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การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๖ – 25๗๐) ครั้งที่ ๑ / 256๖ 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง  อำเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร ์
 
 
 
 
 
 

โดยความเห็นชอบ 
 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง เมื่อวันที่ ๒๖ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 

แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๓  พ.ศ.2561 ข้อ ๒๑  
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หลักการและเหตุผล 
---------------------- 

การแก้ไขพัฒนาท้องถิ่น  
  ด้วยกระทรวงมหาดไทย มีหนังสือที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๕๐๙ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕   
ได้แจ้งแนวทางการการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ว่าเมื่อมีราชกิจจา
นุเบกษา ประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน  หากดำเนินการไม่แล้ว
เสร็จให้เป็นดุลพินิจของผู้บริหารท้องถิ่น  
  องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง จึงได้ดำเนินการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ 
- ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๖  เนื่องจากมีราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๒๕๘ ง ลงวันที่  
๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๕๖๖ -
๒๕๗๐) เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕   โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนอง
พระบรมราชโองการ  

 ดังนั ้นเพื ่อให้การนำแผนพัฒนาท้องถิ ่นไปใช้เป็นเครื ่องมือในการทำงานได้อย ่างมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้อง สอดคล้องประเด็นหมุดหมายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
๑๓ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ) เพื่อความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - 
๒๕๘๐) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainainable Development Goals: SDGs) แผนพัฒนาจังหวัด /
กลุ่มจังหวัด/ภาคยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” สามารถนำเสนอในลักษณะประเด็นยุทธศาสตร์ หมุดหมาย กลยุทธ์ เป้าหมาย/
เป้าประสงค์การพัฒนาที่ยั่งยืนและตัวชี้วัดเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถนำไปลงรายละเอียด
เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงได้ทุกมิติของการพัฒนาท้องถิ่น   ซึ่งส่งผลต่อการดำเนินงานที่เกิดจาก
แผนพัฒนาท้องถิ่นได้ตามความต้องการของประชาชนภายใต้การดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างดียิ่ง  
           เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑  ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอำนาจ
ของผู้บริหารท้องถิ่น  “เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว  ให้ปิดประกาศให้
ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ  พร้อมทั้งแจ้ง 
สภาท้องถิ่น  อำเภอ และจังหวัดทราบด้วย”  
 

   
    

....................................................................................... 
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รายการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งท่ี ๑/256๖ 
องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

รายการ
ที่ 

รายการ(ข้อความเดิม) แผนพัฒนาท้องถิ่น 
ลำดับที่ /หน้าที่ 

รายการแก้ไข (ข้อความใหม่) เหตุผลความ
จำเป็น 

 ๑ ๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐- ๒๕๖๔) 

ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-
2570) หน้าที่ 21 – 
25   

๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566 
-2570)  

แก้ไขตาม
ประกาศราช
กิจจานุเบิกษา 
เล่ม 139 
ตอนพิเศษ 
258 ง ลง
วันที่   
1 พฤศจิกายน 
2565 

โดยมีรายละเอียด (ข้อความใหม่) ดังนี้ 
๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐)  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมีสถานะเป็นแผนระดับที่ ๒ ซึ่งเป็นกลไกที่สำคัญในการแปลง
ยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ และใช้เป็นกรอบสำหรับการจัดทำแผนระดับที่ ๓ เพ่ือให้การดำเนินงานของ
ภาคการพัฒนาที่เก่ียวข้องสามารถสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติตามกรอบระยะเวลาที่
คาดหวังไว้ได้   โดยพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๑ บัญญัติให้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  มีผลบังคับใช้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ส่งผลให้กรอบ
ระยะเวลา 5 ปี  ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 13 เริ่มต้น ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 
ครอบคลุมปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 ซึ่งเป็นระยะ 5 ปี ที่สองของยุทธศาสตร์ชาติ  

ในการกำหนดทิศทางของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ให้ประเทศสามารถก้าวข้าวความท้าทายต่างๆ 
เพื่อให้ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” ตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ชาติ ได้อาศัยหลักการและแนวคิด ๔ ประการ ดังนี้ 

๑.หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยสืบสาน รักษา ต่อยอดการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ผ่านการกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศอย่างมี เหตุผล ความพอประมาณ ภูมิคุ้มกันบน
ฐานของความรู ้ คุณธรรม และความเพียร  โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับสถานการณ์และเงื ่อนไข
ระดับประเทศและระดับโลกทั้งในปัจจุบันและอนาคตอันใกล้ และศักยภาพของทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคม
และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความสมดุลในมิติ
ต่างๆ  ทั้งความสมดุลระหว่างการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศกับความสามารถในการ
พ่ึงตนเองได้อย่างมั่นคง ความสมดุลของการกระจายโอกาสเพ่ือลความเหลื่อมล้ำระหว่างกลุ่มคนและพ้ืนที่ และ
ความสมดุลทางธรรมชาติเพ่ือให้คนอยู่ร่วมกับทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน  รวมถึงการ
บริหารจัดการองคาพยพต่างๆ ของประเทศให้พร้อมรับกับความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอก
และภายในประเทศ นอกจากนี้ในการวางแผนและการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติต้องอาศัยองค์ความรู้ทาง
วิชาการที่รอบด้านและพิจารณาด้วยความรอบคอบ ควบคู่กับการยึดถือผลประโยชน์ของประชาชนส่วนรวม
เป็นที่ตั้ง  และมุ่งม่ันผลักดันให้การพัฒนาบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้  
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๒.การสร้างความสามารถในการ “ล้มแล้ว ลุกไว” โดยมุ่งเน้นการพัฒนาใน ๓ ระดับ ประกอบด้วย 
๑) การพร้อมรับ หรือ ระดับ “อยู่รอด”  ในการแก้ไขข้อจำกัด หรือจุดอ่อนที่มีอยู่  ซึ่ง เป็นผลให้ประชาชน
ประสบความยากลำบากในการดำรงชีวิต  หรือทำให้ประเทศมีความเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลง จาก
ภายนอกและภายใน  รวมถึงการสร้างความพร้อมในทุกระดับในการรับมือกับสภาวะวิกฤติที่อาจเกิดขึ้นให้
สามารถฟื้นคืนสู่ภาวะปกติได้อย่างรวดเร็ว ๒) การปรับตัว หรือระดับ “พอเพียง” ในการปรับเปลี่ยนปัจจัยที่
จำเป็นเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ในระดับครอบครัว ชุมชนพื้นที่ 
และประเทศ  รวมถึงปรับทิศทาง รูปแบบ และแนวทางการพัฒนาให้สอดรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของ
โลกยุคใหม่ และ ๓) การเปลี่ยนแปลงเพื่อพร้อมเติบโตอย่างยั่งยืน หรือ ระดับ “ยั่งยืน” ในการผลักดันให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในมิติต่างๆ  เพื่อเสริมสร้างความสามารถของบุคคลและสังคมในการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง รวมทัง้เพ่ือสนับสนุนให้ประเทศสามารถเติบโตได้อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
 ๓.เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ  โดยกำหนดทิศทางการพัฒนาที่อยู่บนพื้นฐาน
ของแนวคิด “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”  มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนทุกกลุ่ม ทั้งในมิติของการมีปัจจัย
ที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตขั้นพ้ืนฐานที่เพียงพอ  การมีสภาพแวดล้อมที่ดี การมีปัจจัยสนับสนุนให้มีสุขภาพ
ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ การมีโอกาสที่จะใช้ศักยภาพของตนในการสร้างความเป็นอยู่ที่ดี และการ
มุ่งส่งต่อทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมท่ีดีไปยังคนรุ่นต่อไป  
 ๔.การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน  เศรษฐกิจสีเขียว  โดยให้ความสำคัญกับการ
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีสมัยใหม่ และความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม
ทางเศรษฐกิจ ควบคู ่ก ับการร ักษาความสมดุลระหว ่างการอนุร ักษ ์และการใช ้ประโยชน ์จากฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิต การให้บริการ
และการบริโภคเพ่ือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
 วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา  

- แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ มีวัตถุประสงค์เพื่อ พลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจ
สร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน”   เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์จึงได้กำหนดเป้าหมายหลักของการ
พัฒนา ๕ ประการ  ประกอบด้วย 
๑) การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม มุ่งยกระดับขีด

ความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการสำคัญ ผ่านการผลักดันส่งเสริมการ
สร้างมูลค่าเพิ่มโดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ ที่ตอบโจทย์พัฒนาการ
ของสังคมยุคใหม่ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยง
เศรษฐกิจท้องถิ ่นและผู ้ประกอบการรายย่อยกับห่วงโซ่มูลค่าภาคการผลิตและบริการ
เป้าหมาย รวมถึงพัฒนาระบบนิเวศท่ีส่งเสริมการค้าการลงทุนและนวัตกรรม 

๒) การพัฒนาคนสำหรับโลกยุคใหม่ มุ่งพัฒนาให้คนไทยมีทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับ
โลกยุคใหม่ ทั้งทักษะในด้านความรู้ ทักษะทางพฤติกรรม และคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่
ดีของสังคม และเร่งรัดการเตรียมพร้อมกำลังคนให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน และเอ้ือต่อการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย
ที่มีศักยภาพและผลิตภาพสูงขึ้น รวมทั้งให้ความสำคัญกับการสร้างหลักประกันและความ
คุ้มครองทางสังคมท่ีสามารถส่งเสริมความมั่นคงในชีวิต 

๓) การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม มุ่งลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม
ในเชิงรายได้ พื้นที่ ความมั่งคั่ง และการแข่งขันของภาคธุรกิจ ด้วยการสนับสนุนช่วยเหลือ
กลุ่มเปราะบางและผู ้ด้อยโอกาสให้มีโอกาสในการเลื่อนสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม 
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กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจและจัดให้มีบริการสาธารณะที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่ า
เทียมในทุกพ้ืนที่ พร้อมทั้งเพ่ิมโอกาสในการแข่งขันของภาคธุรกิจให้เปิดกว้างและเป็นธรรม  

๔) การเปลี่ยนผ่านการผลิตและบริโภคไปสู่ความยั่งยืน  มุ่งลดการก่อมลพิษ ควบคู่ไปกับการ
ผลักดันให้เกิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับขีด
ความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ  ตลอดจนลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
เพื่อให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2593 และบรรลุ
เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2608 

๕) การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงภายใต้
บริบทโลกใหม่  มุ่งสร้างความพร้อมในการรับมือและแสวงหาโอกาสจากการเป็นสังคมสูงวัย การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิภาค ภัยโรคระบาด  และภัยคุกคามทางไซเบอร์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และกลไกลทางสถาบันที่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล  รวมทั้งปรับปรุงโครงสร้างและระบบ
การบริหารงานของภาครัฐให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของบริบททางเศรษฐกิจ 
สังคม และเทคโนโลยีได้อย่างทันเวลามีประสิทธิภาพ และมีธรรมภิบาล  

 หมุดหมายการพัฒนา   
เพื่อถ่ายทอดเป้าหมายหลักไปสู่ภาพของการขับเคลื่อนที่ชัดเจนในลักษณะของวาระการพัฒนาที่

