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การพัฒนาในด้านอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในช่วง 4 ทศวรรษที่ผ่านมา เป็นการ
พัฒนาที่ก่อให้เกิดผลกระทบและความเสียหายต่อทรัพยากรโลกเป็นอย่างมาก เมื่อปี 2543 ประเทศไทยและ
ประเทศต่างๆทั่วโลกรวม 189 ประเทศจึงรวมตัวกันในการประชุมองค์การสหประชาชาติที่มหานครนิว ยอร์ก
สหรัฐอเมริกา และเห็นพ้องต้องกันในการตั้งเป้าหมายการพัฒนาทั้งในระดับชาติและระดับสากลที่ทุกประเทศ
จะดาเนินการร่วมกันให้ได้ภายในปี 2558 โดยเป้าหมายดังกล่าวเรียกว่า เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ
หรื อ Millennium Development Goals (MDGs) อั นประกอบด้ว ย 8 เป้ า หมายหลั ก คื อ 1. ขจั ด ความ
ยากจนและความหิวโหย 2. ให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาระดับประถมศึกษา 3. ส่งเสริมความเท่าเทียมกันทาง
เพศและบทบาทสตรี 4. ลดอัตราการตายของเด็ก 5. พัฒนาสุขภาพของสตรีมีครรภ์ 6. ต่อสู้กับโรคเอดส์
มาลาเรีย และโรคสาคัญอื่นๆ 7. รักษาและจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และ 8. ส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วนเพื่อ
การพัฒนาในประชาคมโลก
ระยะเวลา 15 ปีผ่านมา เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษทั้ง 8 ข้อ กาลังจะสิ้นสุดลง โดยประสบ
ความสาเร็จเป็นอย่างดีในหลายประเทศ ซึ่งเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของการพัฒนา องค์การสหประชาชาติ
จึงได้กาหนดเป้าหมายการพัฒนาขึ้นใหม่โดยอาศัยกรอบความคิดที่มองการพัฒนาเป็นมิติ (Dimensions) ของ
เศรษฐกิ จ สั งคม และสิ่ งแวดล้ อม ให้ มี ค วามเชื่ อมโยงกั น เรี ยกว่ า เป้ าหมายการพั ฒนาที่ ยั่ งยื น หรื อ
Sustainable Development Goals (SDGs) ซึ่งจะใช้เป็ นทิ ศทางการพั ฒนาตั้งแต่เดื อนกั นยายน ปี 2558
ถึงเดือนสิงหาคม 2573 ครอบคลุมระยะเวลา 15 ปี โดยประกอบไปด้วย 17 เป้าหมายคือ
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เป้าหมายที่ 1 ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่
1.1 ภายในปี 2573 ขจั ด ความยากจนขั้ น รุ น แรงทั้ ง หมด ซึ่ ง ใน
ปัจจุบันวัดจากคนที่มีค่าใช้จ่ายดารงชีพรายวันต่ากว่า $1.25 ต่อวัน
1.2 ภายในปี 2573 ลดสัดส่วนชาย หญิง และเด็กในทุกช่วงวัย ที่อยู่
ภายใต้ความยากจนในทุกมิติ ตามนิยามของแต่ละประเทศ ให้ลดลง
อย่างน้อยครึ่งหนึ่ง
1.3 ดาเนินการให้เป็นผลตามระบบและมาตรการคุ้มครองทางสังคม
ที่เหมาะสมของแต่ละประเทศ และให้ครอบคลุมถึงกลุ่มที่ยากจนและ
เปราะบางภายในปี 2573
1.4 ภายในปี 2573 สร้ างหลักประกันว่าชายและหญิงทุกคน โดยเฉพาะที่ยากจนและเปราะบาง มีสิทธิ
เท่าเทียมกันในทรัพยากรทางเศรษฐกิจ รวมถึงการเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐาน การเป็นเจ้าของและควบคุมเหนื อ
ที่ดินและอสังหาในรูปแบบอื่น มรดก ทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยีใหม่ที่เหมาะสม และบริการทางการเงิน
ซึ่งรวมถึงระบบการเงินระดับฐานราก (microfinance)
1.5 ภายในปี 2573 สร้างภูมิต้านทาน และลดการเปิดรับและความเปราะบางต่อเหตุรุนแรงที่เกี่ยวข้องกับ
ภูมิอากาศ และภัยพิบัติทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ให้กับผู้ที่ยากจนและอยู่ในสถานการณ์เปราะบาง
โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
๑) สร้างหลักประกันว่าจะมีการระดมทรัพยากรอย่างมีนัยสาคัญจากแหล่งที่หลากหลาย รวมไปถึงการ
ยกระดับความร่วมมือเพื่อการพัฒนา เพื่อที่จะจัดให้มีแนวทางที่เพียงพอและคาดเดาได้แก่ประเทศ
กาลังพัฒนา เฉพาะอย่างยิ่งประเทศพัฒนาน้อยที่สุด ในการดาเนินงานตามแผนงานและนโยบายเพื่อ
ยุติความยากจนในทุกมิติ
๒) สร้างกรอบนโยบายที่เหมาะสมในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ บนฐานของ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาที่สนับ สนุน คนยากจน (pro-poor) และคานึงถึงความละเอียดอ่อนเชิงเพศ
ภาวะ (gender-sensitive) เพื่อจะสนับสนุนการเร่งการลงทุนเพื่อปฏิบัติการขจัดความยากจน
เป้าหมายที่ 2 ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและ
ยกระดับโภชนาการ และส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน
2.1 ยุ ติ ค วามหิ ว โหยและสร้ า งหลั ก ประกั น ให้ ทุ ก คนโดยเฉพาะ
ที่ยากจนและอยู่ในภาวะเปราะบางอันรวมถึงทารก ได้เข้าถึงอาหาร
ที่ปลอดภัย มีโภชนาการ และเพียงพอตลอดทั้งปี ภายในปี 2573
2.2 ยุติภาวะทุพโภชนาการทุกรูปแบบและแก้ไขปัญหาความต้องการ
สารอาหารของหญิงวัยรุ่น หญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร และผู้สูงอายุ
ภายในปี 2573 รวมถึงบรรลุเป้าหมายที่ตกลงร่วมกันระหว่างประเทศ
ว่าด้วยภาวะแคระแกร็นและผอมแห้งในเด็กอายุต่ากว่า 5 ปี ภายใน
ปี 2568
2.3 เพิ่มผลิตภาพทางการเกษตรและรายได้ของผู้ผลิตอาการรายเล็ก โดยเฉพาะผู้หญิง คนพื้นเมือง เกษตรกร
แบบครอบครัว คนเลี้ยงปศุสัตว์ ชาวประมง ให้เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า โดยรวมถึงการเข้าถึงที่ดินและทรัพยากร
และปัจจัยนาเข้าในการผลิต ความรู้ บริการทางการเงิน ตลาด และโอกาสสาหรั บการเพิ่มมูลค่าและการจ้าง
งานนอกฟาร์ม อย่างปลอดภัยและเท่าเทียม ภายในปี 2573
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2.4 สร้างหลักประกันว่าจะมีระบบการผลิตอาหารที่ยั่งยืนและดาเนินการตามแนวปฏิบัติทางการเกษตรที่มี
ภูมิคุ้มกันที่จะเพิ่มผลิตภาพและการผลิต ซึ่งจะช่วยรักษาระบบนิเวศ เสริมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภาวะอากาศรุนแรง ภั ยแล้ง อุทกภัย และภัยพิบัติอื่น ๆ และจะช่วยพัฒนา
ที่ดินและคุณภาพดินอย่างต่อเนื่อง ภายในปี 2573
2.5 คงความหลายหลายทางพันธุกรรมของเมล็ดพันธุ์ พืชที่ใช้เพาะปลูก สัตว์ในไร่นาและที่เลี้ยงตามบ้านเรือน
และชนิดพันธุ์ตามธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับพืชและสัตว์เหล่านั้น รวมถึงให้มีธนาคารเมล็ดพันธุ์และพืชที่มีการ
จัดการที่ดีและมีความหลากหลาย ทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ และสร้างหลัก
ประกันว่าจะมีการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรทางพั นธุกรรมและองค์ความรู้
ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องอย่างธรรมและเท่าเทียม ตามที่ตกลงกันระหว่างประเทศ ภายในปี 2573
โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
๑) เพิ่มการลงทุนตลอดจนการยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานในชนบท
การวิจัยเกษตรและการขยายการบริการ การพัฒนาเทคโนโลยี และการทาธนาคารยีนของพืชและสัตว์
เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการผลิตสินค้าเกษตรในประเทศกาลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด
๒) แก้ไขและป้องกันการกีดกันและการบิดเบือนทางการค้าในตลาดเกษตรโลก รวมถึงทางการขจัดการ
อุดหนุ น สิ น ค้า เกษตรเพื่ อการส่ ง ออกทุ กรูปแบบและมาตรการเพื่อการส่ งออกทุกแบบที่ใ ห้ ผ ลใน
ลักษณะเดียวกัน โดยให้เป็นไปตามอาณัติของรอบการพัฒนาโดฮา
๓) เลือกใช้มาตรการที่สร้างหลักประกันได้ว่าตลาดโภคภัณฑ์อาหารและตลาดอนุพันธ์ สามารถทางานได้
อย่างเหมาะสม และอานวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของตลาดและข้อมูลสารองอาหารได้อย่าง
ทันการณ์ เพื่อจากัดความผันผวนของราคาอาหารอย่างรุนแรง
เป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและ
ส่งเสริมสวัสดิภาพสาหรับทุกคนในทุกวัย
3.1 ลดอัตราการตายของมารดาทั่วโลก ให้ ต่ากว่า 70 ต่อการเกิด
มีชีพ 1 แสนคน ภายในปี 2573
3.2 ยุติการตายที่ป้องกันได้ของทารกแรกเกิดและเด็กอายุต่ากว่า 5 ปี
โดยทุกประเทศมุ่งลดอัตราการตายในทารกลงให้ต่าถึง 12 ต่อการเกิด
มีชีพพันคน และลดอัตราการตายในเด็กอายุต่ากว่า 5 ปี ลงให้ต่าถึง
25 ต่อการเกิดมีชีพพันคน ภายในปี 2573
3.3 ยุติการแพร่กระจายของเอดส์ วัณโรค มาลาเรีย และโรคเขตร้อนที่ถูกละเลย และต่อสู้กับโรคตับอักเสบ
โรคติดต่อทางน้า และโรคติดต่ออื่นๆ ภายในปี 2573
3.4 ลดการตายก่อนวัยอันควรจากโรคไม่ติดต่อให้ลดลงหนึ่งในสามผ่านทางการป้องกันและการรักษาโรค และ
สนับสนุนสุขภาพจิตและความเป็นอยู่ที่ดี ภายในปี 2573
3.5 เสริมการป้องกันและการรักษาการใช้สารในทางที่ผิด ซึ่งรวมถึงการใช้ยาเสพติดในทางที่ผิดและการใช้
แอลกอฮอล์ในทางอันตราย
3.6 ลดจานวนการตายและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนทั่วโลกลงครึ่งหนึ่ง ภายในปี 2563
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3.7 สร้างหลักประกันว่ามีการเข้าถึงบริการ ข้อมูล การให้การศึกษาเกี่ยวกับอนามัยเจริญพันธุ์โดยถ้วนหน้า
รวมถึงการวางแผนครอบครัว และการผสานอนามัยเจริญพันธุ์ในยุทธศาสตร์และแผนงานระดับชาติ ภายในปี
2573
3.8 บรรลุการมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า รวมถึงการป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน การเข้าถึงการบริการ
สาธารณสุขจาเป็นที่มีคุณภาพ และเข้าถึงยาและวัคซีนจาเป็นที่ปลอดภัย มีประสิทธิผล มีคุณภาพ และมีราคา
ที่สามารถซื้อหาได้
3.9 ลดจานวนการตายและการป่วยจากสารเคมีอันตราย และจากการปนเปื้อนและมลพิษทางอากาศ น้า และ
ดิน ให้ลดลงอย่างมาก ภายในปี 2573
โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
๑) เสริ มการดาเนิ น งานของกรอบอนุ สั ญญาขององค์การอนามัยโลกว่าด้ว ยการควบคุมยาสู บในทุ ก
ประเทศตามตามความเหมาะสม
๒) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาวัคซีนและยาสาหรับโรคที่ติดต่อและไม่ติดต่อที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
ประเทศกาลังพัฒนา ให้มีการเข้าถึงยาและวัคซีนจาเป็นในราคาที่สามารถซื้อหาได้ ตามปฏิญญาโดฮา
ความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้าและการสาธารณสุข ซึ่งเน้นย้าสิทธิ
สาหรั บประเทศกาลังพัฒ นาที่จะใช้บทบัญญัติในความตกลงว่าด้ว ยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่
เกี่ยวกับการค้าอย่างเต็มที่ ในเรื่ องการผ่อนปรนเพื่อจะปกป้องสุขภาพสาธารณะและโดยเฉพาะการ
เข้าถึงยาโดยถ้วนหน้า
๓) เพิ่มการใช้เงินที่เกี่ยวกับสุขภาพ และการสรรหา การพัฒนา การฝึกฝน และการเก็บรักษากาลังคน
ด้านสุขภาพในประเทศกาลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนาน้อยที่สุดและรัฐกาลังพัฒนา
ที่เป็นเกาะขนาดเล็ก
๔) เสริมขีดความสามารถสาหรับทุกประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศกาลังพัฒนา ในเรื่องการแจ้ง
เตือนล่วงหน้า การลดความเสี่ยง และการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสุขภาพในระดับประเทศและ
ระดับโลก
เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพ
อย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้
ตลอดชีวิต
4.1 สร้ า งหลั ก ประกั น ว่ า เด็ ก ชายและเด็ ก หญิ ง ทุ ก คนส าเร็ จ
การศึ ก ษาระดั บ ประถมศึ ก ษาและมั ธ ยมศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพ
เท่ า เที ย ม และไม่ มี ค่ า ใช้ จ่ า ย น าไปสู่ ผ ลลั พ ธ์ ท างการเรี ย นที่ มี
ประสิทธิผล ภายในปี 2573
4.2 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเข้าถึงการ
พัฒ นา การดูแล และการจัดการศึ กษาระดั บก่อนประถมศึกษา
ส าหรั บ เด็ ก ปฐมวั ย ที่ มี คุ ณ ภาพ ภายในปี 2573 เพื่ อ ให้ เ ด็ ก
เหล่านั้นมีความพร้อมสาหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา
4.3 ให้ชายและหญิงทุกคนเข้าถึงการศึกษาวิชาเทคนิค อาชีวศึกษา อุดมศึกษา รวมถึงมหาวิทยาลัย ที่มีราคา
ที่สามารถจ่ายได้และมีคุณภาพ ภายในปี 2573
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4.4 เพิ่มจานวนเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีทักษะที่จาเป็น รวมถึงทักษะทางเทคนิคและอาชีพ สาหรับการจ้างงาน
การมีงานที่ดี และการเป็นผู้ประกอบการ ภายในปี 2573
4.5 ขจัดความเหลื่อมล้าทางเพศในการศึกษา และสร้างหลักประกันว่ากลุ่มที่เปราะบางซึ่งรวมถึงผู้พิการ
ชนพื้นเมือง และเด็ก เข้าถึงการศึกษาและการฝึกอาชีพทุกระดับอย่างเท่าเทียม ภายในปี 2573
4.6 สร้างหลักประกันว่าเยาวชนทุกคนและผู้ใหญ่ในสัดส่วนสูง ทั้งชายและหญิง สามารถอ่านออกเขียนได้และ
คานวณได้ ภายในปี 2573
4.7 สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่จาเป็นสาหรับส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน
รวมไปถึง การศึกษาสาหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืน สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาค
ระหว่างเพศ การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความสงบสุขและไม่ใช้ความรุนแรง การเป็นพลเมืองของโลก และความ
นิยมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและในส่วนร่วมของวัฒนธรรมต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในปี 2573
โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
๑) สร้างและยกระดับอุปกรณ์และเครื่องมือทางการศึกษา ที่อ่อนไหวต่อเด็ก ผู้พิการ และเพศสภาวะ
และให้มีสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ปลอดภัย ปราศจากความรุนแรง ครอบคลุมและมีประสิทธิผล
สาหรับทุกคน
๒) ขยายจ านวนทุน การศึก ษาในทั่ว โลกที่ใ ห้ ส าหรับประเทศก าลั งพัฒ นาโดยเฉพาะประเทศพั ฒนา
