
 

 
ในไฟล์ความเชื ่อมโยงนี้ ทางสำนักงานฯ ได้เชื ่อมโยงเป้าหมายของแผนแม่บทย่อยภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  (y1)  

กับเป้าหมายย่อย (targets) ของ SDGs ซึ่งเป็นไปตามแผนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทย 
(Thailand’s SDG Roadmap) ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เมื ่อวันที ่ 24 มีนาคม 2563 ตามที่คณะกรรมการเพื ่อการ 
พัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) เสนอ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำโครงการและแผนระดับที่ 3 ของหน่วยงานของรัฐ 

ภายหลังจากที่หน่วยงานเลือกความสอดคล้องของโครงการ/แผนระดับที่ 3 กับแผนแม่บทย่อยฯ แล้ว ขอให้หน่วยงาน
พิจารณาเพิ่มเติมว่าโครงการ/แผนระดับที่ 3 มีความสอดคล้องกับเป้าหมายย่อยของ SDGs ที่สอดคล้องกับเป้าหมายของ 
แผนแม่บทย่อยฯ นั้น ๆ หรือไม่*  

ทั้งนี ้สำนักงานฯ จะดำเนินการเชื่อมโยงเป้าหมายของแผนแม่บทย่อยภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติกับเป้าหมายย่อยของSDGs 
ในระบบ eMENSCR โดยเบื้องต้นคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเดือนกรกฎาคม 2565 เพื่ออำนวยความสะดวกของ
หน่วยงานในการนำเข้าโครงการ/แผนระดับที่ 3 ต่อไป 

 
 

* หมายเหตุ หน่วยงานพิจารณาเลอืกความสอดคล้องกับเป้าหมายยอ่ยของ SDGs ในกรณีทีโ่ครงการ/แผนระดับที่ 3 มคีวามสอดคล้องเท่าน้ัน  
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เปา้หมายยอ่ย SDGs ที่อธิบายเสริม

01 010101 ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชวีิต และทรัพยสิ์นเพิม่ขึ้น 
(010101)

SDG1601 ลดความรุนแรงทุกรูปแบบและอตัราการเสียชวีิตท่ีเกี่ยวขอ้งในทุกแห่งให้
ลดลงอยา่งมีนัยส าคัญ

SDG0502 ขจดัความรุนแรงทุกรูปแบบทีม่ีต่อผู้หญิงและเด็กหญิงในพืน้ทีส่าธารณะและ
พืน้ท่ีส่วนตัว รวมถงึการค้ามนุษย ์การแสวงหาประโยชน์ทางเพศ และการ
แสวงหาประโยชน์ในรูปแบบอื่น

SDG1602 ยติุการขม่เหง การแสวงหาประโยชน์ การค้ามนุษย ์และความรุนแรงและ
การทรมานทุกรูปแบบท่ีมีต่อเด็ก

SDG0503 ขจดัการปฏิบัติทีเ่ป็นอนัตรายทัง้มวล เชน่ การแต่งงานในเด็ก กอ่นวัยอนัควร
และโดยการบังคับ และการขลิบอวัยวะเพศหญิง

SDG1107 จดัให้มีการเขา้ถงึพืน้ทีส่าธารณะและพืน้ทีสี่เขยีวทีป่ลอดภัย ครอบคลุม และ
เขา้ถงึได้โดยถว้นหน้า โดยเฉพาะส าหรับผู้หญิงและเด็ก ผู้สูงอาย ุและผู้พกิาร 
ภายในปี พ.ศ. 2573

01 010102 คนไทยมีความจงรักภักดี ซ่ือสัตย ์พร้อมธ ารงรักษาไว้ซ่ึงสถาบันหลัก
ของชาติ สถาบันศาสนาเป็นท่ีเคารพ ยดึเหนีย่วจติใจของคนไทย
สูงขึ้น (010102)

#N/A #N/A

01 010103 การเมืองมีเสถยีรภาพและธรรมาภิบาลสูงขึ้น (010103) #N/A SDG1002 เสริมสร้างศักยภาพและส่งเสริมความครอบคลุมทางสังคม เศรษฐกจิและ
การเมืองส าหรับทุกคน โดยไม่ค านึงถงึอาย ุเพศ ความพกิาร เชื้อชาติ ชาติพนัธุ์
 แหล่งก าเนิด ศาสนา สถานะทางเศรษฐกจิหรือสถานะอื่นๆ ภายในปี พ.ศ. 
2573

01 010201 ปัญหาความมั่นคงท่ีมีอยู่ในปัจจบุัน (เชน่ ปัญหายาเสพติด ความ
มั่นคงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย ์ฯลฯ) ได้รับการแกไ้ขจนไม่ส่งผล
กระทบต่อการบริหารและพฒันาประเทศ (010201)

SDG1602 ยติุการขม่เหง การแสวงหาประโยชน์ การค้ามนุษย ์และความรุนแรงและ
การทรมานทุกรูปแบบท่ีมีต่อเด็ก

SDG0502 ขจดัความรุนแรงทุกรูปแบบทีม่ีต่อผู้หญิงและเด็กหญิงในพืน้ทีส่าธารณะและ
พืน้ท่ีส่วนตัว รวมถงึการค้ามนุษย ์การแสวงหาประโยชน์ทางเพศ และการ
แสวงหาประโยชน์ในรูปแบบอื่น

SDG1604 ลดการลักลอบเคล่ือนยา้ยอาวุธและเงิน เสริมความแขง็แกร่งของ
กระบวนการติดตามและการส่งคืนสินทรัพยท่ี์ถกูขโมยไป และต่อสู้กบั
อาชญากรรมท่ีจดัต้ังในลักษณะองค์กรทุกรูปแบบ ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG0807 ด าเนินมาตรการทีม่ีประสิทธิภาพโดยทันที เพือ่ขจดัแรงงานทีถ่กูบังคับ ยติุ
ความเป็นทาสสมัยใหม่และการค้ามนุษย ์และยบัยั้งและก าจดัการใชแ้รงงาน
เด็กในรูปแบบทีเ่ลวร้ายทีสุ่ด ซ่ึงรวมถงึการเกณฑ์และการใชท้หารเด็ก และ
ภายในปี พ.ศ. 2568 ยติุการใชแ้รงงานเด็กในทุกรูปแบบ

SDG1007 อ านวยความสะดวกในการโยกยา้ยถิ่นฐานและเคล่ือนยา้ยของคนให้เป็น
ระเบียบ ปลอดภัย ปกติ และมีความรับผิดชอบ รวมถงึให้การด าเนินงาน
เป็นไปตามนโยบายด้านการอพยพทีม่ีการวางแผนและการจดัการทีดี่

SDG1404 ภายในปี พ.ศ. 2563 ให้ก ากบัการท าการประมงอยา่งมีประสิทธิผล และยติุ
การประมงเกนิขดีจ ากดั การประมงทีผิ่ดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้
การควบคุม (IUU) รวมถงึยติุแนวปฏิบัติด้านการประมงทีเ่ป็นไปในทางท าลาย
 และด าเนินการให้เป็นผลตามแผนการบริหารจดัการทีอ่ยู่บนฐานวิทยาศาสตร์ 
เพือ่จะฟืน้ฟมูวลสัตว์น้ า (fish stock) อยา่งน้อยทีสุ่ดให้อยู่ในระดับผลผลิต
สูงสุดท่ียั่งยนื (maximum sustainable yield) ตามคุณลักษณะทางชวีวิทยา
ของสัตว์น้ าเหล่านัน้ภายในเวลาทีส้ั่นทีสุ่ดทีจ่ะเป็นไปได้

ความเชื่อมโยงระหว่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
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เปา้หมายยอ่ย SDGs ที่อธิบายเสริม

ความเชื่อมโยงระหว่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

01 010201 ปัญหาความมั่นคงท่ีมีอยู่ในปัจจบุัน (เชน่ ปัญหายาเสพติด ความ
มั่นคงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย ์ฯลฯ) ได้รับการแกไ้ขจนไม่ส่งผล
กระทบต่อการบริหารและพฒันาประเทศ (010201)

SDG1406 ภายในปี พ.ศ. 2563 ยบัยั้งการอดุหนุนการประมงทีม่ีส่วนท าให้เกดิการประมง
เกนิขดีจ ากดั ขจดัการอดุหนุนทีม่ีส่วนท าให้เกดิการประมงทีผิ่ดกฎหมาย ขาด
การรายงาน และไร้การควบคุม และระงับการริเร่ิมการอดุหนุนในลักษณะ
ดังกล่าว โดยตระหนักว่าการปฏิบัติทีเ่ป็นพเิศษและแตกต่างส าหรับประเทศ
ก าลังพฒันาและประเทศพฒันาน้อยทีสุ่ด ทีเ่หมาะสมและมีประสิทธิผลควร
เป็นส่วนควบในการเจรจาการอดุหนุนการประมงขององค์การการค้าโลก

01 010202 ภาคใต้มีความสงบสุข ร่มเยน็ (010202) #N/A SDG1601 ลดความรุนแรงทุกรูปแบบและอตัราการเสียชวีิตทีเ่กี่ยวขอ้งในทุกแห่งให้ลดลง
อยา่งมีนัยส าคัญ

01 010301 หน่วยงานด้านการขา่วและประชาคมขา่วกรองท างานอยา่งมี
ประสิทธิภาพเพิม่ขึ้นและแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติมีความทันสมัย
และปฏิบัติได้จริง (010301)

#N/A SDG1604 ลดการลักลอบเคล่ือนยา้ยอาวุธและเงิน เสริมความแขง็แกร่งของกระบวนการ
ติดตามและการส่งคืนสินทรัพยท์ีถ่กูขโมยไป และต่อสู้กบัอาชญากรรมทีจ่ดัต้ัง
ในลักษณะองค์กรทุกรูปแบบ ภายในปี พ.ศ. 2573

01 010302 กองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคงมีความพร้อมสูงขึ้นท่ีจะเผชญิ
ภัยคุกคามทุกรูปแบบทุกมิติและทุกระดับความรุนแรง (010302)

#N/A SDG1604 ลดการลักลอบเคล่ือนยา้ยอาวุธและเงิน เสริมความแขง็แกร่งของกระบวนการ
ติดตามและการส่งคืนสินทรัพยท์ีถ่กูขโมยไป และต่อสู้กบัอาชญากรรมทีจ่ดัต้ัง
ในลักษณะองค์กรทุกรูปแบบ ภายในปี พ.ศ. 2573

01 010401 ประเทศไทยมีความมั่นคงและสามารถรับมือกบัความท้าทายจาก
ภายนอกได้ทุกรูปแบบสูงขึ้น (010401)

#N/A SDG1007 อ านวยความสะดวกในการโยกยา้ยถิ่นฐานและเคล่ือนยา้ยของคนให้เป็น
ระเบียบ ปลอดภัย ปกติ และมีความรับผิดชอบ รวมถงึให้การด าเนินงาน
เป็นไปตามนโยบายด้านการอพยพทีม่ีการวางแผนและการจดัการทีดี่

SDG160A เสริมความแขง็แกร่งของสถาบันระดับชาติทีเ่กี่ยวขอ้ง โดยรวมถงึการ
ด าเนินการผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศ เพือ่สร้างขดีความสามารถในทุก
ระดับ โดยเฉพาะในประเทศก าลังพฒันา เพือ่จะป้องกนัความรุนแรงและต่อสู้
กบัการกอ่การร้ายและอาชญากรรม

01 010402 ประเทศไทยมีบทบาทเพิม่ขึ้นในการก าหนดทิศทางและส่งเสริม
เสถยีรภาพของภูมิภาคเอเชยี รวมท้ังเป็นประเทศแนวหน้าใน
ภูมิภาคอาเซียน (010402)

#N/A SDG1007 อ านวยความสะดวกในการโยกยา้ยถิ่นฐานและเคล่ือนยา้ยของคนให้เป็น
ระเบียบ ปลอดภัย ปกติ และมีความรับผิดชอบ รวมถงึให้การด าเนินงาน
เป็นไปตามนโยบายด้านการอพยพทีม่ีการวางแผนและการจดัการทีดี่

SDG160A เสริมความแขง็แกร่งของสถาบันระดับชาติทีเ่กี่ยวขอ้ง โดยรวมถงึการ
ด าเนินการผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศ เพือ่สร้างขดีความสามารถในทุก
ระดับ โดยเฉพาะในประเทศก าลังพฒันา เพือ่จะป้องกนัความรุนแรงและต่อสู้
กบัการกอ่การร้ายและอาชญากรรม

01 010501 กลไกการบริหารจดัการความมั่นคงมีประสิทธิภาพสูงขึ้น (010501) #N/A SDG1007 อ านวยความสะดวกในการโยกยา้ยถิ่นฐานและเคล่ือนยา้ยของคนให้เป็น
ระเบียบ ปลอดภัย ปกติ และมีความรับผิดชอบ รวมถงึให้การด าเนินงาน
เป็นไปตามนโยบายด้านการอพยพทีม่ีการวางแผนและการจดัการทีดี่

SDG1604 ลดการลักลอบเคล่ือนยา้ยอาวุธและเงิน เสริมความแขง็แกร่งของกระบวนการ
ติดตามและการส่งคืนสินทรัพยท์ีถ่กูขโมยไป และต่อสู้กบัอาชญากรรมทีจ่ดัต้ัง
ในลักษณะองค์กรทุกรูปแบบ ภายในปี พ.ศ. 2573
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 SDGs ที่
สอดคล้องโดยตรง

เปา้หมายยอ่ย SDGs ที่สอดคล้องโดยตรง
รหัสเปา้หมายยอ่ย 
SDGs ที่อธิบายเสริม

เปา้หมายยอ่ย SDGs ที่อธิบายเสริม

ความเชื่อมโยงระหว่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

02 020101 ประเทศไทยมีความมั่นคงและสามารถรับมือกบัความท้าทายจาก
ภายนอกได้ทุกรูปแบบสูงขึ้น (020101)

#N/A SDG1007 อ านวยความสะดวกในการโยกยา้ยถิ่นฐานและเคล่ือนยา้ยของคนให้เป็น
ระเบียบ ปลอดภัย ปกติ และมีความรับผิดชอบ รวมถงึให้การด าเนินงาน
เป็นไปตามนโยบายด้านการอพยพทีม่ีการวางแผนและการจดัการทีดี่

SDG160A เสริมความแขง็แกร่งของสถาบันระดับชาติทีเ่กี่ยวขอ้ง โดยรวมถงึการ
ด าเนินการผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศ เพือ่สร้างขดีความสามารถในทุก
ระดับ โดยเฉพาะในประเทศก าลังพฒันา เพือ่จะป้องกนัความรุนแรงและต่อสู้
กบัการกอ่การร้ายและอาชญากรรม

02 020102 ประเทศไทยมีบทบาทเพิม่ขึ้นในการก าหนดทิศทางและส่งเสริม
เสถยีรภาพของภูมิภาคเอเชยี รวมท้ังเป็นประเทศแนวหน้าใน
ภูมิภาคอาเซียน (020102)

#N/A SDG1007 อ านวยความสะดวกในการโยกยา้ยถิ่นฐานและเคล่ือนยา้ยของคนให้เป็น
ระเบียบ ปลอดภัย ปกติ และมีความรับผิดชอบ รวมถงึให้การด าเนินงาน
เป็นไปตามนโยบายด้านการอพยพทีม่ีการวางแผนและการจดัการทีดี่

SDG160A เสริมความแขง็แกร่งของสถาบันระดับชาติทีเ่กี่ยวขอ้ง โดยรวมถงึการ
ด าเนินการผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศ เพือ่สร้างขดีความสามารถในทุก
ระดับ โดยเฉพาะในประเทศก าลังพฒันา เพือ่จะป้องกนัความรุนแรงและต่อสู้
กบัการกอ่การร้ายและอาชญากรรม

02 020201 ประเทศไทยเป็นหนึง่ในศูนยก์ลางการค้า การลงทุน การบริการ และ
ความเชื่อมโยงท่ีส าคัญในภูมิภาคเอเชยี โดยมีระบบเศรษฐกจิท่ีเน้น
นวัตกรรมดีขึ้น (020201)

SDG100A ปฏิบัติตามหลักการปฏิบัติอยา่งเป็นพเิศษและแตกต่าง (special and 
differential treatment: S&D) ส าหรับประเทศก าลังพฒันา โดยเฉพาะ
ประเทศพฒันาน้อยท่ีสุด ให้สอดคล้องตามขอ้ตกลงขององค์การการค้าโลก

SDG020B แกไ้ขและป้องกนัการกดีกนัและการบิดเบือนทางการค้าในตลาดเกษตรโลก 
รวมถงึทางการขจดัการอดุหนุนสินค้าเกษตรเพือ่การส่งออกทุกรูปแบบและ
มาตรการเพือ่การส่งออกทีใ่ห้ผลในลักษณะเดียวกนั โดยให้เป็นไปตามอาณัติ
ของรอบการพฒันาโดฮา

SDG100C ลดค่าใชจ้า่ยในการท าธุรกรรมของการส่งเงินกลับประเทศของแรงงานยา้ย
ถิ่น (migrant remittance) ให้ต่ ากว่าร้อยละ 3 และขจดัการช าระเงิน
ระหว่างประเทศ (remittance corridors) ท่ีมีค่าใชจ้า่ยสูงกว่าร้อยละ 5 
ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG1705 ใชแ้ละด าเนินการให้เกดิผลตามระบอบการส่งเสริมการลงทุนส าหรับ
ประเทศพฒันาน้อยท่ีสุด

SDG1710 ส่งเสริมระบบการค้าพหุภาคีท่ีเป็นสากล มีกติกา เปิดกว้าง ไม่เลือกปฏิบัติ
 และเสมอภาค ภายใต้องค์การการค้าโลก โดยรวมถงึผ่านขอ้สรุปของการ
เจรจาภายใต้วาระการพฒันารอบโดฮา

SDG1711 เพิม่ส่วนแบ่งการส่งออกของประเทศก าลังพฒันาให้สูงขึ้นอยา่งมีนัยส าคัญ 
โดยมุ่งเพิม่ส่วนแบ่งของประเทศพฒันาน้อยท่ีสุดในการส่งออกท่ัวโลกให้
สูงขึ้น 2 เท่าในปี พ.ศ. 2563
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ความเชื่อมโยงระหว่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

020201 ประเทศไทยเป็นหนึง่ในศูนยก์ลางการค้า การลงทุน การบริการ และ
ความเชื่อมโยงท่ีส าคัญในภูมิภาคเอเชยี โดยมีระบบเศรษฐกจิท่ีเน้น
นวัตกรรมดีขึ้น (020201)

SDG1712 ท าให้มีการด าเนินการตามก าหนดเวลาในการเขา้ถงึตลาดปลอดภาษีและ
ปลอดการจ ากดัปริมาณในระยะยาวส าหรับประเทศพฒันาน้อยท่ีสุด โดย
ให้สอดคล้องกบัค าตัดสินขององค์การการค้าโลก รวมถงึการสร้าง
หลักประกนัว่ากฎว่าด้วยแหล่งก าเนิดสินค้าท่ีมีการให้สิทธิพเิศษทาง
การค้าแกป่ระเทศพฒันาน้อยท่ีสุดมีความโปร่งใสและเรียบง่าย และมีส่วน
ชว่ยอ านวยความสะดวกในการเขา้ถงึตลาด

02 020202 ประเทศไทยเป็นหุน้ส่วนการพฒันาท่ียั่งยนืกบัต่างประเทศ เพือ่
ร่วมกนับรรลุเป้าหมายการพฒันาท่ียั่งยนืของโลก (020202)

SDG010A สร้างหลักประกนัว่าจะมีการระดมทรัพยากรอยา่งมีนัยส าคัญจากแหล่งท่ี
หลากหลาย รวมไปถงึการยกระดับความร่วมมือเพือ่การพฒันาเพือ่ให้
ประเทศก าลังพฒันา โดยเฉพาะประเทศพฒันาน้อยท่ีสุด มีวิธีการท่ี
เพยีงพอและคาดการณ์ได้ในการด าเนินงานตามแผนงานและนโยบายเพือ่
ยติุความยากจนในทุกมิติ

SDG020B แกไ้ขและป้องกนัการกดีกนัและการบิดเบือนทางการค้าในตลาดเกษตรโลก 
รวมถงึทางการขจดัการอดุหนุนสินค้าเกษตรเพือ่การส่งออกทุกรูปแบบและ
มาตรการเพือ่การส่งออกทีใ่ห้ผลในลักษณะเดียวกนั โดยให้เป็นไปตามอาณัติ
ของรอบการพฒันาโดฮา

SDG010B สร้างกรอบนโยบายท่ีเหมาะสมในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับ
นานาชาติ บนฐานของยทุธศาสตร์การพฒันาท่ีเอื้อประโยชน์ต่อกลุ่ม
ยากจน (pro-poor) และค านึงถงึความละเอยีดออ่นเชงิเพศภาวะ 
(gender-sensitive) เพือ่สนับสนุนการลงทุนท่ีเพิม่ขึ้นในปฏิบัติการขจดั
ความยากจน

SDG020A เพิม่การลงทุน รวมถงึการยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศในด้าน
โครงสร้างพืน้ฐานในชนบท การวิจยัและการส่งเสริมการเกษตร การพฒันา
เทคโนโลย ีและการท าธนาคารเชื้อพนัธุ์พชืและสัตว์ เพือ่เพิม่ขดี
ความสามารถในการผลิตสินค้าเกษตรในประเทศก าลังพฒันา โดยเฉพาะ
ในประเทศพฒันาน้อยท่ีสุด

SDG0407 สร้างหลักประกนัว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับ
ส่งเสริมการพฒันาท่ียั่งยนื รวมถงึการศึกษาส าหรับการพฒันาท่ียั่งยนื การ
มีวิถชีวีิตท่ียั่งยนื สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคระหว่างเพศ การส่งเสริม
วัฒนธรรมแห่งความสงบสุขและการไม่ใชค้วามรุนแรง การเป็นพลเมือง
ของโลก การชื่นชมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการท่ี
วัฒนธรรมมีส่วนชว่ยให้เกดิการพฒันาท่ียั่งยนื ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG040B เพิม่จ านวนทุนการศึกษาท่ัวโลกท่ีให้แกป่ระเทศก าลังพฒันา โดยเฉพาะ
ประเทศพฒันาน้อยท่ีสุด รัฐก าลังพฒันาท่ีเป็นเกาะขนาดเล็ก และประเทศ
ในทวีปแอฟริกา เพือ่เขา้ศึกษาต่อในระดับอดุมศึกษา รวมถงึการฝึกอาชพี
 และโปรแกรมด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ด้านเทคนิค 
วิศวกรรม และวิทยาศาสตร์ ในประเทศพฒันาแล้วและประเทศก าลัง
พฒันาอื่นๆ ภายในปี พ.ศ. 2563
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เปา้หมายยอ่ย SDGs ที่อธิบายเสริม

ความเชื่อมโยงระหว่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

02 020202 ประเทศไทยเป็นหุน้ส่วนการพฒันาท่ียั่งยนืกบัต่างประเทศ เพือ่
ร่วมกนับรรลุเป้าหมายการพฒันาท่ียั่งยนืของโลก (020202)

SDG040C เพิม่จ านวนครูท่ีมีคุณวุฒิ รวมถงึการด าเนินการผ่านความร่วมมือระหว่าง
ประเทศในการฝึกอบรมครูในประเทศก าลังพฒันา โดยเฉพาะอยา่งยิ่งใน
ประเทศพฒันาน้อยท่ีสุด และรัฐก าลังพฒันาท่ีเป็นเกาะขนาดเล็ก ภายในปี
 พ.ศ. 2573

SDG0605 ด าเนินการบริหารจดัการทรัพยากรน้ าแบบองค์รวมในทุกระดับ รวมถงึ
ผ่านความร่วมมือขา้มเขตแดนตามความเหมาะสม ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG060A ขยายความร่วมมือระหว่างประเทศและสนับสนุนการเสริมสร้างขดี
ความสามารถให้แกป่ระเทศก าลังพฒันาในแผนงานและกจิกรรมด้านน้ า
และการสุขาภิบาล ซ่ึงรวมถงึการเกบ็กกัน้ า การขจดัเกลือ ประสิทธิภาพ
การใชน้้ า การบ าบัดน้ าเสีย เทคโนโลยกีารน าน้ ากลับมาใชใ้หม่ ภายในปี 
พ.ศ. 2573

SDG070A ยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศเพือ่อ านวยความสะดวกในการ
เขา้ถงึการวิจยัและเทคโนโลยพีลังงานสะอาด โดยรวมถงึพลังงาน
หมุนเวียน ประสิทธิภาพการใชพ้ลังงาน และเทคโนโลยเีชื้อเพลิงฟอสซิล
ชั้นสูงและสะอาดขึ้น และสนับสนุนการลงทุนในโครงสร้างพืน้ฐานด้าน
พลังงานและเทคโนโลยพีลังงานสะอาด ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG070B ขยายโครงสร้างพืน้ฐานและพฒันาเทคโนโลยสี าหรับการให้บริการพลังงาน
สมัยใหม่ท่ียั่งยนืโดยถว้นหน้าในประเทศก าลังพฒันา โดยเฉพาะใน
ประเทศพฒันาน้อยท่ีสุด รัฐก าลังพฒันาท่ีเป็นเกาะขนาดเล็ก และประเทศ
ก าลังพฒันาท่ีไม่มีทางออกสู่ทะเล โดยให้สอดคล้องกบัแผนงานสนับสนุน
ของประเทศเหล่าน้ัน ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG080A เพิม่การสนับสนุนในกลไกความชว่ยเหลือเพือ่การค้า (Aid for Trade) แก่
ประเทศก าลังพฒันา โดยเฉพาะประเทศพฒันาน้อยท่ีสุด ซ่ึงรวมถงึผ่าน
กรอบการท างานแบบบูรณาการส าหรับความชว่ยเหลือทางวิชาการท่ี
เกี่ยวขอ้งกบัการค้าแกป่ระเทศพฒันาน้อยท่ีสุด (Enhanced Integrated 
Framework for Trade-related Technical Assistance to Least 
Developed Countries)

SDG080B ออกแบบและใชน้โยบายเพือ่ส่งเสริมการท่องเท่ียวท่ียั่งยนื ซ่ึงชว่ยสร้าง
งานและส่งเสริมวัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG090A อ านวยความสะดวกการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานท่ียั่งยนืและมีความ
ยดืหยุ่นต่อการเปล่ียนแปลงในประเทศก าลังพฒันา ผ่านการยกระดับการ
สนับสนุนทางการเงิน เทคโนโลย ีและด้านวิชาการให้แกป่ระเทศในทวีป
แอฟริกา ประเทศพฒันาน้อยท่ีสุด ประเทศก าลังพฒันาท่ีไม่มีทางออกสู่
ทะเล และรัฐก าลังพฒันาท่ีเป็นเกาะขนาดเล็ก



Page 6 of 47

แผนแม่บทฯ 
ประเดน็

รหัสเปา้หมาย
ยอ่ยแผนแม่บทฯ

เปา้หมายยอ่ยแผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรชาติ
รหัสเปา้หมายยอ่ย