เอื้อให้เกิดการทำงานร่วมกัน ของหลายหน่วยงานและหลายภาคส่วนในการผลักดันการพัฒนาเรื่องใด 
เรื่องหนึ่งให้เกิดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม แผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ ๑๓  จึงได้กำหนดหมุดหมายการพัฒนา 
จำนวน ๑๓  หมุดหมาย  ซึ่งเป็นการบ่อบอกถึงสิ่งที่ประเทศไทยปรารถนาจะ “เป็น” หรือมุ่งหวังจะ “มี” 
เพื่อสะท้อนประเด็นการพัฒนาที่มีลำดับความสำคัญสูงต่อการพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้าวหน้า  
เศรษฐกิจ สร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน”  โดยหมุดหมายทั้ง ๑๓ ประกา แบ่งออกได้เป็น ๔ มิติ ดังนี้ 

๑)มิติภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย  
หมุดหมายที่ ๑ ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง  
เป้าหมายการพัฒนา 

      หมุดหมายที่ ๒ ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน 
      หมุดหมายที่ ๓ ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญของโลก 
      หมุดหมายที่ ๔ ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง 
      หมุดหมายที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค  
      หมุดหมายที่ ๖ ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและอุตสาหกรรมดิจิทัล 
               ของอาเซียน  
     ๒) มิติโอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม  
      หมุดหมายที่ ๗  ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถ
แข่งขันได ้
       หมุดหมายที่ ๘ ไทยมีพ้ืนที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน  
       หมุดหมายที่ ๙ ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครองทางสังคมท่ีเพียงพอ 
                                    เหมาะสม  
 ๓) มิติความย่ังยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
       หมุดหมายที่ ๑๐ ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ 
       หมุดหมายที่ ๑๑ ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลง 

                           สภาพภูมิอากาศ  
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๔) มิติปัจจัยผลักดันการพลิกโฉมประเทศ 
      หมุดหมายที่ ๑๒ ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง  มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่ง 
                           อนาคต  
      หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน  
 

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)  
มีทั้งหมด 17 เป้าหมาย (Goals) ภายใต้หนึ่งเป้าหมายจะประกอบไปด้วยเป้าหมายย่อย ๆ ที่

เรียกว่า เป้าประสงค ์ (Targets) ซึ่งมีจำนวนทั้งหมด 169 เป้าประสงค์ และพัฒนา ตัวชี้วัด 
(Indicators) จำนวน 232 ตวัชี้วัด (ท้ังหมด 244 ตัวชี้วัดแต่มีตัวที่ซ้ำ 12 ตัว) เพ่ือติดตามความก้าวหน้าของ
เป้าประสงค์ดังกล่าว 

เป้าหมายการพัฒนาทั้ง 17 ข้อ สะท้อน 3 เสาหลักของมิติความยั่งยืน’ (Three Pillars of 
Sustainability) คือ มิติด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม บวกกับอีก 2 มิติ คือ มิติด้านสันติภาพและ
สถาบัน และมิติด้านหุ้นส่วนการพัฒนา ที่เชื่อมร้อยทุกมิติของความยั่งยืนไว้ด้วยกัน รวมเป็น 5 มิติ องค์การ
สหประชาชาติแบ่งเป้าหมาย 17 ข้อ ออกเป็น 5 กลุ่ม (เรียกว่า 5 Ps) ประกอบด้วย 

1. People (มิติด้านสังคม): ครอบคลุมเป้าหมายที่ 1 ถึง เป้าหมายที่ 5 
2. Prosperity (มิติด้านเศรษฐกิจ): ครอบคลุมเป้าหมายที่ 7 ถึง เป้าหมายที่ 11 
3. Planet (มิติด้านสิ่งแวดล้อม): ครอบคลุมเป้าหมายที่ 6 เป้าหมายที่ 12 และ 15 
4. Peace (มิติด้านสันติภาพและสถาบัน): ครอบคลุมเป้าหมายที่ 16 
5. Partnership (มิติด้านหุ้นส่วนการพัฒนา): ครอบคลุมเป้าหมายที่ 17 
 

เป้าหมายทั้ง 17 เป้าหมาย ประกอบด้วย 
เป้าหมายที่ 1 :  ขจัดความยากจนทุกรูปแบบในทุกพ้ืนที่ 
เป้าประสงค์ 1.   ภายในปี 2573 ขจัดความยากจนขั้นรุนแรงทั้งหมด ซึ่งในปัจจุบันวัดจาก

คนที่มีค่าใช้จ่ายดำรงชีพรายวันต่ำกว่า 1.25 ต่อวัน 
เป้าประสงค์ 2 ภายในปี 2573 ลดสัดสว่น ชาย หญิง และเด็ก ในทุกช่วงวัย ที่อยู่ภายใต้

ความยากจนในทุกมิติ ตามนิยามของแต่ละประเทศ ให้ลดลงอย่างน้อยครึ่งหนึ่ง 
 เป้าประสงค์ 3 ดำเนินการให้เป็นผลตามระบบและมาตรการคุ้มครองทางสังคมที่เหมาะสม

ของแต่ละประเทศ และให้ครอบคลุมถึงกลุ่มที่ยากจนและเปราะบางภายปี 2573 
เป้าประสงค์ 4 ภายในปี 2573 สร้างหลกัประกันว่าชายและหญิงทุกคน โดยเฉพาะที่

ยากจนและเปราะบาง มีสิทธิเท่าเทียมกันในทรัพยากรทางเศรษฐกิจ รวมถึงการเข้าถึงบริการขั้นพ้ืนฐาน การ
เป็นเจ้าของและควบคุมเหนือที่ดินและอสังหาในรูปแบบอื่น มรดกทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยีใหม่ที่
เหมาะสม และบริการทางการเงิน ซึ่งรวมถึงระบบการเงินระดับฐานราก (microfinance) 

เป้าประสงค์ 5 ภายในปี 2573 สร้างภูมิต้านทาน และลดการเปิดรับและความเปราะบาง
ต่อเหตุรุนแรงที่เก่ียวข้องกับภูมิอากาศ และภัยพิบัติทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ให้กับผู้ที่ยากจนและ
อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง 

เป้าประสงค์ 6 สร้างหลักประกันว่าจะมีการระดมทรัพยากรอย่างมีนัยสำคัญจากแหล่งที่
หลากหลาย รวมไปถึงการยกระดับความร่วมมือเพ่ือการพัฒนา เพ่ือที่จะจัดให้มีแนวทางที่เพียงพอและคาดเดา
ได้ แก่ประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด ในการดำเนินงานตามแผนงานและ
นโยบายเพื่อยุติความยากจนในทุกมิติ 
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เป้าประสงค์ 7 สร้างกรอบนโยบายที่เหมาะสมในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับ
นานาชาติ บนฐานของยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สนับสนุนความยากจน (pro-poor) และคำนึงถึงความ
ละเอียดอ่อนเชิงเพศภาวะ (gender-sensitive) เพ่ือจะสนับสนุนการเร่งการลงทุนเพ่ือปฏิบัติการขจัดความ
ยากจน 

เป้าหมายที่ 2 : ยุติความหิวโหย บรรลุความม่ันคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการและ
ส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน 

เป้าประสงค์ 1 ยุติความหิวโหยและสร้างหลักประกันให้ทุกคนโดยเฉพาะคนที่ยากจนและ
อยู่ในภาวะเปราะบาง อันรวมถึงทารก ได้เข้าถึงอาหารที่ปลอดภัย มีโภชนาการ และเพียงพอตลอดทั้งปี ภายใน
ปี 2573 

เป้าประสงค์ 2 ยุติภาวะทุพโภชนาการทุกรูปแบบและแก้ไขปัญหาความต้องการสารอาหาร
ของหญิงวัยรุ่น หญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร และผู้สูงอายุ ภายในปี 2573 รวมถึงบรรลุเป้าหมายที่ตกลง
ร่วมกันระหว่างประเทศว่าด้วยภาวะแคระแกร็นและผอมแห้งในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ภายในปี 2568 

เป้าประสงค์ 3 เพ่ิมผลิตภาพทางการเกษตรและรายได้ของผู้ผลิตอาหารรายเล็ก โดยเฉพาะ
ผู้หญิง คนพ้ืนเมือง เกษตรแบบครอบครัว คนเลี้ยงปศุสัตว์ ชาวประมง ให้เพ่ิมข้ึนเป็น 2 เท่า โดยรวมถึงการ
เข้าถึงที่ดินและทรัพยากรและปัจจัยนำเข้าในการผลิต ความรู้ บริการทางการเงิน ตลาด และโอกาสสำหรับการ
เพ่ิมมูลค่าและการจ้างงานนอกฟาร์มอย่างปลอดภัยและเท่าเทียม ภายในปี 2573 

เป้าประสงค์ 4 สร้างหลักประกันระบบการผลิตที่ยั่งยืนและสามารถนำไปปรับใช้ในระบบ
การเกษตรที่สามารถเพ่ิมผลผลิตและการผลิตได้ ที่ช่วยรักษาระบบนิเวศน์ ที่เพ่ิมความเข้มแข็งในการรับมือกับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สภาพอากาศท่ีรุนแรง ความแห้งแล้ง น้ำท่วม และภัยพิบัติอ่ืนๆ ที่จะทำให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อคุณภาพพ้ืนที่และดิน ภายในปี 2573 

เป้าประสงค์ 5 คงความหลากหลายทางพันธุกรรมของเมล็ดพันธุ์พืชที่ใช้เพาะปลูก สัตว์ใน
ไร่นาและที่เลี้ยงตามบ้านเรือน และชนิดพันธุ์ตามธรรมชาติที่เก่ียวข้องกับพืชและสัตว์เหล่านั้น รวมถึงให้มี
ธนาคารเมล็ดพันธุ์และพืชที่มีการจัดการที่ดีและมีความหลากหลาย ทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และ
ระดับนานาชาติ และสร้างหลักประกันว่าจะมีการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์เกิดจากการใช้ทรัพยากรทาง
พันธุกรรมและองค์ความรู้ท้องถิ่นที่เก่ียวข้องอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม ตามที่ตกลงกันระหว่างประเทศ 
ภายในปี 2573 

เป้าประสงค์ 6 เพ่ิมการลงทุนตลอดจนการยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่อง
โครงสร้างพื้นฐานในชนบท การวิจัยเกษตรและการขยายการบริการ การพัฒนาเทคโนโลยี และการทำธนาคาร
ยีนของพืชและสัตว์ เพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการผลิตสินค้าเกษตรในประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด 

เป้าประสงค์ 7 แก้ไขและป้องกันการกีดกันและการบิดเบือนทางการค้าในตลาดเกษตรโลก 
รวมถึงทางการขจัดการอุดหนุนสินค้าเกษตรเพ่ือการส่งออกทุกรูปแบบและมาตรการเพ่ือการส่งออกทุกแบบที่
ให้ผลในลักษณะเดียวกัน โดยให้เป็นไปตามอาณัติของรอบการพัฒนาโดฮา 