น้อยที่สุด รัฐกาลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก และประเทศในแอฟริกา ในการสมัครเข้าศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา รวมถึงการฝึกอาชีพ และโปรแกรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้าน
เทคนิค วิศวกรรม และวิทยาศาสตร์ ในประเทศพั ฒนาแล้วและประเทศกาลังพัฒนาอื่น ๆ ภายในปี
2563
๓) เพิ่มจานวนครูที่มีคุณภาพ รวมถึงการดาเนินการผ่านทางความร่วมมือระหว่างประเทศในการฝึกอบรม
ครูในประเทศกาลังพัฒนา เฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนาน้อยที่สุดและรัฐกาลังพัฒนาที่เป็นเกาะ
ขนาดเล็ก ภายในปี 2573
เป้าหมายที่ 5 บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศและให้อานาจของ
ผู้หญิงและเด็กหญิงทุกคน
5.1 ยุติการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบที่มีต่อผู้หญิงและเด็กหญิงในทุกที่
5.2 ขจัดความรุนแรงทุกรู ปแบบที่ มีต่อผู้ ห ญิงและเด็กหญิ งทั้งในที่
สาธารณะและที่รโหฐาน รวมถึงการค้ามนุษย์ การกระทาทางเพศ และ
การแสวงประโยชน์ในรูปแบบอื่น
5.3 ขจัดแนวปฏิบัติที่เป็นภัยทุกรูปแบบ อาทิ การแต่งงานในเด็กก่อน
วันอันควรโดยการบังคับ และการทาลายอวัยวะเพศหญิง
5.4 ยอมรับและให้คุณค่าต่อการดูแลและการทางานบ้านแบบไม่ได้รับค่าจ้าง โดยจัดเตรียมบริการสาธารณะ
โครงสร้างพื้นฐานและนโยบายการคุ้มครองทางสังคมให้ และสนับสนุนความรับผิดชอบร่วมกันภายในครัวเรือน
และครอบครัว ตามความเหมาะสมของแต่ละประเทศ
5.5 สร้างหลักประกันว่าผู้หญิงจะมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่และมีประสิทธิผลและมีโอกาสที่เท่าเทียมในการเป็น
ผู้นาในทุกระดับของการตัดสินใจในทางการเมือง เศรษฐกิจ และภาคสาธารณะ
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5.6 สร้างหลักประกันว่าจะมีการเข้าถึงสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์และสิทธิการเจริญพันธุ์โดย
ถ้วนหน้า ตามที่ตกลงในแผนปฏิบัติการของการประชุมนานาชาติว่าด้วยประชากรและการพัฒนา และแผน
ปฏิบัติการปักกิ่งและเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมทบทวนเหล่านั้น
โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
๑) ดาเนินการปฏิรูปเพื่อให้ผู้หญิงมีสิทธิที่เท่าเทียมในทรัพยากรทางเศรษฐกิจ รวมทั้ง การเข้าเป็นเจ้าของ
ที่ดิน การควบคุมที่ดินและทรัพย์สินในรูปแบบอื่น การบริการทางการเงิน การรับมรดก และทรัพยากร
ธรรมชาติ ตามกฎหมายของประเทศ
๒) เพิ่มพูนการใช้เทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อส่งเสริมการให้อานาจ
แก่ผู้หญิง
๓) เลือกใช้และเสริมความเข้มแข็งแก่นโยบายที่ดีและกฎระเบียบที่บังคับใช้ได้ เพื่อส่งเสริมความเสมอ
ภาคระหว่างเพศและการให้อานาจแก่ผู้หญิงและเด็กหญิงทุกคนในทุกระดับ
เป้าหมายที่ 6 สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้าและสุขอนามัย
สาหรับทุกคน และมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืน
6.1 บรรลุ เป้าหมายการให้ ทุกคนเข้าถึงน้าดื่มที่ปลอดภัยและมีราคา
ที่สามารถซื้อหาได้ ภายในปี 2573
6.2 บรรลุ เ ป้ า หมายการให้ ทุ ก คนเข้ า ถึ ง สุ ข อนามั ย ที่ พ อเพี ย งและ
เป็น ธรรมและยุติการขับถ่ายในที่โ ล่ง โดยให้ ความสนใจเป็นพิเศษต่อ
ความต้ อ งการของผู้ ห ญิ ง เด็ ก หญิ ง และกลุ่ ม ที่ อ ยู่ ใ ต้ ส ถานการณ์
ที่เปราะบาง ภายในปี 2573
6.3 ยกระดับคุณภาพน้า โดยลดมลพิษ ขจัดการทิ้งขยะและลดการปล่อยสารเคมีและวัสดุอันตราย ลดสัดส่วน
น้าเสียที่ไม่ผ่านกระบวนการลงครึ่งหนึ่ง และเพิ่มการนากลับมาใช้ใหม่ทั่วโลก ภายในปี 2573
6.4 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้าในทุกภาคส่วน และสร้างหลักประกันว่าจะมีการใช้น้าและจัดหาน้าที่ยั่งยืน เพื่อ
แก้ปัญหาการขาดแคลนน้า และลดจานวนประชาชนที่ประสบความทุกข์จากการขาดแคลนน้า ภายในปี 2573
6.5 ดาเนินการบริหารจัดการทรัพยากรน้าแบบองค์รวมในทุกระดับ รวมถึงผ่านทางความร่วมมือระหว่างเขต
แดนตามความเหมาะสม ภายในปี 2573
6.6 ปกป้องและฟื้นฟูระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับแหล่งน้า รวมถึงภูเขา ป่าไม้ พื้นที่ชุ่มน้า แม่น้า ชั้นหินอุ้มน้า
และทะเลสาบ ภายในปี 2563
โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
๑) ขยายความร่วมมือระหว่างประเทศและการสนับสนุนการเสริมสร้างขีดความสามารถให้แก่ประเทศ
กาลั ง พัฒ นาในกิจ กรรมและแผนงานที่ เกี่ย วข้อ งกับ น้าและสุ ขอนามัย ซึ่งรวมถึ งด้า นการเก็ บน้า
การขจัดเกลือ การใช้น้าอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการน้าเสีย เทคโนโลยีการนาน้ากลับมาใช้ใหม่
๒) สนับสนุนและเพิ่มความเข้มแข็งในการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาการจัดการน้าและ
สุขอนามัย
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เป้าหมายที่ 7 สร้างหลักประกันว่าทุกคนเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่
ในราคาที่สามารถซื้อหาได้ เชื่อถือได้ และยั่งยืน
7.1 สร้ า งหลั ก ประกั น ว่ า มี ก ารเข้ า ถึ ง การบริ ก ารพลั ง งานสมั ย ใหม่
ในราคาที่สามารถซื้อหาได้ และเชื่อถือได้ ภายในปี 2573
7.2 เพิ่มสัดส่วนของพลังงานทดแทนในการผสมผสานการใช้พลังงาน
ของโลก ภายในปี 2573
7.3 เพิ่ ม อั ต ราการปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ พ ลั ง งานของโลก
ให้เพิ่มขึ้น 2 เท่า ภายในปี 2573
โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
๑) ยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศในการอานวยความสะดวกในการเข้าถึงการวิจัยและเทคโนโลยี
พลังงานที่สะอาด โดยรวมถึงพลังงานทดแทน ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และเทคโนโลยีเชื้อเพลิง
ฟอสซิลชั้นสูงและสะอาด และสนับสนุนการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและเทคโนโลยี
พลังงานที่สะอาด ภายในปี 2573
๒) ขยายโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเทคโนโลยีสาหรับการจัดส่งบริการพลังงานที่เป็นสมัยใหม่และ
ยั่งยืนให้โดยถ้วนหน้าในประเทศกาลังพัฒนา เฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนาน้ อยที่สุดและรัฐกาลัง
พัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก ภายในปี 2573
เป้าหมายที่ 8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม
และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และการมีงานที่สมควร
สาหรับทุกคน
8.1 ทาให้การเติบโตทางเศรษฐกิจต่อหัวประชากรมีความยั่งยืนตาม
บริบทของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ของประเทศพัฒนาน้อยที่สุด มีการขยายตัวอย่างน้อยร้อยละ 7 ต่อปี
8.2 บรรลุการมีผลิตภาพทางเศรษฐกิจในระดับที่สูงขึ้นผ่านการทาให้
หลากหลาย การยกระดับเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงการมุ่งเน้น
ในภาคส่วนที่มีมูลค่าเพิ่มสูงและใช้แรงงานเข้มข้น
8.3 ส่ งเสริ มนโยบายที่มุ่ งการพัฒ นาที่ส นั บสนุ นกิจกรรมที่มีผ ลิ ตภาพ การสร้า งงานที่ส มควร ความเป็ น
ผู้ประกอบการ ความสร้างสรรค์และนวัตกรรม และส่งเสริมการเกิดและการเติบโตของวิสาหกิจรายย่อย ขนาด
เล็ก และขนาดกลาง ซึ่งรวมถึงผ่านทางการเข้าถึงบริการทางการเงิน
8.4 พัฒนาความมีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรของโลกในการบริโภคและการผลิต และพยายามที่จะตัด
ความเชื่อมโยงระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจและการทาให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม ซึ่งเป็นไปตามกรอบการ
ดาเนินงาน 10 ปีของแผนการทางานเพื่อการบริโภคและการผลิตที่ ยั่งยืน โดยมีประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นผู้นา
ในการดาเนินการ ไปจนถึงปี 2573
8.5 บรรลุการจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และการมีงานที่สมควรสาหรับหญิงและชายทุกคน รวมถึงเยาวชน
และผู้มีภาวะทุพพลภาพ และให้มีการจ่ายที่เท่าเทียมสาหรับงานที่มีคุณค่าเท่าเทียมกัน ภายในปี 2573
8.6 ลดสัดส่วนของเยาวชนที่ไม่มีงานทา ที่ไม่มีการศึกษา และที่ไม่ได้รับการฝึกอบรม ภายในปี 2563
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8.7 ดาเนินมาตรการโดยทันทีและมีประสิทธิภาพเพื่อขจัดแรงงานบังคับ ยุติความเป็นทาสสมัยใหม่และการค้า
มนุษย์ และยับยั้งและกาจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายที่สุด ซึ่ งรวมถึงการเกณฑ์และการใช้ทหาร
เด็ก และยุติการใช้แรงงานเด็กในทุกรูปแบบในปี 2568
8.8 ปกป้องสิทธิแรงงานและส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทางานที่ปลอดภัยและมั่นคงสาหรับผู้ทางานทุกคน
รวมถึงผู้ทางานต่างด้าว โดยเฉพาะหญิงต่างด้าว และผู้ที่ทางานเสี่ยงอันตราย
8.9 ออกแบบและใช้น โยบายที่ ส่ ง เสริ ม การท่ องเที่ ยวที่ยั่ งยื นที่ จะสร้ างงาน และส่ งเสริ มวั ฒ นธรรมและ
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ภายในปี 2573
8.10 เสริมความแข็งแกร่งของสถาบันทางการเงินภายในประเทศเพื่อส่งเสริมและขยายการเข้าถึงการธนาคาร
การประกันภัย และบริการทางการเงินแก่ทุกคน
โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
๑) เพิ่มเติมความช่วยเหลือเพื่อการค้า (Aid for Trade) สาหรับประเทศกาลังพัฒนา เฉพาะอย่างยิ่งใน
ประเทศพั ฒ นาน้ อยที่สุ ด รวมถึงผ่ านช่ องทางของกรอบการท างานแบบบูรณาการส าหรับ ความ
ช่วยเหลือทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการค้าแก่ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด
๒) พัฒนาและทาให้เกิดการดาเนินงานของยุทธศาสตร์โลกสาหรับการจ้างงานในเยาวชนและดาเนินงาน
ตามข้อตกลงเรื่องงานของโลกของขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ภายในปี 2563
เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่ทีความทนทาน ส่งเสริม
การพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริม
นวัตกรรม
9.1 พั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานที่ มี คุ ณ ภาพ เชื่ อ ถื อ ได้ ยั่ ง ยื น และ
มีความทนทาน ซึ่งรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานของภูมิภาคและที่ข้าม
เขตแดน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดี
ของมนุษย์ โดยมุ่งเป้าที่การเข้าถึงได้ในราคาที่สามารถจ่ายได้และเท่า
เทียมสาหรับทุกคน
9.2 ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมที่ ค รอบคลุ ม และยั่ ง ยื น และภายในปี 2573 ให้ เ พิ่ ม ส่ ว นแบ่ ง ของ
อุตสาหกรรมในการจ้างงานและผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ โดยให้เป็ นไปตามสภาวะแวดล้อมของประเทศ
และให้เพิ่มส่วนแบ่งขึ้นเป็น 2 เท่าในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด
9.3 เพิ่มการเข้าถึงบริ การทางการเงินโดยรวมถึงเครดิตในราคาที่สามารถจ่ายได้ให้ แก่อุตสาหกรรมและ
วิสาหกิจขนาดเล็ก โดยเฉพาะในประเทศกาลังพัฒ นา และให้เพิ่มการผนวกกลุ่มเหล่ านี้เข้า สู่ห่ วงโซ่มูลค่า
และตลาด
9.4 ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและปรับปรุงอุตสาหกรรมเพื่อให้เกิดความยั่งยืน โดยเพิ่มประสิทธิการการใช้
ทรัพยากรและการใช้เทคโนโลยีและกระบวนการทางอุตสาหกรรมที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
โดยทุกประเทศดาเนินการตามขีดความสามารถของแต่ละประเทศ ภายในปี 2573
9.5 เพิ่มพูนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ยกระดับขีดความสามารถทางเทคโนโลยีของภาคอุตสาหกรรมในทุก
ประเทศ โดยเฉพาะในประเทศกาลังพัฒนา และให้ภายในปี 2573 มีการส่งเสริมนวัตกรรมและให้เพิ่มจานวน
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ผู้ทางานวิจัยและพัฒนาต่อประชากร 1 ล้านคนและการใช้จ่ายในภาคสาธารณะและเอกชนในการวิจัยและ
พัฒนาให้เพิ่มมากขึ้น
โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
๑) อานวยความสะดวกการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืนและทนทานในประเทศกาลังพัฒนา ผ่าน
ทางการยกระดับการสนับสนุนทางการเงิน เทคโนโลยี และด้านวิชาการ ให้แก่ประเทศในแอฟริกา
ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด ประเทศกาลังพัฒนาที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล และรัฐกาลังพัฒนาที่เป็นหมู่เกาะ
ขนาดเล็ก
๒) สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรมภายในประเทศในประเทศกาลังพัฒนา รวมถึง
การให้มีสภาพแวดล้อมทางนโยบายที่นาไปสู่ความหลากหลายของอุตสาหกรรมและการเพิ่มมูลค่าของ
สินค้าโภคภัณฑ์
๓) การเพิ่ ม การเข้ า ถึ ง เทคโนโลยี ด้ า นข้ อ มู ล และการสื่ อ สาร และพยายามที่ จ ะจั ด ให้ มี ก ารเข้ า ถึ ง
อิน เตอร์ เ น็ ต โดยถ้ ว นหน้ า และในราคาที่ส ามารถจ่ า ยได้ ส าหรั บ ประเทศพั ฒ นาน้อ ยที่ สุ ด ภายใน
ปี 2563
เป้าหมายที่ 10 ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ
10.1 ให้ บ รรลุ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งและคงการเติ บ โตของรายได้ ใ นกลุ่ ม
ประชากรร้ อ ยละ 40 ที่ ย ากจนที่ สุ ด ในอั ต ราที่ สู ง กว่ า ค่ า เฉลี่ ย ของ
ประเทศ ภายในปี 2573
10.2 ให้อานาจและส่งเสริมความครอบคลุมด้านสังคม เศรษฐกิจและ
การเมืองส าหรับทุกคน โดยไม่คานึงถึงอายุ เพศ ความบกพร่องทาง
