอย่างเต็มที่โดยเร็วที่สุดผ่านการให้ทุน (capitalization) 

13 . b ส่งเสริมกลไกที่จะเพ่ิมขีดความสามารถในการวางแผนและการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศอย่างมีประสิทธิผลในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด และให้ความสำคัญต่อผู้หญิง เยาวชน และชุมชน
ท้องถิ่นและชายขอบ 

 
เป้าหมายที่ 14:   
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (Conserve 

and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable development) มี
เป้าประสงค์ที่ครอบคลุมประเด็นหลายประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทะเลและมหาสมุทร ทั้งด้านมลพิษ การบริหา ร
จัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรประมง ความเท่าเทียกันในการเข้าถึงทรัพยากรประมง  และผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป้าประสงค์ภายในเป้าหมายนี้ให้ความสำคัญกับ การป้องกันและลดมลพิษทาง
ทะเลโดยเฉพาะที่เกิดจากกิจกรรมบนแผ่นดิน (14.1) , การลดและติดตามภาวะความเป็นกรดในมหาสมุทร 

(14.3) , การยุติการประมงแบบผิดกฎหมาย ไม่มีการรายงานและควบคุม (IUU) และนำการบริหารจัดการเชิง
วิทยาศาสตร์มาฟ้ืนฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ (14.4) , ขจัดปัจจัยที่อุดหนุนประมงแบบ IUU ทุกรูปแบบ (14.6) , การ
บริหารจัดการ อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ ง (14.2 )และเพ่ิมพ้ืนที่อนุรักษ์ทางทะเลและ

ชายฝั่งให้ได้ร้อยละ  10 (14.5 ) และท้ายที่สุดคือ การเพ่ิมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจแก่รัฐที่เป็นเกาะขนาดเล็ก
จากทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ (14.7 )ในเชิงนโยบาย เป้าหมายนี้ให้คว ามสำคัญกับ การ
เพ่ิมพูน พัฒนาขีดความสามารถและถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ด้านการวิจัยทางทะเล (14. a), การจัดให้
มีการเข้าถึงทรัพยากรและตลาดสำหรับประมงพ้ืนบ้าน (14. b) และการบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศที่
เกี่ยวกับทะเล (14. c) ตารางแสดงเป้าประสงค์ภายใต้ เป้าหมายที่ 14 

14.1 ภายในปี พ.ศ .2568 ป้องกันและลดมลพิษทางทะเลทุกประเภทโดยเฉพาะจากกิจกรรมบนแผ่นดิน รวมถึงขยะ
ทะเลและมลพิษของสารอาหาร (nutrient pollution) 



14.2 ภายในปี พ .ศ .2563 บริหารจัดการและปกป้อง ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน เพ่ือหลีกเลี่ยง
ผลกระทบเชิงลบที่ มีนัยสำคัญและเสริมสร้างภูมิต้านทาน รวมทั้งปฏิบัติการฟ้ืนฟู เพ่ือความอุดมสมบูรณ์และมี
ผลิตภาพของ มหาสมุทร 

14.3 ลดและระบุผลกระทบของภาวะความเป็นกรดในมหาสมุทรผ่านความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ในทุกระดับ  
14.4 ภายในปี พ .ศ .2563 กำกับการประมงและยุติการ ประมงที่ผิดกฎหมายการจับสัตว์น้ำที่เกินศักยภาพโดยไม่มี

การรายงานและควบคุม รวมทั้งนำแผนการบริหารจัดการเชิงวิทยาศาสตร์มา ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือ
ฟ้ืนฟูมวลสัตว์น้ำ (fish stock) ในเวลาที่สั้นที่สุดที่จะเป็นไปได้อย่างน้อยที่สุดในระดับที่สามารถไปถึงระดับ
ผลผลิตการประมงสูงสุดที่ยั่งยืน (maximum sustainable yield) ตามคุณลักษณะทางชีววิทยาของสัตว์น้ำ
เหล่านั้น 

14.5 ภายในปี พ .ศ .2563 อนุรักษ์ พ้ืนที่ทางทะเลและ ชายฝั่งอย่างน้อยร้อยละ 10 ให้เป็นไปตามกฎหมาย
นฐานของข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ดีทภายในประเทศและระหว่างประเทศ โดยอยู่บนพ้ื ี่สุดที่มีอยู่ 