เป้าประสงค์ 8 เลือกใช้มาตรการที่สร้างหลักประกันได้ว่าตลาดโภคภัณฑ์อาหารและตลาด
อนุพันธ์สามารถทำงานได้อย่างเหมาะสม และอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของตลาดและข้อมูล
สำรองอาหารได้อย่างทันการณ์ เพื่อจำกัดความผันผวนของราคาอาหารที่รุนแรง 
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เป้าหมายที่ 3 : สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี
สำหรับทุกคนในทุกวัย 

 เป้าประสงค์ 1 ลดอัตราการตายของมารดาทั่วโลกให้ต่ำกว่า 70 ต่อการเกิดมีชีพ 1 แสน
คน ภายในปี 2573 

เป้าประสงค์ 2 ยุติการตายที่ป้องกันได้ของทารกแรกเกิดและเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี โดยทุก
ประเทศมุ่งลดอัตราการตายในทารกลงให้ต่ำถึง 12 คน ต่อ การเกิดมีชีพ 1,000 คน และลดอัตราการตายใน
เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ลงให้ต่ำถึง 25 คน ต่อการเกิดมีชีพ 1,000 คน ภายในปี 2573 

เป้าประสงค์ 3 ยุติการแพร่กระจายของเอดส์ วัณโรค มาลาเรีย และโรคเขตร้อนที่ถูกละเลย 
และต่อสู้กับโรคตับอักเสบ โรคติดต่อทางน้ำ และโรคติดต่ออ่ืนๆ ภายในปี 2573 

เป้าประสงค์ 4 ลดการตายก่อนวัยอันควรจากโรคไม่ติดต่อให้ลดลงหนึ่งในสาม ผ่าน
ทางการป้องกันและการรักษาโรค และสนับสนุนสุขภาพจิตและความเป็นอยู่ที่ดี ภายในปี 2573 

เป้าประสงค์ 5 เสริมสร้างการป้องกันและการรักษาการใช้สารในทางที่ผิด ซึ่งรวมถึงการใช้
ยาเสพติดในทางที่ผิดและการใช้แอลกอฮอล์ในทางอันตราย 

เป้าประสงค์ 6 ลดจำนวนการตายและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนทั่วโลกลงครึ่งหนึ่ง 
ภายในปี 2563 

เป้าประสงค์ 7 สร้างหลักประกันว่ามีการเข้าถึงบริการ ข้อมูล การให้การศึกษาเกี่ยวกับ
อนามัยเจริญพันธุ์โดยถ้วนหน้า รวมถึงการวางแผนครอบครัว และการผสานอนามัยเจริญพันธุ์ในยุทธศาสตร์
และแผนงานระดับชาติ ภายในปี 2573 

เป้าประสงค์ 8 บรรลุการมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า รวมถึงการป้องกันความเสี่ยงทาง
การเงิน การเข้าถึงการบริการสาธารณสุขจำเป็นที่มีคุณภาพ และเข้าถึงยาและวัคซีนจำเป็นที่ปลอดภัย มี
ประสิทธิภาพ มีคุณภาพ และมีราคาท่ีสามารถซ้ือหาได้ 

เป้าประสงค์ 9 ลดจำนวนการตายและการเจ็บป่วยจากสารเคมีอันตรายและจากมลพิษ
และการปนเปื้อนทางอากาศ น้ำ และดิน ให้ลดลงอย่างมาก ภายในปี 2573 

เป้าประสงค์ 10 เสริมการดำเนินงานของกรอบอนุสัญญาขององค์การอนามัยโลกว่าด้วยการ
ควบคุมยาสูบในทุกประเทศตามความเหมาะสม 

เป้าประสงค์ 11 สนับสนุนการวิจัยและการพัฒนาวัคซีนและยาสำหรับโรคติดต่อและไม่
ติดต่อที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศกำลังพัฒนา ให้มีการเข้าถึงยาและวัคซีนจำเป็นในราคาที่สามารถซื้อ
หาได้ ตามปฏิญญาโดฮาความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เก่ียวกับการค้าและการสาธารณสุข ซึ่ง
เน้นย้ำสิทธิสำหรับประเทศกำลังพัฒนาที่จะใช้บทบัญญัติในความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่
เกี่ยวกับการค้าอย่างเต็มที่ในเรื่องการผ่อนปรนเพ่ือจะปกป้องสุขภาพสาธารณะและโดยเฉพาะการเข้าถึงยาโดย
ถ้วนหน้า 

เป้าประสงค์ 12 เพ่ิมการใช้เงินที่เกี่ยวกับสุขภาพ และการสรรหา การพัฒนา การฝึกฝน และ
การเก็บรักษากำลังคนด้านสุขภาพในประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนาน้อยที่สุดและ
รัฐกำลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก 

เป้าประสงค์ 13 เสริมขีดความสามารถสำหรับทุกประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศ
กำลังพัฒนา ในเรื่องการแจ้งเตือนล่วงหน้า การลดความเสี่ยง และการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสุขภาพใน
ระดับประเทศและระดับโลก 
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เป้าหมายที่ 4 : สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่า
เทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

 เป้าประสงค์ 1 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนสำเร็จการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ เท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย นำไปสู่ผลลัพธ์ทางการเรียนที่มี
ประสิทธิผล ภายในปี 2573 

เป้าประสงค์ 2 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเข้าถึงการพัฒนา การดูแล 
และการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา สำหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ ภายในปี 2573 เพ่ือให้เด็ก
เหล่านั้นมีความพร้อมสำหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา 

เป้าประสงค์ 3 ให้ชายและหญิงทุกคนเข้าถึงการศึกษาวิชาเทคนิค อาชีวศึกษา อุดมศึกษา 
รวมถึงมหาวิทยาลัยที่มีราคาที่สามารถจ่ายได้และมีคุณภาพ ภายในปี 2573 

เป้าประสงค์ 4 เพ่ิมจำนวนเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีทักษะที่จำเป็น รวมถึงทักษะทางเทคนิค
และอาชีพสำหรับการจ้างงาน การมีงานที่ดี และการเป็นผู้ประกอบการ ภายในปี 2573 

เป้าประสงค์ 5 ขจัดความเหลี่อมล้ำทางเพศในการศึกษา และสร้างหลักประกันว่ากลุ่มที่
เปราะบางซึ่งรวมถึงผู้พิการ ชนพื้นเมือง และเด็ก เข้าถึงการศึกษาและการฝึกอาชีพทุกระดับอย่างเท่าเทียม 
ภายในปี 2573 

เป้าประสงค์ 6 สร้างหลักประกันว่าเยาวชนทุกคนและผู้ใหญ่ในสัดส่วนสูง ทั้งชายและหญิง 
สามารถอ่านออกเขียนได้และคำนวณได้ ภายในปี 2573 

เป้าประสงค์ 7 สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับ
ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมไปถึง การศึกษาสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืน สิทธิ
มนุษยชน ความเสมอภาคระหว่างเพศ การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความสงบสุขและไม่ใช้ความรุนแรง การเป็น
พลเมืองของโลก และความนิยมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและในส่วนร่วมของวัฒนธรรมต่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน ภายในปี 2573 

เป้าประสงค์ 8 สร้างและยกระดับอุปกรณ์และเครื่องมือทางการศึกษาที่อ่อนไหวต่อเด็ก ผู้
พิการ และเพศภาวะ และให้มีสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ปลอดภัย ปราศจากความรุนแรง ครอบคลุมและ
มีประสิทธิผลสำหรับทุกคน 

เป้าประสงค์ 9 ขยายจำนวนทุนการศึกษาในทั่วโลกที่ให้สำหรับประเทศกำลังพัฒนา
โดยเฉพาะประเทศพัฒนาน้อยที่สุด รัฐกำลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก และประเทศในแอฟริกา ในการสมัคร
เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา รวมถึงการฝึกอาชีพ และโปรแกรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ด้านเทคนิค วิศวกรรม และวิทยาศาสตร์ในประเทศพัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนาอ่ืนๆ ภายในปี 2563 

เป้าประสงค์ 10 เพ่ิมจำนวนครูที่มีคุณภาพ รวมถึงการดำเนินการผ่านทางความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในการฝึกอบรมครูในประเทศกำลังพัฒนา เฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด และรัฐ
กำลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก ภายในปี 2573 

เป้าหมายที่ 5 : บรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศ และเสริมอำนาจให้แก่สตรีและเด็กหญิง  
 เป้าประสงค์ 1 ยุติการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบที่มีต่อผู้หญิงและเด็กหญิงในทุกท่ี 
เป้าประสงค์ 2 ขจัดความรุนแรงทุกรูปแบบที่มีต่อผู้หญิงและเด็กหญิงท้ังในที่สาธารณะและ

ที่รโหฐาน รวมถึงการค้ามนุษย์ การกระทำทางเพศ และการแสวงประโยชน์ในรูปแบบอื่น 
เป้าประสงค์ 3 ขจัดแนวปฏิบัติที่เป็นภัยทุกรูปแบบ อาทิ การแต่งงานในเด็กก่อนวัยอันควร

โดยการบังคับ และการทำลายอวัยวะเพศหญิง 
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เป้าประสงค์ 4 ยอมรับและให้คุณค่าต่อการดูแลและการทำงานบ้านแบบไม่ได้รับค่าจ้าง 
โดยจัดเตรียมบริการสาธารณะ โครงสร้างพื้นฐานและนโยบายการคุ้มครองทางสังคมให้ และสนับสนุนความ
รับผิดชอบร่วมกันภายในครัวเรือนและครอบครัว ตามความเหมาะสมของแต่ละประเทศ 

เป้าประสงค์ 5 สร้างหลักประกันว่าผู้หญิงจะมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่และมีประสิทธิผลและมี
โอกาสที่เท่าเทียมในการเป็นผู้นำในทุกระดับของการตัดสินใจในทางการเมือง เศรษฐกิจ และภาคสาธารณะ 

เป้าประสงค์ 6 สร้างหลักประกันว่าจะมีการเข้าถึงสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์
และสิทธิการเจริญพันธุ์โดยถ้วนหน้า ตามท่ีตกลงในแผนปฏิบัติการของการประชุมนานาชาติว่าด้วยประชากร
และการพัฒนา และแผนปฏิบัติการปักกิ่งและเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมทบทวนเหล่านั้น 

เป้าประสงค์ 7 ดำเนินการปฏิรูปเพื่อให้ผู้หญิงมีสิทธิที่เท่าเทียมในทรัพยากรทางเศรษฐกิจ 
รวมทั้ง การเข้าเป็นเจ้าของที่ดิน การควบคุมที่ดินและทรัพย์สินในรูปแบบอ่ืน การบริการทางการเงิน การรับ
มรดก และทรัพยากรธรรมชาติ ตามกฎหมายของประเทศ 

เป้าประสงค์ 8 เพ่ิมพูนการใช้เทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพ่ือส่งเสริมการให้อำนาจแก่ผู้หญิง 

เป้าประสงค์ 9 เลือกใช้และเสริมความเข้มแข็งแก่นโยบายที่ดีและกฎระเบียบที่บังคับใช้ได้ 
เพ่ือส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและการให้อำนาจแก่ผู้หญิงและเด็กหญิงทุกคนในทุกระดับ 

เป้าหมายที่ 6 : สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้ำและสุขอนามัยสำหรับทุกคนและมี
การบริหารจัดการที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน 