 SDGs ที่
สอดคล้องโดยตรง

เปา้หมายยอ่ย SDGs ที่สอดคล้องโดยตรง
รหัสเปา้หมายยอ่ย 
SDGs ที่อธิบายเสริม
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ความเชื่อมโยงระหว่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

02 020202 ประเทศไทยเป็นหุน้ส่วนการพฒันาท่ียั่งยนืกบัต่างประเทศ เพือ่
ร่วมกนับรรลุเป้าหมายการพฒันาท่ียั่งยนืของโลก (020202)

SDG100B สนับสนุนการให้ความชว่ยเหลือเพือ่การพฒันาอยา่งเป็นทางการ (ODA) 
และการไหลของเงิน รวมถงึการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ไปยงัรัฐท่ี
มีความจ าเป็นมากท่ีสุด โดยเฉพาะประเทศพฒันาน้อยท่ีสุด ประเทศใน
ทวีปแอฟริกา รัฐก าลังพฒันาท่ีเป็นเกาะขนาดเล็ก และประเทศก าลัง
พฒันาท่ีไม่มีทางออกสู่ทะเล โดยให้สอดคล้องกบัแผนและแผนงานของ
ประเทศ/รัฐดังกล่าว

SDG110C สนับสนุนประเทศพฒันาน้อยท่ีสุด รวมถงึผ่านทางความชว่ยเหลือทาง
การเงินและวิชาการ ในการกอ่สร้างอาคารและสร้างส่ิงปลูกสร้างท่ียั่งยนื
และมีความยดืหยุ่นโดยใชว้ัสดุท้องถิ่น

SDG130B ส่งเสริมกลไกในการเพิม่ขดีความสามารถด้านการจดัท าแผนและการ
บริหารจดัการท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศอยา่งมี
ประสิทธิผลในประเทศพฒันาน้อยท่ีสุด และรัฐก าลังพฒันาท่ีเป็นเกาะ
ขนาดเล็ก รวมถงึการให้ความส าคัญต่อผู้หญิง เยาวชน ชมุชนท้องถิ่นและ
ชมุชนชายขอบ

SDG1407 ภายในปี พ.ศ. 2573 เพิม่ผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิแกรั่ฐก าลังพฒันาท่ี
เป็นเกาะขนาดเล็กและประเทศพฒันาน้อยท่ีสุดจากการใชท้รัพยากรทาง
ทะเลอยา่งยั่งยนื รวมถงึผ่านทางการบริหารจดัการอยา่งยั่งยนืในด้านการ
ประมง การเพาะเล้ียงสัตว์น้ า และการท่องเท่ียว

SDG140A เพิม่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ พฒันาขดีความสามารถในการวิจยั และ
ถา่ยทอดเทคโนโลยทีางทะเล โดยค านึงถงึหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกบัการถา่ยทอดเทคโนโลยทีางทะเลของคณะกรรมาธิการระหว่าง
รัฐบาลว่าด้วยสมุทรศาสตร์ เพือ่จะปรับปรุงคุณภาพของมหาสมุทรและ
เพิม่พนูให้ความหลากหลายทางชวีภาพทางทะเลมีส่วนสนับสนุนการ
พฒันาของประเทศก าลังพฒันามากขึ้น โดยเฉพาะในรัฐก าลังพฒันาท่ีเป็น
เกาะขนาดเล็กและประเทศพฒันาน้อยท่ีสุด

SDG150A ระดมและเพิม่ทรัพยากรทางการเงินจากทุกแหล่งเพือ่อนุรักษ์และใชค้วาม
หลากหลายทางชวีภาพและระบบนิเวศอยา่งยั่งยนื

SDG150B ระดมทรัพยากรจากทุกแหล่งและทุกระดับเพือ่สนับสนุนการบริหาร
จดัการป่าไม้อยา่งยั่งยนื และสร้างแรงจงูใจท่ีเหมาะสมส าหรับประเทศ
ก าลังพฒันาให้เกดิความกา้วหน้าในการบริหารจดัการ ซ่ึงรวมถงึการ
อนุรักษ์และการปลูกป่า

SDG150C เพิม่พนูการสนับสนุนในระดับโลกด้านการต่อสู้กบัการลักลอบล่าและค้า
ชนิดพนัธุ์ท่ีได้รับการคุ้มครอง รวมถงึโดยการเพิม่ขดีความสามารถของ
ชมุชนท้องถิ่นในการแสวงหาโอกาสในการด ารงชพีอยา่งยั่งยนื
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ความเชื่อมโยงระหว่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

02 020202 ประเทศไทยเป็นหุน้ส่วนการพฒันาท่ียั่งยนืกบัต่างประเทศ เพือ่
ร่วมกนับรรลุเป้าหมายการพฒันาท่ียั่งยนืของโลก (020202)

SDG1701 เสริมความเขม้แขง็ของการระดมทรัพยากรภายในประเทศ โดยรวมถงึการ
สนับสนุนระหว่างประเทศแกป่ระเทศก าลังพฒันา เพือ่ปรับปรุงขดี
ความสามารถของประเทศในการเกบ็ภาษีและรายได้อื่นๆ ของรัฐ

SDG1702 ประเทศพฒันาแล้วจะด าเนินการให้เป็นผลตามพนัธกรณีเร่ืองการให้ความ
ชว่ยเหลือเพือ่การพฒันาอยา่งเป็นทางการ (ODA) อยา่งเต็มท่ี โดยรวมถงึ
พนัธกรณีท่ีให้ไว้โดยประเทศพฒันาแล้วหลายประเทศท่ีจะบรรลุเป้าหมาย
สัดส่วน ODA/GNI ท่ีให้แกป่ระเทศก าลังพฒันา ร้อยละ 0.7 และมีสัดส่วน
 ODA/GNI ท่ีให้แกป่ระเทศพฒันาน้อยท่ีสุด ร้อยละ 0.15 ถงึ 0.20 โดย
ผู้ให้ ODA ควรพจิารณาต้ังเป้าหมายท่ีจะให้มีสัดส่วน ODA/GNI ท่ีให้แก่
ประเทศพฒันาน้อยท่ีสุดอยา่งน้อยร้อยละ 0.20

SDG1703 ระดมทรัพยากรทางการเงินส าหรับประเทศก าลังพฒันาเพิม่เติม จาก
แหล่งท่ีหลากหลาย

SDG1704 ชว่ยเหลือประเทศก าลังพฒันาในการบรรลุความยั่งยนืทางการคลัง/หน้ี
สาธารณะ (debt sustainability) ระยะยาว โดยใชน้โยบายท่ีสอดคล้อง
กนัในการมุ่งส่งเสริมการใชแ้หล่งเงินทุนจากหน้ีสิน (debt financing) 
การบรรเทาหน้ีและการปรับโครงสร้างหน้ีตามความเหมาะสม และ
แกป้ัญหาหน้ีต่างประเทศของประเทศยากจนท่ีมีหน้ีสินในระดับสูงเพือ่ลด
การประสบปัญหาหน้ี (debt distress)

SDG1705 ใชแ้ละด าเนินการให้เกดิผลตามระบอบการส่งเสริมการลงทุนส าหรับ
ประเทศพฒันาน้อยท่ีสุด

SDG1706 เพิม่พนูความร่วมมือระหว่างประเทศและระดับภูมิภาคแบบเหนือ-ใต้ ใต้-
ใต้ และไตรภาคี รวมถงึการเขา้ถงึวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวัตกรรม 
และยกระดับการแบ่งปันความรู้ตามขอ้ตกลงร่วมกนั โดยรวมถงึผ่านการ
ปรับปรุงกลไกประสานงานท่ีมีอยู่เดิม โดยเฉพาะในระดับของ
สหประชาชาติ และผ่านกลไกการอ านวยความสะดวกด้านเทคโนโลย ี
(Technology Facilitation Mechanism) ของโลก

SDG1707 ส่งเสริมการพฒันา การถา่ยทอด การเผยแพร่ และการกระจายของ
เทคโนโลยท่ีีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อมให้กบัประเทศก าลังพฒันาภายใต้
เง่ือนไขท่ีเอื้อประโยชน์แกป่ระเทศก าลังพฒันา รวมท้ังตามเง่ือนไขสิทธิ
พเิศษตามท่ีตกลงร่วมกนั

SDG1708 ให้ธนาคารเทคโนโลยแีละกลไกการเสริมสร้างขดีความสามารถด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวัตกรรมส าหรับประเทศพฒันาน้อยท่ีสุด 
ท างานได้อยา่งเต็มท่ีภายในปี พ.ศ. 2560 และเพิม่พนูการใชเ้ทคโนโลยี
สนับสนุนท่ีส าคัญ โดยเฉพาะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร
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เปา้หมายยอ่ย SDGs ที่อธิบายเสริม

ความเชื่อมโยงระหว่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

02 020202 ประเทศไทยเป็นหุน้ส่วนการพฒันาท่ียั่งยนืกบัต่างประเทศ เพือ่
ร่วมกนับรรลุเป้าหมายการพฒันาท่ียั่งยนืของโลก (020202)

SDG1709 เพิม่พนูการสนับสนุนระหว่างประเทศด้านการเสริมสร้างขดีความสามารถ
ท่ีมีประสิทธิผลและมุ่งเป้าในประเทศก าลังพฒันา เพือ่สนับสนุนแผน
ระดับชาติท่ีด าเนินการขบัเคล่ือนทุกเป้าหมายการพฒันาท่ียั่งยนื รวมถงึ
ผ่านทางความร่วมมือแบบเหนือ-ใต้ ใต้-ใต้ และไตรภาคี

SDG1713 เพิม่พนูเสถยีรภาพเศรษฐกจิมหภาคของโลก โดยรวมถงึผ่านการประสาน
นโยบายและความสอดคล้องเชงินโยบาย

SDG1714 ยกระดับความสอดคล้องเชงินโยบายเพือ่การพฒันาท่ียั่งยนื

SDG1715 เคารพพืน้ท่ีทางนโยบายและความเป็นผู้น าของแต่ละประเทศท่ีจะจดัท า
และด าเนินการตามนโยบายเพือ่การขจดัความยากจนและการพฒันาท่ี
ยั่งยนื

SDG1716 ยกระดับหุน้ส่วนความร่วมมือระดับโลกเพือ่การพฒันาท่ียั่งยนื ผ่านการ
เสริมสร้างความร่วมมือจากภาคส่วนท่ีหลากหลายในการระดมและแบ่งปัน
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ เทคโนโลย ีและทรัพยากรทางการเงิน เพือ่จะ
สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพฒันาท่ียั่งยนืในทุกประเทศ โดยเฉพาะ
ในประเทศก าลังพฒันา

SDG1717 สนับสนุนและส่งเสริมหุน้ส่วนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาสังคม โดยต่อยอดจากประสบการณ์และกลยทุธ์ด้านการ
ระดมทรัพยากรของหุน้ส่วน

SDG1718 ยกระดับการสนับสนุนด้านการเสริมสร้างขดีความสามารถให้แกป่ระเทศ
ก าลังพฒันา รวมถงึประเทศพฒันาน้อยท่ีสุดและรัฐก าลังพฒันาท่ีเป็นเกาะ
ขนาดเล็ก เพือ่เพิม่ขอ้มูลท่ีพร้อมใช ้มีคุณภาพสูง ทันเวลาและเชื่อถอืได้ 
จ าแนกตามรายได้ เพศ อาย ุเชื้อชาติ ชาติพนัธุ์ สถานะการอพยพ ความ
พกิาร ต าแหน่งทางภูมิศาสตร์ และคุณลักษณะอื่นๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งตามบริบท
ของประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2563

SDG1719 ต่อยอดจากขอ้ริเร่ิมท่ีมีอยู่ในการพฒันาการวัดความกา้วหน้าของการ
พฒันาท่ียั่งยนืท่ีนอกเหนือจากผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ และ
สนับสนุนการสร้างขดีความสามารถด้านสถติิในประเทศก าลังพฒันา 
ภายในปี พ.ศ. 2573

02 020301 ประเทศไทยมีการพฒันาท่ีสอดคล้องกบัมาตรฐานสากลในทุกมิติและ
สามารถมีบทบาทเชงิรุกในการร่วมก าหนดมาตรฐานสากลเพิม่ขึ้น 
(020301)

SDG020B แกไ้ขและป้องกนัการกดีกนัและการบิดเบือนทางการค้าในตลาดเกษตรโลก
 รวมถงึทางการขจดัการอดุหนุนสินค้าเกษตรเพือ่การส่งออกทุกรูปแบบ
และมาตรการเพือ่การส่งออกท่ีให้ผลในลักษณะเดียวกนั โดยให้เป็นไป
ตามอาณัติของรอบการพฒันาโดฮา

SDG1713 เพิม่พนูเสถยีรภาพเศรษฐกจิมหภาคของโลก โดยรวมถงึผ่านการประสาน
นโยบายและความสอดคล้องเชงินโยบาย
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เปา้หมายยอ่ย SDGs ที่อธิบายเสริม

ความเชื่อมโยงระหว่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

02 020301 ประเทศไทยมีการพฒันาท่ีสอดคล้องกบัมาตรฐานสากลในทุกมิติและ
สามารถมีบทบาทเชงิรุกในการร่วมก าหนดมาตรฐานสากลเพิม่ขึ้น 
(020301)

SDG030A เพิม่ความเขม้แขง็ในการด าเนินงานตามกรอบอนุสัญญาขององค์การ
อนามัยโลกว่าด้วยการควบคุมยาสูบในทุกประเทศตามความเหมาะสม

SDG0506 ประกนัการเขา้ถงึสุขภาวะทางเพศและอนามัยการเจริญพนัธุ์ และสิทธิการ
เจริญพนัธุ์โดยถว้นหน้า ตามท่ีได้ตกลงตามแผนปฏิบัติการของการประชมุ
ระหว่างประเทศว่าด้วยเร่ืองประชากรและการพฒันา และแผนปฏิบัติการ
ปักกิ่ง และเอกสารผลลัพธ์ของการประชมุทบทวนดังกล่าว

SDG080A เพิม่การสนับสนุนในกลไกความชว่ยเหลือเพือ่การค้า (Aid for Trade) แก่
ประเทศก าลังพฒันา โดยเฉพาะประเทศพฒันาน้อยท่ีสุด ซ่ึงรวมถงึผ่าน
กรอบการท างานแบบบูรณาการส าหรับความชว่ยเหลือทางวิชาการท่ี
เกี่ยวขอ้งกบัการค้าแกป่ระเทศพฒันาน้อยท่ีสุด (Enhanced Integrated 
Framework for Trade-related Technical Assistance to Least 
Developed Countries)

SDG080B ออกแบบและใชน้โยบายเพือ่ส่งเสริมการท่องเท่ียวท่ียั่งยนื ซ่ึงชว่ยสร้าง
งานและส่งเสริมวัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG1005 ปรับปรุงกฎระเบียบและการติดตามตลาดการเงินและสถาบันการเงินของ
โลก และเสริมความแขง็แกร่งในการด าเนินการตามกฎระเบียบดังกล่าว

SDG1006 สร้างหลักประกนัว่าจะมีตัวแทนและเสียงของประเทศก าลังพฒันาในการ
ตัดสินใจในสถาบันการเงินและเศรษฐกจิระหว่างประเทศเพิม่มากขึ้น 
เพือ่ให้เป็นสถาบันท่ีมีประสิทธิผล น่าเชื่อถอื มีความรับผิดชอบ และมี
ความชอบธรรมมากขึ้น

SDG1007 อ านวยความสะดวกในการโยกยา้ยถิ่นฐานและเคล่ือนยา้ยของคนให้เป็น
ระเบียบ ปลอดภัย ปกติ และมีความรับผิดชอบ รวมถงึให้การด าเนินงาน
เป็นไปตามนโยบายด้านการอพยพท่ีมีการวางแผนและการจดัการท่ีดี

SDG100A ปฏิบัติตามหลักการปฏิบัติอยา่งเป็นพเิศษและแตกต่าง (special and 
differential treatment: S&D) ส าหรับประเทศก าลังพฒันา โดยเฉพาะ
ประเทศพฒันาน้อยท่ีสุด ให้สอดคล้องตามขอ้ตกลงขององค์การการค้าโลก
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รหัสเปา้หมายยอ่ย

 SDGs ที่
สอดคล้องโดยตรง

เปา้หมายยอ่ย SDGs ที่สอดคล้องโดยตรง
รหัสเปา้หมายยอ่ย 
SDGs ที่อธิบายเสริม

เปา้หมายยอ่ย SDGs ที่อธิบายเสริม

ความเชื่อมโยงระหว่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

02 020301 ประเทศไทยมีการพฒันาท่ีสอดคล้องกบัมาตรฐานสากลในทุกมิติและ
สามารถมีบทบาทเชงิรุกในการร่วมก าหนดมาตรฐานสากลเพิม่ขึ้น 
(020301)

SDG130A ด าเนินการให้เกดิผลตามพนัธกรณีท่ีผูกพนัต่อประเทศพฒันาแล้ว ซ่ึงเป็น
ภาคีของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 ท่ีมีเป้าหมายร่วมกนัระดมทุนจากทุกแหล่งให้ได้จ านวน 1 แสนล้าน
เหรียญสหรัฐต่อปี ภายในปี พ.ศ. 2563 เพือ่ตอบสนองความต้องการของ
ประเทศก าลังพฒันา ภายใต้บริบทของการด าเนินการลดกา๊ซเรือนกระจก
ท่ีชดัเจนและมีความโปร่งใส ตลอดจนเร่งระดมทุนเพือ่ให้กองทุน Green 
Climate Fund ด าเนินการได้อยา่งเต็มท่ีโดยเร็วท่ีสุด

SDG1404 ภายในปี พ.ศ. 2563 ให้ก ากบัการท าการประมงอยา่งมีประสิทธิผล และ
ยติุการประมงเกนิขดีจ ากดั การประมงท่ีผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน 
และไร้การควบคุม (IUU) รวมถงึยติุแนวปฏิบัติด้านการประมงท่ีเป็นไป
ในทางท าลาย และด าเนินการให้เป็นผลตามแผนการบริหารจดัการท่ีอยู่
บนฐานวิทยาศาสตร์ เพือ่จะฟืน้ฟมูวลสัตว์น้ า (fish stock) อยา่งน้อยท่ีสุด
ให้อยู่ในระดับผลผลิตสูงสุดท่ียั่งยนื (maximum sustainable yield) 
ตามคุณลักษณะทางชวีวิทยาของสัตว์น้ าเหล่าน้ันภายในเวลาท่ีส้ันท่ีสุดท่ีจะ
เป็นไปได้

SDG1405 ภายในปี พ.ศ. 2563 อนุรักษ์พืน้ท่ีทางทะเลและชายฝ่ังอยา่งน้อยร้อยละ 
10 โดยให้เป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศและภายในประเทศ และ
อยู่บนพืน้ฐานของขอ้มูลทางวิทยาศาสตร์ท่ีดีท่ีสุดท่ีมีอยู่

SDG1406 ภายในปี พ.ศ. 2563 ยบัยั้งการอดุหนุนการประมงท่ีมีส่วนท าให้เกดิการ
ประมงเกนิขดีจ ากดั ขจดัการอดุหนุนท่ีมีส่วนท าให้เกดิการประมงท่ีผิด
กฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม และระงับการริเร่ิมการ
อดุหนุนในลักษณะดังกล่าว โดยตระหนักว่าการปฏิบัติท่ีเป็นพเิศษและ
แตกต่างส าหรับประเทศก าลังพฒันาและประเทศพฒันาน้อยท่ีสุด ท่ี
เหมาะสมและมีประสิทธิผลควรเป็นส่วนควบในการเจรจาการอดุหนุนการ
ประมงขององค์การการค้าโลก

SDG140C เพิม่พนูการอนุรักษ์และการใชม้หาสมุทรและทรัพยากรอยา่งยั่งยนื โดย
ด าเนินการให้เกดิผลตามกฎหมายระหว่างประเทศตามท่ีสะท้อนใน 
UNCLOS ซ่ึงเป็นกรอบทางกฎหมายส าหรับการอนุรักษ์และการใช้
มหาสมุทรและทรัพยากรเหล่าน้ันอยา่งยั่งยนื ตามท่ีระบุในยอ่หน้าท่ี 158 
ของเอกสาร The Future We Want

SDG1608 ขยายและเสริมความแขง็แกร่งของการมีส่วนร่วมของประเทศก าลังพฒันา
ในสถาบันท่ีเกี่ยวขอ้งกบัธรรมาภิบาลโลก

SDG1710 ส่งเสริมระบบการค้าพหุภาคีท่ีเป็นสากล มีกติกา เปิดกว้าง ไม่เลือกปฏิบัติ
 และเสมอภาค ภายใต้องค์การการค้าโลก โดยรวมถงึผ่านขอ้สรุปของการ
เจรจาภายใต้วาระการพฒันารอบโดฮา
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เปา้หมายยอ่ย SDGs ที่อธิบายเสริม

ความเชื่อมโยงระหว่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

02 020301 ประเทศไทยมีการพฒันาท่ีสอดคล้องกบัมาตรฐานสากลในทุกมิติและ
สามารถมีบทบาทเชงิรุกในการร่วมก าหนดมาตรฐานสากลเพิม่ขึ้น 
(020301)

SDG1712 ท าให้มีการด าเนินการตามก าหนดเวลาในการเขา้ถงึตลาดปลอดภาษีและ
ปลอดการจ ากดัปริมาณในระยะยาวส าหรับประเทศพฒันาน้อยท่ีสุด โดย
ให้สอดคล้องกบัค าตัดสินขององค์การการค้าโลก รวมถงึการสร้าง
หลักประกนัว่ากฎว่าด้วยแหล่งก าเนิดสินค้าท่ีมีการให้สิทธิพเิศษทาง
การค้าแกป่ระเทศพฒันาน้อยท่ีสุดมีความโปร่งใสและเรียบง่าย และมีส่วน
ชว่ยอ านวยความสะดวกในการเขา้ถงึตลาด

SDG1006 สร้างหลักประกนัว่าจะมีตัวแทนและเสียงของประเทศก าลังพฒันาในการ
ตัดสินใจในสถาบันการเงินและเศรษฐกจิระหว่างประเทศเพิม่มากขึ้น 
เพือ่ให้เป็นสถาบันท่ีมีประสิทธิผล น่าเชื่อถอื มีความรับผิดชอบ และมี
ความชอบธรรมมากขึ้น

#N/A

SDG1608 ขยายและเสริมความแขง็แกร่งของการมีส่วนร่วมของประเทศก าลังพฒันา
ในสถาบันท่ีเกี่ยวขอ้งกบัธรรมาภิบาลโลก

02 020501 ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมขบัเคล่ือนการต่างประเทศอยา่งมีเอกภาพ 
และไทยเป็นหุน้ส่วนความร่วมมือกบัต่างประเทศในทุกมิติมากขึ้น 
(020501)

#N/A #N/A

03 030101 สินค้าเกษตรอตัลักษณ์พืน้ถิ่นมีมูลค่าเพิม่ขึ้น (030101) SDG0203 เพิม่ผลิตภาพทางการเกษตรและรายได้ของผู้ผลิตอาหารรายเล็ก 
โดยเฉพาะผู้หญิง คนพืน้เมือง ครัวเรือนเกษตรกร เกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ 
และชาวประมง ให้เพิม่ขึ้นเป็น 2 เท่า โดยรวมถงึการเขา้ถงึท่ีดิน 
ทรัพยากรและปัจจยัการผลิต ความรู้ บริการทางการเงิน ตลาด และ
โอกาสในการสร้างมูลค่าเพิม่และการจา้งงานนอกภาคการเกษตรอยา่ง
มั่นคงและเท่าเทียม ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG0801 ท าให้การเติบโตทางเศรษฐกจิต่อหัวประชากรมีความยั่งยนืตามบริบทของ
ประเทศ โดยเฉพาะในประเทศพฒันาน้อยทีสุ่ดให้มีการขยายตัวของผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศอยา่งน้อยร้อยละ 7 ต่อปี

SDG0809 ออกแบบและใชน้โยบายเพือ่ส่งเสริมการท่องเทีย่วทีย่ั่งยนื ซ่ึงชว่ยสร้างงาน
และส่งเสริมวัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ภายในปี พ.ศ. 2573

03 030201 สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพิม่ขึ้น (030201) SDG0204 สร้างหลักประกนัว่าจะมีระบบการผลิตอาหารท่ียั่งยนืและด าเนินการตาม
แนวปฏิบัติทางการเกษตรท่ีมีภูมิคุ้มกนัเพือ่เพิม่ผลิตภาพและการผลิต ซ่ึง
จะชว่ยรักษาระบบนิเวศ เสริมขดีความสามารถในการปรับตัวต่อการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ สภาวะอากาศรุนแรง ภัยแล้ง อทุกภัย และ
ภัยพบิัติอื่น ๆ และจะชว่ยพฒันาท่ีดินและคุณภาพดินอยา่งต่อเน่ือง 
ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG0203 เพิม่ผลิตภาพทางการเกษตรและรายได้ของผู้ผลิตอาหารรายเล็ก โดยเฉพาะ
ผู้หญิง คนพืน้เมือง ครัวเรือนเกษตรกร เกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ และชาวประมง 
ให้เพิม่ขึ้นเป็น 2 เท่า โดยรวมถงึการเขา้ถงึทีดิ่น ทรัพยากรและปัจจยัการผลิต
 ความรู้ บริการทางการเงิน ตลาด และโอกาสในการสร้างมูลค่าเพิม่และการ
จา้งงานนอกภาคการเกษตรอยา่งมั่นคงและเท่าเทียม ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG0801 ท าให้การเติบโตทางเศรษฐกจิต่อหัวประชากรมีความยั่งยนืตามบริบทของ
ประเทศ โดยเฉพาะในประเทศพฒันาน้อยทีสุ่ดให้มีการขยายตัวของผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศอยา่งน้อยร้อยละ 7 ต่อปี

SDG1201 ด าเนินการให้เป็นผลตามกรอบการด าเนินงานระยะ 10 ปี ว่าด้วยแบบ
แผนการผลิตและการบริโภคทีย่ั่งยนื โดยทุกประเทศน าไปปฏิบัติและมี
ประเทศพฒันาแล้วเป็นผู้น า โดยค านึงถงึการพฒันาและขดีความสามารถของ
ประเทศก าลังพฒันา

ประเทศไทยมีเกยีรติภูมิ อ านาจต่อรอง และได้รับการยอมรับใน
สากลมากขึ้น (020401)

02040102
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แผนแม่บทฯ 
ประเดน็

รหัสเปา้หมาย
ยอ่ยแผนแม่บทฯ

เปา้หมายยอ่ยแผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรชาติ
รหัสเปา้หมายยอ่ย

 SDGs ที่
สอดคล้องโดยตรง

เปา้หมายยอ่ย SDGs ที่สอดคล้องโดยตรง
รหัสเปา้หมายยอ่ย 
SDGs ที่อธิบายเสริม

เปา้หมายยอ่ย SDGs ที่อธิบายเสริม

ความเชื่อมโยงระหว่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

03 030202 ผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยของไทยได้รับการยอมรับด้านคุณภาพ
ความปลอดภัยและคุณค่าทางโภชนาการสูงขึ้น (030202)