ร่ า งกาย เชื้ อ ชาติ ชาติ พั น ธุ์ แหล่ ง ก าเนิ ด ศาสนา หรื อ สถานะทาง
เศรษฐกิจหรืออื่นๆ ภายในปี 2573
10.3 สร้างหลักประกันว่าจะมีโอกาสที่เท่าเทียมและลดความไม่เสมอภาคของผลลัพธ์ รวมถึงโดยการขจัด
กฎหมาย นโยบาย และแนวปฏิบัติที่เลือกปฏิบัติ และส่งเสริมการออกกฎหมาย นโยบาย และการกระทา
ที่เหมาะสมในเรื่องนี้
10.4 เลือกใช้นโยบาย โดยเฉพาะนโยบายการคลัง ค่าจ้าง และการคุ้มครองทางสังคม และให้บรรลุความเสมอ
ภาคยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง
10.5 พัฒ นากฎระเบีย บและการติดตามตรวจสอบตลาดเงินและสถาบันการเงินของโลก และเสริมความ
แข็งแกร่งในการดาเนินการกฎระเบียบดังกล่าว
10.6 สร้างหลักประกันว่าจะมีตัวแทนและเสียงสาหรับประเทศกาลังพัฒนาในการตัดสินใจของสถาบันทาง
เศรษฐกิจและการเงินระหว่างประเทศเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้สถาบันมีประสิทธิผล เชื่อถือได้ มีความรับผิดรับชอบ
และชอบธรรมมากขึ้น
10.7 อานวยความสะดวกในการอพยพและเคลื่ อนย้ายคนให้เป็นไปด้วยความสงบ ปลอดภัย เป็นไปตาม
ระเบียบ และมีความรับผิดชอบ รวมถึงผ่านทางการดาเนินงานตามนโยบายด้านการอพยพที่มีการวางแผนและ
จัดการที่ดี
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โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
๑) ดาเนินการตามหลักการการปฏิบัติที่เป็นพิเศษและแตกต่างสาหรับประเทศกาลังพัฒนา เฉพาะอย่าง
ยิ่งประเทศพัฒนาน้อยที่สุด โดยเป็นไปตามความตกลงองค์การการค้าโลก
๒) สนับสนุนการให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการและการไหลของเงิน ซึ่งรวมถึงการ
ลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ไปยังรัฐที่มีความจาเป็นมากที่สุด เฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศกาลังพัฒนา
น้อยที่สุด ประเทศในแอฟริกา รัฐกาลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก และประเทศกาลังพัฒนาที่ไม่มี
ทางออกสู่ทะเล โดยให้เป็นไปตามแผนและแผนงานของประเทศเหล่านั้น
๓) ลดค่าใช้จ่ายในการทาธุรกรรมของการส่งเงินกลับ ประเทศของผู้อพยพ (migrant remittances) ให้
ต่ากว่าร้อยละ 3 และขจัดการชาระเงินระหว่างประเทศ (remittance corridors) ที่มีค่าใช้จ่ายสูง
กว่าร้อยละ 5 ภายในปี 2573
เป้าหมายที่ 11 ทาให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความ
ครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทาน และยั่งยืน
11.1 สร้างหลั กประกันว่าจะมีการเข้าถึงที่อยู่อาศัยและการบริการ
พื้นฐานที่พอเพียง ปลอดภัย และในราคาที่สามารถจ่ายได้ และยกระดับ
ชุมชนแออัด ภายในปี 2573
11.2 จัดให้มีการเข้าถึงระบบคมนาคมขนส่งที่ยั่งยืน เข้าถึงได้ ปลอดภัย
ในราคาที่สามารถจ่ายได้ สาหรับทุกคน พัฒนาความปลอดภัยทางถนน
โดยการขยายการขนส่งสาธารณะ และคานึงเป็นพิเศษถึงกลุ่มคนที่อยู่ในสถานการณ์ที่เปราะบาง ผู้หญิง เด็ก
ผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย และผู้สูงอายุ ภายในปี 2573
11.3 ยกระดับการพัฒนาเมืองและขีดความสามารถให้ครอบคลุมและยั่งยืน เพื่อการวางแผนและการบริหาร
จัดการการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์อย่างมีส่วนร่วม บูรณาการและยั่งยืนในทุกประเทศ ภายในปี 2573
11.4 เสริมความพยายามที่จะปกป้องและคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติของโลก
11.5 ลดจานวนการตายและจานวนคนที่ได้รับผลกระทบ และลดการสูญเสียโดยตรงทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของโลกที่เกิดจากภัยพิบัติ ซึ่งรวมถึงภัยพิบัติที่เกี่ยวกับน้า โดยมุ่งเป้าปกป้อง
คนจนและคนที่อยู่ในสถานการณ์ที่เปราะบาง ภายในปี 2573
11.6 ลดผลกระทบทางลบของเมืองต่อสิ่งแวดล้อมต่อหัวประชากร โดยรวมถึงการให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อ
คุณภาพอากาศและการจัดการของเสียของเทศบาลและอื่นๆ ภายในปี 2573
11.7 จัดให้มีการเข้าถึงพื้นที่สาธารณะสีเขียว ที่ปลอดภัยครอบคลุมและเข้าถึงได้ โดยถ้วนหน้า โดยเฉพาะ
ผู้หญิง เด็ก คนชรา และผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย ภายในปี 2573
โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
๑) สนับสนุนการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในทางบวกระหว่างพื้นที่เมือง รอบเมือง
และชนบท โดยการเสริมความแข็งแกร่งของการวางแผนการพัฒนาในระดับชาติและระดับภูมิภาค
๒) ภายในปี 2563 เพิ่มจานวนเมืองและกระบวนการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ที่เลือกใช้และดาเนินการตาม
นโยบายและแผนที่บูรณาการ เพื่อนาไปสู่ความครอบคลุม ความมีประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร
การลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีภูมิต้านทางต่อภัยพิบัติ และ
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ให้พัฒนาและดาเนินการตามการบริหารความเสี่ยงจากภัยพิบัติแบบองค์รวมในทุกระดับ ให้เป็นไป
ตามกรอบการดาเนินงานเซนไดเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๗๓
๓) สนับสนุนประเทศพัฒนาน้อยที่สุด รวมถึงผ่านทางความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการ ในการ
สร้างอาคารที่ยั่งยืนและทนทานโดยใช้วัสดุท้องถิ่น
เป้าหมายที่ 12 สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการบริโภคและผลิต
ที่ยั่งยืน
12.1 ดาเนินการให้เป็นผลตามกรอบการดาเนินงานระยะ 10 ปี ว่าด้วย
การผลิ ตและการบริ โภคที่ ยั่ งยื น ทุกประเทศนาไปปฏิ บั ติ โดยประเทศ
พัฒนาแล้วเป็นผู้นา โดยคานึงถึงการพัฒนาและขีดความสามารถของ
ประเทศกาลังพัฒนา
12.2 บรรลุการจัดการที่ยั่งยืนและการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติอย่าง
มีประสิทธิภาพ ภายในปี 2573
12.3 ลดขยะเศษอาหารของโลกลงครึ่ งหนึ่งในระดับค้าปลีกและผู้บริโภค และลดการสูญเสียอาการจาก
กระบวนการผลิตและห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยว ภายในปี 2573
12.4 บรรลุการจัดการสารเคมีและของเสียทุกชนิดในวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตลอดทั้งวงจรชีวิตของสิ่ง
เหล่านั้น ตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศที่ตกลงกันแล้ว และลดการปลดปล่อยสิ่ งเหล่านั้นออกสู่
อากาศ น้า และดินอย่างมีนัยสาคัญ เพื่อที่จะลดผลกระทบทางลบที่จะมีต่อสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
ให้มากที่สุด ภายในปี 2563
12.5 ลดการผลิตของเสีย โดยการป้ องกัน การลด การแปรรูปเพื่อนากลั บมาใช้ใหม่ และการนามาใช้ซ้า
ภายในปี 2573
12.6 สนับสนุนให้บริษัท โดยเฉพาะบริษัทข้ามชาติและบริษัทขนาดใหญ่ รับแนวปฏิบัติที่ยั่งยืนไปใช้ และ