 เป้าประสงค์ 1 บรรลุเป้าหมายการให้ทุกคนเข้าถึงน้ำดื่มที่ปลอดภัยและมีราคาท่ีสามารถ
ซื้อหาได้ ภายในปี 2573 

เป้าประสงค์ 2 บรรลุเป้าหมายการให้ทุกคนเข้าถึงสุขอนามัยที่พอเพียงและเป็นธรรม และ
ยุติการขับถ่ายในท่ีโล่ง โดยให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อความต้องการของผู้หญิง เด็กหญิง และกลุ่มที่อยู่ใต้
สถานการณ์ที่เปราะบาง ภายในปี 2573 

เป้าประสงค์ 3 ปรับปรุงคุณภาพน้ำ โดยการลดมลพิษ ขจัดการทิ้งขยะและลดการปล่อย
สารเคมีอันตรายและวัตถุอันตราย ลดสัดส่วนน้ำเสียที่ไม่ผ่านกระบวนการลงครึ่งหนึ่ง และเพ่ิมการนำกลับมาใช้
ใหม่และการใช้ซ้ำที่ปลอดภัยอย่างยั่งยืนทั่วโลก ภายในปี 2573 

เป้าประสงค์ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ำในทุกภาคส่วนและสร้างหลักประกันว่าจะมีการ
ใช้น้ำและจัดหาน้ำที่ยั่งยืน เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ และลดจำนวนประชาชนที่ประสบความทุกข์จาก
การขาดแคลนน้ำ ภายในปี 2573 

เป้าประสงค์ 5 ดำเนินการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบองค์รวมในทุกระดับ รวมถึงผ่าน
ทางความร่วมมือระหว่างเขตแดนตามความเหมาะสม ภายในปี 2573 

เป้าประสงค์ 6 ปกป้องและฟ้ืนฟูระบบนิเวศท่ีเกี่ยวข้องกับแหล่งน้ำ รวมถึงภูเขา ป่าไม้ 
พ้ืนที่ชุ่มน้ำ แม่น้ำ ชั้นหินอุ้มน้ำ และทะเลสาบ ภายในปี 2563 

เป้าประสงค์ 7 ขยายความร่วมมือระหว่างประเทศและการสนับสนุนการเสริมสร้างขีด
ความสามารถให้แก่ประเทศกำลังพัฒนาในกิจกรรมและแผนงานที่เกี่ยวข้องกับน้ำและสุขอนามัยซึ่งรวมถึงด้าน
การเก็บน้ำ การขจัดเกลือ การใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการน้ำเสีย เทคโนโลยีการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ 

เป้าประสงค์ 8 สนับสนุนและเพ่ิมความเข้มแข็งในการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการ
พัฒนาการจัดการน้ำและสุขอนามัย 
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เป้าหมายที่ 7 : สร้างหลักประกันให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ที่ยั่งยืนในราคาท่ี
ย่อมเยา 

 เป้าประสงค์ 1 สร้างหลักประกันว่ามีการเข้าถึงการบริการพลังงานสมัยใหม่ในราคาที่
สามารถซื้อหาได้ และเชื่อถือได้ ภายในปี 2573 

เป้าประสงค์ 2 เพ่ิมสัดส่วนของพลังงานทดแทนในการผสมผสานการใช้พลังงานของโลก 
ภายในปี 2573 

เป้าประสงค์ 3 เพ่ิมอัตราการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานของโลกให้เพิ่มขึ้น 2 
เท่า ภายในปี 2573 

เป้าประสงค์ 4 ยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศในการอำนวยความสะดวกในการ
เข้าถึงการวิจัย และเทคโนโลยีพลังงานที่สะอาด โดยรวมถึงพลังงานทดแทน ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และ
เทคโนโลยีเชื้อเพลิงฟอสซิลชั้นสูงและสะอาด และสนับสนุนการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงานและ
เทคโนโลยีพลังงานที่สะอาด ภายในปี 2573 

เป้าประสงค์ 5 ขยายโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับการจัดส่งบริการ
พลังงานที่เป็นสมัยใหม่และยั่งยืนให้โดยถ้วนหน้าในประเทศกำลังพัฒนา เฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนาน้อย
ที่สุด และรัฐกำลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก ภายในปี 2573 

เป้าหมายที่ 8 : ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงาน
เต็มที่ มีผลิตภาพ และการมีงานที่เหมาะสมสำหรับทุกคน 

 เป้าประสงค์ 1 ทำให้การเติบโตทางเศรษฐกิจต่อหัวประชากรมีความยั่งยืนตามบริบทของ
ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของประเทศพัฒนาน้อยที่สุด มีการขยายตัวอย่าง
น้อยร้อยละ 7 ต่อปี 

เป้าประสงค์ 2 บรรลุการมีผลิตภาพทางเศรษฐกิจในระดับที่สูงขึ้นผ่านการทำให้
หลากหลาย การยกระดับเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงการมุ่งเน้นในภาคส่วนที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงและใช้
แรงงานเข้มข้น 

เป้าประสงค์ 3 ส่งเสริมนโยบายที่มุ่งเน้นการพัฒนาที่สนับสนุนกิจกรรมที่มีผลิตภาพ การ
สร้างงานที่สมควร ความเป็นผู้ประกอบการ ความสร้างสรรค์และนวัตกรรม และส่งเสริมการเกิดและการเติบโต
ของวิสาหกิจรายย่อย ขนาดเล็ก และขนาดกลาง ซึ่งรวมถึงผ่านทางการเข้าถึงบริการทางการเงิน 

เป้าประสงค์ 4 ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรของโลกในการบริโภคและการผลิต
อย่างต่อเนื่อง และพยายามที่จะไม่เชื่อมโยงระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจและความเสื่อมโทรมของ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นไปตามกรอบการดำเนินงาน 10 ปี ว่าด้วยการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืนโดยมีประเทศท่ี
พัฒนาแล้วเป็นผู้นำในการดำเนินการไปจนถึงปี 2573 

เป้าประสงค์ 5 บรรลุการจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และการมีงานที่สมควรสำหรับหญิง
และชายทุกคน รวมถึงเยาวชนและผู้มีภาวะทุพพลภาพ และให้มีการจ่ายที่เท่าเทียมสำหรับงานที่มีคุณค่าเท่า
เทียมกัน 

เป้าประสงค์ 6 ลดสัดส่วนของเยาวชนที่ไม่มีงานทำ ที่ไม่มีการศึกษา และที่ไม่ได้รับการ
ฝึกอบรม ภายในปี 2563 

เป้าประสงค์ 7 ดำเนินมาตรการโดยทันทีและมีประสิทธิภาพเพ่ือขจัดแรงงานบังคับ ยุติ
ความเป็นทาสสมัยใหม่และการค้ามนุษย์ และยับยั้งและกำจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายที่สุด ซึ่ง
รวมถึงการเกณฑ์และการใช้ทหารเด็ก และยุติการใช้แรงงานเด็กในทุกรูปแบบในปี 2568 

http://sdgmove.com/2016/10/06/goal-8-decent-work-and-economic-growth/
http://sdgmove.com/2016/10/06/goal-8-decent-work-and-economic-growth/
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เป้าประสงค์ 8 ปกป้องสิทธิแรงงานและส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย
และม่ันคงสำหรับผู้ทำงานทุกคน รวมถึงผู้ทำงานต่างด้าว โดยเฉพาะหญิงต่างด้าว และผู้ที่ทำงานเสี่ยงอันตราย 

เป้าประสงค์ 9 ออกแบบและใช้นโยบายที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนที่จะสร้างงาน และ
ส่งเสริมวัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ภายในปี 2573 

เป้าประสงค์ 10 เสริมความแข็งแกร่งของสถาบันทางการเงินภายในประเทศเพ่ือส่งเสริมและ
ขยายการเข้าถึงการธนาคาร การประกัน และบริการทางการเงินแก่ทุกคน 

เป้าประสงค์ 11 เพ่ิมเติมความช่วยเหลือเพ่ือการค้า (Aid for Trade) สำหรับประเทศกำลัง
พัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด รวมถึงผ่านช่องทางของกรอบการทำงานแบบูรณาการ
สำหรับความช่วยเหลือทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับการค้าแก่ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด 

เป้าประสงค์ 12 พัฒนาและทำให้เกิดการดำเนินงานของยุทธศาสตร์โลกสำหรับการจ้างงาน
ในเยาวชนและดำเนินงานตามข้อตกลงเรื่องงานของโลกขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ภายในปี 2563 

เป้าหมายที่ 9 : สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่
ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม 

 เป้าประสงค์ 1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ ยั่งยืนและมีความทนทาน ซึ่ง
รวมถึงโครงสร้างพ้ืนฐานของภูมิภาคและท่ีข้ามเขตแดน เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความ
เป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ โดยมุ่งเป้าที่การเข้าถึงได้ในราคาท่ีสามารถจ่ายได้และเท่าเทียมสำหรับทุกคน 

เป้าประสงค์ 2 ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และภายในปี 2573 
ให้เพ่ิมส่วนแบ่งของอุตสาหกรรมในการจ้างงานและผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ โดยให้เป็นไปตามสภาวะ
แวดล้อมของประเทศ และให้เพ่ิมส่วนแบ่งขึ้นเป็น 2 เท่า ในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด 

เป้าประสงค์ 3 เพ่ิมการเข้าถึงบริการทางการเงินโดยรวมถึงเครดิตในราคาที่สามารถจ่ายได้
ให้แก่อุตสาหกรรมและวิสาหกิจขนาดเล็ก โดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนา และให้เพ่ิมการผนวกกลุ่มเหล่านี้
เข้าสู่ห่วงโซ่มูลค่าและตลาด 

เป้าประสงค์ 4 ยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานและปรับปรุงอุตสาหกรรมเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน 
โดยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและการใช้เทคโนโลยีและกระบวนการทางอุตสาหกรรมที่สะอาดและ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากข้ึน โดยทุกประเทศดำเนินการตามขีดความสามารถของแต่ละประเทศ ภายในปี 
2573 

เป้าประสงค์ 5 เพ่ิมพูนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ยกระดับขีดความสามารถทางเทคโนโลยี
ของภาคอุตสาหกรรมในทุกประเทศ โดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนา และให้ภายในปี 2573 มีการส่งเสริม
นวัตกรรมและให้เพ่ิมจำนวนผู้ทำงานวิจัยและพัฒนา ต่อประชากร 1 ล้านคน และการใช้จ่ายในภาคสาธารณะ
และเอกชนในการวิจัยและพัฒนาให้เพิ่มมากขึ้น 

เป้าประสงค์ 6 อำนวยความสะดวกการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืนและทนทานใน
ประเทศกำลังพัฒนา ผ่านทางการยกระดับการสนับสนุนทางการเงิน เทคโนโลยี และด้านวิชาการให้แก่ประเทศ
ในแอฟริกา ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด ประเทศกำลังพัฒนาที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล และรัฐกำลังพัฒนาที่เป็นหมู่
เกาะขนาดเล็ก 