#N/A SDG0201 ยติุความหิวโหยและสร้างหลักประกนัให้ทุกคนโดยเฉพาะกลุ่มยากจนและกลุ่ม
ท่ีอยู่ในสถานการณ์เปราะบาง รวมถงึทารก ได้เขา้ถงึอาหารทีป่ลอดภัย มี
โภชนาการ และเพยีงพอตลอดทัง้ปี ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG0204 สร้างหลักประกนัว่าจะมีระบบการผลิตอาหารทีย่ั่งยนืและด าเนินการตามแนว
ปฏิบัติทางการเกษตรทีม่ีภูมิคุ้มกนัเพือ่เพิม่ผลิตภาพและการผลิต ซ่ึงจะชว่ย
รักษาระบบนิเวศ เสริมขดีความสามารถในการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ สภาวะอากาศรุนแรง ภัยแล้ง อทุกภัย และภัยพบิัติอื่น ๆ 
และจะชว่ยพฒันาทีดิ่นและคุณภาพดินอยา่งต่อเนือ่ง ภายในปี พ.ศ. 2573

03 030301 สินค้าเกษตรชวีภาพมีมูลค่าเพิม่ขึ้น (030301) #N/A SDG0203 เพิม่ผลิตภาพทางการเกษตรและรายได้ของผู้ผลิตอาหารรายเล็ก โดยเฉพาะ
ผู้หญิง คนพืน้เมือง ครัวเรือนเกษตรกร เกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ และชาวประมง 
ให้เพิม่ขึ้นเป็น 2 เท่า โดยรวมถงึการเขา้ถงึทีดิ่น ทรัพยากรและปัจจยัการผลิต
 ความรู้ บริการทางการเงิน ตลาด และโอกาสในการสร้างมูลค่าเพิม่และการ
จา้งงานนอกภาคการเกษตรอยา่งมั่นคงและเท่าเทียม ภายในปี พ.ศ. 2573

03 030302 วิสาหกจิการเกษตรจากฐานชวีภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการ
จดัต้ังทุกต าบล เพิม่ขึ้น (030302)

#N/A SDG0204 สร้างหลักประกนัว่าจะมีระบบการผลิตอาหารทีย่ั่งยนืและด าเนินการตามแนว
ปฏิบัติทางการเกษตรทีม่ีภูมิคุ้มกนัเพือ่เพิม่ผลิตภาพและการผลิต ซ่ึงจะชว่ย
รักษาระบบนิเวศ เสริมขดีความสามารถในการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ สภาวะอากาศรุนแรง ภัยแล้ง อทุกภัย และภัยพบิัติอื่น ๆ 
และจะชว่ยพฒันาทีดิ่นและคุณภาพดินอยา่งต่อเนือ่ง ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG0205 คงความหลากหลายทางพนัธุกรรมของเมล็ดพนัธุ์ พชืทีใ่ชเ้พาะปลูก สัตว์ในไร่
นาและท่ีเล้ียงตามบ้านเรือน และชนิดพนัธุ์ตามธรรมชาติ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัพชื
และสัตว์เหล่านัน้ รวมถงึให้มีธนาคารพชืและเมล็ดพนัธุ์ทีม่ีการจดัการทีดี่และ
มีความหลากหลาย ทัง้ในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ 
และสนับสนุนการเขา้ถงึและแบ่งปันผลประโยชน์อนัเกดิจากการใชท้รัพยากร
ทางพนัธุกรรมและองค์ความรู้ท้องถิ่นทีเ่กี่ยวขอ้งอยา่งเป็นธรรมและเท่าเทียม 
ตามท่ีตกลงกนัระหว่างประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2563

SDG020A เพิม่การลงทุน รวมถงึการยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศในด้าน
โครงสร้างพืน้ฐานในชนบท การวิจยัและการส่งเสริมการเกษตร การพฒันา
เทคโนโลย ีและการท าธนาคารเชื้อพนัธุ์พชืและสัตว์ เพือ่เพิม่ขดีความสามารถ
ในการผลิตสินค้าเกษตรในประเทศก าลังพฒันา โดยเฉพาะในประเทศพฒันา
น้อยท่ีสุด
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แผนแม่บทฯ 
ประเดน็

รหัสเปา้หมาย
ยอ่ยแผนแม่บทฯ

เปา้หมายยอ่ยแผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรชาติ
รหัสเปา้หมายยอ่ย

 SDGs ที่
สอดคล้องโดยตรง

เปา้หมายยอ่ย SDGs ที่สอดคล้องโดยตรง
รหัสเปา้หมายยอ่ย 
SDGs ที่อธิบายเสริม

เปา้หมายยอ่ย SDGs ที่อธิบายเสริม

ความเชื่อมโยงระหว่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

03 030302 วิสาหกจิการเกษตรจากฐานชวีภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการ
จดัต้ังทุกต าบล เพิม่ขึ้น (030302)

SDG1506 ส่งเสริมการแบ่งปันผลประโยชน์ทีเ่กดิจากการใชป้ระโยชน์ทรัพยากร
พนัธุกรรมอยา่งเท่าเทียมและเป็นธรรม และส่งเสริมการเขา้ถงึทรัพยากร
เหล่าน้ันอยา่งเหมาะสม ตามความตกลงระหว่างประเทศ

03 030401 สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิม่ขึ้น (030401) #N/A SDG0203 เพิม่ผลิตภาพทางการเกษตรและรายได้ของผู้ผลิตอาหารรายเล็ก โดยเฉพาะ
ผู้หญิง คนพืน้เมือง ครัวเรือนเกษตรกร เกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ และชาวประมง 
ให้เพิม่ขึ้นเป็น 2 เท่า โดยรวมถงึการเขา้ถงึทีดิ่น ทรัพยากรและปัจจยัการผลิต
 ความรู้ บริการทางการเงิน ตลาด และโอกาสในการสร้างมูลค่าเพิม่และการ
จา้งงานนอกภาคการเกษตรอยา่งมั่นคงและเท่าเทียม ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG020A เพิม่การลงทุน รวมถงึการยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศในด้าน
โครงสร้างพืน้ฐานในชนบท การวิจยัและการส่งเสริมการเกษตร การพฒันา
เทคโนโลย ีและการท าธนาคารเชื้อพนัธุ์พชืและสัตว์ เพือ่เพิม่ขดีความสามารถ
ในการผลิตสินค้าเกษตรในประเทศก าลังพฒันา โดยเฉพาะในประเทศพฒันา
น้อยท่ีสุด

SDG0801 ท าให้การเติบโตทางเศรษฐกจิต่อหัวประชากรมีความยั่งยนืตามบริบทของ
ประเทศ โดยเฉพาะในประเทศพฒันาน้อยทีสุ่ดให้มีการขยายตัวของผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศอยา่งน้อยร้อยละ 7 ต่อปี

03 030501 สินค้าท่ีได้จากเทคโนโลยสีมัยใหม่/อจัฉริยะมีมูลค่าเพิม่ขึ้น (030501) #N/A SDG0203 เพิม่ผลิตภาพทางการเกษตรและรายได้ของผู้ผลิตอาหารรายเล็ก โดยเฉพาะ
ผู้หญิง คนพืน้เมือง ครัวเรือนเกษตรกร เกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ และชาวประมง 
ให้เพิม่ขึ้นเป็น 2 เท่า โดยรวมถงึการเขา้ถงึทีดิ่น ทรัพยากรและปัจจยัการผลิต
 ความรู้ บริการทางการเงิน ตลาด และโอกาสในการสร้างมูลค่าเพิม่และการ
จา้งงานนอกภาคการเกษตรอยา่งมั่นคงและเท่าเทียม ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG020A เพิม่การลงทุน รวมถงึการยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศในด้าน
โครงสร้างพืน้ฐานในชนบท การวิจยัและการส่งเสริมการเกษตร การพฒันา
เทคโนโลย ีและการท าธนาคารเชื้อพนัธุ์พชืและสัตว์ เพือ่เพิม่ขดีความสามารถ
ในการผลิตสินค้าเกษตรในประเทศก าลังพฒันา โดยเฉพาะในประเทศพฒันา
น้อยท่ีสุด

SDG0801 ท าให้การเติบโตทางเศรษฐกจิต่อหัวประชากรมีความยั่งยนืตามบริบทของ
ประเทศ โดยเฉพาะในประเทศพฒันาน้อยทีสุ่ดให้มีการขยายตัวของผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศอยา่งน้อยร้อยละ 7 ต่อปี

03 030502 ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงท่ีมีการใชเ้ทคโนโลยสีมัยใหม/่
อจัฉริยะเพิม่ขึ้น (030502)

#N/A SDG0802 บรรลุการมีผลิตภาพทางเศรษฐกจิในระดับทีสู่งขึ้นผ่านการสร้างความ
หลากหลาย การยกระดับเทคโนโลยแีละนวัตกรรม รวมถงึการมุ่งเน้นภาคการ
ผลิตท่ีมีมูลค่าเพิม่สูงและการผลิตทีใ่ชแ้รงงานเขม้ขน้
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เปา้หมายยอ่ย SDGs ที่อธิบายเสริม

ความเชื่อมโยงระหว่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

03 030601 ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการปรับตัวเพิม่ขึ้น 
(030601)

SDG0203 เพิม่ผลิตภาพทางการเกษตรและรายได้ของผู้ผลิตอาหารรายเล็ก 
โดยเฉพาะผู้หญิง คนพืน้เมือง ครัวเรือนเกษตรกร เกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ 
และชาวประมง ให้เพิม่ขึ้นเป็น 2 เท่า โดยรวมถงึการเขา้ถงึท่ีดิน 
ทรัพยากรและปัจจยัการผลิต ความรู้ บริการทางการเงิน ตลาด และ
โอกาสในการสร้างมูลค่าเพิม่และการจา้งงานนอกภาคการเกษตรอยา่ง
มั่นคงและเท่าเทียม ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG020C ใชม้าตรการเพือ่สร้างหลักประกนัว่าตลาดโภคภัณฑ์อาหารและตลาดอนุพนัธ์
สามารถท างานได้อยา่งเหมาะสม และอ านวยความสะดวกในการเขา้ถงึขอ้มูล
ของตลาด รวมถงึขอ้มูลคลังส ารองอาหารได้อยา่งทันการณ์ เพือ่จ ากดัความ
ผันผวนของราคาอาหารทีรุ่นแรง

SDG0802 บรรลุการมีผลิตภาพทางเศรษฐกจิในระดับทีสู่งขึ้นผ่านการสร้างความ
หลากหลาย การยกระดับเทคโนโลยแีละนวัตกรรม รวมถงึการมุ่งเน้นภาคการ
ผลิตท่ีมีมูลค่าเพิม่สูงและการผลิตทีใ่ชแ้รงงานเขม้ขน้

SDG1203 ลดของเสียอาหาร (food waste) ต่อหัวประชากรของโลกลงคร่ึงหนึง่ในระดับ
ค้าปลีกและผู้บริโภค และลดการสูญเสียอาหาร (food loss) ตลอดการผลิต
และห่วงโซ่อปุทาน รวมถงึการสูญเสียหลังการเกบ็เกี่ยว ภายในปี พ.ศ. 2573

03 030602 สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกจิชมุชน และกลุ่มเป้าหมาย) ท่ีขึ้น
ทะเบียนกบักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความเขม้แขง็ในระดับ
มาตรฐานเพิม่ขึ้น (030602)

#N/A SDG0204 สร้างหลักประกนัว่าจะมีระบบการผลิตอาหารทีย่ั่งยนืและด าเนินการตามแนว
ปฏิบัติทางการเกษตรทีม่ีภูมิคุ้มกนัเพือ่เพิม่ผลิตภาพและการผลิต ซ่ึงจะชว่ย
รักษาระบบนิเวศ เสริมขดีความสามารถในการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ สภาวะอากาศรุนแรง ภัยแล้ง อทุกภัย และภัยพบิัติอื่น ๆ 
และจะชว่ยพฒันาทีดิ่นและคุณภาพดินอยา่งต่อเนือ่ง ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG020C ใชม้าตรการเพือ่สร้างหลักประกนัว่าตลาดโภคภัณฑ์อาหารและตลาดอนุพนัธ์
สามารถท างานได้อยา่งเหมาะสม และอ านวยความสะดวกในการเขา้ถงึขอ้มูล
ของตลาด รวมถงึขอ้มูลคลังส ารองอาหารได้อยา่งทันการณ์ เพือ่จ ากดัความ
ผันผวนของราคาอาหารทีรุ่นแรง

04 040101 อตุสาหกรรมชวีภาพมีการขยายตัวเพิม่ขึ้น (040101) #N/A SDG0801 ท าให้การเติบโตทางเศรษฐกจิต่อหัวประชากรมีความยั่งยนืตามบริบทของ
ประเทศ โดยเฉพาะในประเทศพฒันาน้อยทีสุ่ดให้มีการขยายตัวของผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศอยา่งน้อยร้อยละ 7 ต่อปี

SDG0902 ส่งเสริมการพฒันาอตุสาหกรรมทีค่รอบคลุมและยั่งยนื และภายในปี พ.ศ. 
2573 ให้เพิม่ส่วนแบ่งของภาคอตุสาหกรรมในการจา้งงานและผลิตภัณฑ์มวล
รวมของประเทศ โดยให้เป็นไปตามบริบทของประเทศ รวมทัง้ให้เพิม่ส่วนแบ่ง
ขึ้นเป็น 2 เท่า ในประเทศพฒันาน้อยทีสุ่ด

SDG0904 ยกระดับโครงสร้างพืน้ฐานและพฒันาภาคอตุสาหกรรมเพือ่ให้เกดิความยั่งยนื 
โดยเพิม่ประสิทธิภาพการใชท้รัพยากรและการใชเ้ทคโนโลยแีละกระบวนการ
ทางอตุสาหกรรมทีส่ะอาดและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมมากขึ้น โดยด าเนินการ
ตามขดีความสามารถของแต่ละประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2573
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ความเชื่อมโยงระหว่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

04 040201 อตุสาหกรรมและบริการทางการแพทยม์ีการขยายตัวเพิม่ขึ้น 
(040201)

#N/A SDG030B สนับสนุนการวิจยัและการพฒันาวัคซีนและยาส าหรับโรคติดต่อและไม่ติดต่อที่
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศก าลังพฒันา ให้มีการเขา้ถงึยาและวัคซีน
จ าเป็นในราคาทีส่ามารถซ้ือหาได้ ตามปฏิญญาโดฮาในส่วนของความตกลงว่า
ด้วยการค้าทีเ่กี่ยวขอ้งกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา (TRIPS) และการสาธารณสุข 
ซ่ึงเน้นย้ าสิทธิของประเทศก าลังพฒันาทีจ่ะใชบ้ทบัญญัติในความตกลง TRIPS
 อยา่งเต็มทีใ่นเร่ืองการผ่อนปรนเพือ่คุ้มครองสุขภาพของประชาชน 
โดยเฉพาะการเขา้ถงึยาโดยถว้นหน้า

SDG0801 ท าให้การเติบโตทางเศรษฐกจิต่อหัวประชากรมีความยั่งยนืตามบริบทของ
ประเทศ โดยเฉพาะในประเทศพฒันาน้อยทีสุ่ดให้มีการขยายตัวของผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศอยา่งน้อยร้อยละ 7 ต่อปี

SDG0902 ส่งเสริมการพฒันาอตุสาหกรรมทีค่รอบคลุมและยั่งยนื และภายในปี พ.ศ. 
2573 ให้เพิม่ส่วนแบ่งของภาคอตุสาหกรรมในการจา้งงานและผลิตภัณฑ์มวล
รวมของประเทศ โดยให้เป็นไปตามบริบทของประเทศ รวมทัง้ให้เพิม่ส่วนแบ่ง
ขึ้นเป็น 2 เท่า ในประเทศพฒันาน้อยทีสุ่ด

04 040301 อตุสาหกรรมและบริการเทคโนโลยดิีจทัิล ขอ้มูล และปัญญาประดิษฐ์
 มีการขยายตัวเพิม่ขึ้น (040301)

#N/A SDG0801 ท าให้การเติบโตทางเศรษฐกจิต่อหัวประชากรมีความยั่งยนืตามบริบทของ
ประเทศ โดยเฉพาะในประเทศพฒันาน้อยทีสุ่ดให้มีการขยายตัวของผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศอยา่งน้อยร้อยละ 7 ต่อปี

SDG0902 ส่งเสริมการพฒันาอตุสาหกรรมทีค่รอบคลุมและยั่งยนื และภายในปี พ.ศ. 
2573 ให้เพิม่ส่วนแบ่งของภาคอตุสาหกรรมในการจา้งงานและผลิตภัณฑ์มวล
รวมของประเทศ โดยให้เป็นไปตามบริบทของประเทศ รวมทัง้ให้เพิม่ส่วนแบ่ง
ขึ้นเป็น 2 เท่า ในประเทศพฒันาน้อยทีสุ่ด

SDG090B สนับสนุนการพฒันาเทคโนโลย ีการวิจยั และนวัตกรรมภายในประเทศก าลัง
พฒันา รวมถงึการให้มีสภาพแวดล้อมทางนโยบายทีน่ าไปสู่ความหลากหลาย
ของอตุสาหกรรมและการเพิม่มูลค่าของสินค้าโภคภัณฑ์

04 040302 ความสามารถในการพฒันาด้านเศรษฐกจิดิจทัิลของไทยดีขึ้น 
(040302)

SDG100C ลดค่าใชจ้า่ยในการท าธุรกรรมของการส่งเงินกลับประเทศของแรงงานยา้ย
ถิ่น (migrant remittance) ให้ต่ ากว่าร้อยละ 3 และขจดัการช าระเงิน
ระหว่างประเทศ (remittance corridors) ท่ีมีค่าใชจ้า่ยสูงกว่าร้อยละ 5 
ภายในปี พ.ศ. 2573

#N/A

04 040401 ประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางการซ่อมบ ารุงอากาศยานในภูมิภาค
โดยเฉพาะอากาศยานรุ่นใหม่ (040401)

#N/A SDG0902 ส่งเสริมการพฒันาอตุสาหกรรมทีค่รอบคลุมและยั่งยนื และภายในปี พ.ศ. 
2573 ให้เพิม่ส่วนแบ่งของภาคอตุสาหกรรมในการจา้งงานและผลิตภัณฑ์มวล
รวมของประเทศ โดยให้เป็นไปตามบริบทของประเทศ รวมทัง้ให้เพิม่ส่วนแบ่ง
ขึ้นเป็น 2 เท่า ในประเทศพฒันาน้อยทีสุ่ด

04 040402 ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานสูงขึ้น (Tier) 
(040402)

#N/A #N/A
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ความเชื่อมโยงระหว่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

04 040501 อตุสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ มีการขยายตัวเพิม่ขึ้น 
(040501)

#N/A SDG0801 ท าให้การเติบโตทางเศรษฐกจิต่อหัวประชากรมีความยั่งยนืตามบริบทของ
ประเทศ โดยเฉพาะในประเทศพฒันาน้อยทีสุ่ดให้มีการขยายตัวของผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศอยา่งน้อยร้อยละ 7 ต่อปี

04 040502 การส่งออกของอตุสาหกรรมความมั่นคงของประเทศเพิม่ขึ้น 
(040502)

#N/A SDG0801 ท าให้การเติบโตทางเศรษฐกจิต่อหัวประชากรมีความยั่งยนืตามบริบทของ
ประเทศ โดยเฉพาะในประเทศพฒันาน้อยทีสุ่ดให้มีการขยายตัวของผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศอยา่งน้อยร้อยละ 7 ต่อปี

SDG0805 บรรลุการจา้งงานเต็มท่ีและมีผลิตภาพ และการมีงานท่ีมีคุณค่าส าหรับ
หญิงและชายทุกคน รวมถงึเยาวชนและผู้พกิาร และให้มีการจา่ยค่าจา้งท่ี
เท่าเทียมส าหรับงานท่ีมีคุณค่าเท่าเทียมกนั ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG0802 บรรลุการมีผลิตภาพทางเศรษฐกจิในระดับทีสู่งขึ้นผ่านการสร้างความ
หลากหลาย การยกระดับเทคโนโลยแีละนวัตกรรม รวมถงึการมุ่งเน้นภาคการ
ผลิตท่ีมีมูลค่าเพิม่สูงและการผลิตทีใ่ชแ้รงงานเขม้ขน้

SDG0803 ส่งเสริมนโยบายทีมุ่่งเน้นการพฒันาทีส่นับสนุนกจิกรรมทีม่ีผลิตภาพ การสร้าง
งานท่ีมีคุณค่า ความเป็นผู้ประกอบการ ความสร้างสรรค์และนวัตกรรม และ
ให้การสนับสนุนการรวมตัวและการเติบโตของวิสาหกจิรายยอ่ย ขนาดเล็ก 
และขนาดกลาง ผ่านการเขา้ถงึบริการทางการเงิน

04 040602 ประเทศไทยมีความสามารถในการแขง่ขนัด้านดิจทัิล ในด้านความ
พร้อมในอนาคตดีขึ้น (040602)

#N/A #N/A

05 050101 รายได้จากการท่องเท่ียวเชงิสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิม่ขึ้น 
(050101)

SDG0809 ออกแบบและใชน้โยบายเพือ่ส่งเสริมการท่องเท่ียวท่ียั่งยนื ซ่ึงชว่ยสร้าง
งานและส่งเสริมวัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG0801 ท าให้การเติบโตทางเศรษฐกจิต่อหัวประชากรมีความยั่งยนืตามบริบทของ
ประเทศ โดยเฉพาะในประเทศพฒันาน้อยทีสุ่ดให้มีการขยายตัวของผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศอยา่งน้อยร้อยละ 7 ต่อปี

05 050102 เมืองและชมุชนท่ีมีศักยภาพด้านการท่องเท่ียวเชงิสร้างสรรค์และ
วัฒนธรรมเพิม่ขึ้น (050102)

SDG0809 ออกแบบและใชน้โยบายเพือ่ส่งเสริมการท่องเท่ียวท่ียั่งยนื ซ่ึงชว่ยสร้าง
งานและส่งเสริมวัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG1103 ยกระดับการพฒันาเป็นเมืองให้ครอบคลุมและยั่งยนื รวมทัง้เพิม่พนูขดี
ความสามารถในการวางแผนและการบริหารจดัการการต้ังถิ่นฐานของมนุษย์
อยา่งมีส่วนร่วม บูรณาการ และยั่งยนืในทุกประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG1104 เสริมความพยายามทีจ่ะปกป้องและคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทาง
ธรรมชาติ

05 050103 สินค้าท่องเท่ียวเชงิสร้างสรรค์และวัฒนธรรมได้รับการขึ้นทะเบียน
ทรัพยสิ์นทางปัญญาเพิม่ขึ้น (050103)

SDG0809 ออกแบบและใชน้โยบายเพือ่ส่งเสริมการท่องเท่ียวท่ียั่งยนื ซ่ึงชว่ยสร้าง
งานและส่งเสริมวัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ภายในปี พ.ศ. 2573

#N/A

05 050201 รายได้จากการท่องเท่ียวเชงิธุรกจิ เพิม่ขึ้น (050201) #N/A SDG0801 ท าให้การเติบโตทางเศรษฐกจิต่อหัวประชากรมีความยั่งยนืตามบริบทของ
ประเทศ โดยเฉพาะในประเทศพฒันาน้อยทีสุ่ดให้มีการขยายตัวของผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศอยา่งน้อยร้อยละ 7 ต่อปี

05 050202 การเป็นจดุหมายปลายทางในการจดัการประชมุนานาชาติของไทย 
(050202)

#N/A #N/A

05 050301 รายได้จากการท่องเท่ียวเชงิสุขภาพ ความงาม และแพทยแ์ผนไทย 
เพิม่ขึ้น (050301)

#N/A SDG0801 ท าให้การเติบโตทางเศรษฐกจิต่อหัวประชากรมีความยั่งยนืตามบริบทของ
ประเทศ โดยเฉพาะในประเทศพฒันาน้อยทีสุ่ดให้มีการขยายตัวของผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศอยา่งน้อยร้อยละ 7 ต่อปี

05 050302 อนัดับด้านรายได้การท่องเท่ียวเชงิสุขภาพของประเทศไทย (050302) #N/A #N/A

แรงงานไทยมีประสิทธิภาพเพิม่ขึ้น (040601)04060104



Page 17 of 47

แผนแม่บทฯ 
ประเดน็

รหัสเปา้หมาย
ยอ่ยแผนแม่บทฯ

เปา้หมายยอ่ยแผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรชาติ
รหัสเปา้หมายยอ่ย

 SDGs ที่
สอดคล้องโดยตรง

เปา้หมายยอ่ย SDGs ที่สอดคล้องโดยตรง
รหัสเปา้หมายยอ่ย 
SDGs ที่อธิบายเสริม

เปา้หมายยอ่ย SDGs ที่อธิบายเสริม

ความเชื่อมโยงระหว่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

05 050303 สถานประกอบการด้านการท่องเท่ียวเชงิสุขภาพและบริการทาง
การแพทยไ์ด้รับมาตรฐานเพิม่ขึ้น (050303)

#N/A #N/A

05 050401 รายได้การท่องเท่ียวส าราญทางน้ า เพิม่ขึ้น (050401) #N/A SDG0801 ท าให้การเติบโตทางเศรษฐกจิต่อหัวประชากรมีความยั่งยนืตามบริบทของ
ประเทศ โดยเฉพาะในประเทศพฒันาน้อยทีสุ่ดให้มีการขยายตัวของผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศอยา่งน้อยร้อยละ 7 ต่อปี

05 050402 การขยายตัวของท่าเรือท่องเท่ียวในประเทศไทยเพิม่ขึ้น (050402) #N/A #N/A
05 050501 ประเทศไทยเป็นจดุเชื่อมต่อการเดินทางของนักท่องเท่ียวในภูมิภาค

อาเซียน (050501)
#N/A SDG0901 พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานทีม่ีคุณภาพ เชื่อถอืได้ ยั่งยนืและมีความยดืหยุ่นต่อ

การเปล่ียนแปลง ซ่ึงรวมถงึโครงสร้างพืน้ฐานระดับภูมิภาคและทีข่า้มเขตแดน 
เพือ่สนับสนุนการพฒันาทางเศรษฐกจิและความเป็นอยู่ทีดี่ของมนุษย ์โดยมุ่ง
เป้าท่ีการเขา้ถงึได้ในราคาทีส่ามารถจา่ยได้และเท่าเทียมส าหรับทุกคน

05 050601 นักท่องเท่ียวมีความปลอดภัยในชวีิตและทรัพยสิ์นมากขึ้น (050601) #N/A #N/A

05 050602 โครงสร้างพืน้ฐานเพือ่สนับสนุนการท่องเท่ียวมีคุณภาพและ
มาตรฐานดีขึ้น (050602)

#N/A SDG0901 พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานทีม่ีคุณภาพ เชื่อถอืได้ ยั่งยนืและมีความยดืหยุ่นต่อ
การเปล่ียนแปลง ซ่ึงรวมถงึโครงสร้างพืน้ฐานระดับภูมิภาคและทีข่า้มเขตแดน 
เพือ่สนับสนุนการพฒันาทางเศรษฐกจิและความเป็นอยู่ทีดี่ของมนุษย ์โดยมุ่ง
เป้าท่ีการเขา้ถงึได้ในราคาทีส่ามารถจา่ยได้และเท่าเทียมส าหรับทุกคน