ผนวกข้อมูลด้านความยั่งยืนลงในวงจรการรายงานของบริษัทเหล่านั้น
12.7 ส่ ง เสริ ม แนวปฏิ บั ติ ด้ า นการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาคสาธารณะที่ ยั่ ง ยื น ตามนโยบายและการให้ ล าดั บ
ความสาคัญของประเทศ
12.8 สร้างหลักประกันว่าประชาชนในทุกแห่งมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องและความตระหนักถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนและ
วิถีชีวิตที่สอดคล้องกับธรรมชาติ ภายในปี 2573
โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
๑) สนับสนุนประเทศกาลังพัฒนาในการเสริมความแข็งแกร่งของขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่จะขับเคลื่อนไปสู่รูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น
๒) 12.b พัฒนาและดาเนินการใช้เครื่องมือเพื่อจะติดตามตรวจสอบผลกระทบของการพัฒนาที่ยั่งยืน
สาหรับการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนที่สร้างงานและส่งเสริมวัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
๓) 12.c ทาให้การอุดหนุนเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ไร้ประสิทธิภาพและนาไปสู่การบริโภคที่สิ้นเปลืองมีความ
สมเหตุส มผล โดยกาจั ดการบิ ดเบือนทางการตลาดโดยให้ส อดคล้องสภาวะแวดล้ อมของประเทศ
รวมถึงการปรั บโครงสร้างภาษีแ ละเลิกการอุดหนุนที่เป็นภัยเหล่ านั้นในที่ที่ยังมีการใช้อยู่ เพื่อให้
สะท้อนผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม โดยคานึงอย่างเต็มที่ถึงความจาเป็นและเงื่อนไขที่เจาะจงของ
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ประเทศกาลังพัฒนาและลดผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นที่จะมีต่อการพัฒนาของประเทศเหล่านั้น
ในลักษณะที่เป็นการคุ้มครองคนจนและชุมชนที่ได้รับผลกระทบ
เป้าหมายที่ 13 ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น
13.1 เสริมภูมิต้านทานและขีดความสามารถในการปรับตัวต่ออันตราย
และภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับภูมิอากาศในทุกประเทศ
13.2 บูร ณาการมาตรการด้านการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิอากาศใน
นโยบาย ยุทธศาสตร์ และการวางแผนระดับชาติ
13.3 พัฒนาการศึกษา การสร้างความตระหนักรู้ และขีดความสามารถ
ของมนุษย์และของสถาบันในเรื่องการลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ การปรับตัว การลดผลกระทบ และการเตือนภัยล่วงหน้า
โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
๑) ด าเนิ น การให้ เ กิ ด ผลตามพั น ธกรณี ที่ ผู ก มั ด ต่ อ ประเทศพั ฒ นาแล้ ว ซึ่ ง เป็ น ภาคี ข องอนุ สั ญ ญา
สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่มีเป้าหมายร่วมกันระดมทุนจากทุกแหล่ง
ให้ ได้ จ านวน 1 แสนล้ า นเหรี ย ญสหรัฐ ต่อ ปี ภายในปี 2563 เพื่ อจะแก้ปั ญหาความจ าเป็น ของ
ประเทศกาลังพัฒนาในบริบ ทของการดาเนินการด้านการลดก๊าซเรือนกระจกที่สาคัญและมีความ
โปร่งใสในการดาเนินงาน และทาให้กองทุน Green Climate Fund ดาเนินงานอย่างเต็มที่โดยเร็ว
ที่สุดผ่านการให้ทุน (capitalization)
๒) ส่งเสริ มกลไกที่จ ะเพิ่มขีดความสามารถในการวางแผนและการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างมีประสิทธิผลในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด และให้ความสาคัญต่อ
ผู้หญิง เยาวชน และชุมชนท้องถิ่นและชายขอบ
เป้าหมายที่ 14 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเลและ
ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
14.1 ป้องกันและลดมลพิษทางทะเลทุกประเภท โดยเฉพาะจากกิจกรรม
บนแผ่ น ดิน รวมถึงซากปรักหั กพังทางทะเลและมลพิษของสารอาหาร
(nutrient pollution) ภายในปี 2568
14.2 บริห ารจัดการและปกป้อ งระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ งเพื่ อ
หลีกเลี่ยงผลกระทบทางลบที่มีนัยสาคัญ รวมถึงโดยการเสริมภูมิต้านทาน
และปฏิบัติการเพื่อฟื้นฟู เพื่อบรรลุการมีมหาสมุทรที่มีสุ ขภาพดีและมี
ผลิตภาพ ภายในปี 2563
14.3 ลดและแก้ปัญหาผลกระทบของการเป็นกรดในมหาสมุทร โดยรวมถึงผ่านทางการเพิ่มพูนความร่วมมือ
ทางวิทยาศาสตร์ในทุกระดับ
14.4 ภายในปี 2563 ให้ กากับ อย่ างมีป ระสิ ทธิผ ลในเรื่อ งการเก็บเกี่ยวและยุติ การประมงเกินขีดจากั ด
การประมงที่ผิดกฎหมาย ที่ไม่มีการรายงาน และที่ไม่มีการควบคุม และแนวปฏิบัติด้านการประมงที่เป็นไป
ในทางทาลาย และดาเนินการให้เป็นผลตามแผนการบริหารจัดการที่อยู่บนฐานวิทยาศาสตร์ เพื่อจะฟื้นฟู
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มวลปลา (fish stock) ในเวลาที่สั้นที่สุดที่จะเป็นไปได้ อย่างน้อยที่สุดในระดับที่สามารถไปถึงจุดสูงสุดที่ให้
ผลตอบแทนแบบยั่งยืน (maximum sustainable yield) ตามคุณลักษณะทางชีววิทยาของสัตว์น้าเหล่านั้น
14.5 ภายในปี 2563 อนุรักษ์พื้นที่ทางทะเลและชายฝั่งอย่างน้อยร้อยละ 10 ให้เป็นไปตามกฎหมายระหว่าง
ประเทศและภายในประเทศ และอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ดีที่สุดที่มีอยู่
14.6 ภายในปี 2563 ยั บ ยั้ ง รู ป แบบการอุด หนุ น การประมงบางอย่ างที่มี ส่ ว นท าให้ เ กิ ดการประมงเกิ น
ขีดจากัด ขจัดการอุดหนุนที่มีส่วนทาให้เกิดการประมงที่ผิดกฎหมาย ที่ไม่มีการรายงาน และที่ไม่มีการควบคุม
และระงับการริเริ่มการอุดหนุนในลักษณะดังกล่าว ตระหนักว่าการปฏิบัติที่เป็นพิเศษและแตกต่างที่เหมาะสม
และมีประสิทธิผลสาหรับประเทศกาลังพัฒนาและประเทศพัฒนาน้อยที่สุดควรเป็นส่วนควบในการเจรจาการ
อุดหนุนการประมงขององค์การการค้าโลก
14.7 ภายในปี 2573 เพิ่มผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจแก่รัฐกาลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็กและประเทศ
พัฒนาน้อยที่สุดจากการใช้ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน รวมถึงผ่านทางการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนในเรื่อง
การประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า และการท่องเที่ยว
โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
๑) เพิ่มความรู้ทางวิทยาศาสตร์ พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางทะเล
โดยคานึงถึงหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางทะเลของคณะกรรมาธิการ
สมุทรศาสตร์ระหว่างรัฐบาล เพื่อจะพัฒนาคุณภาพของมหาสมุทรและเพิ่มพูนให้ความหลากหลายทาง
ชีวภาพในทะเลมีส่วนสนับสนุนการพัฒนาของประเทศกาลังพัฒนามากขึ้น เฉพาะอย่างยิ่งในรัฐกาลัง
พัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็กและประเทศพัฒนาน้อยที่สุด
๒) จัดให้มีการเข้าถึงทรัพยากรทางทะเลและตลาดสาหรับชาวประมงพื้นบ้านรายเล็ก
๓) เพิ่มพูน การอนุ รั กษ์และการใช้มหาสมุทรและทรัพยากรเหล่ านั้นอย่างยั่งยืน โดยการดาเนินการ
ให้เกิดผลตามกฎหมายระหว่างประเทศตามที่สะท้อนใน UNCLOS ซึ่งเป็นกรอบทางกฎหมายสาหรับ
การอนุรักษ์และการใช้มหาสมุทรและทรัพยากรเหล่านั้นอย่างยั่งยืน ตามที่ระบุในย่อหน้าที่ 158 ของ
เอกสาร The Future We Want
เป้าหมายที่ 15 ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบก
อย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้การกลายสภาพเป็น
ทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟื้นสภาพกลับมาใหม่ และ
หยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
15.1 สร้างหลักประกันว่าจะมีการอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการใช้ระบบ
นิเวศบนบกและในน้าจืดในแผ่นดินรวมทั้งบริการทางระบบนิเวศอย่าง
ยั่งยืน เฉพาะอย่างยิ่ง ป่าไม้ พื้นที่ชุ่มน้า ภูเขาและเขตแห้งแล้ง โดยเป็นไป
ตามข้อบังคับภายใต้ความตกลงระหว่างประเทศ ภายในปี 2563
15.2 ส่งเสริมการดาเนินการด้านการบริหารจัดการป่าไม้ทุกประเภทอย่างยั่งยืน หยุดยั้งการตัดไม้ทาลายป่า
ฟื้นฟูป่าที่เสื่อมโทรม และเพิ่มการปลูกป่าและฟื้นฟูป่าทั่วโลก ภายในปี 2563
15.3 ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย ฟื้นฟูแผ่นดินและดินที่เสื่อมโทรม รวมถึงแผ่นดินที่ได้รับผลกระทบ
จากการกลายสภาพเป็นทะเลทราย ความแห้งแล้ง และอุทกภัย และพยายามที่จะบรรลุถึงโลกที่ไร้ความเสื่อม
โทรมของที่ดิน ภายในปี 2573
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15.4 สร้างหลักประกันว่าจะมีการอนุรักษ์ระบบนิเวศภูเขาและความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศ
เหล่านั้น เพื่อจะเพิ่มพูนขีดความสามารถของระบบนิเวศเหล่านั้นที่จะให้ผลประโยชน์อันสาคัญต่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน ภายในปี 2573
15.5 ปฏิบัติการที่จาเป็นและเร่งด่วนเพื่อลดการเสื่อมโทรมของถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติ หยุดยั้งการสูญเสีย
ความหลากหลายทางชี ว ภาพ และภายในปี 2563 จะปกป้ อ งและป้ อ งกั น การสู ญ พั น ธ์ ข องชนิ ด พั น ธุ์ ที่
ถูกคุกคาม
15.6 สร้างหลักประกันว่าจะมีการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดจากการใช้ประโยชน์ทรัพยากรพันธุกรรมอย่าง
เท่าเทียมและยุติธรรม และส่งเสริมการเข้าถึงทรัพยากรเหล่านั้นอย่างเหมาะสม
15.7 ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อจะยุติการล่าและการขนย้ายชนิดพันธุ์พืชและสัตว์คุ้มครอง และแก้ปัญหาทั้ง
อุปสงค์และอุปทานต่อผลิตภัณฑ์สัตว์ป่าที่ผิดกฎหมาย
15.8 นามาตรการมาใช้เพื่อป้องกันการนาเข้าและลดผลกระทบของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานในระบบนิเวศ
บกและน้าและควบคุมหรือขจัด priority species ภายในปี 2563
15.9 บูรณาการมูลค่าของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพเข้าไปสู่การวางแผน กระบวนการพัฒนา
ยุทธศาสตร์การลดความยากจน และบัญชีทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ ภายในปี 2563
โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
๑) ระดมและเพิ่มทรัพยากรทางการเงินจากทุกแหล่งเพื่อการอนุรักษ์และการใช้ความหลากหลายทาง
ชีวภาพและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน
๒) ระดมทรัพยากรจากทุกแหล่งและทุกระดับเพื่อสนับสนุนเงินแก่การบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน
และจัดหาแรงจูงใจที่เหมาะสมสาหรับประเทศกาลังพัฒนาให้เกิดความก้าวหน้าในการบริหารจัดการ
ซึ่งรวมถึงการอนุรักษ์และการปลูกป่า
๓) เพิ่มพูนการสนับสนุนในระดับโลกสาหรับความพยายามที่ จะต่อสู้การล่าและการเคลื่อนย้ายชนิดพันธุ์
คุ้มครอง รวมถึงโดยการเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่น
เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบัน
ที่มีประสิทธิผล รับผิดรับชอบ และครอบคลุม ในทุกระดับ
16.1 ลดความรุนแรงทุกรูปแบบและอัตราการตายที่เกี่ยวข้องในทุก
แห่งให้ลดลงอย่างมีนัยสาคัญ
16.2 ยุติการข่มเหง การใช้หาประโยชน์อย่างไม่ถูกต้อง การค้ามนุษย์
และความรุนแรงและการทรมานทุกรูปแบบที่มีต่อเด็ก
16.3 ส่งเสริมนิติธรรมทั้งในระดับชาติและระหว่างประเทศ และสร้าง
หลักประกันว่าจะมีการเข้าถึงความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมแก่ทุกคน
16.4 ลดการลักลอบเคลื่อนย้ายอาวุธและเงิน เสริมความแข็งแกร่งของกระบวนการติดตามและการส งคืน
สินทรัพย์ที่ถูกขโมยไป และต่อสู้กับอาชญากรรมที่จัดตั้งในลักษณะองค์กรทุกรูปแบบ ภายในปี 2573
16.5 ลดการทุจริตในตาแหน่งหน้าที่และการรับสินบนทุกรูปแบบ
16.6 พัฒนาสถาบันที่มีประสิทธิผล มีความรับผิดรับชอบ และโปร่งใสในทุกระดับ
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16.7 สร้างหลักประกันว่าจะมีกระบวนการตัดสินใจที่มีความรับผิดชอบ ครอบคลุม มีส่วนร่วม และมีความ
เป็นตัวแทนที่ดี ในทุกระดับการตัดสินใจ
16.8 ขยายและเสริมความแข็งแกร่งของการมีส่วนร่วมของประเทศกาลังพัฒนาในสถาบันโลกาภิบาล
16.9 จัดให้มีเอกลักษณ์ทางกฎหมายสาหรับทุกคน โดยรวมถึงการให้มีสูติบัตร ภายในปี 2573
16.10 สร้างหลักประกันว่าสาธารณชนสามารถเข้าถึงข้อมูลและมีการปกป้องเสรีภาพขั้นพื้นฐาน โดยเป็นไป
ตามกฎหมายภายในประเทศและความตกลงระหว่างประเทศ
โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
๑) เสริมความแข็งแกร่งของสถาบันระดับชาติที่เกี่ยวข้อง โดยรวมถึงกระทาผ่านทางความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ เพื่อสร้างขีดความสามารถในทุกระดับ โดยเฉพาะในประเทศกาลังพัฒนา เพื่อจะป้องกัน
ความรุนแรงและต่อสู้กับการก่อการร้ายและอาชญากรรม
๒) ส่งเสริมและบังคับใช้กฎหมายและนโยบายที่ไม่เลือกปฏิบัติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
เป้าหมายที่ 17 เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดาเนินงานและฟื้นฟู
สภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกสาหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน
การเงิน
17.1 เสริมความแข็งแกร่งของการระดมทรัพยากรภายในประเทศโดยรวมถึง
ผ่านทางการสนับสนุนระหว่างประเทศไปยังประเทศกาลังพัฒนา เพื่อพัฒนา
ขี ด ความสามารถภายในประเทศในการเก็ บ ภาษี แ ละรายได้ ข องอื่ น ๆ
ของรัฐ
17.2 ประเทศพัฒนาแล้วจะดาเนินการให้เป็นผลตามพันธกรณีเรื่องการให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่าง