เป้าประสงค์ 7 สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรมภายในประเทศ
กำลังพัฒนา รวมถึงการให้มีสภาพแวดล้อมทางนโยบายที่นำไปสู่ความหลากหลายของอุตสาหกรรมและการ
เพ่ิมมูลค่าของสินค้าโภคภัณฑ์ 

http://sdgmove.com/2016/10/06/goal-9-industry-innovation-and-infrastructure/
http://sdgmove.com/2016/10/06/goal-9-industry-innovation-and-infrastructure/
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เป้าประสงค ์8 การเพ่ิมการเข้าถึงเทคโนโลยีด้านข้อมูลและการสื่อสาร และพยายามท่ีจะ
จัดให้มีการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตโดยถ้วนหน้าและในราคาที่สามารถจ่ายได้ สำหรับประเทศพัฒนาน้อยที่สุด 
ภายในปี 2563 

เป้าหมายที่ 10 : ลดความไม่เสมอภาคภายในประเทศและระหว่างประเทศ 
 เป้าประสงค์ 1 ให้บรรลุอย่างต่อเนื่องและคงการเติบโตของรายได้ในกลุ่มประชากรร้อยละ 

40 ที่ยากจนที่สุด ในอัตราที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ภายในปี 2573 
เป้าประสงค์ 2 ให้อำนาจและส่งเสริมความครอบคลุมด้านสังคม เศรษฐกิจและการเมือง

สำหรับทุกคน โดยไม่คำนึงถึงอายุ เพศ ความบกพร่องทางร่างกาย เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ แหล่งกำเนิด ศาสนา หรือ
สถานะทางเศรษฐกิจหรืออ่ืนๆ ภายในปี 2573 

เป้าประสงค์ 3 สร้างหลักประกันว่าจะมีโอกาสที่เท่าเทียมและลดความไม่เสมอภาคของ
ผลลัพธ์ รวมถึงโดยการขจัดกฎหมาย นโยบาย และแนวทางปฏิบัติที่เลือกปฏิบัติ และส่งเสริมการออกกฎหมาย 
นโยบาย และการกระทำทีเหมาะสมในเรื่องนี้ 

เป้าประสงค์ 4 เลือกใช้นโยบาย โดยเฉพาะนโยบายการคลัง ค่าจ้าง และการคุ้มครองทาง
สังคม และให้บรรลุความเสมอภาคยิ่งข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

เป้าประสงค์ 5 พัฒนากฎระเบียบและการติดตามตรวจสอบตลาดการเงินและสถาบัน
การเงินของโลก และเสริมความแข็งแกร่งในการดำเนินการกฎระเบียบดังกล่าว 

เป้าประสงค์ 6 สร้างหลักประกันว่าจะมีตัวแทนและเสียงสำหรับประเทศกำลังพัฒนาใน
การตัดสินใจของสถาบันทางเศรษฐกิจและการเงินระหว่างประเทศเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือให้สถาบันมีประสิทธิผล 
เชื่อถือได้ มีความรับผิดชอบ และชอบธรรมมากข้ึน 

เป้าประสงค์ 7 อำนวยความสะดวกในการอพยพและเคลื่อนย้ายคนให้เป็นไปด้วยความ
สงบ ปลอดภัยเป็นไปตามระเบียบ และมีความรับผิดชอบ รวมถึงผ่านทางการดำเนินงานตามนโยบายด้านการ
อพยพที่มีการวางแผนและการจัดการที่ดี 

เป้าประสงค์ 8 ดำเนินการตามหลักการปฏิบัติที่เป็นพิเศษและแตกต่างสำหรับประเทศ
กำลังพัฒนา เฉพาะอย่างยิ่งประเทศพัฒนาน้อยที่สุด โดยเป็นไปตามความตกลงองค์การการค้าโลก 

เป้าประสงค์ 9 สนับสนุนการให้ความช่วยเหลือเพ่ือการพัฒนาอย่างเป็นทางการและการ
ไหลของเงินซึ่งรวมถึงการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ไปยังรัฐที่มีความจำเป็นมากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ประเทศกำลังพัฒนาน้อยที่สุด ประเทศในแอฟริกา รัฐกำลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก และประเทศกำลัง
พัฒนาที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล โดยให้เป็นไปตามแผนและแผนงานของประเทศเหล่านั้น 

เป้าประสงค์ 10 ลดค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมของการส่งเงินกลับประเทศของผู้อพยพ 
(migrant remittance) ให้ต่ำกว่าร้อยละ 3 และขจัดการชำระเงินระหว่างประเทศ (remittance corridors) 
ที่มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าร้อยละ 5 ภายในปี 2573 

เป้าประสงค์ 11 สร้างหลักประกันว่าจะมีการเข้าถึงที่อยู่อาศัยและการบริการพื้นฐานที่
พอเพียงปลอดภัย และในราคาที่สามารถจ่ายได้ และยกระดับชุมชนแออัด ภายในปี 2573 

เป้าประสงค์ 12 จัดให้มีการเข้าถึงระบบคมนาคมขนส่งที่ยั่งยืน เข้าถึงได้ ปลอดภัย ในราคาที่
สามารถจ่ายได้ สำหรับทุกคน พัฒนาความปลอดภัยทางถนน โดยการขยายการขนส่งสาธารณะ และคำนึงเป็น
พิเศษถึงกลุ่มคนที่อยู่ในสถานการณ์ที่เปราะบาง ผู้หญิง เด็ก ผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย และผู้สูงอายุ ภายใน
ปี 2573 

http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-10-reduced-inequality/
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เป้าประสงค์ 13 ยกระดับการพัฒนาเมืองและขีดความสามารถให้ครอบคลุมและยั่งยืน เพ่ือ
การวางแผนและการบริหารจัดการการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์อย่างมีส่วนร่วม บูรณาการและยั่งยืนในทุกประเทศ 
ภายในปี 2573 

เป้าประสงค์ 14 เสริมความพยายามท่ีจะปกป้องและคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมและทาง
ธรรมชาติของโลก 

เป้าประสงค์ 15 ลดจำนวนการตายและจำนวนคนที่ได้รับผลกระทบและลดการสูญเสีย
โดยตรงทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของโลกที่เกิดจากภัยพิบัติ ซึ่งรวมถึงภัยพิบัติ
ที่เก่ียวกับน้ำ โดยมุ่งเป้าปกป้องคนจนและคนที่อยู่ในสถานการณ์ที่เปราะบาง ภายในปี 2573 

เป้าประสงค์ 16 ลดผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมต่อหัวประชากรในเขตเมือง รวมถึงการ
ให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อคุณภาพอากาศ และการจัดการของเสียของเทศบาล และการจัดการของเสียอ่ืนๆ 
ภายในปี 2573 

เป้าประสงค์ 17 จัดให้มีการเข้าถึงพ้ืนที่สาธารณะสีเขียว ที่ปลอดภัยครอบคลุมและเข้าถึงได้ 
โดยถ้วนหน้า โดยเฉพาะผู้หญิง เด็ก คนชรา และผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย ภายในปี 2573 

เป้าประสงค์ 18 สนับสุนนการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในทางบวน
ระหว่างพื้นที่เมือง รอบเมือง และชนบท โดยการเสริมความแข็งแกร่งของการวางแผนการพัฒนาในระดับชาติ
และระดับภูมิภาค 

เป้าประสงค์ 19 ภายในปี 2563 เพ่ิมจำนวนเมืองและกระบวนการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ที่
เลือกใช้และดำเนินการตามนโยบายและแผนที่บูรณาการ เพ่ือนำไปสู่ความครอบคลุม ความมีประสิทธิภาพการ
ใช้ทรัพยากร การลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีภูมิต้านทานต่อภัยพิบัติ และ
ให้พัฒนาและดำเนินการตามการบริหารความเสี่ยงจากภัยพิบัติแบบองค์รวมในทุกระดับ ให้เป็นไปตามกรอบ
การดำเนินงานเซนไดเพ่ือการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ พ.ศ.2558-2573 

เป้าประสงค์ 20 สนับสนุนประเทศพัฒนาน้อยที่สุด รวมถึงผ่านทางความช่วยเหลือทาง
การเงินและวิชาการในการสร้างอาคารที่ยั่งยืนและทนทานโดยใช้วัสดุท้องถิ่น 

เป้าหมายที่ 11 : ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิ
ต้านทานและยั่งยืน  

 เป้าประสงค์ 1 สร้างหลักประกันว่าจะมีการเข้าถึงที่อยู่อาศัยและการบริการพื้นฐานที่
พอเพียงปลอดภัย และในราคาที่สามารถจ่ายได้ และยกระดับชุมชนแออัด ภายในปี 2573 

เป้าประสงค์ 2 จัดให้มีการเข้าถึงระบบคมนาคมขนส่งที่ยั่งยืน เข้าถึงได้ ปลอดภัย ในราคาที่
สามารถจ่ายได้ สำหรับทุกคน พัฒนาความปลอดภัยทางถนน โดยการขยายการขนส่งสาธารณะ และคำนึงเป็น
พิเศษถึงกลุ่มคนที่อยู่ในสถานการณ์ที่เปราะบาง ผู้หญิง เด็ก ผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย และผู้สูงอายุ ภายใน
ปี 2573 

เป้าประสงค์ 3 ยกระดับการพัฒนาเมืองและขีดความสามารถให้ครอบคลุมและยั่งยืน เพ่ือ
การวางแผนและการบริหารจัดการการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์อย่างมีส่วนร่วม บูรณาการและยั่งยืนในทุกประเทศ 
ภายในปี 2573 

เป้าประสงค์ 4 เสริมความพยายามท่ีจะปกป้องและคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมและทาง
ธรรมชาติของโลก 

เป้าประสงค์ 5 ลดจำนวนการตายและจำนวนคนที่ได้รับผลกระทบและลดการสูญเสีย
โดยตรงทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของโลกที่เกิดจากภัยพิบัติ ซึ่งรวมถึงภัยพิบัติ
ที่เก่ียวกับน้ำ โดยมุ่งเป้าปกป้องคนจนและคนที่อยู่ในสถานการณ์ที่เปราะบาง ภายในปี 2573 

http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-11-sustainable-cities-and-communities/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-11-sustainable-cities-and-communities/
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เป้าประสงค์ 6 ลดผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมต่อหัวประชากรในเขตเมือง รวมถึงการ
ให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อคุณภาพอากาศ และการจัดการของเสียของเทศบาล และการจัดการของเสียอ่ืนๆ 
ภายในปี 2573 

เป้าประสงค์ 7 จัดให้มีการเข้าถึงพ้ืนที่สาธารณะสีเขียว ที่ปลอดภัยครอบคลุมและเข้าถึงได้ 
โดยถ้วนหน้า โดยเฉพาะผู้หญิง เด็ก คนชรา และผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย ภายในปี 2573 

เป้าประสงค์ 8 สนับสนุนการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในทางบวน
ระหว่างพื้นที่เมือง รอบเมือง และชนบท โดยการเสริมความแข็งแกร่งของการวางแผนการพัฒนาในระดับชาติ
และระดับภูมิภาค 

เป้าประสงค์ 9 ภายในปี 2563 เพ่ิมจำนวนเมืองและกระบวนการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ที่
เลือกใช้และดำเนินการตามนโยบายและแผนที่บูรณาการ เพ่ือนำไปสู่ความครอบคลุม ความมีประสิทธิภาพการ
ใช้ทรัพยากร การลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีภูมิต้านทานต่อภัยพิบัติ และ
ให้พัฒนาและดำเนินการตามการบริหารความเสี่ยงจากภัยพิบัติแบบองค์รวมในทุกระดับ ให้เป็นไปตามกรอบ
การดำเนินงานเซนไดเพ่ือการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ พ.ศ.2558-2573 