05 050603 การท่องเท่ียวอยา่งมีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมดีขึ้น 
(050603)

SDG0809 ออกแบบและใชน้โยบายเพือ่ส่งเสริมการท่องเท่ียวท่ียั่งยนื ซ่ึงชว่ยสร้าง
งานและส่งเสริมวัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG120B พฒันาและด าเนินการใชเ้คร่ืองมือเพือ่ติดตามผลกระทบของการพฒันาทีย่ั่งยนื
ในด้านการท่องเทีย่วทีย่ั่งยนืทีส่ร้างงานและส่งเสริมวัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่น

06 060101 เมืองในพืน้ท่ีเป้าหมายท่ีได้รับการพฒันา เพือ่กระจายความเจริญ
และลดความเหล่ือมล้ าในทุกมิติ (060101)

#N/A SDG1101 สร้างหลักประกนัว่าทุกคนเขา้ถงึทีอ่ยู่อาศัยและการบริการพืน้ฐานทีเ่พยีงพอ 
ปลอดภัย ในราคาทีส่ามารถจา่ยได้ และปรับปรุงชมุชนแออดั ภายในปี พ.ศ. 
2573

SDG1103 ยกระดับการพฒันาเป็นเมืองให้ครอบคลุมและยั่งยนื รวมทัง้เพิม่พนูขดี
ความสามารถในการวางแผนและการบริหารจดัการการต้ังถิ่นฐานของมนุษย์
อยา่งมีส่วนร่วม บูรณาการ และยั่งยนืในทุกประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG110A สนับสนุนการเชื่อมโยงเชงิบวกทางเศรษฐกจิ สังคม และส่ิงแวดล้อมระหว่าง
พืน้ท่ีเมือง ชานเมือง และชนบท โดยการเสริมความเขม้แขง็ในการวางแผน
พฒันาระดับภูมิภาคและระดับชาติ

SDG110B ภายในปี พ.ศ. 2563 เพิม่จ านวนเมืองและถิ่นฐานของมนุษยท์ีส่นองรับและ
ด าเนินการตามนโยบายและแผนทีบู่รณาการเพือ่น าไปสู่ความครอบคลุม 
ประสิทธิภาพในการใชท้รัพยากร การลดผลกระทบและปรับตัวต่อการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีภูมิคุ้มกนัต่อภัยพบิัติ และให้พฒันาและ
ด าเนินการตามการบริหารความเส่ียงจากภัยพบิัติแบบองค์รวมในทุกระดับ 
โดยเป็นไปตามกรอบการด าเนินงานเซนไดเพือ่การลดความเส่ียงจากภัยพบิัติ 
พ.ศ. 2558 - 2573
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แผนแม่บทฯ 
ประเดน็

รหัสเปา้หมาย
ยอ่ยแผนแม่บทฯ

เปา้หมายยอ่ยแผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรชาติ
รหัสเปา้หมายยอ่ย

 SDGs ที่
สอดคล้องโดยตรง

เปา้หมายยอ่ย SDGs ที่สอดคล้องโดยตรง
รหัสเปา้หมายยอ่ย 
SDGs ที่อธิบายเสริม

เปา้หมายยอ่ย SDGs ที่อธิบายเสริม

ความเชื่อมโยงระหว่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

06 060201 เมืองมีระบบจดัการส่ิงแวดล้อมและมลพษิท่ีมีประสิทธิภาพ
ครอบคลุมและได้มาตรฐาน (060201)

SDG0603 ปรับปรุงคุณภาพน้ า โดยการลดมลพษิ ขจดัการท้ิงและลดการปล่อย
สารเคมีอนัตรายและวัตถอุนัตราย ลดสัดส่วนน้ าเสียท่ีไม่ผ่านการบ าบัดลง
คร่ึงหน่ึง และเพิม่การน ากลับมาใชใ้หม่และการใชซ้้ าท่ีปลอดภัยท่ัวโลกให้
มากขึ้น ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG1103 ยกระดับการพฒันาเป็นเมืองให้ครอบคลุมและยั่งยนื รวมทัง้เพิม่พนูขดี
ความสามารถในการวางแผนและการบริหารจดัการการต้ังถิ่นฐานของมนุษย์
อยา่งมีส่วนร่วม บูรณาการ และยั่งยนืในทุกประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG1106 ลดผลกระทบเชงิลบของเมืองต่อส่ิงแวดล้อมต่อหัวประชากร รวมถงึการ
ให้ความส าคัญกบัคุณภาพอากาศ และการจดัการขยะชมุชนและของเสีย
อื่นๆ ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG1105 ลดจ านวนผู้เสียชวีิตและผู้ทีไ่ด้รับผลกระทบ ตลอดจนลดความสูญเสียโดยตรง
ทางเศรษฐกจิเทียบเคียงกบั GDP โลก อนัเกดิจากภัยพบิัติ ซ่ึงรวมถงึภัยพบิัติที่
เกี่ยวกบัน้ า โดยมุ่งคุ้มครองกลุ่มคนยากจนและผู้ทีอ่ยู่ในสถานการณ์เปราะบาง
 ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG1202 บรรลุการจดัการท่ียั่งยนืและการใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งมี
ประสิทธิภาพ ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG1107 จดัให้มีการเขา้ถงึพืน้ทีส่าธารณะและพืน้ทีสี่เขยีวทีป่ลอดภัย ครอบคลุม และ
เขา้ถงึได้โดยถว้นหน้า โดยเฉพาะส าหรับผู้หญิงและเด็ก ผู้สูงอาย ุและผู้พกิาร 
ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG110B ภายในปี พ.ศ. 2563 เพิม่จ านวนเมืองและถิ่นฐานของมนุษยท์ีส่นองรับและ
ด าเนินการตามนโยบายและแผนทีบู่รณาการเพือ่น าไปสู่ความครอบคลุม 
ประสิทธิภาพในการใชท้รัพยากร การลดผลกระทบและปรับตัวต่อการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีภูมิคุ้มกนัต่อภัยพบิัติ และให้พฒันาและ
ด าเนินการตามการบริหารความเส่ียงจากภัยพบิัติแบบองค์รวมในทุกระดับ 
โดยเป็นไปตามกรอบการด าเนินงานเซนไดเพือ่การลดความเส่ียงจากภัยพบิัติ 
พ.ศ. 2558 - 2573

SDG1301 เสริมสร้างภูมิคุ้มกนัและขดีความสามารถในการปรับตัวต่ออนัตรายและภัย
พบิัติทางธรรมชาติทีเ่กี่ยวขอ้งกบัภูมิอากาศในทุกประเทศ

06 060202 ความยั่งยนืทางภูมินิเวศ ภูมิสังคม และภูมิวัฒนธรรม (060202) #N/A SDG1103 ยกระดับการพฒันาเป็นเมืองให้ครอบคลุมและยั่งยนื รวมทัง้เพิม่พนูขดี
ความสามารถในการวางแผนและการบริหารจดัการการต้ังถิ่นฐานของมนุษย์
อยา่งมีส่วนร่วม บูรณาการ และยั่งยนืในทุกประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG1104 เสริมความพยายามทีจ่ะปกป้องและคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทาง
ธรรมชาติ

SDG110B ภายในปี พ.ศ. 2563 เพิม่จ านวนเมืองและถิ่นฐานของมนุษยท์ีส่นองรับและ
ด าเนินการตามนโยบายและแผนทีบู่รณาการเพือ่น าไปสู่ความครอบคลุม 
ประสิทธิภาพในการใชท้รัพยากร การลดผลกระทบและปรับตัวต่อการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีภูมิคุ้มกนัต่อภัยพบิัติ และให้พฒันาและ
ด าเนินการตามการบริหารความเส่ียงจากภัยพบิัติแบบองค์รวมในทุกระดับ 
โดยเป็นไปตามกรอบการด าเนินงานเซนไดเพือ่การลดความเส่ียงจากภัยพบิัติ 
พ.ศ. 2558 - 2573
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แผนแม่บทฯ 
ประเดน็

รหัสเปา้หมาย
ยอ่ยแผนแม่บทฯ

เปา้หมายยอ่ยแผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรชาติ
รหัสเปา้หมายยอ่ย

 SDGs ที่
สอดคล้องโดยตรง

เปา้หมายยอ่ย SDGs ที่สอดคล้องโดยตรง
รหัสเปา้หมายยอ่ย 
SDGs ที่อธิบายเสริม

เปา้หมายยอ่ย SDGs ที่อธิบายเสริม

ความเชื่อมโยงระหว่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

07 070101 ต้นทุนโลจสิติกส์ของประเทศไทยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ลดลง (070101)

#N/A SDG0901 พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานทีม่ีคุณภาพ เชื่อถอืได้ ยั่งยนืและมีความยดืหยุ่นต่อ
การเปล่ียนแปลง ซ่ึงรวมถงึโครงสร้างพืน้ฐานระดับภูมิภาคและทีข่า้มเขตแดน 
เพือ่สนับสนุนการพฒันาทางเศรษฐกจิและความเป็นอยู่ทีดี่ของมนุษย ์โดยมุ่ง
เป้าท่ีการเขา้ถงึได้ในราคาทีส่ามารถจา่ยได้และเท่าเทียมส าหรับทุกคน

07 070102 ประสิทธิภาพด้านโลจสิติกส์ระหว่างประเทศของประเทศไทยดีขึ้น 
(070102)

#N/A SDG0901 พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานทีม่ีคุณภาพ เชื่อถอืได้ ยั่งยนืและมีความยดืหยุ่นต่อ
การเปล่ียนแปลง ซ่ึงรวมถงึโครงสร้างพืน้ฐานระดับภูมิภาคและทีข่า้มเขตแดน 
เพือ่สนับสนุนการพฒันาทางเศรษฐกจิและความเป็นอยู่ทีดี่ของมนุษย ์โดยมุ่ง
เป้าท่ีการเขา้ถงึได้ในราคาทีส่ามารถจา่ยได้และเท่าเทียมส าหรับทุกคน

07 070103 การขนส่งสินค้าทางรางเพิม่ขึ้น (070103) #N/A SDG0901 พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานทีม่ีคุณภาพ เชื่อถอืได้ ยั่งยนืและมีความยดืหยุ่นต่อ
การเปล่ียนแปลง ซ่ึงรวมถงึโครงสร้างพืน้ฐานระดับภูมิภาคและทีข่า้มเขตแดน 
เพือ่สนับสนุนการพฒันาทางเศรษฐกจิและความเป็นอยู่ทีดี่ของมนุษย ์โดยมุ่ง
เป้าท่ีการเขา้ถงึได้ในราคาทีส่ามารถจา่ยได้และเท่าเทียมส าหรับทุกคน

07 070104 การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองเพิม่ขึ้น (070104) #N/A SDG0901 พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานทีม่ีคุณภาพ เชื่อถอืได้ ยั่งยนืและมีความยดืหยุ่นต่อ
การเปล่ียนแปลง ซ่ึงรวมถงึโครงสร้างพืน้ฐานระดับภูมิภาคและทีข่า้มเขตแดน 
เพือ่สนับสนุนการพฒันาทางเศรษฐกจิและความเป็นอยู่ทีดี่ของมนุษย ์โดยมุ่ง
เป้าท่ีการเขา้ถงึได้ในราคาทีส่ามารถจา่ยได้และเท่าเทียมส าหรับทุกคน

SDG1102 จดัให้ทุกคนเขา้ถงึระบบคมนาคมขนส่งทีย่ั่งยนื เขา้ถงึได้ ปลอดภัย ในราคาที่
จา่ยได้ ปรับปรุงความปลอดภัยทางถนน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งด้วยการขยาย
ระบบขนส่งสาธารณะ และค านึงถงึความต้องการของกลุ่มคนทีอ่ยู่ใน
สถานการณ์ทีเ่ปราะบาง ผู้หญิง เด็ก ผู้พกิาร และผู้สูงอาย ุภายในปี พ.ศ. 2573

07 070105 ผู้เสียชวีิตจากอบุัติเหตุทางถนนลดลง (070105) SDG0306 ลดจ านวนการตายและบาดเจบ็จากอบุัติเหตุจากการจราจรทางถนนท่ัว
โลกลงคร่ึงหน่ึง ภายในปี พ.ศ. 2563

SDG0901 พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานทีม่ีคุณภาพ เชื่อถอืได้ ยั่งยนืและมีความยดืหยุ่นต่อ
การเปล่ียนแปลง ซ่ึงรวมถงึโครงสร้างพืน้ฐานระดับภูมิภาคและทีข่า้มเขตแดน 
เพือ่สนับสนุนการพฒันาทางเศรษฐกจิและความเป็นอยู่ทีดี่ของมนุษย ์โดยมุ่ง
เป้าท่ีการเขา้ถงึได้ในราคาทีส่ามารถจา่ยได้และเท่าเทียมส าหรับทุกคน

SDG1102 จดัให้ทุกคนเขา้ถงึระบบคมนาคมขนส่งทีย่ั่งยนื เขา้ถงึได้ ปลอดภัย ในราคาที่
จา่ยได้ ปรับปรุงความปลอดภัยทางถนน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งด้วยการขยาย
ระบบขนส่งสาธารณะ และค านึงถงึความต้องการของกลุ่มคนทีอ่ยู่ใน
สถานการณ์ทีเ่ปราะบาง ผู้หญิง เด็ก ผู้พกิาร และผู้สูงอาย ุภายในปี พ.ศ. 2573

07 070201 การใชก้า๊ซธรรมชาติในการผลิตไฟฟา้ลดลง (070201) SDG0702 เพิม่สัดส่วนของพลังงานหมุนเวียนในสัดส่วนพลังงานของโลก (global 
energy mix) ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG070A ยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศเพือ่อ านวยความสะดวกในการเขา้ถงึ
การวิจยัและเทคโนโลยพีลังงานสะอาด โดยรวมถงึพลังงานหมุนเวียน 
ประสิทธิภาพการใชพ้ลังงาน และเทคโนโลยเีชื้อเพลิงฟอสซิลชั้นสูงและสะอาด
ขึ้น และสนับสนุนการลงทุนในโครงสร้างพืน้ฐานด้านพลังงานและเทคโนโลยี
พลังงานสะอาด ภายในปี พ.ศ. 2573
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เปา้หมายยอ่ย SDGs ที่อธิบายเสริม

ความเชื่อมโยงระหว่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

07 070201 การใชก้า๊ซธรรมชาติในการผลิตไฟฟา้ลดลง (070201) SDG070B ขยายโครงสร้างพืน้ฐานและพฒันาเทคโนโลยสี าหรับการให้บริการพลังงาน
สมัยใหม่ทีย่ั่งยนืโดยถว้นหน้าในประเทศก าลังพฒันา โดยเฉพาะในประเทศ
พฒันาน้อยทีสุ่ด รัฐก าลังพฒันาทีเ่ป็นเกาะขนาดเล็ก และประเทศก าลังพฒันา
ท่ีไม่มีทางออกสู่ทะเล โดยให้สอดคล้องกบัแผนงานสนับสนุนของประเทศ
เหล่าน้ัน ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG0904 ยกระดับโครงสร้างพืน้ฐานและพฒันาภาคอตุสาหกรรมเพือ่ให้เกดิความยั่งยนื 
โดยเพิม่ประสิทธิภาพการใชท้รัพยากรและการใชเ้ทคโนโลยแีละกระบวนการ
ทางอตุสาหกรรมทีส่ะอาดและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมมากขึ้น โดยด าเนินการ
ตามขดีความสามารถของแต่ละประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG1202 บรรลุการจดัการทีย่ั่งยนืและการใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งมีประสิทธิภาพ 
ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG120C ท าให้การอดุหนุนเชื้อเพลิงฟอสซิลทีไ่ร้ประสิทธิภาพและน าไปสู่การบริโภคที่
ส้ินเปลืองมีความสมเหตุสมผล โดยก าจดัการบิดเบือนทางการตลาด ตามกบั
บริบทของประเทศ รวมถงึการปรับโครงสร้างภาษีและเลิกการอดุหนุนทีเ่ป็น
ภัยเหล่าน้ัน เพือ่สะท้อนให้เห็นผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม โดยค านึงถงึความ
จ าเป็นและเง่ือนไขเฉพาะของประเทศก าลังพฒันา และลดผลกระทบทางลบที่
อาจเกดิขึ้นต่อการพฒันาในด้านการคุ้มครองคนจนและชมุชนทีไ่ด้รับ
ผลกระทบให้มากทีสุ่ด

07 070202 การใชพ้ลังงานทดแทนท่ีผลิตภายในประเทศเพิม่มากขึ้น (070202) SDG0702 เพิม่สัดส่วนของพลังงานหมุนเวียนในสัดส่วนพลังงานของโลก (global 
energy mix) ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG070A ยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศเพือ่อ านวยความสะดวกในการเขา้ถงึ
การวิจยัและเทคโนโลยพีลังงานสะอาด โดยรวมถงึพลังงานหมุนเวียน 
ประสิทธิภาพการใชพ้ลังงาน และเทคโนโลยเีชื้อเพลิงฟอสซิลชั้นสูงและสะอาด
ขึ้น และสนับสนุนการลงทุนในโครงสร้างพืน้ฐานด้านพลังงานและเทคโนโลยี
พลังงานสะอาด ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG070B ขยายโครงสร้างพืน้ฐานและพฒันาเทคโนโลยสี าหรับการให้บริการพลังงาน
สมัยใหม่ทีย่ั่งยนืโดยถว้นหน้าในประเทศก าลังพฒันา โดยเฉพาะในประเทศ
พฒันาน้อยทีสุ่ด รัฐก าลังพฒันาทีเ่ป็นเกาะขนาดเล็ก และประเทศก าลังพฒันา
ท่ีไม่มีทางออกสู่ทะเล โดยให้สอดคล้องกบัแผนงานสนับสนุนของประเทศ
เหล่าน้ัน ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG0904 ยกระดับโครงสร้างพืน้ฐานและพฒันาภาคอตุสาหกรรมเพือ่ให้เกดิความยั่งยนื 
โดยเพิม่ประสิทธิภาพการใชท้รัพยากรและการใชเ้ทคโนโลยแีละกระบวนการ
ทางอตุสาหกรรมทีส่ะอาดและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมมากขึ้น โดยด าเนินการ
ตามขดีความสามารถของแต่ละประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG1202 บรรลุการจดัการทีย่ั่งยนืและการใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งมีประสิทธิภาพ 
ภายในปี พ.ศ. 2573
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เปา้หมายยอ่ย SDGs ที่อธิบายเสริม

ความเชื่อมโยงระหว่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

07 070202 การใชพ้ลังงานทดแทนท่ีผลิตภายในประเทศเพิม่มากขึ้น (070202) SDG120C ท าให้การอดุหนุนเชื้อเพลิงฟอสซิลทีไ่ร้ประสิทธิภาพและน าไปสู่การบริโภคที่
ส้ินเปลืองมีความสมเหตุสมผล โดยก าจดัการบิดเบือนทางการตลาด ตามกบั
บริบทของประเทศ รวมถงึการปรับโครงสร้างภาษีและเลิกการอดุหนุนทีเ่ป็น
ภัยเหล่าน้ัน เพือ่สะท้อนให้เห็นผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม โดยค านึงถงึความ
จ าเป็นและเง่ือนไขเฉพาะของประเทศก าลังพฒันา และลดผลกระทบทางลบที่
อาจเกดิขึ้นต่อการพฒันาในด้านการคุ้มครองคนจนและชมุชนทีไ่ด้รับ
ผลกระทบให้มากทีสุ่ด

07 070203 ประสิทธิภาพการใชพ้ลังงานของประเทศเพิม่ขึ้น (070203) SDG0703 เพิม่อตัราการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพ้ลังงานของโลกให้เพิม่ขึ้นเป็น 
2 เท่า ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG0901 พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานทีม่ีคุณภาพ เชื่อถอืได้ ยั่งยนืและมีความยดืหยุ่นต่อ
การเปล่ียนแปลง ซ่ึงรวมถงึโครงสร้างพืน้ฐานระดับภูมิภาคและทีข่า้มเขตแดน 
เพือ่สนับสนุนการพฒันาทางเศรษฐกจิและความเป็นอยู่ทีดี่ของมนุษย ์โดยมุ่ง
เป้าท่ีการเขา้ถงึได้ในราคาทีส่ามารถจา่ยได้และเท่าเทียมส าหรับทุกคน

SDG1202 บรรลุการจดัการทีย่ั่งยนืและการใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งมีประสิทธิภาพ 
ภายในปี พ.ศ. 2573

07 070204 การปรับปรุงและพฒันาระบบไฟฟา้ของประเทศให้มีประสิทธิภาพ
ด้วยเทคโนโลยรีะบบโครงขา่ยสมาร์ทกริด (070204)

SDG0701 สร้างหลักประกนัว่ามีการเขา้ถงึบริการพลังงานสมัยใหม่ท่ีเชื่อถอืได้ ใน
ราคาท่ีสามารถซ้ือหาได้ ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG070A ยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศเพือ่อ านวยความสะดวกในการเขา้ถงึ
การวิจยัและเทคโนโลยพีลังงานสะอาด โดยรวมถงึพลังงานหมุนเวียน 
ประสิทธิภาพการใชพ้ลังงาน และเทคโนโลยเีชื้อเพลิงฟอสซิลชั้นสูงและสะอาด
ขึ้น และสนับสนุนการลงทุนในโครงสร้างพืน้ฐานด้านพลังงานและเทคโนโลยี
พลังงานสะอาด ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG070B ขยายโครงสร้างพืน้ฐานและพฒันาเทคโนโลยสี าหรับการให้บริการพลังงาน
สมัยใหม่ท่ียั่งยนืโดยถว้นหน้าในประเทศก าลังพฒันา โดยเฉพาะใน
ประเทศพฒันาน้อยท่ีสุด รัฐก าลังพฒันาท่ีเป็นเกาะขนาดเล็ก และประเทศ
ก าลังพฒันาท่ีไม่มีทางออกสู่ทะเล โดยให้สอดคล้องกบัแผนงานสนับสนุน
ของประเทศเหล่าน้ัน ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG0901 พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานทีม่ีคุณภาพ เชื่อถอืได้ ยั่งยนืและมีความยดืหยุ่นต่อ
การเปล่ียนแปลง ซ่ึงรวมถงึโครงสร้างพืน้ฐานระดับภูมิภาคและทีข่า้มเขตแดน 
เพือ่สนับสนุนการพฒันาทางเศรษฐกจิและความเป็นอยู่ทีดี่ของมนุษย ์โดยมุ่ง
เป้าท่ีการเขา้ถงึได้ในราคาทีส่ามารถจา่ยได้และเท่าเทียมส าหรับทุกคน

07 070301 ประชาชนมีความสามารถในการเขา้ถงึอนิเทอร์เน็ตมากขึ้น (070301) SDG090C เพิม่การเขา้ถงึเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร และมุ่งจดัให้มีการ
เขา้ถงึอนิเทอร์เน็ตโดยถว้นหน้าและในราคาท่ีสามารถจา่ยได้ในประเทศ
พฒันาน้อยท่ีสุด ภายในปี พ.ศ. 2563

SDG0901 พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานทีม่ีคุณภาพ เชื่อถอืได้ ยั่งยนืและมีความยดืหยุ่นต่อ
การเปล่ียนแปลง ซ่ึงรวมถงึโครงสร้างพืน้ฐานระดับภูมิภาคและทีข่า้มเขตแดน 
เพือ่สนับสนุนการพฒันาทางเศรษฐกจิและความเป็นอยู่ทีดี่ของมนุษย ์โดยมุ่ง
เป้าท่ีการเขา้ถงึได้ในราคาทีส่ามารถจา่ยได้และเท่าเทียมส าหรับทุกคน

SDG1708 ให้ธนาคารเทคโนโลยแีละกลไกการเสริมสร้างขดีความสามารถด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวัตกรรมส าหรับประเทศพฒันาน้อยท่ีสุด 
ท างานได้อยา่งเต็มท่ีภายในปี พ.ศ. 2560 และเพิม่พนูการใชเ้ทคโนโลยี
สนับสนุนท่ีส าคัญ โดยเฉพาะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

SDG100C ลดค่าใชจ้า่ยในการท าธุรกรรมของการส่งเงินกลับประเทศของแรงงานยา้ยถิ่น 
(migrant remittance) ให้ต่ ากว่าร้อยละ 3 และขจดัการช าระเงินระหว่าง
ประเทศ (remittance corridors) ทีม่ีค่าใชจ้า่ยสูงกว่าร้อยละ 5 ภายในปี 
พ.ศ. 2573

SDG1101 สร้างหลักประกนัว่าทุกคนเขา้ถงึทีอ่ยู่อาศัยและการบริการพืน้ฐานทีเ่พยีงพอ 
ปลอดภัย ในราคาทีส่ามารถจา่ยได้ และปรับปรุงชมุชนแออดั ภายในปี พ.ศ. 
2573
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เปา้หมายยอ่ย SDGs ที่อธิบายเสริม

ความเชื่อมโยงระหว่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

07 070301 ประชาชนมีความสามารถในการเขา้ถงึอนิเทอร์เน็ตมากขึ้น (070301) SDG1706 เพิม่พนูความร่วมมือระหว่างประเทศและระดับภูมิภาคแบบเหนือ-ใต้ ใต้-ใต้ 
และไตรภาคี รวมถงึการเขา้ถงึวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวัตกรรม และ
ยกระดับการแบ่งปันความรู้ตามขอ้ตกลงร่วมกนั โดยรวมถงึผ่านการปรับปรุง
กลไกประสานงานทีม่ีอยู่เดิม โดยเฉพาะในระดับของสหประชาชาติ และผ่าน
กลไกการอ านวยความสะดวกด้านเทคโนโลย ี(Technology Facilitation 
Mechanism) ของโลก

08 080101 การขยายตัวของวิสาหกจิเร่ิมต้นในประเทศไทยเพิม่ขึ้น (080101) SDG0803 ส่งเสริมนโยบายท่ีมุ่งเน้นการพฒันาท่ีสนับสนุนกจิกรรมท่ีมีผลิตภาพ การ
สร้างงานท่ีมีคุณค่า ความเป็นผู้ประกอบการ ความสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม และให้การสนับสนุนการรวมตัวและการเติบโตของวิสาหกจิ
รายยอ่ย ขนาดเล็ก และขนาดกลาง ผ่านการเขา้ถงึบริการทางการเงิน

#N/A

08 080102 ความสามารถในการแขง่ขนัด้านการใชเ้คร่ืองมือและเทคโนโลยี
ดิจทัิลดีขึ้น (080102)

SDG0803 ส่งเสริมนโยบายท่ีมุ่งเน้นการพฒันาท่ีสนับสนุนกจิกรรมท่ีมีผลิตภาพ การ
สร้างงานท่ีมีคุณค่า ความเป็นผู้ประกอบการ ความสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม และให้การสนับสนุนการรวมตัวและการเติบโตของวิสาหกจิ
รายยอ่ย ขนาดเล็ก และขนาดกลาง ผ่านการเขา้ถงึบริการทางการเงิน