14.6 ภายในปี พ.ศ .2563 ยับยั้งรูปแบบการอุดหนุนที่ ส่งเสริมให้เกิดการประมงที่เกินขีดจำกัด ขจัดการอุดหนุนที่มี
ส่วนทำให้เกิดการประมงที่ผิดกฎหมายที่ไม่มี การรายงานและที่ไม่มีการควบคุม และระงับการริเริ่มการอุดหนุน
ในลักษณะดังกล่าว ตระหนักว่าการ ปฏิบัติที่เป็นพิเศษและแตกต่างอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผลสำหรับ
ประเทศกำลังพัฒนาและประเทศพัฒนาน้อยที่สุดควรเป็นส่วนควบในการเจรจาการอุดหนุนการประมงของ
องค์การการค้าโลก 

14.7 ภายในปี พ .ศ .2573 เพ่ิมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจแก่รัฐกำลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็กและประเทศกลุ่ม
พัฒนาน้อยที่สุด จากการใช้ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน รวมถึงผ่านทางการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนในด้าน
การประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการท่องเที่ยว 

14 . a เพ่ิมความรู้ทางวิทยาศาสตร์พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางทะเล โดยคำนึงถึง
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางทะเลของคณะกรรมาธิการสมุทรศาสตร์ระหว่าง
รัฐบาล เพ่ือจะพัฒนาความอุดมสมบูรณ์ของมหาสมุทรและเพ่ิมพูนให้ความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลมี
ส่วนสนับสนุนการ พัฒนาของประเทศกำลังพัฒนามากขึ้นเฉพาะอย่างยิ่งในรัฐกำลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก
และประเทศกลุ่มพัฒนาน้อยที่สุด 

14. b จัดให้มีการเข้าถึงทรัพยากรทางทะเลและการตลาดสำหรับชาวประมงพ้ืนบ้านรายเล็ก 
14. c เพ่ิมพูนการอนุรักษ์และ การใช้มหาสมุทรและ ทรัพยากรอย่างยั่งยืนโดยนำกฎหมายที่สะท้อนใน UNCLOS มา

ปฏิบัติซึ่งเป็นกรอบทางกฎหมายสำหรับการอนุรักษ์และการใช้มหาสมุทรและทรัพยากรอย่างยั่งยืนตามที่ระบุใน
ย่อหน้าที่ 158 ของเอกสาร  The Future We Want 

 
 
เป้าหมายที่ 15:   
ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้กับการกลายสภาพเป็น

ทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟ้ินสภาพกลับมาใหม่ และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทาง
ชี ว ภ าพ  (Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainably 
manage forests, combat desertification, and halt and reverse land degradation and halt 
biodiversity loss) มีเป้าประสงค์ที่ครอบคลุมประเด็นหลายประเด็น อาทิ ด้านระบบนิเวศบนบกและป่าไม้ - 

นแผ่นดินและการใช้บริการทางระบบนิเวศนั้นอย่างยั่งยืนการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ระบบนิเวศบนบกและในน้ำจืดใ 
(15.1 )การบริหารจัดการ อนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าไม้ทุกประเภท  (15.2) , ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย 

(Desertification) ( 15.3) , การอนุรักษ์ระบบนิเวศภูเขาและความหลากหลายทางชีวภาพ (15.4) , ด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพ - มีการแบ่งปันผลประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างเท่าเทียมและยุติธรรม  

(15.6) , ลดความเสือมโทรมของถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติของสัตว์ต่าง ๆ (15.5) , ยุติการล่าและขนย้ายพันธุ์พืชและ
สัตว์คุ้มครองอย่างผิดกฎหมาย (15.7) , การป้องกัน Invasive Species ( 15.8 ) ด้านที่เชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจ 



- บูรณาการมูลค่าของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพเข้าไปในกระบวนการกำหนดนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของประเทศในการลดความยากจน และบัญชีด้านเศรษฐกิจ  (15.9 )รระดมทรัพยากรทางกา

เศรษฐกิจและสังคมที่หลากหลายมาเพ่ือสนับสนุนการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ (15. a) ระบบนิเวศ
บนบก ป่าไม้ และน้ำจืด (15. b) การเพ่ิมขีดความสามารของชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ (15. c) และความ
ร่วมมือระดับโลกในการหยุดยั้งการค้าสัตว์และพืชคุ้มครองผิดกฎหมาย (15. c) ตารางแสดงเป้าประสงค์ภายใต้ 
เป้าหมายที่ 15 