เป้าประสงค์ 10 สนับสนุนประเทศพัฒนาน้อยที่สุด รวมถึงผ่านทางความช่วยเหลือทาง
การเงินและวิชาการในการสร้างอาคารที่ยั่งยืนและทนทานโดยใช้วัสดุท้องถิ่น 

เป้าหมายที่ 12 : สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน 
 เป้าประสงค์ 1 ดำเนินการให้เป็นผลตามกรอบการดำเนินงานระยะ 10 ปี ว่าด้วยการผลิต

และการบริโภคท่ียั่งยืน ทุกประเทศนำไปปฏิบัติโดยประเทศท่ีพัฒนาแล้วเป็นผู้นำ โดยคำนึงถึงการพัฒนาและ
ขีดความสามารถของประเทศกำลังพัฒนา 

เป้าประสงค์ 2 บรรลุการจัดการที่ยั่งยืนและการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างมี
ประสิทธิภาพ ภายในปี 2573 

เป้าประสงค์ 3 ลดขยะเศษอาหารของโลกลงครึ่งหนึ่งในระดับค้าปลีกและผู้บริโภค และลด
การสูญเสียอาหารจากระบวนการผลิตและห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยว ภายในปี 2573 

เป้าประสงค์ 4 บรรลุเรื่องการจัดการสารเคมีและของเสียทุกชนิดตลอดวงจรชีวิตของสิ่ง
เหล่านั้นด้วยวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศท่ีตกลงกันแล้ว และลดการ
ปลดปล่อยสิ่งเหล่านั้นออกสู่อากาศ น้ำ และดินอย่างมีนัยสำคัญ เพ่ือจะลดผลกระทบทางลบต่อสุขภาพของ
มนษุย์และสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุด ภายในปี 2563 

เป้าประสงค์ 5 ลดการเกิดของเสียโดยให้มีการป้องกัน การลดปริมาณ การใช้ซ้ำ และการ
นำกลับมาใช้ใหม่ ภายในปี 2573 

เป้าประสงค์ 6 สนับสนุนให้บริษัท โดยเฉพาะบริษัทข้ามชาติและบริษัทขนาดใหญ่ รับแนว
ปฏิบัติที่ยั่งยืนไปใช้ และผนวกข้อมูลด้านความยั่งยืนลงในวงจรการรายงานของบริษัทเหล่านั้น 

เป้าประสงค์ 7 ส่งเสริมแนวปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐที่ยั่งยืน ตามนโยบาย
และการให้ลำดับความความสำคัญของประเทศ 

เป้าประสงค์ 8 สร้างหลักประกันว่าประชาชนในทุกแห่งมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องและความ
ตระหนักถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนและวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับธรรมชาติ ภายในปี 2573 

เป้าประสงค์ 9 สนับสนุนประเทศกำลังพัฒนาในการเสริมความแข็งแกร่งของขีด
ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะขับเคลื่อนไปสู่รูปแบบการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืนยิ่งขึ้น 

เป้าประสงค์ 10 พัฒนาและดำเนินการใช้เครื่องมือเพ่ือจะติดตามตรวจสอบผลกระทบของ
การพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนที่สร้างงานและส่งเสริมวัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 

http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-12-responsible-consumption-and-production/
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เป้าประสงค์ 11 ทำให้การอุดหนุนเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ไร้ประสิทธิภาพและนำไปสู่การบริโภค
ที่สิ้นเปลืองมีความสมเหตุสมผล โดยกำจัดการบิดเบือนทางการตลาดโดยให้สอดคล้องสภาวะแวดล้อมของ
ประเทศ รวมถึงการปรับโครงสร้างภาษีและเลิกการอุดหนุนที่เป็นภัยเหล่านั้นในที่ที่ยังมีการใช้อยู่ เพ่ือให้
สะท้อนผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงอย่างเต็มที่ถึงความจำเป็นและเงื่อนไขที่เจาะจงของประเทศกำลัง
พัฒนาและลดผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นที่จะมีต่อการพัฒนาของประเทศเหล่านั้นในลักษณะที่เป็นการ
คุ้มครองคนจนและชุมชนที่ได้รับผลกระทบ 

เป้าหมายที่ 13 : ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
ผลกระทบที่เกิดข้ึน 

 เป้าประสงค์ 1 เสริมภูมิต้านทานและขีดความสามารถในการปรับตัวต่ออันตรายและภัย
พิบัติทางธรรมชาติที่เก่ียวข้องกับภูมิอากาศในทุกประเทศ 

เป้าประสงค์ 2 บูรณาการมาตรการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ และการวางแผนระดับชาติ 

เป้าประสงค์ 3 พัฒนาการศึกษา การสร้างความตระหนักรู้ และขีดความสามารถของมนุษย์
และของสถาบันในเรื่องการลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การปรับตัว การลดผลกระทบ การ
เตือนภัยล่วงหน้า 

เป้าประสงค์ 4 ดำเนินการให้เกิดผลตามพันธกรณีท่ีผูกมัดต่อประเทศพัฒนาแล้วซึ่งเป็น
ภาคีของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีเป้าหมายร่วมกันระดมทุนจากทุก
แหล่งให้ได้จำนวน 1 แสนล้านเหรียญสหรัฐต่อปี ภายในปี 2563 เพ่ือจะแก้ปัญหาความจำเป็นของประเทศ
กำลังพัฒนาในบริบทของการดำเนินการด้านการลดก๊าซเรือนกระจกที่สำคัญและมีความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานและทำให้กองทุน Green Climate Fund ดำเนินการอย่างเต็มที่โดยเร็วที่สุดผ่านการให้ทุน 

เป้าประสงค์ 5 ส่งเสริมกลไกที่จะเพ่ิมขีดความสามารถในการวางแผนและการบริหาร
จัดการที่เก่ียวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างมีประสิทธิผลในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด และให้
ความสำคัญต่อผู้หญิง เยาวชน และชุมชนท้องถิ่นและชายขอบ 

เป้าหมายที่ 14 : อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเล
อย่างยั่งยืนเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 เป้าประสงค์ 1 ป้องกันและลดมลพิษทางทะเลทุกประเภทอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะจาก
กิจกรรมบนแผ่นดิน รวมถึงเศษซากขยะในทะเลและมลพิษจากธาตุอาหาร (nutrient pollution) ภายในปี 
2568 

เป้าประสงค์ 2 บริหารจัดการและปกป้องระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งเพ่ือหลีกเลี่ยง
ผลกระทบทางลบที่มีนัยสำคัญ รวมถึงโดยการเสริมภูมิต้านทานและปฏิบัติการเพ่ือฟ้ืนฟู เพ่ือบรรลุการมี
มหาสมุทรที่มีสุขภาพดีและมีผลิตภาพ ภายในปี 2563 

เป้าประสงค์ 3 ลดและแก้ปัญหาผลกระทบของการเป็นกรดในมหาสมุทร โดยรวมถึงผ่าน
ทางการเพ่ิมพูนความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ในทุกระดับ 

เป้าประสงค์ 4 ภายในปี 2563 ให้กำกับอย่างมีประสิทธิผลในเรื่องการเก็บเก่ียวและยุติ
การประมงเกินขีดจำกัด การประมงที่ผิดกฎหมายที่ไม่มีการรายงาน และที่ไม่มีการควบคุม และแนวปฏิบัติด้าน
การประมงที่เป็นไปในทางทำลาย และดำเนินการให้เป็นผลตามแผนการบริหารจัดการที่อยู่บนฐาน
วิทยาศาสตร์ เพ่ือจะฟ้ืนฟูมวลปลา (fish stock) ในเวลาที่สั้นที่สุดที่จะเป็นไปได้ อย่างน้อยที่สุดในระดับที่
สามารถไปถึงจุดสูงสุดที่ให้ผลตอบแทนแบบยั่งยืน (maximum sustainable yield) ตามคุณลักษณะทาง
ชีววิทยาของสัตว์น้ำเหล่านั้น 

http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-13-climate-action/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-13-climate-action/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-14-life-below-water/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-14-life-below-water/
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เป้าประสงค์ 5 ภายในปี 2563 อนุรักษ์พ้ืนที่ทางทะเลและชายฝั่งอย่างน้อยร้อยละ 10 ให้
เป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศและภายในประเทศ และอยู่บนพ้ืนฐานของข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ดีที่สุด
ที่มีอยู่ 

เป้าประสงค์ 6 ภายในปี 2563 ยับยั้งรูปแบบการอุดหนุนการประมงบางอย่างที่มีส่วนทำ
ให้เกิดการประมงเกินขีดจำกัด ขจัดการอุดหนุนที่มีส่วนทำให้เกิดการประมงที่ผิดกฎหมาย ที่ไม่มีการรายงาน 
และท่ีไม่มีการควบคุม และระงับการริเริ่มการอุดหนุนในลักษณะดังกล่าว ตระหนักว่าการปฏิบัติที่เป็นพิเศษ
และแตกต่างที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลสำหรับประเทศกำลังพัฒนาและประเทศพัฒนาน้อยที่สุดควรเป็น
ส่วนควบในการเจรจาการอุดหนุนการประมงขององค์การการค้าโลก 

เป้าประสงค์ 7 ภายในปี 2573 เพ่ิมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจแก่รัฐกำลังพัฒนาที่เป็น
เกาะขนาดเล็กและประเทศพัฒนาน้อยที่สุดจากการใช้ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน รวมถึงผ่านทางการ
บริหารจัดการอย่างยั่งยืนในเรื่องการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการท่องเที่ยว 

เป้าประสงค์ 8 เพ่ิมความรู้ทางวิทยาศาสตร์ พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัย และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางทะเล โดยคำนึงถึงหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางทะเล
ของคณะกรรมาธิการสมุทรศาสตร์ระหว่างรัฐบาล เพ่ือจะพัฒนาคุณภาพมหาสมุทรและเพ่ิมพูนให้ความ
หลากหลายทางชีวภาพในทะเลมีส่วนสนับสนุนการพัฒนาของประเทศกำลังพัฒนามากขึ้น เฉพาะอย่างยิ่งในรัฐ
กำลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็กและประเทศพัฒนาน้อยที่สุด 

เป้าประสงค์ 9 จัดให้มีการเข้าถึงทรัพยากรทางทะเลและตลาดสำหรับชาวประมงพ้ืนบ้าน
รายเล็ก 

เป้าประสงค์ 10 เพ่ิมพูนการอนุรักษ์และการใช้มหาสมุทรและทรัพยากรเหล่านั้นอย่างยั่งยืน 
โดยการดำเนินการให้เกิดผลตามกฎหมายระหว่างประเทศตามท่ีสะท้อนใน UNCLOS ซึ่งเป็นกรอบทาง
กฎหมายสำหรับการอนุรักษ์และการใช้มหาสมุทรและทรัพยากรเหล่านั้นอย่างยั่งยืน ตามท่ีระบุในย่อหน้าที่ 
158 ของเอกสาร The Future We Want 