#N/A

08 080201 สินเชื่อธุรกจิรายใหม่ท่ีไม่ใชร่ายใหญ่เฉล่ียต่อปีเพิม่ขึ้น (080201) SDG0803 ส่งเสริมนโยบายท่ีมุ่งเน้นการพฒันาท่ีสนับสนุนกจิกรรมท่ีมีผลิตภาพ การ
สร้างงานท่ีมีคุณค่า ความเป็นผู้ประกอบการ ความสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม และให้การสนับสนุนการรวมตัวและการเติบโตของวิสาหกจิ
รายยอ่ย ขนาดเล็ก และขนาดกลาง ผ่านการเขา้ถงึบริการทางการเงิน

SDG0810 เสริมความแขง็แกร่งของสถาบันทางการเงินภายในประเทศเพือ่ส่งเสริมและ
ขยายการเขา้ถงึการธนาคาร การประกนั และบริการทางการเงินแกทุ่กคน

SDG0903 เพิม่การเขา้ถงึบริการทางการเงิน โดยรวมถงึเครดิตในราคาทีส่ามารถจา่ยได้ 
ของอตุสาหกรรมและวิสาหกจิขนาดเล็ก โดยเฉพาะในประเทศก าลังพฒันา 
รวมท้ังเชื่อมโยงเขา้สู่ห่วงโซ่มูลค่าและตลาด

SDG1004 น าใชน้โยบาย โดยเฉพาะนโยบายด้านการคลัง ค่าจา้ง และการคุ้มครองทาง
สังคม และมุ่งบรรลุความเสมอภาคยิ่งขึ้น

08 080202 มูลค่าการระดมทุนผ่านตลาด ทุนของกจิการท่ีเร่ิมต้ังต้นและวิสาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดยอ่มเพิม่ขึ้น (080202)

SDG0803 ส่งเสริมนโยบายท่ีมุ่งเน้นการพฒันาท่ีสนับสนุนกจิกรรมท่ีมีผลิตภาพ การ
สร้างงานท่ีมีคุณค่า ความเป็นผู้ประกอบการ ความสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม และให้การสนับสนุนการรวมตัวและการเติบโตของวิสาหกจิ
รายยอ่ย ขนาดเล็ก และขนาดกลาง ผ่านการเขา้ถงึบริการทางการเงิน

SDG0903 เพิม่การเขา้ถงึบริการทางการเงิน โดยรวมถงึเครดิตในราคาทีส่ามารถจา่ยได้ 
ของอตุสาหกรรมและวิสาหกจิขนาดเล็ก โดยเฉพาะในประเทศก าลังพฒันา 
รวมท้ังเชื่อมโยงเขา้สู่ห่วงโซ่มูลค่าและตลาด

08 080301 มูลค่าพาณิชยอ์เิล็กทรอนิกส์ของประเทศเพิม่ขึ้น (080301) #N/A SDG0810 เสริมความแขง็แกร่งของสถาบันทางการเงินภายในประเทศเพือ่ส่งเสริมและ
ขยายการเขา้ถงึการธนาคาร การประกนั และบริการทางการเงินแกทุ่กคน

SDG0903 เพิม่การเขา้ถงึบริการทางการเงิน โดยรวมถงึเครดิตในราคาทีส่ามารถจา่ยได้ 
ของอตุสาหกรรมและวิสาหกจิขนาดเล็ก โดยเฉพาะในประเทศก าลังพฒันา 
รวมท้ังเชื่อมโยงเขา้สู่ห่วงโซ่มูลค่าและตลาด

08 080302 ความสามารถในการแขง่ขนัด้านการค้าระหว่างประเทศของประเทศ
ไทยดีขึ้น (080302)

#N/A SDG020B แกไ้ขและป้องกนัการกดีกนัและการบิดเบือนทางการค้าในตลาดเกษตรโลก 
รวมถงึทางการขจดัการอดุหนุนสินค้าเกษตรเพือ่การส่งออกทุกรูปแบบและ
มาตรการเพือ่การส่งออกทีใ่ห้ผลในลักษณะเดียวกนั โดยให้เป็นไปตามอาณัติ
ของรอบการพฒันาโดฮา
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เปา้หมายยอ่ย SDGs ที่อธิบายเสริม

ความเชื่อมโยงระหว่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

08 080302 ความสามารถในการแขง่ขนัด้านการค้าระหว่างประเทศของประเทศ
ไทยดีขึ้น (080302)

SDG0810 พฒันาและด าเนินงานตามยทุธศาสตร์โลกส าหรับการจา้งงานเยาวชนและ
ด าเนินการให้เป็นผลตามขอ้ตกลงเร่ืองงานของโลก (Global Jobs Pact) ของ
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ภายในปี พ.ศ. 2563

SDG080A เพิม่การสนับสนุนในกลไกความชว่ยเหลือเพือ่การค้า (Aid for Trade) แก่
ประเทศก าลังพฒันา โดยเฉพาะประเทศพฒันาน้อยทีสุ่ด ซ่ึงรวมถงึผ่านกรอบ
การท างานแบบบูรณาการส าหรับความชว่ยเหลือทางวิชาการทีเ่กี่ยวขอ้งกบั
การค้าแกป่ระเทศพฒันาน้อยทีสุ่ด (Enhanced Integrated Framework for
 Trade-related Technical Assistance to Least Developed Countries)

08 080303 การขยายตัวการส่งออกของวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม
เพิม่ขึ้น (080303)

#N/A SDG0810 เสริมความแขง็แกร่งของสถาบันทางการเงินภายในประเทศเพือ่ส่งเสริมและ
ขยายการเขา้ถงึการธนาคาร การประกนั และบริการทางการเงินแกทุ่กคน

SDG080A เพิม่การสนับสนุนในกลไกความชว่ยเหลือเพือ่การค้า (Aid for Trade) แก่
ประเทศก าลังพฒันา โดยเฉพาะประเทศพฒันาน้อยทีสุ่ด ซ่ึงรวมถงึผ่านกรอบ
การท างานแบบบูรณาการส าหรับความชว่ยเหลือทางวิชาการทีเ่กี่ยวขอ้งกบั
การค้าแกป่ระเทศพฒันาน้อยทีสุ่ด (Enhanced Integrated Framework for
 Trade-related Technical Assistance to Least Developed Countries)

SDG0903 เพิม่การเขา้ถงึบริการทางการเงิน โดยรวมถงึเครดิตในราคาทีส่ามารถจา่ยได้ 
ของอตุสาหกรรมและวิสาหกจิขนาดเล็ก โดยเฉพาะในประเทศก าลังพฒันา 
รวมท้ังเชื่อมโยงเขา้สู่ห่วงโซ่มูลค่าและตลาด

08 080401 อนัดับนโยบายของภาครัฐท่ีมีต่อวิสาหกจิและผู้ประกอบการด้านการ
สนับสนุนและความสอดคล้องของนโยบายดีขึ้น (080401)

SDG0803 ส่งเสริมนโยบายท่ีมุ่งเน้นการพฒันาท่ีสนับสนุนกจิกรรมท่ีมีผลิตภาพ การ
สร้างงานท่ีมีคุณค่า ความเป็นผู้ประกอบการ ความสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม และให้การสนับสนุนการรวมตัวและการเติบโตของวิสาหกจิ
รายยอ่ย ขนาดเล็ก และขนาดกลาง ผ่านการเขา้ถงึบริการทางการเงิน

SDG0810 เสริมความแขง็แกร่งของสถาบันทางการเงินภายในประเทศเพือ่ส่งเสริมและ
ขยายการเขา้ถงึการธนาคาร การประกนั และบริการทางการเงินแกทุ่กคน

SDG090B สนับสนุนการพฒันาเทคโนโลย ีการวิจยั และนวัตกรรมภายในประเทศก าลัง
พฒันา รวมถงึการให้มีสภาพแวดล้อมทางนโยบายทีน่ าไปสู่ความหลากหลาย
ของอตุสาหกรรมและการเพิม่มูลค่าของสินค้าโภคภัณฑ์

09 090101 การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพืน้ท่ีเขตพฒันาพเิศษภาค
ตะวันออกเพิม่ขึ้น (090101)

#N/A SDG0801 ท าให้การเติบโตทางเศรษฐกจิต่อหัวประชากรมีความยั่งยนืตามบริบทของ
ประเทศ โดยเฉพาะในประเทศพฒันาน้อยทีสุ่ดให้มีการขยายตัวของผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศอยา่งน้อยร้อยละ 7 ต่อปี

09 090102 การลงทุนในเขตพฒันาพเิศษภาคตะวันออก  (090102) #N/A SDG0801 ท าให้การเติบโตทางเศรษฐกจิต่อหัวประชากรมีความยั่งยนืตามบริบทของ
ประเทศ โดยเฉพาะในประเทศพฒันาน้อยทีสุ่ดให้มีการขยายตัวของผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศอยา่งน้อยร้อยละ 7 ต่อปี

SDG1206 สนับสนุนให้บริษัท โดยเฉพาะบริษัทขา้มชาติและบริษัทขนาดใหญ่ รับแนว
ปฏิบัติท่ียั่งยนืไปใช ้และผนวกขอ้มูลด้านความยั่งยนืไว้ในรอบการรายงานของ
บริษัท
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เปา้หมายยอ่ย SDGs ที่สอดคล้องโดยตรง
รหัสเปา้หมายยอ่ย 
SDGs ที่อธิบายเสริม

เปา้หมายยอ่ย SDGs ที่อธิบายเสริม

ความเชื่อมโยงระหว่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

09 090201 การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพืน้ท่ีระเบียงเศรษฐกจิภาคใต้
 (090201)

#N/A SDG0801 ท าให้การเติบโตทางเศรษฐกจิต่อหัวประชากรมีความยั่งยนืตามบริบทของ
ประเทศ โดยเฉพาะในประเทศพฒันาน้อยทีสุ่ดให้มีการขยายตัวของผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศอยา่งน้อยร้อยละ 7 ต่อปี

09 090202 การลงทุนในพืน้ท่ีระเบียงเศรษฐกจิภาคใต้เพิม่ขึ้น (090202) #N/A SDG0801 ท าให้การเติบโตทางเศรษฐกจิต่อหัวประชากรมีความยั่งยนืตามบริบทของ
ประเทศ โดยเฉพาะในประเทศพฒันาน้อยทีสุ่ดให้มีการขยายตัวของผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศอยา่งน้อยร้อยละ 7 ต่อปี

09 090203 เมืองในพืน้ท่ีระเบียงเศรษฐกจิภาคใต้ท่ีได้รับการพฒันาให้เป็นเมือง
น่าอยู่มากขึ้น (090203)

#N/A SDG1103 ยกระดับการพฒันาเป็นเมืองให้ครอบคลุมและยั่งยนื รวมทัง้เพิม่พนูขดี
ความสามารถในการวางแผนและการบริหารจดัการการต้ังถิ่นฐานของมนุษย์
อยา่งมีส่วนร่วม บูรณาการ และยั่งยนืในทุกประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG110A สนับสนุนการเชื่อมโยงเชงิบวกทางเศรษฐกจิ สังคม และส่ิงแวดล้อมระหว่าง
พืน้ท่ีเมือง ชานเมือง และชนบท โดยการเสริมความเขม้แขง็ในการวางแผน
พฒันาระดับภูมิภาคและระดับชาติ

SDG110B ภายในปี พ.ศ. 2563 เพิม่จ านวนเมืองและถิ่นฐานของมนุษยท์ีส่นองรับและ
ด าเนินการตามนโยบายและแผนทีบู่รณาการเพือ่น าไปสู่ความครอบคลุม 
ประสิทธิภาพในการใชท้รัพยากร การลดผลกระทบและปรับตัวต่อการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีภูมิคุ้มกนัต่อภัยพบิัติ และให้พฒันาและ
ด าเนินการตามการบริหารความเส่ียงจากภัยพบิัติแบบองค์รวมในทุกระดับ 
โดยเป็นไปตามกรอบการด าเนินงานเซนไดเพือ่การลดความเส่ียงจากภัยพบิัติ 
พ.ศ. 2558 - 2573

09 090301 การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพืน้ท่ีเขตพฒันาเศรษฐกจิ
พเิศษชายแดนเพิม่ขึ้น (090301)

#N/A SDG0801 ท าให้การเติบโตทางเศรษฐกจิต่อหัวประชากรมีความยั่งยนืตามบริบทของ
ประเทศ โดยเฉพาะในประเทศพฒันาน้อยทีสุ่ดให้มีการขยายตัวของผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศอยา่งน้อยร้อยละ 7 ต่อปี

SDG0801 ท าให้การเติบโตทางเศรษฐกจิต่อหัวประชากรมีความยั่งยนืตามบริบทของ
ประเทศ โดยเฉพาะในประเทศพฒันาน้อยทีสุ่ดให้มีการขยายตัวของผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศอยา่งน้อยร้อยละ 7 ต่อปี

SDG1705 ใชแ้ละด าเนินการให้เกดิผลตามระบอบการส่งเสริมการลงทุนส าหรับประเทศ
พฒันาน้อยทีสุ่ด

09 090303 เมืองในพืน้ท่ีเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษชายแดนท่ีได้รับการพฒันาให้
เป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้น (090303)

#N/A SDG1103 ยกระดับการพฒันาเป็นเมืองให้ครอบคลุมและยั่งยนื รวมทัง้เพิม่พนูขดี
ความสามารถในการวางแผนและการบริหารจดัการการต้ังถิ่นฐานของมนุษย์
อยา่งมีส่วนร่วม บูรณาการ และยั่งยนืในทุกประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG110A สนับสนุนการเชื่อมโยงเชงิบวกทางเศรษฐกจิ สังคม และส่ิงแวดล้อมระหว่าง
พืน้ท่ีเมือง ชานเมือง และชนบท โดยการเสริมความเขม้แขง็ในการวางแผน
พฒันาระดับภูมิภาคและระดับชาติ

#N/Aการลงทุนในเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษชายแดนเพิม่ขึ้น (090302)09030209
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เปา้หมายยอ่ยแผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรชาติ
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 SDGs ที่
สอดคล้องโดยตรง

เปา้หมายยอ่ย SDGs ที่สอดคล้องโดยตรง
รหัสเปา้หมายยอ่ย 
SDGs ที่อธิบายเสริม

เปา้หมายยอ่ย SDGs ที่อธิบายเสริม

ความเชื่อมโยงระหว่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

09 090303 เมืองในพืน้ท่ีเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษชายแดนท่ีได้รับการพฒันาให้
เป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้น (090303)

SDG110B ภายในปี พ.ศ. 2563 เพิม่จ านวนเมืองและถิ่นฐานของมนุษยท์ีส่นองรับและ
ด าเนินการตามนโยบายและแผนทีบู่รณาการเพือ่น าไปสู่ความครอบคลุม 
ประสิทธิภาพในการใชท้รัพยากร การลดผลกระทบและปรับตัวต่อการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีภูมิคุ้มกนัต่อภัยพบิัติ และให้พฒันาและ
ด าเนินการตามการบริหารความเส่ียงจากภัยพบิัติแบบองค์รวมในทุกระดับ 
โดยเป็นไปตามกรอบการด าเนินงานเซนไดเพือ่การลดความเส่ียงจากภัยพบิัติ 
พ.ศ. 2558 - 2573

10 100101 คนไทยเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐาน
และสมดุลท้ังด้านสติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจติวิญญาณท่ีดี 
เขา้ใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเขา้กบัสภาพแวดล้อมดีขึ้น (100101)

#N/A SDG0407 สร้างหลักประกนัว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะทีจ่ าเป็นส าหรับ
ส่งเสริมการพฒันาทีย่ั่งยนื รวมถงึการศึกษาส าหรับการพฒันาทีย่ั่งยนื การมี
วิถชีวีิตท่ียั่งยนื สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคระหว่างเพศ การส่งเสริม
วัฒนธรรมแห่งความสงบสุขและการไม่ใชค้วามรุนแรง การเป็นพลเมืองของ
โลก การชื่นชมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการทีว่ัฒนธรรมมีส่วน
ชว่ยให้เกดิการพฒันาทีย่ั่งยนื ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG1104 เสริมความพยายามทีจ่ะปกป้องและคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทาง
ธรรมชาติ

SDG1208 สร้างหลักประกนัว่าประชาชนในทุกแห่งมีขอ้มูลทีเ่กี่ยวขอ้งและมีความ
ตระหนักถงึการพฒันาทีย่ั่งยนืและวิถชีวีิตทีส่อดคล้องกบัธรรมชาติ ภายในปี 
พ.ศ. 2573

SDG1303 พฒันาการศึกษา การสร้างความตระหนักรู้ และขดีความสามารถของมนุษย์
และของสถาบันในเร่ืองการลดกา๊ซเรือนกระจก การปรับตัวและลดผลกระทบ
ต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการเตือนภัยล่วงหน้า

10 100201 ภาคธุรกจิมีบทบาทส าคัญในการลงทุนเพือ่สังคมเพิม่ขึ้น (100201) #N/A SDG1206 สนับสนุนให้บริษัท โดยเฉพาะบริษัทขา้มชาติและบริษัทขนาดใหญ่ รับแนว
ปฏิบัติท่ียั่งยนืไปใช ้และผนวกขอ้มูลด้านความยั่งยนืไว้ในรอบการรายงานของ
บริษัท

10 100301 ส่ือในสังคมไทยมีความเขม้แขง็ สามารถสร้างภูมิคุ้มกนัให้แก่
ประชาชนในสังคม ท าให้เกดิสังคมแห่งการเรียนรู้ปลอดภัย และ
สร้างสรรค์เพิม่ขึ้น (100301)

#N/A #N/A

11 110101 ครอบครัวไทยมีความเขม้แขง็ และมีจติส านึกความเป็นไทย 
ด ารงชวีิตแบบพอเพยีงมากขึ้น (110101)

#N/A #N/A

11 110201 เด็กเกดิอยา่งมีคุณภาพ มีพฒันาการสมวัย สามารถเขา้ถงึบริการท่ีมี
คุณภาพมากขึ้น (110201)

SDG0202 ยติุภาวะทุพโภชนาการทุกรูปแบบและแกไ้ขปัญหาความต้องการ
สารอาหารของหญิงวัยรุ่น หญิงต้ังครรภ์และให้นมบุตร และผู้สูงอาย ุ
ภายในปี พ.ศ. 2573 รวมถงึบรรลุเป้าหมายท่ีตกลงร่วมกนัระหว่าง
ประเทศว่าด้วยภาวะเต้ียแคระแกร็นและผอมแห้ง ในเด็กอายตุ่ ากว่า 5 ปี 
ภายในปี พ.ศ. 2568

SDG0201 ยติุความหิวโหยและสร้างหลักประกนัให้ทุกคนโดยเฉพาะกลุ่มยากจนและกลุ่ม
ท่ีอยู่ในสถานการณ์เปราะบาง รวมถงึทารก ได้เขา้ถงึอาหารทีป่ลอดภัย มี
โภชนาการ และเพยีงพอตลอดทัง้ปี ภายในปี พ.ศ. 2573
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เปา้หมายยอ่ย SDGs ที่สอดคล้องโดยตรง
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เปา้หมายยอ่ย SDGs ที่อธิบายเสริม

ความเชื่อมโยงระหว่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

11 110201 เด็กเกดิอยา่งมีคุณภาพ มีพฒันาการสมวัย สามารถเขา้ถงึบริการท่ีมี
คุณภาพมากขึ้น (110201)

SDG0301 ลดอตัราการตายของมารดาท่ัวโลกให้ต่ ากว่า 70 คน ต่อการเกดิมีชพี 
100,000 คน ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG0402 สร้างหลักประกนัว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเขา้ถงึการพฒันา การดูแล 
และการจดัการศึกษาระดับกอ่นประถมศึกษา ส าหรับเด็กปฐมวัยทีม่ีคุณภาพ 
เพือ่ให้เด็กเหล่านัน้มีความพร้อมส าหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา ภายในปี
 พ.ศ. 2573

SDG0302 ยติุการตายท่ีป้องกนัได้ของทารกแรกเกดิและเด็กอายตุ่ ากว่า 5 ปี โดยทุก
ประเทศมุ่งลดอตัราการตายในทารกลงให้ต่ าถงึ 12 คน ต่อการเกดิมีชพี 
1,000 คน และลดอตัราการตายในเด็กอายตุ่ ากว่า 5 ปี ลงให้ต่ าถงึ 25 คน
 ต่อการเกดิมีชพี 1,000 คน ภายในปี พ.ศ. 2573

11 110301 วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ ครบถว้น รู้จกั
คิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทาง
จริยธรรม มีความสามารถในการแกป้ัญหา ปรับตัว ส่ือสาร และ
ท างานร่วมกบัผู้อื่นได้อยา่งมีประสิทธิผลตลอดชวีิตดีขึ้น (110301)

SDG0404 เพิม่จ านวนเยาวชนและผู้ใหญ่ท่ีมีทักษะท่ีเกี่ยวขอ้งจ าเป็น รวมถงึทักษะ
ทางเทคนิคและอาชพีส าหรับการจา้งงาน การมีงานท่ีมีคุณค่า และการ
เป็นผู้ประกอบการ ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG0403 สร้างหลักประกนัให้ชายและหญิงทุกคนเขา้ถงึการศึกษา อาชวีศึกษา 
อดุมศึกษา รวมถงึมหาวิทยาลัยทีม่ีคุณภาพ ในราคาทีส่ามารถจา่ยได้ ภายในปี
 พ.ศ. 2573

SDG0406 สร้างหลักประกนัว่าเยาวชนทุกคนและผู้ใหญ่ทัง้ชายและหญิงในสัดส่วนสูง 
สามารถอา่นออกเขยีนได้และค านวณได้ ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG0407 สร้างหลักประกนัว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะทีจ่ าเป็นส าหรับ
ส่งเสริมการพฒันาทีย่ั่งยนื รวมถงึการศึกษาส าหรับการพฒันาทีย่ั่งยนื การมี
วิถชีวีิตท่ียั่งยนื สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคระหว่างเพศ การส่งเสริม
วัฒนธรรมแห่งความสงบสุขและการไม่ใชค้วามรุนแรง การเป็นพลเมืองของ
โลก การชื่นชมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการทีว่ัฒนธรรมมีส่วน
ชว่ยให้เกดิการพฒันาทีย่ั่งยนื ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG1002 เสริมสร้างศักยภาพและส่งเสริมความครอบคลุมทางสังคม เศรษฐกจิและ
การเมืองส าหรับทุกคน โดยไม่ค านึงถงึอาย ุเพศ ความพกิาร เชื้อชาติ ชาติพนัธุ์
 แหล่งก าเนิด ศาสนา สถานะทางเศรษฐกจิหรือสถานะอื่นๆ ภายในปี พ.ศ. 
2573

SDG1208 สร้างหลักประกนัว่าประชาชนในทุกแห่งมีขอ้มูลทีเ่กี่ยวขอ้งและมีความ
ตระหนักถงึการพฒันาทีย่ั่งยนืและวิถชีวีิตทีส่อดคล้องกบัธรรมชาติ ภายในปี 
พ.ศ. 2573
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ความเชื่อมโยงระหว่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

11 110301 วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ ครบถว้น รู้จกั
คิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทาง
จริยธรรม มีความสามารถในการแกป้ัญหา ปรับตัว ส่ือสาร และ
ท างานร่วมกบัผู้อื่นได้อยา่งมีประสิทธิผลตลอดชวีิตดีขึ้น (110301)

SDG1303 พฒันาการศึกษา การสร้างความตระหนักรู้ และขดีความสามารถของมนุษย์
และของสถาบันในเร่ืองการลดกา๊ซเรือนกระจก การปรับตัวและลดผลกระทบ
ต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการเตือนภัยล่วงหน้า

SDG0404 เพิม่จ านวนเยาวชนและผู้ใหญ่ท่ีมีทักษะท่ีเกี่ยวขอ้งจ าเป็น รวมถงึทักษะ
ทางเทคนิคและอาชพีส าหรับการจา้งงาน การมีงานท่ีมีคุณค่า และการ
เป็นผู้ประกอบการ ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG0806 ลดสัดส่วนของเยาวชนทีไ่ม่มีงานท า ไม่ได้รับการศึกษาหรือการฝึกอาชพี ลง
อยา่งมาก ภายในปี พ.ศ. 2563

SDG0805 บรรลุการจา้งงานเต็มท่ีและมีผลิตภาพ และการมีงานท่ีมีคุณค่าส าหรับ
หญิงและชายทุกคน รวมถงึเยาวชนและผู้พกิาร และให้มีการจา่ยค่าจา้งท่ี
เท่าเทียมส าหรับงานท่ีมีคุณค่าเท่าเทียมกนั ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG080B พฒันาและด าเนินงานตามยทุธศาสตร์โลกส าหรับการจา้งงานเยาวชนและ
ด าเนินการให้เป็นผลตามขอ้ตกลงเร่ืองงานของโลก (Global Jobs Pact) ของ
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ภายในปี พ.ศ. 2563

11 110501 ผู้สูงอายมุีคุณภาพชวีิตท่ีดี มีความมั่นคงในชวีิต มีทักษะการด ารงชวีิต
 เรียนรู้พฒันาตลอดชวีิต มีส่วนร่วมในกจิกรรมสังคม สร้างมูลค่าเพิม่
ให้แกสั่งคมเพิม่ขึ้น (110501)

#N/A SDG1001 บรรลุการเติบโตของรายได้ของกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ทีม่ีรายได้ต่ าสุด 
อยา่งกา้วหน้าและยั่งยนื โดยให้มีอตัราเติบโตสูงกว่าค่าเฉล่ียของประเทศ 
ภายในปี พ.ศ. 2573

12 120101 คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ 
และทักษะท่ีจ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเขา้ถงึการเรียนรู้
อยา่งต่อเน่ืองตลอดชวีิตดีขึ้น (120101)

SDG0401 สร้างหลักประกนัว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนส าเร็จการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาท่ีมีคุณภาพ เท่าเทียม และไม่มีค่าใชจ้า่ย 
น าไปสู่ผลลัพธ์ทางการเรียนท่ีมีประสิทธิผล ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG0407 สร้างหลักประกนัว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะทีจ่ าเป็นส าหรับ
ส่งเสริมการพฒันาทีย่ั่งยนื รวมถงึการศึกษาส าหรับการพฒันาทีย่ั่งยนื การมี
วิถชีวีิตท่ียั่งยนื สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคระหว่างเพศ การส่งเสริม
วัฒนธรรมแห่งความสงบสุขและการไม่ใชค้วามรุนแรง การเป็นพลเมืองของ
โลก การชื่นชมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการทีว่ัฒนธรรมมีส่วน
ชว่ยให้เกดิการพฒันาทีย่ั่งยนื ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG0402 สร้างหลักประกนัว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเขา้ถงึการพฒันา การดูแล
 และการจดัการศึกษาระดับกอ่นประถมศึกษา ส าหรับเด็กปฐมวัยท่ีมี
คุณภาพ เพือ่ให้เด็กเหล่าน้ันมีความพร้อมส าหรับการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG040A สร้างและยกระดับสถานศึกษา ตลอดจนเคร่ืองมือและอปุกรณ์การศึกษาที่
ตอบสนองความละเอยีดออ่นของเด็ก ความพกิาร และเพศภาวะ และจดัให้มี
สภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ทีป่ลอดภัย ปราศจากความรุนแรง ครอบคลุม
และมีประสิทธิผลส าหรับทุกคน