15.1 สร้างหลักประกันว่าจะมีการอนุรักษ์ การฟ้ืนฟูและการใช้ระบบนิเวศบนบกและในน้ำจืดในแผ่นดิน รวมทั้ง
มบริการทางระบบนิเวศอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ป่าไม้พ้ืนที่ชุ่มน้ำ ภูเขา และเขตแห้งแล้ง โดยเป็นไปตา

ข้อบังคับภายใต้ความตกลงระหว่างประเทศ ภายในปี 2563 
15.2 ส่งเสริมการดำเนินการด้านการบริหารจัดการป่าไม้ทุกประเภทอย่างยั่งยืน หยุดยั้งการตัดไม้ทำลายป่า ฟื้นฟูป่าที่

เสื่อมโทรม และเพ่ิมการปลูกป่าและฟ้ืนฟูป่าท่ัวโลก ภายในปี 2563  
15.3 ย ฟ้ืนฟูแผ่นดินที่เสื่อมโทรมต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทรา  รวมถึงแผ่นดินที่ได้รับผลกระทบจากการกลาย

สภาพเป็นทะเลทราย ความแห้งแล้ง และอุทกภัย และพยายามที่จะบรรลุถึงโลกที่ไร้ความเสื่อมโทรมของที่ดิน 
ภายในปี 2573 

15.4 งระบบนิเวศเหล่านั้นสร้างหลักประกันว่าจะมีการอนุรักษ์ระบบนิเวศภูเขาและความหลากหลายทางชีวภาพ ขอ
เพ่ือจะเพิ่มพูนขีด ความสามารถของระบบนิเวศเหล่านั้นที่จะให้ผลประโยชน์อันสำคัญต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ภายในปี 2573 

15.5 ปฏิบัติการที่จำเป็นและเร่งด่วนเพ่ือลดการเสื่อมโทรมของถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติ หยุดยั้งการสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพ และภายในปี  2563 จะปกป้องและป้องกัน การสูญพันธุ์ของชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม 

15.6 ยชน์ ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างเท่าเทียมสร้างหลักประกันว่าจะมีการแบ่งปันผลประโยชน์ที่ เกิดจากการใช้ประโ
และยุติธรรมและส่งเสริมการเข้าถึงทรัพยากรเหล่านั้นอย่างเหมาะสม 

15.7 ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพ่ือจะยุติการล่าและการขนย้ายชนิดพันธุ์พืชและสัตว์คุ้มครอง และแก้ปัญหาทั้งอุปสงค์
และอุปทานต่อผลิตภัณฑ์สัตว์ป่าที่ผิดกฎหมาย 

15.8 นำมาตรการมาใช้เพ่ือป้องกันการนำเข้าและลดผลกระทบของชนิดพันธุ์ ต่างถ่ินที่รุกรานในระบบนิเวศบกและน้ำ
และควบคมุหรือขจัด priority species ภายในปี 2563 

15.9 บูรณาการมูลค่าของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพเข้าไปสู่การวางแผนกระบวนการพัฒนา
และบัญชีทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ ภายในปียุทธศาสตร์การลดความยากจน 2563  

15 . a ระดมและเพ่ิมทรัพยากรทางการเงินจากทุกแหล่งเพ่ือการอนุรักษ์และการใช้ความหลากหลายทางชีวภาพและ
ระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 

15. b ระดมทรัพยากรจากทุกแหล่งและทุกระดับเพ่ือสนับสนุนเงินแก่การบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนและจัดหาแรง
จูงในที่เหมาะสมสำหรับประเทศกำลังพัฒนาให้เกิดความก้าวหน้าในการบริหารจัดการ ซึ่งรวมถึงการอนุรักษ์และ
การปลูกป่า 

15 . c เพ่ิมพูนการสนับสนุนในระดับโลกสำหรับความพยายามที่จะต่อสู้กับการล่า การเคลื่อนย้ายชนิดพันธุ์คุ้มครอง
รวมถึงโดยการเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่น 

 
เป้าหมายที่ 16:  
ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรมและสร้างสถาบันที่มี