เป็นทางการโดยเต็มที่ โดยรวมถึงพันธกรณีที่ให้ไว้โดยประเทศพัฒนาแล้วหลายประเทศที่จะบรรลุเป้าหมาย
การมีสัดส่วน ODA/GNI ร้อย 0.7 สาหรับให้แก่ประเทศกาลังพัฒนา และมีสัดส่วน ODA/GNI ร้อยละ 0.15
ถึง 0.20 สาหรับให้แก่ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด โดยสนับสนุนให้ผู้ให้ ODA พิจารณาตั้งเป้าหมายที่จะให้มี
สัดส่วน ODA/GNI ถึงอย่างน้อยร้อยละ 0.20 สาหรับให้แก่ประประเทศพัฒนาน้อยที่สุด
17.3 ระดมทรัพยากรทางการเงินเพิ่มเติมจากแหล่งที่หลากหลายไปยังประเทศกาลังพัฒนา
17.4 ช่วยประเทศกาลังพัฒนาในการบรรลุความยั่งยืนของหนี้ระยะยาว โดยใช้นโยบายที่ประสานงานกันที่มุ่ง
ส่งเสริมการจัดหาเงินทุนโดยการก่อหนี้ การบรรเทาหนี้และการปรับโครงสร้างหนี้ตามความเหมาะสม และ
แก้ปัญหาหนี้ต่างประเทศของประเทศที่ยากจนและมีหนี้สินในระดับสูงเพื่อลดการประสบปัญหาหนี้
17.5 ใช้และดาเนินการให้เกิดผลตามระบอบการส่งเสริมการลงทุนสาหรับประเทศพัฒนาน้อยที่สุด
เทคโนโลยี
17.6 เพิ่มพูนความร่วมมือระหว่างประเทศและในภูมิภาคแบบเหนือ -ใต้ ใต้-ใต้ และไตรภาคี และการเข้าถึง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และยกระดับการแบ่งปันความรู้ตามเงื่อนไขที่ตกลงร่วมกัน โดยรวมถึง
ผ่านการพัฒนาการประสานงานระหว่างกลไกที่มีอยู่เดิมเฉพาะอย่างยิ่งในระดับของสหประชาชาติ และผ่าน
ทางกลไกอานวยความสะดวกด้านเทคโนโลยีของโลก
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17.7 ส่งเสริมการพัฒนา การถ่ายทอด และการเผยแพร่เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้กับประเทศ
กาลังพัฒนาภายใต้เงื่อนไขที่อานวยประโยชน์แก่ประเทศกาลังพัฒนา รวมทั้งตามเงื่อนไขสิทธิพิเศษตามที่ตกลง
ร่วมกัน
17.8 ให้ ธ นาคารเทคโนโลยี และกลไกการเสริมสร้ างขีดความสามารถด้า นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมสาหรับประเทศพัฒนาน้อยที่สุด ทางานได้อย่างเต็มที่ ภายในปี 2560 และเพิ่มพูนการใช้เทคโนโลยี
สนับสนุนที่สาคัญ (enabling technology) เฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การเสริมสร้างขีดความสามารถ
17.9 เพิ่มพูนการสนับสนุนระหว่างประเทศสาหรับการดาเนินการด้านการเสริมสร้างขีดความสามารถที่มี
ประสิทธิผลและมีการตั้งเป้าในประเทศกาลังพัฒนาเพื่อสนับสนุนแผนระดับชาติที่จะดาเนินงานในทุกเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงผ่านทางความร่วมมือแบบเหนือ-ใต้ ใต้-ใต้ และไตรภาคี
การค้า
17.10 ส่งเสริมระบบการค้าพหุภาคีที่เป็นสากล มีกติกา เปิดกว้าง ไม่เลือกปฏิบัติ และเสมอภาค ภายใต้
องค์การการค้าโลก โดยรวมถึงผ่านการสิ้นสุดการเจรจาภายใต้วาระการพัฒนารอบโดฮา
17.11 เพิ่มส่วนแบ่งการส่งออกของประเทศกาลังพัฒนาในการส่งออกทั่วโลกให้สูงขึ้นอย่ างมีนัยสาคัญ โดย
เพิ่มส่วนแบ่งของประเทศพัฒนาน้อยที่สุดให้สูงขึ้น 2 เท่าในปี 2563
17.12 ทาให้เกิดการดาเนินการในเวลาที่เหมาะสมในเรื่องการเข้าถึงตลาดปลอดภาษีและปลอดการจากัด
ปริมาณในระยะยาวสาหรับประเทศพัฒนาน้อยที่สุด โดยให้สอดคล้องกับการตัดสินใจขององค์การการค้า โลก
โดยรวมถึงการสร้างหลักประกันว่ากฎวาดวยแหลงกาเนิดสินคาที่มีการใหสิทธิพิเศษทางการค้าที่ใช้กับประเทศ
พัฒนาน้อยที่สุดจะมีความโปร่งใสและเรียบง่าย และมีส่วนช่วยอานวยความสะดวกในการเข้าถึงตลาด
ประเด็นเชิงระบบ
ความสอดคล้องเชิงนโยบายและเชิงสถาบัน
17.13 เพิ่มพูนเสถียรภาพเศรษฐกิจมหภาคของโลก โดยรวมถึงผ่านทางการประสานงานนโยบายและความ
สอดคล้องเชิงนโยบาย
17.14 ยกระดับความสอดคล้องเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
17.15 เคารพพื้นที่ทางนโยบายและความเป็นผู้นาของแต่ละประเทศที่จะสร้างและดาเนินงานตามนโยบาย
เพื่อการขจัดความยากจนและการพัฒนาที่ยั่งยืน
หุ้นส่วนความร่วมมือจากภาคส่วนที่หลากหลาย
17.16 ยกระดับ หุ้นส่ วนความร่วมมือระดับโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยร่ว มเติมเต็มโดยหุ้นส่วนความ
ร่วมมือจากภาคส่วนที่หลากหลายซึ่งจะระดมและแบ่งปันความรู้ ความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยี และทรัพ ยากร
เงิน เพื่อจะสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกประเทศ โดยเฉพาะในประเทศกาลังพัฒนา
17.17 สนับสนุนและส่งเสริมหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาครัฐ -ภาคเอกชน และประชาสังคม โดย
สร้างบนประสบการณ์และกลยุทธ์ด้านทรัพยากรของหุ้นส่วน
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ข้อมูล การติดตาม และการตรวจสอบได้
17.18 ยกระดับการสนับสนุนด้านการเสริมสร้างขีดความสามารถให้กับประเทศกาลังพัฒนา รวมถึงประเทศ
พัฒนาน้อยที่สุดและรัฐกาลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก ให้เพิ่มการมีอยู่ของข้อมูลที่มีคุณภาพ ทันเวลาและ
เชื่อถือได้ ที่จาแนกในเรื่องรายได้ เพศ อายุ เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ สถานะการอพยพ ความบกพร่องทางร่างกาย
ตาแหน่งทางภูมิศาสตร์ และคุณลักษณะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามบริบทของประเทศ ภายในปี 2563
17.19 ต่อยอดจากข้อริเริ่มที่มีอยู่แล้วในการพัฒนาการตรวจวัดความก้าวหน้าของการพัฒนาที่ยั่งยืนที่มีผลต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ และสนับสนุนการสร้า งขีดความสามารถด้านสถิติในประเทศกาลังพัฒนา
ภายในปี 2573
สาหรับประเทศไทยเองนั้น นอกจากการพัฒนาใน 3 มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมตาม
แนวทางของ SDGs แล้ว ประเทศไทยยังให้ความสาคัญกับมิติทางด้านวัฒนธรรมอีกด้วย และการจะบรรลุ
ความสาเร็จของเป้าหมายการพัฒนาที่ ยั่งยืนได้นั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์นักพัฒนา
ที่ทรงได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและระดับนานาชาติได้พระราชทานเข็มทิศการพัฒนา
ไว้ให้ทุกภาคส่วนน้อมนาไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม นั่นคือ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นแนว
พระราชดาริที่ตั้งอยู่บนรากฐานของวัฒนธรรมไทย เป็นแนวทางการพัฒนาบนพื้นฐานของทางสายกลางและ
ความไม่ประมาท คานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวเอง ตลอดจนใช้ความรู้
และคุณธรรมเป็นพื้นฐานในการดารงชีวิต ซึ่งจะนาไปสู่ความสุขในการดาเนินชีวิตและสร้างสัมฤทธิผลแห่งการ
พัฒนาที่ยั่งยืนได้อย่างแท้จริง
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
https://sustainabledevelopment.un.org
http://www.tsdf.or.th/th/seminar-event/10268/sustainable-development-goals-sdgs
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