SDG0403 สร้างหลักประกนัให้ชายและหญิงทุกคนเขา้ถงึการศึกษา อาชวีศึกษา 
อดุมศึกษา รวมถงึมหาวิทยาลัยท่ีมีคุณภาพ ในราคาท่ีสามารถจา่ยได้ 
ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG040C เพิม่จ านวนครูทีม่ีคุณวุฒิ รวมถงึการด าเนินการผ่านความร่วมมือระหว่าง
ประเทศในการฝึกอบรมครูในประเทศก าลังพฒันา โดยเฉพาะอยา่งยิ่งใน
ประเทศพฒันาน้อยทีสุ่ด และรัฐก าลังพฒันาทีเ่ป็นเกาะขนาดเล็ก ภายในปี 
พ.ศ. 2573

เพิม่จ านวนเยาวชนและผู้ใหญ่ท่ีมีทักษะท่ีเกี่ยวขอ้งจ าเป็น รวมถงึทักษะ
ทางเทคนิคและอาชพีส าหรับการจา้งงาน การมีงานท่ีมีคุณค่า และการ
เป็นผู้ประกอบการ ภายในปี พ.ศ. 2573

เพิม่พนูการวิจยัทางวิทยาศาสตร์ ยกระดับขดีความสามารถทางเทคโนโลยี
ของภาคอตุสาหกรรมในทุกประเทศ โดยเฉพาะในประเทศก าลังพฒันา และ
ให้ภายในปี พ.ศ. 2573 มีการส่งเสริมนวัตกรรมและให้เพิม่จ านวนผู้ท า
งานวิจยัและพฒันา ต่อประชากร 1 ล้านคน และเพิม่ค่าใชจ้า่ยในการวิจยัและ
พฒันาของภาครัฐและภาคเอกชน

SDG0905SDG0404

แรงงานมีศักยภาพในการเพิม่ผลผลิต มีทักษะอาชพีสูง ตระหนักใน
ความส าคัญท่ีจะพฒันาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและ
เรียนรู้ส่ิงใหม่ตามพลวัตของโครงสร้างอาชพีและความต้องการของ
ตลาดแรงงานเพิม่ขึ้น (110401)

11040111

มีคนไทยท่ีมีความสามารถและผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศเขา้มาท า
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวัตกรรมในอตุสาหกรรมเป้าหมาย
เพิม่ขึ้น (110402)

11040211
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 SDGs ที่
สอดคล้องโดยตรง

เปา้หมายยอ่ย SDGs ที่สอดคล้องโดยตรง
รหัสเปา้หมายยอ่ย 
SDGs ที่อธิบายเสริม

เปา้หมายยอ่ย SDGs ที่อธิบายเสริม

ความเชื่อมโยงระหว่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

12 120101 คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ 
และทักษะท่ีจ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเขา้ถงึการเรียนรู้
อยา่งต่อเน่ืองตลอดชวีิตดีขึ้น (120101)

SDG0405 ขจดัความเหล่ีอมล้ าทางเพศด้านการศึกษา และสร้างหลักประกนัว่ากลุ่มท่ี
เปราะบางซ่ึงรวมถงึผู้พกิาร ชนพืน้เมือง และเด็กในสถานการณ์เปราะบาง 
เขา้ถงึการศึกษาและการฝึกอาชพีทุกระดับอยา่งเท่าเทียม ภายในปี พ.ศ. 
2573

SDG1208 สร้างหลักประกนัว่าประชาชนในทุกแห่งมีขอ้มูลทีเ่กี่ยวขอ้งและมีความ
ตระหนักถงึการพฒันาทีย่ั่งยนืและวิถชีวีิตทีส่อดคล้องกบัธรรมชาติ ภายในปี 
พ.ศ. 2573

SDG0406 สร้างหลักประกนัว่าเยาวชนทุกคนและผู้ใหญ่ท้ังชายและหญิงในสัดส่วนสูง
 สามารถอา่นออกเขยีนได้และค านวณได้ ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG1303 พฒันาการศึกษา การสร้างความตระหนักรู้ และขดีความสามารถของมนุษย์
และของสถาบันในเร่ืองการลดกา๊ซเรือนกระจก การปรับตัวและลดผลกระทบ
ต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการเตือนภัยล่วงหน้า

12 120201 ประเทศไทยมีระบบขอ้มูลเพือ่การส่งเสริมการพฒันาศักยภาพตาม
พหุปัญญา เพือ่ประโยชน์ในการพฒันาและการส่งต่อการพฒันาให้
เต็มตามศักยภาพเพิม่ขึ้น (120201)

SDG0404 เพิม่จ านวนเยาวชนและผู้ใหญ่ท่ีมีทักษะท่ีเกี่ยวขอ้งจ าเป็น รวมถงึทักษะ
ทางเทคนิคและอาชพีส าหรับการจา้งงาน การมีงานท่ีมีคุณค่า และการ
เป็นผู้ประกอบการ ภายในปี พ.ศ. 2573

#N/A

13 130101 ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาวะสามารถดูแลสุขภาพ มี
พฤติกรรมสุขภาพท่ีพงึประสงค์ และสามารถป้องกนัและลดโรคท่ี
สามารถป้องกนัได้ เกดิเป็นสังคมบ่มเพาะจติส านึกการมีสุขภาพดี
สูงขึ้น (130101)

SDG0304 ลดการตายกอ่นวัยอนัควรจากโรคไม่ติดต่อให้ลดลงหน่ึงในสาม ผ่านการ
ป้องกนัและการรักษาโรค และสนับสนุนสุขภาพจติและความเป็นอยู่ท่ีดี 
ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG0303 ยติุการแพร่ระบาดของเอดส์ วัณโรค มาลาเรีย และโรคเขตร้อนทีถ่กูละเลย 
และต่อสู้กบัโรคตับอกัเสบ โรคติดต่อทางน้ า และโรคติดต่ออื่นๆ ภายในปี พ .ศ.
 2573

SDG0506 ประกนัการเขา้ถงึสุขภาวะทางเพศและอนามัยการเจริญพนัธุ์ และสิทธิการ
เจริญพนัธุ์โดยถว้นหน้า ตามท่ีได้ตกลงตามแผนปฏิบัติการของการประชมุ
ระหว่างประเทศว่าด้วยเร่ืองประชากรและการพฒันา และแผนปฏิบัติการ
ปักกิ่ง และเอกสารผลลัพธ์ของการประชมุทบทวนดังกล่าว

SDG0305 เสริมสร้างการป้องกนัและการรักษาการใชส้ารในทางทีผิ่ด ซ่ึงรวมถงึการใชย้า
เสพติดในทางทีผิ่ดและการใชแ้อลกอฮอล์ในทางทีเ่ป็นอนัตราย

SDG030A เพิม่ความเขม้แขง็ในการด าเนินงานตามกรอบอนุสัญญาขององค์การอนามัย
โลกว่าด้วยการควบคุมยาสูบในทุกประเทศตามความเหมาะสม

SDG030D เสริมขดีความสามารถของทุกประเทศ โดยเฉพาะประเทศก าลังพฒันา ในด้าน
การแจง้เตือนล่วงหน้า การลดความเส่ียง และการบริหารจดัการความเส่ียง
ด้านสุขภาพทัง้ในระดับประเทศและระดับโลก

SDG0601 บรรลุเป้าหมายการให้ทุกคนเขา้ถงึน้ าด่ืมทีป่ลอดภัยและมีราคาทีส่ามารถซ้ือ
หาได้ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG0602 บรรลุเป้าหมายการให้ทุกคนเขา้ถงึการสุขาภิบาลและสุขอนามัยทีเ่พยีงพอและ
เท่าเทียม และยติุการขบัถา่ยในทีโ่ล่ง โดยให้ความสนใจเป็นพเิศษต่อความ
ต้องการของผู้หญิง เด็กหญิง และผู้ทีอ่ยู่ในสถานการณ์เปราะบาง ภายในปี 
พ.ศ. 2573
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เปา้หมายยอ่ย SDGs ที่อธิบายเสริม

ความเชื่อมโยงระหว่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

13 130201 จ านวนชมุชนสุขภาพดีเพิม่ขึ้น (130201) SDG0304 ลดการตายกอ่นวัยอนัควรจากโรคไม่ติดต่อให้ลดลงหน่ึงในสาม ผ่านการ
ป้องกนัและการรักษาโรค และสนับสนุนสุขภาพจติและความเป็นอยู่ท่ีดี 
ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG0303 ยติุการแพร่ระบาดของเอดส์ วัณโรค มาลาเรีย และโรคเขตร้อนทีถ่กูละเลย 
และต่อสู้กบัโรคตับอกัเสบ โรคติดต่อทางน้ า และโรคติดต่ออื่นๆ ภายในปี พ .ศ.
 2573

SDG0601 บรรลุเป้าหมายการให้ทุกคนเขา้ถงึน้ าด่ืมทีป่ลอดภัยและมีราคาทีส่ามารถซ้ือ
หาได้ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG0602 บรรลุเป้าหมายการให้ทุกคนเขา้ถงึการสุขาภิบาลและสุขอนามัยทีเ่พยีงพอและ
เท่าเทียม และยติุการขบัถา่ยในทีโ่ล่ง โดยให้ความสนใจเป็นพเิศษต่อความ
ต้องการของผู้หญิง เด็กหญิง และผู้ทีอ่ยู่ในสถานการณ์เปราะบาง ภายในปี 
พ.ศ. 2573

13 130301 มีระบบสาธารณสุขท่ีได้มาตรฐานท่ีประชากรทุกระดับเขา้ถงึได้ดีขึ้น 
(130301)

SDG0307 สร้างหลักประกนัถว้นหน้าในการเขา้ถงึบริการสุขภาวะทางเพศและ
อนามัยการเจริญพนัธุ์ รวมถงึการวางแผนครอบครัว ขอ้มูลขา่วสารและ
ความรู้ และการบูรณาการอนามัยการเจริญพนัธุ์ในยทุธศาสตร์และ
แผนงานระดับชาติ ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG0104 สร้างหลักประกนัว่าชายและหญิงทุกคน โดยเฉพาะผู้ทีย่ากจนและเปราะบาง 
มีสิทธิเท่าเทียมกนัในทรัพยากรทางเศรษฐกจิ รวมถงึการเขา้ถงึบริการขั้น
พืน้ฐาน การเป็นเจา้ของและมีสิทธิในทีดิ่นและทรัพยสิ์นในรูปแบบอื่น มรดก 
ทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยใีหม่ทีเ่หมาะสม และบริการทางการเงิน ซ่ึง
รวมถงึระบบการเงินระดับฐานราก (microfinance) ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG0308 บรรลุการมีหลักประกนัสุขภาพถว้นหน้า รวมถงึการป้องกนัความเส่ียงทาง
การเงิน การเขา้ถงึการบริการสาธารณสุขจ าเป็นท่ีมีคุณภาพ และเขา้ถงึยา
และวัคซีนจ าเป็นท่ีปลอดภัย มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ และมีราคาท่ี
สามารถซ้ือหาได้

SDG0301 ลดอตัราการตายของมารดาทัว่โลกให้ต่ ากว่า 70 คน ต่อการเกดิมีชพี 100,000
 คน ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG0302 ยติุการตายทีป่้องกนัได้ของทารกแรกเกดิและเด็กอายตุ่ ากว่า 5 ปี โดยทุก
ประเทศมุ่งลดอตัราการตายในทารกลงให้ต่ าถงึ 12 คน ต่อการเกดิมีชพี 1,000
 คน และลดอตัราการตายในเด็กอายตุ่ ากว่า 5 ปี ลงให้ต่ าถงึ 25 คน ต่อการ
เกดิมีชพี 1,000 คน ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG050A ด าเนินการปฏิรูปเพือ่ให้ผู้หญิงมีสิทธิทีเ่ท่าเทียมในการเขา้ถงึทรัพยากรทาง
เศรษฐกจิ รวมทัง้การเขา้ถงึกรรมสิทธิ์ การถอืครอง การควบคุมทีดิ่น และ
ทรัพยสิ์นในรูปแบบอื่น การบริการทางการเงิน การรับมรดก และ
ทรัพยากรธรรมชาติ ทีม่ีความสอดคล้องกบักฎหมายของประเทศ

SDG1003 สร้างหลักประกนัให้มีโอกาสทีเ่ท่าเทียมและลดความไม่เสมอภาคของผลลัพธ์ 
รวมถงึโดยการขจดักฎหมาย นโยบาย และแนวปฏิบัติทีเ่ลือกปฏิบัติ และโดย
การส่งเสริมการออกกฎหมาย นโยบาย และการด าเนินการทีเ่หมาะสมในเร่ือง
ดังกล่าว

SDG1004 น าใชน้โยบาย โดยเฉพาะนโยบายด้านการคลัง ค่าจา้ง และการคุ้มครองทาง
สังคม และมุ่งบรรลุความเสมอภาคยิ่งขึ้น

13 130401 การเขา้ถงึบริการสาธารณสุขมีความเหล่ือมล้ าลดลง (130401) SDG0307 สร้างหลักประกนัถว้นหน้าในการเขา้ถงึบริการสุขภาวะทางเพศและ
อนามัยการเจริญพนัธุ์ รวมถงึการวางแผนครอบครัว ขอ้มูลขา่วสารและ
ความรู้ และการบูรณาการอนามัยการเจริญพนัธุ์ในยทุธศาสตร์และ
แผนงานระดับชาติ ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG0302 ยติุการตายทีป่้องกนัได้ของทารกแรกเกดิและเด็กอายตุ่ ากว่า 5 ปี โดยทุก
ประเทศมุ่งลดอตัราการตายในทารกลงให้ต่ าถงึ 12 คน ต่อการเกดิมีชพี 1,000
 คน และลดอตัราการตายในเด็กอายตุ่ ากว่า 5 ปี ลงให้ต่ าถงึ 25 คน ต่อการ
เกดิมีชพี 1,000 คน ภายในปี พ.ศ. 2573
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เปา้หมายยอ่ย SDGs ที่อธิบายเสริม

ความเชื่อมโยงระหว่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

13 130401 การเขา้ถงึบริการสาธารณสุขมีความเหล่ือมล้ าลดลง (130401) SDG0308 บรรลุการมีหลักประกนัสุขภาพถว้นหน้า รวมถงึการป้องกนัความเส่ียงทาง
การเงิน การเขา้ถงึการบริการสาธารณสุขจ าเป็นท่ีมีคุณภาพ และเขา้ถงึยา
และวัคซีนจ าเป็นท่ีปลอดภัย มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ และมีราคาท่ี
สามารถซ้ือหาได้

SDG030B สนับสนุนการวิจยัและการพฒันาวัคซีนและยาส าหรับโรคติดต่อและไม่ติดต่อที่
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศก าลังพฒันา ให้มีการเขา้ถงึยาและวัคซีน
จ าเป็นในราคาทีส่ามารถซ้ือหาได้ ตามปฏิญญาโดฮาในส่วนของความตกลงว่า
ด้วยการค้าทีเ่กี่ยวขอ้งกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา (TRIPS) และการสาธารณสุข 
ซ่ึงเน้นย้ าสิทธิของประเทศก าลังพฒันาทีจ่ะใชบ้ทบัญญัติในความตกลง TRIPS
 อยา่งเต็มทีใ่นเร่ืองการผ่อนปรนเพือ่คุ้มครองสุขภาพของประชาชน 
โดยเฉพาะการเขา้ถงึยาโดยถว้นหน้า

SDG030C เพิม่การใชเ้งินสนับสนุนด้านสุขภาพ และการสรรหา การพฒันา การฝึกฝน
 และการเกบ็รักษาก าลังคนด้านสุขภาพในประเทศก าลังพฒันา โดยเฉพาะ
ในประเทศพฒันาน้อยท่ีสุดและรัฐก าลังพฒันาท่ีเป็นเกาะขนาดเล็ก

SDG1003 สร้างหลักประกนัให้มีโอกาสทีเ่ท่าเทียมและลดความไม่เสมอภาคของผลลัพธ์ 
รวมถงึโดยการขจดักฎหมาย นโยบาย และแนวปฏิบัติทีเ่ลือกปฏิบัติ และโดย
การส่งเสริมการออกกฎหมาย นโยบาย และการด าเนินการทีเ่หมาะสมในเร่ือง
ดังกล่าว

SDG1004 น าใชน้โยบาย โดยเฉพาะนโยบายด้านการคลัง ค่าจา้ง และการคุ้มครองทาง
สังคม และมุ่งบรรลุความเสมอภาคยิ่งขึ้น

13 130501 ประชาชนมีความรอบรู้สุขภาพ เร่ืองโรคอบุัติใหม่และโรคอบุัติซ้ าท่ี
เกดิจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศมากขึ้น (130501)

#N/A SDG030B สนับสนุนการวิจยัและการพฒันาวัคซีนและยาส าหรับโรคติดต่อและไม่ติดต่อที่
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศก าลังพฒันา ให้มีการเขา้ถงึยาและวัคซีน
จ าเป็นในราคาทีส่ามารถซ้ือหาได้ ตามปฏิญญาโดฮาในส่วนของความตกลงว่า
ด้วยการค้าทีเ่กี่ยวขอ้งกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา (TRIPS) และการสาธารณสุข 
ซ่ึงเน้นย้ าสิทธิของประเทศก าลังพฒันาทีจ่ะใชบ้ทบัญญัติในความตกลง TRIPS
 อยา่งเต็มทีใ่นเร่ืองการผ่อนปรนเพือ่คุ้มครองสุขภาพของประชาชน 
โดยเฉพาะการเขา้ถงึยาโดยถว้นหน้า

SDG030D เสริมขดีความสามารถของทุกประเทศ โดยเฉพาะประเทศก าลังพฒันา ในด้าน
การแจง้เตือนล่วงหน้า การลดความเส่ียง และการบริหารจดัการความเส่ียง
ด้านสุขภาพทัง้ในระดับประเทศและระดับโลก

14 140101 คนไทยออกก าลังกาย เล่นกฬีา และนันทนาการอยา่งสม่ าเสมอ
เพิม่ขึ้น (140101)

SDG0304 ลดการตายกอ่นวัยอนัควรจากโรคไม่ติดต่อให้ลดลงหน่ึงในสาม ผ่านการ
ป้องกนัและการรักษาโรค และสนับสนุนสุขภาพจติและความเป็นอยู่ท่ีดี 
ภายในปี พ.ศ. 2573

#N/A

14 140201 นักกฬีาไทยประสบความส าเร็จในการแขง่ขนัระดับนานาชาติ 
(140201)

#N/A #N/A

14 140301 บุคลากรด้านการกฬีาและนันทนาการมีคุณภาพและมาตรฐานเพิม่ขึ้น
 (140301)

#N/A #N/A

15 150101 ภาคีการพฒันามีบทบาทในการพฒันาสังคมมากขึ้นอยา่งต่อเนือ่ง 
(150101)

#N/A SDG0505 ประกนัการมีส่วนร่วมของผู้หญิงอยา่งเต็มทีแ่ละมีประสิทธิผล และโอกาสทีเ่ท่า
เทียม ในการเป็นผู้น าในทุกระดับของการตัดสินใจทางการเมือง เศรษฐกจิ 
และสาธารณะ

SDG060B สนับสนุนและเพิม่ความเขม้แขง็ในการมีส่วนร่วมของชมุชนท้องถิ่นในการ
ปรับปรุงการจดัการน้ าและการสุขาภิบาล
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แผนแม่บทฯ 
ประเดน็

รหัสเปา้หมาย
ยอ่ยแผนแม่บทฯ

เปา้หมายยอ่ยแผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรชาติ
รหัสเปา้หมายยอ่ย

 SDGs ที่
สอดคล้องโดยตรง

เปา้หมายยอ่ย SDGs ที่สอดคล้องโดยตรง
รหัสเปา้หมายยอ่ย 
SDGs ที่อธิบายเสริม

เปา้หมายยอ่ย SDGs ที่อธิบายเสริม

ความเชื่อมโยงระหว่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

15 150101 ภาคีการพฒันามีบทบาทในการพฒันาสังคมมากขึ้นอยา่งต่อเนือ่ง 
(150101)

SDG1002 เสริมสร้างศักยภาพและส่งเสริมความครอบคลุมทางสังคม เศรษฐกจิและ
การเมืองส าหรับทุกคน โดยไม่ค านึงถงึอาย ุเพศ ความพกิาร เชื้อชาติ ชาติพนัธุ์
 แหล่งก าเนิด ศาสนา สถานะทางเศรษฐกจิหรือสถานะอื่นๆ ภายในปี พ.ศ. 
2573

SDG1607 สร้างหลักประกนัว่าจะมีกระบวนการตัดสินใจทีม่ีความรับผิดชอบ ครอบคลุม 
มีส่วนร่วม และมีความเป็นตัวแทนทีดี่ ในทุกระดับการตัดสินใจ

15 150201 ประชากรไทยมีการเตรียมการกอ่นยามสูงอายเุพือ่ให้สูงวัยอยา่งมี
คุณภาพเพิม่ขึ้น (150201)

#N/A #N/A

15 150202 ผู้สูงอายมุีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้นอยา่งต่อเนือ่ง (150202) #N/A SDG0102 ลดสัดส่วน ชาย หญิง และเด็ก ในทุกชว่งวัย ทีอ่ยู่ภายใต้ความยากจนในทุกมิติ
 ตามนิยามของแต่ละประเทศ ให้ลดลงอยา่งน้อยคร่ึงหนึง่ ภายในปี พ.ศ. 2573

16 160101 ศักยภาพและขดีความสามารถของเศรษฐกจิฐานรากเพิม่ขึ้น 
(160101)

SDG1001 บรรลุการเติบโตของรายได้ของกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ท่ีมีรายได้ต่ าสุด 
อยา่งกา้วหน้าและยั่งยนื โดยให้มีอตัราเติบโตสูงกว่าค่าเฉล่ียของประเทศ 
ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG0101 ขจดัความยากจนขั้นรุนแรงของประชาชนในทุกพืน้ทีใ่ห้หมดไปภายในปี พ.ศ. 
2573 ซ่ึงปัจจบุันความยากจนวัดจากคนทีม่ีค่าใชจ้า่ยด ารงชพีรายวันต่ ากว่า $
1.90 ต่อวัน

16 160101 ศักยภาพและขดีความสามารถของเศรษฐกจิฐานรากเพิม่ขึ้น 
(160101)

SDG140B จดัให้ชาวประมงพืน้บ้านรายเล็กเขา้ถงึทรัพยากรทางทะเลและตลาด SDG0102 ลดสัดส่วน ชาย หญิง และเด็ก ในทุกชว่งวัย ทีอ่ยู่ภายใต้ความยากจนในทุกมิติ
 ตามนิยามของแต่ละประเทศ ให้ลดลงอยา่งน้อยคร่ึงหนึง่ ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG010B สร้างกรอบนโยบายทีเ่หมาะสมในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับ
นานาชาติ บนฐานของยทุธศาสตร์การพฒันาทีเ่อื้อประโยชน์ต่อกลุ่มยากจน 
(pro-poor) และค านึงถงึความละเอยีดออ่นเชงิเพศภาวะ (gender-sensitive)
 เพือ่สนับสนุนการลงทุนทีเ่พิม่ขึ้นในปฏิบัติการขจดัความยากจน

SDG0803 ส่งเสริมนโยบายทีมุ่่งเน้นการพฒันาทีส่นับสนุนกจิกรรมทีม่ีผลิตภาพ การสร้าง
งานท่ีมีคุณค่า ความเป็นผู้ประกอบการ ความสร้างสรรค์และนวัตกรรม และ
ให้การสนับสนุนการรวมตัวและการเติบโตของวิสาหกจิรายยอ่ย ขนาดเล็ก 
และขนาดกลาง ผ่านการเขา้ถงึบริการทางการเงิน

SDG1002 เสริมสร้างศักยภาพและส่งเสริมความครอบคลุมทางสังคม เศรษฐกจิและ
การเมืองส าหรับทุกคน โดยไม่ค านึงถงึอาย ุเพศ ความพกิาร เชื้อชาติ ชาติพนัธุ์
 แหล่งก าเนิด ศาสนา สถานะทางเศรษฐกจิหรือสถานะอื่นๆ ภายในปี พ.ศ. 
2573

SDG1004 น าใชน้โยบาย โดยเฉพาะนโยบายด้านการคลัง ค่าจา้ง และการคุ้มครองทาง
สังคม และมุ่งบรรลุความเสมอภาคยิ่งขึ้น

16 160201 ผู้ประกอบการเศรษฐกจิฐานรากมีรายได้เพิม่ขึ้นอยา่งต่อเนือ่ง 
(160201)

SDG1001 บรรลุการเติบโตของรายได้ของกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ท่ีมีรายได้ต่ าสุด 
อยา่งกา้วหน้าและยั่งยนื โดยให้มีอตัราเติบโตสูงกว่าค่าเฉล่ียของประเทศ 
ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG0101 ขจดัความยากจนขั้นรุนแรงของประชาชนในทุกพืน้ทีใ่ห้หมดไปภายในปี พ.ศ. 
2573 ซ่ึงปัจจบุันความยากจนวัดจากคนทีม่ีค่าใชจ้า่ยด ารงชพีรายวันต่ ากว่า $
1.90 ต่อวัน
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แผนแม่บทฯ 
ประเดน็

รหัสเปา้หมาย
ยอ่ยแผนแม่บทฯ

เปา้หมายยอ่ยแผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรชาติ
รหัสเปา้หมายยอ่ย

 SDGs ที่
สอดคล้องโดยตรง

เปา้หมายยอ่ย SDGs ที่สอดคล้องโดยตรง
รหัสเปา้หมายยอ่ย 
SDGs ที่อธิบายเสริม

เปา้หมายยอ่ย SDGs ที่อธิบายเสริม

ความเชื่อมโยงระหว่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

16 160201 ผู้ประกอบการเศรษฐกจิฐานรากมีรายได้เพิม่ขึ้นอยา่งต่อเนือ่ง 
(160201)

SDG0102 ลดสัดส่วน ชาย หญิง และเด็ก ในทุกชว่งวัย ทีอ่ยู่ภายใต้ความยากจนในทุกมิติ
 ตามนิยามของแต่ละประเทศ ให้ลดลงอยา่งน้อยคร่ึงหนึง่ ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG010B สร้างกรอบนโยบายทีเ่หมาะสมในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับ
นานาชาติ บนฐานของยทุธศาสตร์การพฒันาทีเ่อื้อประโยชน์ต่อกลุ่มยากจน 
(pro-poor) และค านึงถงึความละเอยีดออ่นเชงิเพศภาวะ (gender-sensitive)
 เพือ่สนับสนุนการลงทุนทีเ่พิม่ขึ้นในปฏิบัติการขจดัความยากจน

SDG1002 เสริมสร้างศักยภาพและส่งเสริมความครอบคลุมทางสังคม เศรษฐกจิและ
การเมืองส าหรับทุกคน โดยไม่ค านึงถงึอาย ุเพศ ความพกิาร เชื้อชาติ ชาติพนัธุ์
 แหล่งก าเนิด ศาสนา สถานะทางเศรษฐกจิหรือสถานะอื่นๆ ภายในปี พ.ศ. 
2573