เป้าหมายที่ 15 : ปกป้อง ฟ้ืนฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่า
ไม้อย่างยั่งยืนต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟ้ืนสภาพดิน และหยุดยั้ง
การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 

 เป้าประสงค์ 1 สร้างหลักประกันว่าจะมีการอนุรักษ์ การฟ้ืนฟู และการใช้ระบบนิเวศบนบก
และในน้ำจืดในแผ่นดินรวมทั้งบริการทางระบบนิเวศอย่างยั่งยืน เฉพาะอย่างยิ่ง ป่าไม้ พ้ืนที่ชุ่มน้ำ ภูเขาและ
เขตแห้งแล้ง โดยเป็นไปตามข้อบังคับภายใต้ความตกลงระหว่างประเทศ ภายในปี 2563 

เป้าประสงค์ 2 ส่งเสริมการดำเนินการด้านการบริหารจัดการป่าไม้ทุกประเภทอย่างยั่งยืน 
หยุดยั้งการตัดไม้ทำลายป่า ฟื้นฟูป่าท่ีเสื่อมโทรม และเพ่ิมการปลูกป่าและฟ้ืนฟูป่าทั่วโลก ภายในปี 2563 

เป้าประสงค์ 3 ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย ฟ้ืนฟูแผ่นดินที่เสื่อมโทรม รวมถึง
แผ่นดินที่ได้รับผลกระทบจากการกลายสภาพเป็นทะเลทราย ความแห้งแล้ง และอุทกภัย และพยายามที่จะ
บรรลุถึงโลกที่ไร้ความเสื่อมโทรมของที่ดิน ภายในปี 2573 

เป้าประสงค์ 4 สร้างหลักประกันว่าจะมีการอนุรักษ์ระบบนิเวศภูเขาและความหลากหลาย
ทางชีวภาพของระบบนิเวศเหล่านั้น เพ่ือจะเพ่ิมพูนขีดความสามารถของระบบนิเวศเหล่านั้นที่จะให้
ผลประโยชน์อันสำคัญต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในปี 2573 

เป้าประสงค์ 5 ปฏิบัติการที่จำเป็นและเร่งด่วนเพื่อลดการเสื่อมโทรมของถิ่นที่อยุ่ตาม
ธรรมชาติ หยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ และภายในปี 2563 จะปกป้องและป้องกันการสูญ
พันธุ์ของชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม 

http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-15-life-on-land/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-15-life-on-land/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-15-life-on-land/
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เป้าประสงค์ 6 สร้างหลักประกันว่าจะมีการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดจากการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างเท่าเทียมและยุติธรรม และส่งเสริมการเข้าถึงทรัพยากรเหล่านั้นอย่างเหมาะสม 

เป้าประสงค์ 7 ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพ่ือจะยุติการล่าและการขนย้ายชนิดพันธุ์พืชและ
สัตว์คุ้มครอง และแก้ปัญหาทั้งอุปสงค์และอุปทานต่อผลิตภัณฑ์สัตว์ป่าที่ผิดกฎหมาย 

เป้าประสงค์ 8 นำมาตรการมาใช้เพ่ือป้องกันการนำเข้าและลดผลกระทบของชนิดพันธุ์ต่าง
ถิ่นที่รุกรายในระบบนิเวศบกและน้ำและควบคุมหรือขจัด priority species ภายในปี 2563 

เป้าประสงค์ 9 บูรณาการมูลค่าของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพเข้าไปสู่
การวางแผนกระบวนการพัฒนา ยุทธศาสตร์การลดความยากจน และบัญชีทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ 
ภายในปี 2563 

เป้าประสงค์ 10 ระดมและเพ่ิมทรัพยากรทางการเงินจากทุกแหล่งเพ่ือการอนุรักษ์และการ
ใช้ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 

เป้าประสงค์ 11 ระดมทรัพยากรจากทุกแหล่งและทุกระดับเพ่ือสนับสนุนเงินแก่การบริหาร
จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน และจัดหาแรงจูงในที่เหมาะสมสำหรับประเทศกำลังพัฒนาให้เกิดความก้าวหน้าในการ
บริหารจัดการ ซึ่งรวมถึงการอนุรักษ์และการปลูกป่า 

เป้าประสงค์ 12 เพ่ิมพูนการสนับสนุนในระดับโลกสำหรับความพยายามที่จะต่อสู้กับการล่า 
การเคลื่อนย้ายชนิดพันธุ์คุ้มครอง รวมถึงโดยการเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่น 

เป้าหมายที่ 16 : ส่งเสริมสังคมท่ีสงบสุขและครอบคลุมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคน
เข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ 

 เป้าประสงค์ 1 ลดความรุนแรงทุกรูปแบบและอัตราการตายที่เก่ียวข้องในทุกแห่งให้ลดลง
อย่างมีนัยสำคัญ 

เป้าประสงค์ 2 ยุติการข่มแหง การใช้หาประโยชน์อย่างไม่ถูกต้อง การค้ามนุษย์ และความ
รุนแรงและการทรมานทุกรูปแบบที่มีต่อเด็ก 

เป้าประสงค ์3 ส่งเสริมนิติธรรมทั้งในระดับชาติและระหว่างประเทศ และสร้างหลักประกัน
ว่าจะมีการเข้าถึงความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมแก่ทุกคน 

เป้าประสงค์ 4 ลดการลักลอบเคลื่อนย้ายอาวุธและเงิน เสริมความแข็งแกร่งของ
กระบวนการติดตามและการส่งคืนสินทรัพย์ที่ถูกขโมยไป และต่อสู้กับอาชญากรรมที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร
ทุกรูปแบบ ภายในปี 2573 

เป้าประสงค์ 5 ลดการทุจริตในตำแหน่งหน้าที่และการรับสินบนทุกรูปแบบ 
เป้าประสงค์ 6 พัฒนาสถาบันที่มีประสิทธิผล มีความรับผิดชอบ และโปร่งใสในทุกระดับ 
เป้าประสงค์ 7 สร้างหลักประกันว่าจะมีกระบวนการตัดสินใจที่มีความรับผิดชอบ 

ครอบคลุม มีส่วนร่วม และมีความเป็นตัวแทนที่ดี ในทุกระดับการตัดสินใจ 
เป้าประสงค์ 8 ขยายและเสริมความแข็งแกร่งของการมีส่วนร่วมของประเทศกำลังพัฒนา

ในสถาบันโลกาภิบาล 
เป้าประสงค์ 9 จัดให้มีเอกลักษณ์ทางกฎหมายสำหรับทุกคน โดยรวมถึงการให้มีสูติบัตร 

ภายในปี 2573 
เป้าประสงค์ 10 สร้างหลักประกันว่าสาธารณชนสามารถเขาถึงข้อมูลและมีการปกป้อง

เสรีภาพขั้นพ้ืนฐาน โดยเป็นไปตามกฎหมายภายในประเทศและความตกลงระหว่างประเทศ 

http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-16-peace-justice-and-strong-institution/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-16-peace-justice-and-strong-institution/
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เป้าประสงค์ 11 เสริมความแข็งแกร่งของสถาบันระดับชาติที่เกี่ยวข้อง โดยรวมถึงกระทำ
ผ่านทางความร่วมมือระหว่างประเทศ เพ่ือสร้างขีดความสามารถในทุกระดับ โดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนา 
เพ่ือจะป้องกันความรุนแรงและต่อสู้กับการก่อการร้ายและอาชญากรรม 

เป้าประสงค์ 12 ส่งเสริมและบังคับใช้กฎหมายและนโยบายที่ไม่เลือกปฏิบัติเพ่ือการพัฒนาที่
ยั่งยืน 

เป้าหมายที่ 17 : เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟ้ืนฟูหุ้นส่วนความร่วมมือ
ระดับโลกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 เป้าประสงค์ 1 เสริมความแข็งแกร่งของการระดมทรัพยากรภายในประเทศ โดยรวมถึง
ผ่านทางการสนับสนุนระหว่างประเทศไปยังประเทศกำลังพัฒนา เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถภายในประเทศใน
การเก็บภาษีและรายได้อ่ืนๆ ของรัฐ 

เป้าประสงค์ 2 ประเทศพัฒนาแล้วจะดำเนินการให้เป็นผลตามพันธกรณีเรื่องการให้ความ
ช่วยเหลือเพ่ือการพัฒนาอย่างเป็นทางการโดยเต็มที่ โดยรวมถึงพันธกรณีท่ีให้ไว้โดยประเทศพัฒนาแล้วหลาย
ประเทศที่จะบรรลุเป้าหมายการมีสัดส่วน ODA/GNI ร้อยละ 0.7 สำหรับให้แก่ประเทศกำลังพัฒนา และมี
สัดส่วน ODA/GNI ร้อยละ 0.15 ถึง 0.20 สำหรับให้แก่ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด โดยสนับสนุนให้ผู้ให้ ODA 
พิจารณาตั้งเป้าหมายที่จะให้มีสัดส่วน ODA/GNI ถึงอย่างน้อยร้อยละ 0.20 สำหรับให้แก่ประเทศพัฒนาน้อย
ที่สุด 

เป้าประสงค์ 3 ระดมทรัพยากรทางการเงินเพ่ิมเติมจากแหล่งที่หลากหลายไปยังประเทศ
กำลังพัฒนา 

เป้าประสงค์ 4 ช่วยประเทศกำลังพัฒนาในการบรรลุความยั่งยืนของหนี้ระยะยาว โดยใช้
นโยบายที่ประสานงานกันที่มุ่งส่งเสริมการจัดหาเงินทุนโดยการก่อหนี้ การบรรเทาหนี้และการปรับโครงสร้าง
หนี้ตามความเหมาะสม และแก้ปัญหาหนี้ต่างประเทศของประเทศที่ยากจนและมีหนี้สินในระดับสูงเพ่ือลดการ
ประสบปัญหาหนี้ 

เป้าประสงค์ 5 ใช้และดำเนินการให้เกิดผลตามระบอบการส่งเสริมการลงทุนสำหรับ
ประเทศพัฒนาน้อยทีสุด 

เป้าประสงค์ 6 เพ่ิมพูนความร่วมมือระหว่างประเทศและในภูมิภาคแบบเหนือ-ใต้ ใต-้ใต้ 
และไตรภาคี และการเข้าถึงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และยกระดับการแบ่งปันความรู้ตาม
เงื่อนไขท่ีตกลงร่วมกัน โดยรวมถึงผ่านการพัฒนาการประสานงานระหว่างกลไกท่ีมีอยู่เดิมเฉพาะอย่างยิ่งใน
ระดับของสหประชาชาติ และผ่านทางกลไกอำนวยความสะดวกด้านเทคโนโลยีของโลก 

เป้าประสงค์ 7 ส่งเสริมการพัฒนา การถ่ายทอด และการเผยแพร่เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมให้กับประเทศกำลังพัฒนาภายใต้เงื่อนไขท่ีอำนวยประโยชน์แก่ประเทศกำลังพัฒนารวมทั้งตาม
เงื่อนไขสิทธิพิเศษตามที่ตกลงร่วมกัน 