ประสิทธิผลรับผิดชอบและครอบคลุมในทุกระดับ (Promote peaceful and inclusive societies for 
sustainable development, provide access to justice for all and build effective, accountable 
and inclusive institutions at all levels) มีเป้าประสงค์ที่ครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ อาทิ การลดความรุนแรง
ทุกรูปแบบ (16.1 )ยุติการข่มเหง หาประโยชน์ และความรุนแรงทุกรูปแบบที่มีต่อเด็ก  (16.2) , นิติธรรมและการ
เข้าถึงความยุติธรรมอย่างเท่าเทียม (16.3) , ลดการลักลอบค้าอาวุธ ฟอกเงิน และต่อสู้กับองค์กรอาชญากรรม 



(16.4) , ลดการทุจริตคอรัปชั่น (16.5 )พัฒนาสถาบันที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส  (16.6 )มีความรับผิดชอบ และมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ  (16.7) , เพ่ิมการมีส่วนร่วมของประเทศกำลังพัฒนาในองค์กรโลกบาล (16.8) , 

เอกลักษณ์ทางกฎหมายสำหรับทุกคน (16.9 )และการเข้าถึงข้อมูลและการปกป ้องเสรีภาพขั้นพ้ืนฐาน (16.10 )
ตารางแสดงเป้าประสงค์ภายใต้ เป้าหมายที่  16  

16.1 วามรุนแรงทุกรูปแบบและอัตราการตายที่เก่ียวข้องในทุกแห่งให้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญลดค  
16.2 ยุติการข่มแหง การใช้หาประโยชน์อย่างไม่ถูกต้อง การค้ามนุษย์ และความรุนแรงและการทรมานทุกรูปแบบที ่มี

ต่อเด็ก 
16.3 นว่าจะมีการเข้าถึงความยุติธรรมอย่างส่งเสริมนิติธรรมทั้งในระดับชาติและระหว่างประเทศและสร้างหลักประกั

เท่าเทียมแก่ทุกคน 
16.4 ลดการลักลอบเคลื่อนย้ายอาวุธและเงิน เสริมความแข็งแกร่งของกระบวนการติดตามและการส่งคืนสินทรัพย์ที่

ถูกขโมยไป และต่อสู้กับอาชญากรรมท่ีจัดตั้งในลักษณะองค์กรทุกรูปแบบ ภายในปี 2573 
16.5 หน้าที่และการรับสินบนทุกรูปแบบลดการทุจริตในตำแหน่ง  

16.6 พัฒนาสถาบันที่มีประสิทธิผลมีความรับผิดชอบและโปร่งใสในทุกระดับ  
16.7 สร้างหลักประกันว่าจะ มีกระบวนการตัดสินใจที่มีความรับผิดชอบ ครอบคลุม มีส่ว นร่วมและมีความเป็นตัว

แทนที่ดีในทุกระดับการตัดสินใจ 
16.8 งของการมีส่วนร่วมของประเทศกำลังพัฒนาในสถาบันโลกาภิบาลขยายและเสริมความ แข็งแกร่  

16.9 จัดให้มีเอกลักษณ์ทาง กฎหมายสำหรับทุกคนโดยรวมถึงการให้มีสูติบัตรภายในปี  2573  
16.10 สร้างหลักประกันว่าสาธารณชนสามารถเข ้าถึงข้อมูลและมีการปกป้องเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานโดยเป็นไปตาม

กฎหมายภายในประเทศและความตกลงระหว่างประเทศ 
16 . a เสริมความแข็งแกร่งของสถาบันระดับชาติที่เกี่ยวข้องโดยรวมถึงกระทำผ่านทางความร่วมมือระหว่างประเทศ 

เพ่ือสร้างขีดความสามารถในทุกระดับ โดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนาเพ่ือจะป้องกันความรุนแรงและต่อสู้กับ
การก่อการร้ายและอาชญากรรม 

16. b ส่งเสริมและบงัคับใช้กฎหมายและนโยบายที่ไม่เลือกปฏิบัติเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 
 
เป้าหมายที่ 17  :  