SDG1004 น าใชน้โยบาย โดยเฉพาะนโยบายด้านการคลัง ค่าจา้ง และการคุ้มครองทาง
สังคม และมุ่งบรรลุความเสมอภาคยิ่งขึ้น

SDG140B จดัให้ชาวประมงพืน้บ้านรายเล็กเขา้ถงึทรัพยากรทางทะเลและตลาด

16 160202 กลุ่มประชากรรายได้ต่ าสุดร้อยละ 40 มีความสามารถในการบริหาร
จดัการหน้ีสินได้มีประสิทธิภาพเพิม่ขึ้นอยา่งต่อเนือ่ง (160202)

SDG1001 บรรลุการเติบโตของรายได้ของกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ท่ีมีรายได้ต่ าสุด 
อยา่งกา้วหน้าและยั่งยนื โดยให้มีอตัราเติบโตสูงกว่าค่าเฉล่ียของประเทศ 
ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG0101 ขจดัความยากจนขั้นรุนแรงของประชาชนในทุกพืน้ทีใ่ห้หมดไปภายในปี พ.ศ. 
2573 ซ่ึงปัจจบุันความยากจนวัดจากคนทีม่ีค่าใชจ้า่ยด ารงชพีรายวันต่ ากว่า $
1.90 ต่อวัน

SDG0102 ลดสัดส่วน ชาย หญิง และเด็ก ในทุกชว่งวัย ทีอ่ยู่ภายใต้ความยากจนในทุกมิติ
 ตามนิยามของแต่ละประเทศ ให้ลดลงอยา่งน้อยคร่ึงหนึง่ ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG0105 สร้างภูมิต้านทานให้กบัผู้ทีย่ากจนและอยู่ในสถานการณ์เปราะบาง รวมทัง้ลด
ความเส่ียงและความล่อแหลมต่อภาวะสภาพอากาศผันผวนรุนแรง การ
เปล่ียนแปลงอยา่งรุนแรงทางเศรษฐกจิ สังคมและส่ิงแวดล้อม และภัยพบิัติ 
ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG010B สร้างกรอบนโยบายทีเ่หมาะสมในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับ
นานาชาติ บนฐานของยทุธศาสตร์การพฒันาทีเ่อื้อประโยชน์ต่อกลุ่มยากจน 
(pro-poor) และค านึงถงึความละเอยีดออ่นเชงิเพศภาวะ (gender-sensitive)
 เพือ่สนับสนุนการลงทุนทีเ่พิม่ขึ้นในปฏิบัติการขจดัความยากจน

SDG0810 เสริมความแขง็แกร่งของสถาบันทางการเงินภายในประเทศเพือ่ส่งเสริมและ
ขยายการเขา้ถงึการธนาคาร การประกนั และบริการทางการเงินแกทุ่กคน
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แผนแม่บทฯ 
ประเดน็

รหัสเปา้หมาย
ยอ่ยแผนแม่บทฯ

เปา้หมายยอ่ยแผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรชาติ
รหัสเปา้หมายยอ่ย

 SDGs ที่
สอดคล้องโดยตรง

เปา้หมายยอ่ย SDGs ที่สอดคล้องโดยตรง
รหัสเปา้หมายยอ่ย 
SDGs ที่อธิบายเสริม

เปา้หมายยอ่ย SDGs ที่อธิบายเสริม

ความเชื่อมโยงระหว่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

16 160202 กลุ่มประชากรรายได้ต่ าสุดร้อยละ 40 มีความสามารถในการบริหาร
จดัการหน้ีสินได้มีประสิทธิภาพเพิม่ขึ้นอยา่งต่อเนือ่ง (160202)

SDG1105 ลดจ านวนผู้เสียชวีิตและผู้ทีไ่ด้รับผลกระทบ ตลอดจนลดความสูญเสียโดยตรง
ทางเศรษฐกจิเทียบเคียงกบั GDP โลก อนัเกดิจากภัยพบิัติ ซ่ึงรวมถงึภัยพบิัติที่
เกี่ยวกบัน้ า โดยมุ่งคุ้มครองกลุ่มคนยากจนและผู้ทีอ่ยู่ในสถานการณ์เปราะบาง
 ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG1301 เสริมสร้างภูมิคุ้มกนัและขดีความสามารถในการปรับตัวต่ออนัตรายและภัย
พบิัติทางธรรมชาติทีเ่กี่ยวขอ้งกบัภูมิอากาศในทุกประเทศ

17 170101 คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางได้รับ
การคุ้มครองและมีหลักประกนัทางสังคมเพิม่ขึ้น (170101)

SDG0103 ด าเนินการให้ทุกคนสามารถเขา้ถงึระบบและมาตรการการคุ้มครองทาง
สังคมในระดับประเทศท่ีเหมาะสม ซ่ึงรวมถงึการคุ้มครองทางสังคมขั้น
พืน้ฐาน (floors) และขยายความครอบคลุมถงึกลุ่มประชากรยากจนและ
กลุ่มเปราะบาง ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG0104 สร้างหลักประกนัว่าชายและหญิงทุกคน โดยเฉพาะผู้ทีย่ากจนและเปราะบาง 
มีสิทธิเท่าเทียมกนัในทรัพยากรทางเศรษฐกจิ รวมถงึการเขา้ถงึบริการขั้น
พืน้ฐาน การเป็นเจา้ของและมีสิทธิในทีดิ่นและทรัพยสิ์นในรูปแบบอื่น มรดก 
ทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยใีหม่ทีเ่หมาะสม และบริการทางการเงิน ซ่ึง
รวมถงึระบบการเงินระดับฐานราก (microfinance) ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG010B สร้างกรอบนโยบายทีเ่หมาะสมในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับ
นานาชาติ บนฐานของยทุธศาสตร์การพฒันาทีเ่อื้อประโยชน์ต่อกลุ่มยากจน 
(pro-poor) และค านึงถงึความละเอยีดออ่นเชงิเพศภาวะ (gender-sensitive)
 เพือ่สนับสนุนการลงทุนทีเ่พิม่ขึ้นในปฏิบัติการขจดัความยากจน

SDG0501 ยติุการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบต่อผู้หญิงและเด็กหญิงในทุกที่

SDG0502 ขจดัความรุนแรงทุกรูปแบบทีม่ีต่อผู้หญิงและเด็กหญิงในพืน้ทีส่าธารณะและ
พืน้ท่ีส่วนตัว รวมถงึการค้ามนุษย ์การแสวงหาประโยชน์ทางเพศ และการ
แสวงหาประโยชน์ในรูปแบบอื่น

SDG0504 ยอมรับและให้คุณค่าการดูแลและการท างานบ้านทีไ่ม่ได้รับค่าจา้ง โดยการจดั
ให้มีบริการสาธารณะ โครงสร้างพืน้ฐานและนโยบายการคุ้มครองทางสังคม 
และสนับสนุนการแบ่งภาระความรับผิดชอบร่วมกนัภายในครัวเรือนและ
ครอบครัว ตามความเหมาะสมของแต่ละประเทศ

SDG050A ด าเนินการปฏิรูปเพือ่ให้ผู้หญิงมีสิทธิทีเ่ท่าเทียมในการเขา้ถงึทรัพยากรทาง
เศรษฐกจิ รวมทัง้การเขา้ถงึกรรมสิทธิ์ การถอืครอง การควบคุมทีดิ่น และ
ทรัพยสิ์นในรูปแบบอื่น การบริการทางการเงิน การรับมรดก และ
ทรัพยากรธรรมชาติ ทีม่ีความสอดคล้องกบักฎหมายของประเทศ

SDG050C รับรองและสร้างเสริมนโยบายทีดี่และการบังคับใชก้ฎหมาย เพือ่ส่งเสริมความ
เสมอภาคระหว่างเพศและเสริมพลังแกผู้่หญิงและเด็กหญิงทุกคนในทุกระดับ

SDG0808 คุ้มครองสิทธิแรงงานและส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการท างานทีป่ลอดภัยและ
มั่นคงส าหรับผู้ท างานทุกคน รวมถงึแรงงานต่างด้าว โดยเฉพาะผู้หญิงและผู้ที่
ท างานเส่ียงอนัตราย
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แผนแม่บทฯ 
ประเดน็

รหัสเปา้หมาย
ยอ่ยแผนแม่บทฯ

เปา้หมายยอ่ยแผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรชาติ
รหัสเปา้หมายยอ่ย

 SDGs ที่
สอดคล้องโดยตรง

เปา้หมายยอ่ย SDGs ที่สอดคล้องโดยตรง
รหัสเปา้หมายยอ่ย 
SDGs ที่อธิบายเสริม

เปา้หมายยอ่ย SDGs ที่อธิบายเสริม

ความเชื่อมโยงระหว่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

17 170101 คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางได้รับ
การคุ้มครองและมีหลักประกนัทางสังคมเพิม่ขึ้น (170101)

SDG080B ออกแบบและใชน้โยบายเพือ่ส่งเสริมการท่องเทีย่วทีย่ั่งยนื ซ่ึงชว่ยสร้างงาน
และส่งเสริมวัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG1002 เสริมสร้างศักยภาพและส่งเสริมความครอบคลุมทางสังคม เศรษฐกจิและ
การเมืองส าหรับทุกคน โดยไม่ค านึงถงึอาย ุเพศ ความพกิาร เชื้อชาติ ชาติพนัธุ์
 แหล่งก าเนิด ศาสนา สถานะทางเศรษฐกจิหรือสถานะอื่นๆ ภายในปี พ.ศ. 
2573

SDG1003 สร้างหลักประกนัให้มีโอกาสทีเ่ท่าเทียมและลดความไม่เสมอภาคของผลลัพธ์ 
รวมถงึโดยการขจดักฎหมาย นโยบาย และแนวปฏิบัติทีเ่ลือกปฏิบัติ และโดย
การส่งเสริมการออกกฎหมาย นโยบาย และการด าเนินการทีเ่หมาะสมในเร่ือง
ดังกล่าว

SDG1004 น าใชน้โยบาย โดยเฉพาะนโยบายด้านการคลัง ค่าจา้ง และการคุ้มครองทาง
สังคม และมุ่งบรรลุความเสมอภาคยิ่งขึ้น

SDG1101 สร้างหลักประกนัว่าทุกคนเขา้ถงึทีอ่ยู่อาศัยและการบริการพืน้ฐานทีเ่พยีงพอ 
ปลอดภัย ในราคาทีส่ามารถจา่ยได้ และปรับปรุงชมุชนแออดั ภายในปี พ.ศ. 
2573

SDG1609 จดัให้มีอตัลักษณ์ทางกฎหมายส าหรับทุกคน โดยรวมถงึการจดทะเบียนการ
เกดิ ภายในปี พ.ศ. 2573

17 170201 มีระบบและกลไกในการให้ความชว่ยเหลือกลุ่มเป้าหมายท่ีต้องการ
ความชว่ยเหลือเป็นพเิศษได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น (170201)

SDG0103 ด าเนินการให้ทุกคนสามารถเขา้ถงึระบบและมาตรการการคุ้มครองทาง
สังคมในระดับประเทศท่ีเหมาะสม ซ่ึงรวมถงึการคุ้มครองทางสังคมขั้น
พืน้ฐาน (floors) และขยายความครอบคลุมถงึกลุ่มประชากรยากจนและ
กลุ่มเปราะบาง ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG0104 สร้างหลักประกนัว่าชายและหญิงทุกคน โดยเฉพาะผู้ทีย่ากจนและเปราะบาง 
มีสิทธิเท่าเทียมกนัในทรัพยากรทางเศรษฐกจิ รวมถงึการเขา้ถงึบริการขั้น
พืน้ฐาน การเป็นเจา้ของและมีสิทธิในทีดิ่นและทรัพยสิ์นในรูปแบบอื่น มรดก 
ทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยใีหม่ทีเ่หมาะสม และบริการทางการเงิน ซ่ึง
รวมถงึระบบการเงินระดับฐานราก (microfinance) ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG010B สร้างกรอบนโยบายทีเ่หมาะสมในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับ
นานาชาติ บนฐานของยทุธศาสตร์การพฒันาทีเ่อื้อประโยชน์ต่อกลุ่มยากจน 
(pro-poor) และค านึงถงึความละเอยีดออ่นเชงิเพศภาวะ (gender-sensitive)
 เพือ่สนับสนุนการลงทุนทีเ่พิม่ขึ้นในปฏิบัติการขจดัความยากจน

SDG0501 ยติุการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบต่อผู้หญิงและเด็กหญิงในทุกที่

SDG0502 ขจดัความรุนแรงทุกรูปแบบทีม่ีต่อผู้หญิงและเด็กหญิงในพืน้ทีส่าธารณะและ
พืน้ท่ีส่วนตัว รวมถงึการค้ามนุษย ์การแสวงหาประโยชน์ทางเพศ และการ
แสวงหาประโยชน์ในรูปแบบอื่น

SDG0503 ขจดัการปฏิบัติทีเ่ป็นอนัตรายทัง้มวล เชน่ การแต่งงานในเด็ก กอ่นวัยอนัควร
และโดยการบังคับ และการขลิบอวัยวะเพศหญิง
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แผนแม่บทฯ 
ประเดน็

รหัสเปา้หมาย
ยอ่ยแผนแม่บทฯ

เปา้หมายยอ่ยแผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรชาติ
รหัสเปา้หมายยอ่ย

 SDGs ที่
สอดคล้องโดยตรง

เปา้หมายยอ่ย SDGs ที่สอดคล้องโดยตรง
รหัสเปา้หมายยอ่ย 
SDGs ที่อธิบายเสริม

เปา้หมายยอ่ย SDGs ที่อธิบายเสริม

ความเชื่อมโยงระหว่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

17 170201 มีระบบและกลไกในการให้ความชว่ยเหลือกลุ่มเป้าหมายท่ีต้องการ
ความชว่ยเหลือเป็นพเิศษได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น (170201)

SDG0504 ยอมรับและให้คุณค่าการดูแลและการท างานบ้านทีไ่ม่ได้รับค่าจา้ง โดยการจดั
ให้มีบริการสาธารณะ โครงสร้างพืน้ฐานและนโยบายการคุ้มครองทางสังคม 
และสนับสนุนการแบ่งภาระความรับผิดชอบร่วมกนัภายในครัวเรือนและ
ครอบครัว ตามความเหมาะสมของแต่ละประเทศ

SDG050A ด าเนินการปฏิรูปเพือ่ให้ผู้หญิงมีสิทธิทีเ่ท่าเทียมในการเขา้ถงึทรัพยากรทาง
เศรษฐกจิ รวมทัง้การเขา้ถงึกรรมสิทธิ์ การถอืครอง การควบคุมทีดิ่น และ
ทรัพยสิ์นในรูปแบบอื่น การบริการทางการเงิน การรับมรดก และ
ทรัพยากรธรรมชาติ ทีม่ีความสอดคล้องกบักฎหมายของประเทศ

SDG050C รับรองและสร้างเสริมนโยบายทีดี่และการบังคับใชก้ฎหมาย เพือ่ส่งเสริมความ
เสมอภาคระหว่างเพศและเสริมพลังแกผู้่หญิงและเด็กหญิงทุกคนในทุกระดับ

SDG0807 ด าเนินมาตรการทีม่ีประสิทธิภาพโดยทันที เพือ่ขจดัแรงงานทีถ่กูบังคับ ยติุ
ความเป็นทาสสมัยใหม่และการค้ามนุษย ์และยบัยั้งและก าจดัการใชแ้รงงาน
เด็กในรูปแบบทีเ่ลวร้ายทีสุ่ด ซ่ึงรวมถงึการเกณฑ์และการใชท้หารเด็ก และ
ภายในปี พ.ศ. 2568 ยติุการใชแ้รงงานเด็กในทุกรูปแบบ

SDG0808 คุ้มครองสิทธิแรงงานและส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการท างานทีป่ลอดภัยและ
มั่นคงส าหรับผู้ท างานทุกคน รวมถงึแรงงานต่างด้าว โดยเฉพาะผู้หญิงและผู้ที่
ท างานเส่ียงอนัตราย

SDG080B ออกแบบและใชน้โยบายเพือ่ส่งเสริมการท่องเทีย่วทีย่ั่งยนื ซ่ึงชว่ยสร้างงาน
และส่งเสริมวัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG1002 เสริมสร้างศักยภาพและส่งเสริมความครอบคลุมทางสังคม เศรษฐกจิและ
การเมืองส าหรับทุกคน โดยไม่ค านึงถงึอาย ุเพศ ความพกิาร เชื้อชาติ ชาติพนัธุ์
 แหล่งก าเนิด ศาสนา สถานะทางเศรษฐกจิหรือสถานะอื่นๆ ภายในปี พ.ศ. 
2573

SDG1003 สร้างหลักประกนัให้มีโอกาสทีเ่ท่าเทียมและลดความไม่เสมอภาคของผลลัพธ์ 
รวมถงึโดยการขจดักฎหมาย นโยบาย และแนวปฏิบัติทีเ่ลือกปฏิบัติ และโดย
การส่งเสริมการออกกฎหมาย นโยบาย และการด าเนินการทีเ่หมาะสมในเร่ือง
ดังกล่าว

SDG1004 น าใชน้โยบาย โดยเฉพาะนโยบายด้านการคลัง ค่าจา้ง และการคุ้มครองทาง
สังคม และมุ่งบรรลุความเสมอภาคยิ่งขึ้น

SDG1101 สร้างหลักประกนัว่าทุกคนเขา้ถงึทีอ่ยู่อาศัยและการบริการพืน้ฐานทีเ่พยีงพอ 
ปลอดภัย ในราคาทีส่ามารถจา่ยได้ และปรับปรุงชมุชนแออดั ภายในปี พ.ศ. 
2573
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แผนแม่บทฯ 
ประเดน็

รหัสเปา้หมาย
ยอ่ยแผนแม่บทฯ

เปา้หมายยอ่ยแผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรชาติ
รหัสเปา้หมายยอ่ย

 SDGs ที่
สอดคล้องโดยตรง

เปา้หมายยอ่ย SDGs ที่สอดคล้องโดยตรง
รหัสเปา้หมายยอ่ย 
SDGs ที่อธิบายเสริม

เปา้หมายยอ่ย SDGs ที่อธิบายเสริม

ความเชื่อมโยงระหว่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

18 180101 การบริโภคและการผลิตของประเทศมีความยั่งยนืสูงขึ้น (180101) SDG0604 เพิม่ประสิทธิภาพการใชน้้ าในทุกภาคส่วนและสร้างหลักประกนัว่าจะมีการ
ใชน้้ าและจดัหาน้ าท่ียั่งยนื เพือ่แกไ้ขปัญหาการขาดแคลนน้ า และลด
จ านวนประชากรท่ีประสบปัญหาการขาดแคลนน้ า ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG0204 สร้างหลักประกนัว่าจะมีระบบการผลิตอาหารทีย่ั่งยนืและด าเนินการตามแนว
ปฏิบัติทางการเกษตรทีม่ีภูมิคุ้มกนัเพือ่เพิม่ผลิตภาพและการผลิต ซ่ึงจะชว่ย
รักษาระบบนิเวศ เสริมขดีความสามารถในการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ สภาวะอากาศรุนแรง ภัยแล้ง อทุกภัย และภัยพบิัติอื่น ๆ 
และจะชว่ยพฒันาทีดิ่นและคุณภาพดินอยา่งต่อเนือ่ง ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG0804 ปรับปรุงประสิทธิภาพการใชท้รัพยากรของโลกในการบริโภคและการผลิต
อยา่งต่อเน่ือง และมุ่งแยกการเติบโตทางเศรษฐกจิออกจากความเส่ือม
โทรมของส่ิงแวดล้อม (decouple) ซ่ึงเป็นไปตามกรอบการด าเนินงาน
ระยะ 10 ปี ว่าด้วยการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยนื โดยมีประเทศท่ีพฒันา
แล้วเป็นผู้น าในการด าเนินการไปจนถงึปี พ.ศ. 2573

SDG1204 บรรลุเร่ืองการจดัการสารเคมีและของเสียทุกชนิดตลอดวงจรชวีิตด้วยวิธีทีเ่ป็น
มิตรต่อส่ิงแวดล้อม ตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศทีต่กลงกนั และ
ลดการปล่อยสารเคมีและของเสียสู่อากาศ น้ า และดินอยา่งมีนัยส าคัญ เพือ่จะ
ลดผลกระทบทางลบต่อสุขภาพของมนุษยแ์ละส่ิงแวดล้อมให้มากทีสุ่ด ภายใน
ปี พ.ศ. 2563

SDG1201 ด าเนินการให้เป็นผลตามกรอบการด าเนินงานระยะ 10 ปี ว่าด้วยแบบ
แผนการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยนื โดยทุกประเทศน าไปปฏิบัติและมี
ประเทศพฒันาแล้วเป็นผู้น า โดยค านึงถงึการพฒันาและขดีความสามารถ
ของประเทศก าลังพฒันา

SDG1207 ส่งเสริมแนวปฏิบัติด้านการจดัซ้ือจดัจา้งของภาครัฐทีย่ั่งยนื ให้สอดคล้องกบั
นโยบายและการจดัล าดับความความส าคัญของประเทศ

SDG1202 บรรลุการจดัการท่ียั่งยนืและการใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งมี
ประสิทธิภาพ ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG1407 ภายในปี พ.ศ. 2573 เพิม่ผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิแกรั่ฐก าลังพฒันาทีเ่ป็น
เกาะขนาดเล็กและประเทศพฒันาน้อยทีสุ่ดจากการใชท้รัพยากรทางทะเล
อยา่งยั่งยนื รวมถงึผ่านทางการบริหารจดัการอยา่งยั่งยนืในด้านการประมง 
การเพาะเล้ียงสัตว์น้ า และการท่องเทีย่ว

SDG1203 ลดของเสียอาหาร (food waste) ต่อหัวประชากรของโลกลงคร่ึงหน่ึงใน
ระดับค้าปลีกและผู้บริโภค และลดการสูญเสียอาหาร (food loss) ตลอด
การผลิตและห่วงโซ่อปุทาน รวมถงึการสูญเสียหลังการเกบ็เกี่ยว ภายในปี
 พ.ศ. 2573

SDG1506 ส่งเสริมการแบ่งปันผลประโยชน์ทีเ่กดิจากการใชป้ระโยชน์ทรัพยากร
พนัธุกรรมอยา่งเท่าเทียมและเป็นธรรม และส่งเสริมการเขา้ถงึทรัพยากร
เหล่าน้ันอยา่งเหมาะสม ตามความตกลงระหว่างประเทศ

SDG1406 ภายในปี พ.ศ. 2563 ยบัยั้งการอดุหนุนการประมงท่ีมีส่วนท าให้เกดิการ
ประมงเกนิขดีจ ากดั ขจดัการอดุหนุนท่ีมีส่วนท าให้เกดิการประมงท่ีผิด
กฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม และระงับการริเร่ิมการ
อดุหนุนในลักษณะดังกล่าว โดยตระหนักว่าการปฏิบัติท่ีเป็นพเิศษและ
แตกต่างส าหรับประเทศก าลังพฒันาและประเทศพฒันาน้อยท่ีสุด ท่ี
เหมาะสมและมีประสิทธิผลควรเป็นส่วนควบในการเจรจาการอดุหนุนการ
ประมงขององค์การการค้าโลก

SDG1509 บูรณาการมูลค่าของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชวีภาพเขา้ไปสู่การ
จดัท าแผนระดับชาติและระดับท้องถิ่น กระบวนการพฒันา ยทุธศาสตร์การลด
ความยากจน และการจดัท าบัญชปีระชาชาติ ภายในปี พ.ศ. 2563

18 180102 พืน้ท่ีสีเขยีวทุกประเภทเพิม่ขึ้น (180102) SDG1502 ส่งเสริมการด าเนินการด้านการบริหารจดัการป่าไม้ทุกประเภทอยา่งยั่งยนื
 หยดุยั้งการตัดไม้ท าลายป่า ฟืน้ฟปู่าท่ีเส่ือมโทรม และเพิม่การปลูกป่า
และฟืน้ฟปู่าท่ัวโลกอยา่งจริงจงั ภายในปี พ.ศ. 2563

SDG1107 จดัให้มีการเขา้ถงึพืน้ทีส่าธารณะและพืน้ทีสี่เขยีวทีป่ลอดภัย ครอบคลุม และ
เขา้ถงึได้โดยถว้นหน้า โดยเฉพาะส าหรับผู้หญิงและเด็ก ผู้สูงอาย ุและผู้พกิาร 
ภายในปี พ.ศ. 2573
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ความเชื่อมโยงระหว่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

18 180102 พืน้ท่ีสีเขยีวทุกประเภทเพิม่ขึ้น (180102) SDG1503 ต่อต้านการกลายสภาพเป็นทะเลทราย ฟืน้ฟท่ีูดินและดินท่ีเส่ือมโทรม 
รวมถงึท่ีดินท่ีได้รับผลกระทบจากการกลายสภาพเป็นทะเลทราย ภัยแล้ง 
และอทุกภัย และพยายามท่ีจะบรรลุเป้าหมายความสมดุลของการจดัการ
ทรัพยากรท่ีดินอยา่งยั่งยนื (land degradation-neutral) ภายในปี พ.ศ. 
2573

SDG1202 บรรลุการจดัการทีย่ั่งยนืและการใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งมีประสิทธิภาพ 
ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG1504 สร้างหลักประกนัว่าจะมีการอนุรักษ์ระบบนิเวศภูเขาและความ
หลากหลายทางชวีภาพของระบบนิเวศ เพือ่เพิม่พนูขดีความสามารถของ
ระบบนิเวศในการสร้างผลประโยชน์อนัส าคัญต่อการพฒันาท่ียั่งยนื 
ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG1301 เสริมสร้างภูมิคุ้มกนัและขดีความสามารถในการปรับตัวต่ออนัตรายและภัย
พบิัติทางธรรมชาติทีเ่กี่ยวขอ้งกบัภูมิอากาศในทุกประเทศ

SDG1505 ปฎิบัติการท่ีจ าเป็นและเร่งด่วนเพือ่ลดการเส่ือมโทรมของถิ่นท่ีอยู่ตาม
ธรรมชาติ หยดุยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชวีภาพ และภายในปี 
พ.ศ. 2563 คุ้มครองและป้องกนัการสูญพนัธุ์ของชนิดพนัธุ์ท่ีถกูคุกคาม

SDG1501 สร้างหลักประกนัว่าจะมีการอนุรักษ์ การฟืน้ฟ ูและการใชร้ะบบนิเวศบนบก
และแหล่งน้ าจดืในแผ่นดิน รวมทัง้บริการทางระบบนิเวศอยา่งยั่งยนื 
โดยเฉพาะป่าไม้ พืน้ทีชุ่่มน้ า ภูเขาและพืน้ทีแ่ห้งแล้ง โดยเป็นไปตามขอ้บังคับ
ภายใต้ความตกลงระหว่างประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2563

SDG1507 ปฏิบัติการอยา่งเร่งด่วนเพือ่จะยติุการล่าและการขนยา้ยชนิดพนัธุ์พชืและ
สัตว์คุ้มครอง และแกป้ัญหาท้ังด้านอปุสงค์และอปุทานของผลิตภัณฑ์สัตว์
ป่าท่ีผิดกฎหมาย