เป้าประสงค์ 8 ให้ธนาคารเทคโนโลยีและกลไกการเสริมสร้างขีดความสามารถด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับประเทศพัฒนาน้อยที่สุด ทำงานได้อย่างเต็มที่ภายในปี 2560 
และเพ่ิมพูนการใช้เทคโนโลยีสนับสนุนที่สำคัญ 

เป้าประสงค์ 9 เพ่ิมพูนการสนับสนุนระหว่างประเทศสำหรับการดำเนินการด้านการ
เสริมสร้างขีดความสามารถท่ีมีประสิทธิผลและมีการตั้งเป้าในประเทศกำลังพัฒนาเพ่ือสนับสนุนแผนระดับชาติ
ที่จะดำเนินงานในทุกเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงผ่านทางความร่วมมือแบบเหนือ-ใต้ ใต้-ใต้ และ
ไตรภาคี 
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เป้าประสงค์ 10 ส่งเสริมระบบการค้าพหุภาคีทีเป็นสากล มีกติกา เปิดกว้าง ไม่เลือกปฏิบัติ 
และเสมอภาค ภายใต้องค์การการค้าโลก โดยรวมถึงผ่านการสิ้นสุดการเจรจาภายใต้วาระการพัฒนารอบโดฮา 

เป้าประสงค์ 11 เพ่ิมส่วนแบ่งการส่งออกของประเทศกำลังพัฒนาในการส่งออกท่ัวโลกให้สูง
ขั้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยเพิ่มส่วนแบ่งของประเทศพัฒนาน้อยที่สุดให้สูงขึ้น 2 เท่าในปี 2563 

เป้าประสงค์ 12 ทำให้เกิดการดำเนินการในเวลาที่เหมาะสมในเรื่องการเข้าถึงตลาดปลอด
ภาษีและปลอดการจำกัดปริมาณในระยะยาวสำหรับประเทศพัฒนาน้อยที่สุด โดยให้สอดคล้องกับการตัดสินใจ
ขององค์การการค้าโลก โดยรวมถึงการสร้างหลักประกันว่ากฎว่าด้วยแหล่งกำเนินสินค้าที่มีการให้สิทธิพิเศษ
ทางการค้าท่ีใช้กับประเทศพัฒนาน้อยที่สุดจะมีความโปร่งใสและเรียบง่าย และมีส่วนช่วยอำนวยความสะดวก
ในการเข้าถึงตลาด 

เป้าประสงค์ 13 เพ่ิมพูนเสถียรภาพเศรษฐกิจมหาภาคของโลก โดยรวมถึงผ่านทางการ
ประสานงานนโยบายและความสอดคล้องเชิงนโยบาย 

เป้าประสงค์ 14 ยกระดับความสอดคล้องเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
เป้าประสงค์ 15 เคารพพ้ืนที่ทางนโยบายและความเป็นผู้นำของแต่ละประเทศที่จะสร้างและ

ดำเนินงานตามนโยบายเพ่ือการขจัดความยากจนและการพัฒนาที่ยั่งยืน 
เป้าประสงค์ 16 ยกระดับหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยร่วมเติม

เต็มโดยหุ้นส่วนความร่วมมือจากภาคส่วนที่หลากหลายซึ่งจะระดมและแบ่งปันความรู้ ความเชี่ยวชาญ 
เทคโนโลยี และทรัพยากรเงิน เพ่ือจะสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกประเทศ โดยเฉพาะ
ในประเทศกำลังพัฒนา 

เป้าประสงค์ 17 สนับสนุนการส่งเสริมหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาครัฐ-
ภาคเอกชน และประชาสังคม โดยสร้างบนประสบการณ์และกลยุทธ์ด้านทรัพยากรของหุ้นส่วน 

เป้าประสงค์ 18 ต่อยอดจากข้อริเริ่มที่มีอยู่แล้วในการพัฒนาการตรวจวัดความก้าวหน้าของ
การพัฒนาที่ยั่งยืนที่มีผลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ และสนับสนุนการสร้างขีดความสามารถด้าน
สถิติในประเทศกำลังพัฒนา ภายในปี 2573 
 

รายการ
ที่ 

รายการ(ข้อความเดิม) แผนพัฒนาท้องถิ่น 
ลำดับที่ /หน้าที่ 

รายการ(ข้อความใหม่) เหตุผลความ
จำเป็น 

 ๒ 3.2 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  
(นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ 
สุรินทร์) พ.ศ.2561 - 2565 ฉบับ
ทบทวน ปี พ.ศ. ๒๕๖๕  
วิสัยทัศน์ 
“ศูนย์กลางของเกษตรอุตสาหกรรม 
ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเที่ยวอารยะธรรม
ขอมและสังคมเป็นสุข” 

ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-
2570) หน้า 34 - 35 

3.2 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 1 (นครราชสีมา 
ชัยภูมิ  บุรีรัมย์ สุรินทร์)  
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 -
2570)  
เป้าหมายการพัฒนา : 
“ศูนย์กลางเกษตรอุตสาหกรรม 
ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเที่ยวอารย
ธรรมขอม และการค้า
ชายแดน” 

 

แก้ไขตาม
แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด 

(พ.ศ.
2566-
2570) 

-รายละเอียด พันธกิจ (Mission) ประเด็นการพัฒนา (คงเดิม)  
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รายการ
ที่ 

รายการ(ข้อความเดิม) แผนพัฒนาท้องถิ่น 
ลำดับที่ /หน้าที่ 

รายการ(ข้อความใหม่) เหตุผลความ
จำเป็น 

 ๓ (๒) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
  ๘) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์
ในภาพรวม  

ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-
2570) หน้า 47 -49 
 

๒) ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
  ๘) ความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

เพ่ือความ
เชื่อมโยงที่
สอดคล้อง

กัน 
 

 
โดยมีรายละเอียด(ข้อความใหม่)ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

แผนผังการเชื่องโยงยุทธศาสตร ์
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

20ปี  

แผนพฒันา

เศรษฐกิจและสงัคม

แห่งชาติ ฉบบัที่ 13 

เป้าหมายการพฒันาที่

ยัง่ยืน SDGs 17 

เป้าหมาย 

 

 

( 
แผนพฒันาภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ 

 

 

 

( 

แผนพฒันากลุ่มจงัหวดั

ตะวนัออกเฉียงเหนือ

ตอนล่าง 1  

 

 

( 

ประเด็นการพัฒนา 1.การพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขันเกษตร

อุตสาหกรรมครบวงจร 

ประเด็นการพัฒนา 2.การพัฒนา
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและผลิตภัณฑ์ไหม 

ประเด็นการพัฒนา ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิต 

ประเด็นการพัฒนา 
1.บริหารจัดการนำ้ให้
เพียงพอต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและคุณภาพ
ชีวิตอยา่งยั่งยืน 

ประเด็นการพัฒนา 
2.แก้ไขปัญหาความ
ยากจนและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้มีรายได้
น้อย เพื่อลดความ
เหลื่อมล้ำทางสังคม 

ประเด็นการพัฒนา 
3.สร้างความเข้มแข็ง
ของฐานเศรษฐกิจ
ภายใน ควบคู่กับการ
แก้ไขปัญหาดา้น
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ประเด็นการพัฒนา 
4.พัฒนาการท่องเท่ียว
เชิงบูรณา 

ประเด็นการพัฒนา 
5.ใช้โอกาสจากการพัฒนา
โครงข่ายคมนาคมขนส่งที่
เชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจ
หลักภาคกลาง และพื้นที่
ระเบียบเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก (EEC) เพื่อ
พัฒนาเมือง และพื้นที่
เศรษฐกิจใหม่ๆ ของภาค 

ประเด็นการพัฒนา 
6.พัฒนาความร่วมมือและ
ใช้ประโยชน์จากข้อตกลง
กับประเทศเพื่อนบ้านใน
การสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจตามแนวชายแดน
และแนวระเบียงเศรษฐกิจ 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 13 14 16 17 

เป้าหมายหลัก  1 การปรับ
โครงสร้างการผลิตและบริการ
สู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม 

เป้าหมายหลัก  2 การพัฒนา
คนสำหรับโลกยุคใหม ่

เป้าหมายหลัก  3 การมุ่งสู่
สังคมแห่งโอกาสและความ
เป็นธรรม 

เป้าหมายหลัก  4 การ
เปลี่ยนผ่านการผลิตและ
บริโภคสู่ความยั่งยืน 

เป้าหมายหลัก  5 การ
เสริมสร้างความสามารถของ
ประเทศในการรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงและเส่ียงภายใต้
บริบทโลกใหม ่

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
ด้านความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ด้านการสร้าง

ความสามารถใน
การแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
พัฒนาและ

เสริมสร้างศักยภาพ
คน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
สร้างโอกาสและความ

เสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
สร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนผังการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 
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แผนพฒันากลุ่มจงัหวดั

ตะวนัออกเฉียงเหนือ

ตอนล่าง 1  

 

 

( แผนพฒันาจงัหวดัสริุนทร์ 
(พ.ศ.2566- 2570) 

 

 

( 

ยทุธศาสตร์การพฒันาอปท.
ในเขตจงัหวดัสริุนทร์ 

 

 

( ยทุธศาสตร์อบต.ปราสาททอง 
อ.เขวาสินรินทร์ จ.สริุนทร์ 

 

 

( 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

การพัฒนาและ
ส่งเสริมการเกษตร
ยั่งยืนอย่างครบ
วงจร 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 
การบริการ และสิ่ง
อำนวยความ
สะดวก 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 

การพัฒนาด้าน
การศึกษา การกีฬา 
ท่องเที่ยว
ศิลปะวัฒนธรรม 
ประเพณี วิถีชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕การ

ยกระดับคุณภาพ

ชีวิตของประชาชน 

การพัฒนาทาง

สังคม  และ

สาธารณสุข 

ยทุธศาสตร์ที่ ๖ 

การเสริมสร้างความ

มัน่คงและความ

ปลอดภยั ให้องคก์ร

และชมุชน 

 

ย. 1  
การพัฒนาและ
ส่งเสริมเกษตร
อินทรีย์อย่างครบ
วงจร 

ย. ๒ การส่งเสริม
และพัฒนา
ศักยภาพการคา้ 
การลงทุน การ
บริการ 

ย. ๓ การพัฒนา
และส่งเสรมิการ
ท่องเที่ยว 
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีวิถีชุมชน 

ย. ๔ การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

ย. ๕ การยกระดับ
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

ย. ๖ การเสรมิสร้าง
ความมั่นคงและ
ความปลอดภัย 

ประเด็นการพัฒนา 

1.การพัฒนาและ
ส่งเสริมเกษตร
อินทรีย์อย่างครบ
วงจร 

ประเด็นการพัฒนา
2. การส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพ
การค้า การลงทุน 
การบริการ 

ประเด็นการพัฒนา
๓ การพัฒนาและ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีวิพีชุมชน 

ประเด็นการพัฒนา
๔ การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

ประเด็นการพัฒนา
๕ การยกระดับ
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

ประเด็นการพัฒนา
๖ การเสรมิสร้าง
ความมั่นคงและ
ความปลอดภัย 

ประเด็นการพัฒนา 1.การพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขันเกษตร

อุตสาหกรรมครบวงจร 

ประเด็นการพัฒนา 2.การพัฒนา
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและผลิตภัณฑ์ไหม 

ประเด็นการพัฒนา ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิต 