ในโลกยุคปัจจุบันมีการเชื่อมต่อกันมากขึ้นกว่าเดิม การพัฒนาในการเข้าถึงเทคโนโลยีและความรู้เป็นสิ่งสำคัญในการ
แบ่งปันความคิดและสนับสนุนนวัตกรรม การประสานงานด้านนโยบายจะช่วยให้ประเทศกำลังพัฒนาสามารถจัดการ
หนี้ได้ เช่นเดียวกับการส่งเสริมการลงทุนเพ่ือการพัฒนาเป็นสิ่ งสำคัญเพ่ือให้ประสบผลในการเติบโตและการพัฒนา
อย่างยั่งยืนเป้าหมายนี้มุ่งมั่นที่จะเพ่ิมความร่วมมือระหว่างประเทศพัฒนาแล้วกับประเทศกำลังพัฒนา (North-South) 
และความร่วมมือระหว่างประเทศกำลังพัฒนา (South-South) โดยการสนับสนุนแผนระดับชาติเพ่ือการบรรลุ
เป้าหมาย ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและช่วยเหลือประเทศกำลังพัฒนาเพ่ิมอัตราการส่งออก ซึ่งนี่คือ
ส่วนประกอบทั้งหมดที่จะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในหลักเกณฑ์สากลและระบบการค้าที่เสมอภาค ซึ่งเป็นสิ่งที่ยุติธรรม 
เปิดกว้างและเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย 
ตารางแสดงเป้าประสงค์ภายใต้ เป้าหมายที่ 17 

17.1 ส่งเสริมการระดมทรัพยากรภายในประเทศ  โดย รวมถึงผ่านทางการสนับสนุนระหว่างประเทศไปยังประเทศ
กำลังพัฒนา เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถภายในประเทศในการเก็บ ภาษีและรายได้ของอ่ืนๆ ของรัฐ 

17.2 หลือเพ่ือการพัฒนาอย่างเป็นประเทศพัฒนาแล้วจะดำเนินการให้เป็นผลตามพันธกรณีเรื่องการให้ความช่วยเ
ทางการโดยเต็มที่ โดยรวมถึงพันธกรณีที่ให้ไว้โดยประเทศพัฒนาแล้วหลายประเทศที่จะบรรลุเป้าหมายการมี
สัดส่วน ODA/GNI ร้อย 0.7 สำหรับให้แก่ประเทศกำลังพัฒนา และมีสัดส่วน ODA/GNI ร้อยละ 0.15 ถึง  0.20 
สำหรับให้แก่ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด โดยสนับสนุนให้ผู้ให้  ODA พิจารณาตั้งเป้าหมายที่จะให้มีสัดส่วน 

ODA/GNI ถึงอย่างน้อยร้อยละ 0.20 สำหรับให้แก่ประประเทศพัฒนาน้อยที่สุด  



17.3 " ระดมทรัพยากรทางการเงินเพิ่มเติมจากแหล่งที่หลากหลายไปยังประเทศกำลังพัฒนา" 
17.4 เทศกำลังพัฒนาในการบรรลุความยั่งยืนของหนี้ระยะยาว โดยใช้นโยบายที่ประสานงานกันที่มุ่งส่งเสช่วยประ ริม

การจัดหาเงินทุนโดยการก่อหนี้ การบรรเทาหนี้และการปรับโครงสร้างหนี้ตามความเหมาะสมและแก้ปัญหาหนี้
ต่างประเทศของประเทศท่ียากจนและมีหนี้สินในระดับสูงเพ่ือลดการประสบปัญหาหนี้ 

17.5 " ใช้และดำเนินการให้เกิดผลตามระบอบการส่งเสริมการลงทุนสำหรับประเทศพัฒนาน้อยที่สุด" 
17.6 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศและในภูมิภาคแบบเหนือ-ใต้  , ใต้ -ใต้ และไตรภาคี และการเข้าถึง 

ไขที่ตกลงร่วมกัน โดยรวมถึงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และยกระดับการแบ่งปันความรู้ตามเงื่อน
ผ่านการพัฒนาการประสานงานระหว่างกลไกที่มีอยู่เดิมเฉพาะอย่างยิ่งในระดับของสหประชาชาติ และผ่านทาง
กลไกอำนวยความสะดวกด้านเทคโนโลยีของโลก 

17.7 ฒนาส่งเสริมการพัฒนา การถ่ายทอด และการเผยแพร่เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้กับประเทศกำลังพั
ภายใต้เงื่อนไขที่อำนวยประโยชน์แก่ประเทศกำลังพัฒนา รวมทั้งตามเงื่อนไขสิทธิพิเศษตามท่ีตกลงร่วมกัน 

17.8 ให้ธนาคารเทคโนโลยีและกลไกการเสริมสร้างขีด ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
สำหรับประเทศพัฒนาน้อยที่สุด ทำงานได้อย่างเต็มที่ ภายในปี  2560 ละเพ่ิมพูนการใช้เทคโนโลยีสนับสนุนที่แ

สำคัญ( enabling technology) เฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร 
17.9 เพ่ิมพูนการสนับสนุนระหว่างประเทศสำหรับการดำเนินการด้านการเสริมสร้างขีดความสามารถที่มีประสิทธิผล

แผนระดับชาติที่จะดำเนินงานในทุกเป้าหมายการพัฒนาที่และมีการตั้งเป้าในประเทศกำลังพัฒนาเพ่ือสนับสนุน
ยั่งยืน รวมถึงผ่านทางความร่วมมือแบบเหนือ -ใต้  , ใต้ -ใต้ และไตรภาคี  

17.10 ส่งเสริมระบบการค้าพหุภาคีที่เป็นสากล มีกติกา เปิดกว้าง ไม่เลือกปฏิบัติ และเสมอภาค ภายใต้องค์การ
จาภายใต้วาระการพัฒนารอบโดฮาการค้าโลก โดยรวมถึงผ่านการสิ้นสุดการเจร  

17.11 เพ่ิมส่วนแบ่งการส่งออกของประเทศกำลังพัฒนาในการส่งออกทั ่วโลกให้สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยเพ่ิมส่วน
แบ่งของประเทศพัฒนาน้อยที่สุดให้สูงขึ้น 2 เท่าในปี  2563  

17.12 ทำให้เกิดการดำเนินการในเวลาที่เหมาะสมในเรื่องการเข้าถึงตลาดปลอดภาษีและปลอดการจำกัดปริมาณใน
ระยะยาวสำหรับประเทศพัฒนาน้อยที่สุด โดยให้สอดคล้องกับการตัดสินใจขององค์การการค้าโลก โดยรวมถึง
การสร้างหลักประกันว่ากฏว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้าที่มีการให้สิทธิพิเศษทางการค้าที่ใช้กับประเทศพัฒนาน้อย
ที่สุดจะมีความโปร่งใสและเรียบง่าย และมีส่วนช่วยอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงตลาด 

17.13 เพ่ิมพูนเสถียรภาพเศรษฐกิจมหภาคของโลก โดยร วมถึงผ่านทางการประสานงานนโยบายและความสอดคล้อง
เชิงนโยบาย 

17.14 ยกระดับความสอดคล้องเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  
17.15 เคารพพ้ืนที่ทางนโยบายและความเป็นผู้นำของแต่ละประเทศที่จะสร้างและดำเนินงานตามนโยบายเพ่ือการ

ขจัดความยากจนและการพัฒนาที่ยั่งยืน 
17.16 ยกระ ดับความร่วมมือระดับโลกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยส่งเสริมความร่วมมือจากภาคส่วนที่หลากหลายซึ่ง

จะระดมและแบ่งปันความรู้ ความเชี่ยวชาญเทคโนโลยี และทรัพยากรเงิน เพ่ือจะสนับสนุนการบรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกประเทศ โดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนา 

17.17 สนับสน ุนและส่งเสริมหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาครัฐ -และประชาสังคม โดยสร้างบนภาคเอกชน 
ประสบการณ์และกลยุทธ์ด้านทรัพยากรของหุ้นส่วน 

17.18 ยกระดับการสนับสนุนด้านการเสริมสร้างขีดความสามารถให้กับประเทศกำลังพัฒนา รวมถึงประเทศพัฒนา
น้อยที่สุดและรัฐกำลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก ให้เพ่ิมการมีอยู่ของข้อมูลที่มีคุณภาพ ทันเวลา และเชื่อถือได้ 
ที่จำแนกในเรื่องรายได้ เพศ อายุ เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ สถานะการอพยพ ความบกพร่องทางร่างกาย ตำแหน่งทาง
ภูมิศาสตร์ และคุณลักษณะอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องตามบริบทของประเทศ ภายในปี 2563 

17.19 ต่อยอดจากข้อริเริ่มที่มีอยู่แล้วในการพัฒนาการตรวจวัดความก้าวหน้าของการพัฒนาที่ยั่งยืนที่มีผลต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ และสนับสนุนการสร้างขีดความสามารถด้านสถิติในประเทศกำลังพัฒนา 
ภายในปี 2573 



 