SDG1508 น าใชม้าตรการเพือ่ป้องกนัการน าเขา้และลดผลกระทบของชนิดพนัธุ์ต่างถิ่นที่
รุกรานต่อระบบนิเวศบกและน้ า และควบคุมหรือก าจดัชนิดพนัธุ์ต่างถิ่นทีม่ี
ล าดับความส าคัญสูง (priority species) ภายในปี พ.ศ. 2563

SDG150A ระดมและเพิม่ทรัพยากรทางการเงินจากทุกแหล่งเพือ่อนุรักษ์และใชค้วาม
หลากหลายทางชวีภาพและระบบนิเวศอยา่งยั่งยนื

SDG150B ระดมทรัพยากรจากทุกแหล่งและทุกระดับเพือ่สนับสนุนการบริหารจดัการป่า
ไม้อยา่งยั่งยนื และสร้างแรงจงูใจทีเ่หมาะสมส าหรับประเทศก าลังพฒันาให้
เกดิความกา้วหน้าในการบริหารจดัการ ซ่ึงรวมถงึการอนุรักษ์และการปลูกป่า

SDG150C เพิม่พนูการสนับสนุนในระดับโลกด้านการต่อสู้กบัการลักลอบล่าและค้าชนิด
พนัธุ์ท่ีได้รับการคุ้มครอง รวมถงึโดยการเพิม่ขดีความสามารถของชมุชน
ท้องถิ่นในการแสวงหาโอกาสในการด ารงชพีอยา่งยั่งยนื

18 180201 ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลเพิม่ขึ้น (180201) SDG1402 บริหารจดัการและปกป้องระบบนิเวศทางทะเลและชายฝ่ังอยา่งยั่งยนืเพือ่
หลีกเล่ียงผลกระทบท่ีร้ายแรง รวมถงึโดยการเสริมภูมิคุ้มกนัและ
ปฏิบัติการเพือ่ฟืน้ฟรูะบบนิเวศอนัจะส่งผลให้มีมหาสมุทรท่ีอดุมสมบูรณ์
และมีผลิตภาพ ภายในปี พ.ศ. 2563

SDG1202 บรรลุการจดัการทีย่ั่งยนืและการใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งมีประสิทธิภาพ 
ภายในปี พ.ศ. 2573
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เปา้หมายยอ่ย SDGs ที่อธิบายเสริม

ความเชื่อมโยงระหว่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

18 180201 ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลเพิม่ขึ้น (180201) SDG1404 ภายในปี พ.ศ. 2563 ให้ก ากบัการท าการประมงอยา่งมีประสิทธิผล และ
ยติุการประมงเกนิขดีจ ากดั การประมงท่ีผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน 
และไร้การควบคุม (IUU) รวมถงึยติุแนวปฏิบัติด้านการประมงท่ีเป็นไป
ในทางท าลาย และด าเนินการให้เป็นผลตามแผนการบริหารจดัการท่ีอยู่
บนฐานวิทยาศาสตร์ เพือ่จะฟืน้ฟมูวลสัตว์น้ า (fish stock) อยา่งน้อยท่ีสุด
ให้อยู่ในระดับผลผลิตสูงสุดท่ียั่งยนื (maximum sustainable yield) 
ตามคุณลักษณะทางชวีวิทยาของสัตว์น้ าเหล่าน้ันภายในเวลาท่ีส้ันท่ีสุดท่ีจะ
เป็นไปได้

SDG1301 เสริมสร้างภูมิคุ้มกนัและขดีความสามารถในการปรับตัวต่ออนัตรายและภัย
พบิัติทางธรรมชาติทีเ่กี่ยวขอ้งกบัภูมิอากาศในทุกประเทศ

SDG1405 ภายในปี พ.ศ. 2563 อนุรักษ์พืน้ท่ีทางทะเลและชายฝ่ังอยา่งน้อยร้อยละ 
10 โดยให้เป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศและภายในประเทศ และ
อยู่บนพืน้ฐานของขอ้มูลทางวิทยาศาสตร์ท่ีดีท่ีสุดท่ีมีอยู่

SDG1401 ป้องกนัและลดมลพษิทางทะเลทุกประเภทอยา่งมีนัยส าคัญ โดยเฉพาะจาก
กจิกรรมบนแผ่นดิน รวมถงึเศษซากขยะในทะเลและมลพษิจากธาตุอาหาร 
(nutrient pollution) ภายในปี พ.ศ. 2568

SDG1406 ภายในปี พ.ศ. 2563 ยบัยั้งการอดุหนุนการประมงท่ีมีส่วนท าให้เกดิการ
ประมงเกนิขดีจ ากดั ขจดัการอดุหนุนท่ีมีส่วนท าให้เกดิการประมงท่ีผิด
กฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม และระงับการริเร่ิมการ
อดุหนุนในลักษณะดังกล่าว โดยตระหนักว่าการปฏิบัติท่ีเป็นพเิศษและ
แตกต่างส าหรับประเทศก าลังพฒันาและประเทศพฒันาน้อยท่ีสุด ท่ี
เหมาะสมและมีประสิทธิผลควรเป็นส่วนควบในการเจรจาการอดุหนุนการ
ประมงขององค์การการค้าโลก

SDG1403 ลดและแกป้ัญหาผลกระทบจากภาวะการเป็นกรดในมหาสมุทร โดยรวมถงึ
ผ่านทางการเพิม่พนูความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ในทุกระดับ

SDG1407 ภายในปี พ.ศ. 2573 เพิม่ผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิแกรั่ฐก าลังพฒันาทีเ่ป็น
เกาะขนาดเล็กและประเทศพฒันาน้อยทีสุ่ดจากการใชท้รัพยากรทางทะเล
อยา่งยั่งยนื รวมถงึผ่านทางการบริหารจดัการอยา่งยั่งยนืในด้านการประมง 
การเพาะเล้ียงสัตว์น้ า และการท่องเทีย่ว

SDG140B จดัให้ชาวประมงพืน้บ้านรายเล็กเขา้ถงึทรัพยากรทางทะเลและตลาด
SDG140C เพิม่พนูการอนุรักษ์และการใชม้หาสมุทรและทรัพยากรอยา่งยั่งยนื โดย

ด าเนินการให้เกดิผลตามกฎหมายระหว่างประเทศตามทีส่ะท้อนใน UNCLOS
 ซ่ึงเป็นกรอบทางกฎหมายส าหรับการอนุรักษ์และการใชม้หาสมุทรและ
ทรัพยากรเหล่านัน้อยา่งยั่งยนื ตามทีร่ะบุในยอ่หน้าที ่158 ของเอกสาร The 
Future We Want

SDG1508 น าใชม้าตรการเพือ่ป้องกนัการน าเขา้และลดผลกระทบของชนิดพนัธุ์ต่างถิ่นที่
รุกรานต่อระบบนิเวศบกและน้ า และควบคุมหรือก าจดัชนิดพนัธุ์ต่างถิ่นทีม่ี
ล าดับความส าคัญสูง (priority species) ภายในปี พ.ศ. 2563

SDG150A ระดมและเพิม่ทรัพยากรทางการเงินจากทุกแหล่งเพือ่อนุรักษ์และใชค้วาม
หลากหลายทางชวีภาพและระบบนิเวศอยา่งยั่งยนื
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ความเชื่อมโยงระหว่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

18 180301 การปล่อยกา๊ซเรือนกระจกของประเทศไทยลดลง (180301) #N/A SDG0904 ยกระดับโครงสร้างพืน้ฐานและพฒันาภาคอตุสาหกรรมเพือ่ให้เกดิความยั่งยนื 
โดยเพิม่ประสิทธิภาพการใชท้รัพยากรและการใชเ้ทคโนโลยแีละกระบวนการ
ทางอตุสาหกรรมทีส่ะอาดและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมมากขึ้น โดยด าเนินการ
ตามขดีความสามารถของแต่ละประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG1201 ด าเนินการให้เป็นผลตามกรอบการด าเนินงานระยะ 10 ปี ว่าด้วยแบบ
แผนการผลิตและการบริโภคทีย่ั่งยนื โดยทุกประเทศน าไปปฏิบัติและมี
ประเทศพฒันาแล้วเป็นผู้น า โดยค านึงถงึการพฒันาและขดีความสามารถของ
ประเทศก าลังพฒันา

SDG1202 บรรลุการจดัการทีย่ั่งยนืและการใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งมีประสิทธิภาพ 
ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG1301 เสริมสร้างภูมิคุ้มกนัและขดีความสามารถในการปรับตัวต่ออนัตรายและภัย
พบิัติทางธรรมชาติทีเ่กี่ยวขอ้งกบัภูมิอากาศในทุกประเทศ

SDG1302 บูรณาการมาตรการด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในนโยบาย 
ยทุธศาสตร์ และการจดัท าแผนระดับชาติ

SDG1303 พฒันาการศึกษา การสร้างความตระหนักรู้ และขดีความสามารถของมนุษย์
และของสถาบันในเร่ืองการลดกา๊ซเรือนกระจก การปรับตัวและลดผลกระทบ
ต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการเตือนภัยล่วงหน้า

SDG130A ด าเนินการให้เกดิผลตามพนัธกรณีทีผู่กพนัต่อประเทศพฒันาแล้ว ซ่ึงเป็นภาคี
ของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทีม่ี
เป้าหมายร่วมกนัระดมทุนจากทุกแหล่งให้ได้จ านวน 1 แสนล้านเหรียญสหรัฐ
ต่อปี ภายในปี พ.ศ. 2563 เพือ่ตอบสนองความต้องการของประเทศก าลัง
พฒันา ภายใต้บริบทของการด าเนินการลดกา๊ซเรือนกระจกทีช่ดัเจนและมี
ความโปร่งใส ตลอดจนเร่งระดมทุนเพือ่ให้กองทุน Green Climate Fund 
ด าเนินการได้อยา่งเต็มทีโ่ดยเร็วทีสุ่ด

SDG1403 ลดและแกป้ัญหาผลกระทบจากภาวะการเป็นกรดในมหาสมุทร โดยรวมถงึ
ผ่านทางการเพิม่พนูความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ในทุกระดับ

18 180401 คุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน แหล่งน้ าใต้ดินและแหล่งน้ าทะเลมี
คุณภาพเหมาะสมกบัประเภทการใชป้ระโยชน์ (180401)

SDG0603 ปรับปรุงคุณภาพน้ า โดยการลดมลพษิ ขจดัการท้ิงและลดการปล่อย
สารเคมีอนัตรายและวัตถอุนัตราย ลดสัดส่วนน้ าเสียท่ีไม่ผ่านการบ าบัดลง
คร่ึงหน่ึง และเพิม่การน ากลับมาใชใ้หม่และการใชซ้้ าท่ีปลอดภัยท่ัวโลกให้
มากขึ้น ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG0309 ลดจ านวนการตายและการเจบ็ป่วยจากสารเคมีอนัตรายและจากมลพษิและ
การปนเปือ้นทางอากาศ น้ า และดิน ให้ลดลงอยา่งมาก ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG0606 ปกป้องและฟืน้ฟรูะบบนิเวศท่ีเกี่ยวขอ้งกบัแหล่งน้ า รวมถงึภูเขา ป่าไม้ 
พืน้ท่ีชุ่มน้ า แม่น้ า ชั้นหินอุ้มน้ า และทะเลสาบ ภายในปี พ.ศ. 2563

SDG1204 บรรลุเร่ืองการจดัการสารเคมีและของเสียทุกชนิดตลอดวงจรชวีิตด้วยวิธีทีเ่ป็น
มิตรต่อส่ิงแวดล้อม ตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศทีต่กลงกนั และ
ลดการปล่อยสารเคมีและของเสียสู่อากาศ น้ า และดินอยา่งมีนัยส าคัญ เพือ่จะ
ลดผลกระทบทางลบต่อสุขภาพของมนุษยแ์ละส่ิงแวดล้อมให้มากทีสุ่ด ภายใน
ปี พ.ศ. 2563
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เปา้หมายยอ่ย SDGs ที่อธิบายเสริม

ความเชื่อมโยงระหว่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

18 180401 คุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน แหล่งน้ าใต้ดินและแหล่งน้ าทะเลมี
คุณภาพเหมาะสมกบัประเภทการใชป้ระโยชน์ (180401)

SDG1401 ป้องกนัและลดมลพษิทางทะเลทุกประเภทอยา่งมีนัยส าคัญ โดยเฉพาะจาก
กจิกรรมบนแผ่นดิน รวมถงึเศษซากขยะในทะเลและมลพษิจากธาตุอาหาร 
(nutrient pollution) ภายในปี พ.ศ. 2568

SDG1501 สร้างหลักประกนัว่าจะมีการอนุรักษ์ การฟืน้ฟ ูและการใชร้ะบบนิเวศบนบก
และแหล่งน้ าจดืในแผ่นดิน รวมทัง้บริการทางระบบนิเวศอยา่งยั่งยนื 
โดยเฉพาะป่าไม้ พืน้ทีชุ่่มน้ า ภูเขาและพืน้ทีแ่ห้งแล้ง โดยเป็นไปตามขอ้บังคับ
ภายใต้ความตกลงระหว่างประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2563

SDG1504 สร้างหลักประกนัว่าจะมีการอนุรักษ์ระบบนิเวศภูเขาและความหลากหลาย
ทางชวีภาพของระบบนิเวศ เพือ่เพิม่พนูขดีความสามารถของระบบนิเวศใน
การสร้างผลประโยชน์อนัส าคัญต่อการพฒันาทีย่ั่งยนื ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG1509 บูรณาการมูลค่าของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชวีภาพเขา้ไปสู่การ
จดัท าแผนระดับชาติและระดับท้องถิ่น กระบวนการพฒันา ยทุธศาสตร์การลด
ความยากจน และการจดัท าบัญชปีระชาชาติ ภายในปี พ.ศ. 2563

18 180402 คุณภาพอากาศ เสียง และความส่ันสะเทือนอยู่ระดับมาตรฐานของ
ประเทศไทย (180402)

#N/A SDG0309 ลดจ านวนการตายและการเจบ็ป่วยจากสารเคมีอนัตรายและจากมลพษิและ
การปนเปือ้นทางอากาศ น้ า และดิน ให้ลดลงอยา่งมาก ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG1106 ลดผลกระทบเชงิลบของเมืองต่อส่ิงแวดล้อมต่อหัวประชากร รวมถงึการให้
ความส าคัญกบัคุณภาพอากาศ และการจดัการขยะชมุชนและของเสียอื่นๆ 
ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG1204 บรรลุเร่ืองการจดัการสารเคมีและของเสียทุกชนิดตลอดวงจรชวีิตด้วยวิธีทีเ่ป็น
มิตรต่อส่ิงแวดล้อม ตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศทีต่กลงกนั และ
ลดการปล่อยสารเคมีและของเสียสู่อากาศ น้ า และดินอยา่งมีนัยส าคัญ เพือ่จะ
ลดผลกระทบทางลบต่อสุขภาพของมนุษยแ์ละส่ิงแวดล้อมให้มากทีสุ่ด ภายใน
ปี พ.ศ. 2563

SDG1509 บูรณาการมูลค่าของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชวีภาพเขา้ไปสู่การ
จดัท าแผนระดับชาติและระดับท้องถิ่น กระบวนการพฒันา ยทุธศาสตร์การลด
ความยากจน และการจดัท าบัญชปีระชาชาติ ภายในปี พ.ศ. 2563

18 180403 การจดัการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ของเสียอนัตรายสารเคมีใน
ภาคการเกษตรและการอตุสาหกรรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
(180403)

SDG0603 ปรับปรุงคุณภาพน้ า โดยการลดมลพษิ ขจดัการท้ิงและลดการปล่อย
สารเคมีอนัตรายและวัตถอุนัตราย ลดสัดส่วนน้ าเสียท่ีไม่ผ่านการบ าบัดลง
คร่ึงหน่ึง และเพิม่การน ากลับมาใชใ้หม่และการใชซ้้ าท่ีปลอดภัยท่ัวโลกให้
มากขึ้น ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG0309 ลดจ านวนการตายและการเจบ็ป่วยจากสารเคมีอนัตรายและจากมลพษิและ
การปนเปือ้นทางอากาศ น้ า และดิน ให้ลดลงอยา่งมาก ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG1203 ลดของเสียอาหาร (food waste) ต่อหัวประชากรของโลกลงคร่ึงหน่ึงใน
ระดับค้าปลีกและผู้บริโภค และลดการสูญเสียอาหาร (food loss) ตลอด
การผลิตและห่วงโซ่อปุทาน รวมถงึการสูญเสียหลังการเกบ็เกี่ยว ภายในปี
 พ.ศ. 2573

SDG0904 ยกระดับโครงสร้างพืน้ฐานและพฒันาภาคอตุสาหกรรมเพือ่ให้เกดิความยั่งยนื 
โดยเพิม่ประสิทธิภาพการใชท้รัพยากรและการใชเ้ทคโนโลยแีละกระบวนการ
ทางอตุสาหกรรมทีส่ะอาดและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมมากขึ้น โดยด าเนินการ
ตามขดีความสามารถของแต่ละประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2573
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ความเชื่อมโยงระหว่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

18 180403 การจดัการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ของเสียอนัตรายสารเคมีใน
ภาคการเกษตรและการอตุสาหกรรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
(180403)

SDG1204 บรรลุเร่ืองการจดัการสารเคมีและของเสียทุกชนิดตลอดวงจรชวีิตด้วยวิธีท่ี
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศท่ีตกลงกนั
 และลดการปล่อยสารเคมีและของเสียสู่อากาศ น้ า และดินอยา่งมี
นัยส าคัญ เพือ่จะลดผลกระทบทางลบต่อสุขภาพของมนุษยแ์ละ
ส่ิงแวดล้อมให้มากท่ีสุด ภายในปี พ.ศ. 2563

SDG1106 ลดผลกระทบเชงิลบของเมืองต่อส่ิงแวดล้อมต่อหัวประชากร รวมถงึการให้
ความส าคัญกบัคุณภาพอากาศ และการจดัการขยะชมุชนและของเสียอื่นๆ 
ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG1205 ลดการเกดิของเสียอยา่งมีนัยส าคัญด้วยการป้องกนั การลดปริมาณ การ
ใชซ้้ า และการน ากลับมาใชใ้หม่ ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG1401 ป้องกนัและลดมลพษิทางทะเลทุกประเภทอยา่งมีนัยส าคัญ โดยเฉพาะจาก
กจิกรรมบนแผ่นดิน รวมถงึเศษซากขยะในทะเลและมลพษิจากธาตุอาหาร 
(nutrient pollution) ภายในปี พ.ศ. 2568

SDG1509 บูรณาการมูลค่าของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชวีภาพเขา้ไปสู่การ
จดัท าแผนระดับชาติและระดับท้องถิ่น กระบวนการพฒันา ยทุธศาสตร์การลด
ความยากจน และการจดัท าบัญชปีระชาชาติ ภายในปี พ.ศ. 2563

18 180501 คนไทยมีคุณลักษณะและพฤติกรรมท่ีพงึประสงค์ด้านส่ิงแวดล้อม
และคุณภาพชวีิตท่ีดี (180501)

SDG1208 สร้างหลักประกนัว่าประชาชนในทุกแห่งมีขอ้มูลท่ีเกี่ยวขอ้งและมีความ
ตระหนักถงึการพฒันาท่ียั่งยนืและวิถชีวีิตท่ีสอดคล้องกบัธรรมชาติ ภายใน
ปี พ.ศ. 2573

SDG1507 ปฏิบัติการอยา่งเร่งด่วนเพือ่จะยติุการล่าและการขนยา้ยชนิดพนัธุ์พชืและสัตว์
คุ้มครอง และแกป้ัญหาทัง้ด้านอปุสงค์และอปุทานของผลิตภัณฑ์สัตว์ป่าทีผิ่ด
กฎหมาย

SDG1303 พฒันาการศึกษา การสร้างความตระหนักรู้ และขดีความสามารถของ
มนุษยแ์ละของสถาบันในเร่ืองการลดกา๊ซเรือนกระจก การปรับตัวและลด
ผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการเตือนภัยล่วงหน้า

SDG150C เพิม่พนูการสนับสนุนในระดับโลกด้านการต่อสู้กบัการลักลอบล่าและค้าชนิด
พนัธุ์ท่ีได้รับการคุ้มครอง รวมถงึโดยการเพิม่ขดีความสามารถของชมุชน
ท้องถิ่นในการแสวงหาโอกาสในการด ารงชพีอยา่งยั่งยนื

19 190101 ระดับความมั่นคงด้านน้ าอปุโภคบริโภคเพิม่ขึ้นจากระดับ 3 ให้เป็น
ระดับ 4   (สูงสุดท่ีระดับ 5) (190101)

SDG0603 ปรับปรุงคุณภาพน้ า โดยการลดมลพษิ ขจดัการท้ิงและลดการปล่อย
สารเคมีอนัตรายและวัตถอุนัตราย ลดสัดส่วนน้ าเสียท่ีไม่ผ่านการบ าบัดลง
คร่ึงหน่ึง และเพิม่การน ากลับมาใชใ้หม่และการใชซ้้ าท่ีปลอดภัยท่ัวโลกให้
มากขึ้น ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG0601 บรรลุเป้าหมายการให้ทุกคนเขา้ถงึน้ าด่ืมทีป่ลอดภัยและมีราคาทีส่ามารถซ้ือ
หาได้ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG1202 บรรลุการจดัการทีย่ั่งยนืและการใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งมีประสิทธิภาพ 
ภายในปี พ.ศ. 2573

19 190102 ระดับการรับมือกบัพบิัติภัยด้านน้ าเพิม่ขึ้น (190102) #N/A SDG0105 สร้างภูมิต้านทานให้กบัผู้ทีย่ากจนและอยู่ในสถานการณ์เปราะบาง รวมทัง้ลด
ความเส่ียงและความล่อแหลมต่อภาวะสภาพอากาศผันผวนรุนแรง การ
เปล่ียนแปลงอยา่งรุนแรงทางเศรษฐกจิ สังคมและส่ิงแวดล้อม และภัยพบิัติ 
ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG1105 ลดจ านวนผู้เสียชวีิตและผู้ทีไ่ด้รับผลกระทบ ตลอดจนลดความสูญเสียโดยตรง
ทางเศรษฐกจิเทียบเคียงกบั GDP โลก อนัเกดิจากภัยพบิัติ ซ่ึงรวมถงึภัยพบิัติที่
เกี่ยวกบัน้ า โดยมุ่งคุ้มครองกลุ่มคนยากจนและผู้ทีอ่ยู่ในสถานการณ์เปราะบาง
 ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG1301 เสริมสร้างภูมิคุ้มกนัและขดีความสามารถในการปรับตัวต่ออนัตรายและภัย
พบิัติทางธรรมชาติทีเ่กี่ยวขอ้งกบัภูมิอากาศในทุกประเทศ
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เปา้หมายยอ่ย SDGs ที่อธิบายเสริม

ความเชื่อมโยงระหว่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

19 190102 ระดับการรับมือกบัพบิัติภัยด้านน้ าเพิม่ขึ้น (190102) SDG1503 ต่อต้านการกลายสภาพเป็นทะเลทราย ฟืน้ฟทูีดิ่นและดินทีเ่ส่ือมโทรม รวมถงึ
ท่ีดินท่ีได้รับผลกระทบจากการกลายสภาพเป็นทะเลทราย ภัยแล้ง และ
อทุกภัย และพยายามทีจ่ะบรรลุเป้าหมายความสมดุลของการจดัการ
ทรัพยากรทีดิ่นอยา่งยั่งยนื (land degradation-neutral) ภายในปี พ.ศ. 2573

19 190103 ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการน้ า เพิม่ขึ้นจากปัจจบุัน 64
 คะแนน ให้เป็น 80 คะแนน (190103)

SDG0605 ด าเนินการบริหารจดัการทรัพยากรน้ าแบบองค์รวมในทุกระดับ รวมถงึ
ผ่านความร่วมมือขา้มเขตแดนตามความเหมาะสม ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG060A ขยายความร่วมมือระหว่างประเทศและสนับสนุนการเสริมสร้างขดี
ความสามารถให้แกป่ระเทศก าลังพฒันาในแผนงานและกจิกรรมด้านน้ าและ
การสุขาภิบาล ซ่ึงรวมถงึการเกบ็กกัน้ า การขจดัเกลือ ประสิทธิภาพการใชน้้ า 
การบ าบัดน้ าเสีย เทคโนโลยกีารน าน้ ากลับมาใชใ้หม่ ภายในปี พ.ศ. 2573

19 190201 ระดับความมั่นคง ด้านน้ าในเขตเมืองเพิม่ขึ้น (190201) SDG0603 ปรับปรุงคุณภาพน้ า โดยการลดมลพษิ ขจดัการท้ิงและลดการปล่อย
สารเคมีอนัตรายและวัตถอุนัตราย ลดสัดส่วนน้ าเสียท่ีไม่ผ่านการบ าบัดลง
คร่ึงหน่ึง และเพิม่การน ากลับมาใชใ้หม่และการใชซ้้ าท่ีปลอดภัยท่ัวโลกให้
มากขึ้น ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG0601 บรรลุเป้าหมายการให้ทุกคนเขา้ถงึน้ าด่ืมทีป่ลอดภัยและมีราคาทีส่ามารถซ้ือ
หาได้ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG0602 บรรลุเป้าหมายการให้ทุกคนเขา้ถงึการสุขาภิบาลและสุขอนามัยทีเ่พยีงพอและ
เท่าเทียม และยติุการขบัถา่ยในทีโ่ล่ง โดยให้ความสนใจเป็นพเิศษต่อความ
ต้องการของผู้หญิง เด็กหญิง และผู้ทีอ่ยู่ในสถานการณ์เปราะบาง ภายในปี 
พ.ศ. 2573

19 190202 ระดับความมั่นคงด้านน้ าเพือ่การ พฒันาเศรษฐกจิเพิม่ขึ้น (190202) SDG0604 เพิม่ประสิทธิภาพการใชน้้ าในทุกภาคส่วนและสร้างหลักประกนัว่าจะมีการ
ใชน้้ าและจดัหาน้ าท่ียั่งยนื เพือ่แกไ้ขปัญหาการขาดแคลนน้ า และลด
จ านวนประชากรท่ีประสบปัญหาการขาดแคลนน้ า ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG0904 ยกระดับโครงสร้างพืน้ฐานและพฒันาภาคอตุสาหกรรมเพือ่ให้เกดิความยั่งยนื 
โดยเพิม่ประสิทธิภาพการใชท้รัพยากรและการใชเ้ทคโนโลยแีละกระบวนการ
ทางอตุสาหกรรมทีส่ะอาดและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมมากขึ้น โดยด าเนินการ
ตามขดีความสามารถของแต่ละประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2573

19 190203 ผลิตภาพจากการใชน้้ าเพิม่ขึ้น (190203) SDG0604 เพิม่ประสิทธิภาพการใชน้้ าในทุกภาคส่วนและสร้างหลักประกนัว่าจะมีการ
ใชน้้ าและจดัหาน้ าท่ียั่งยนื เพือ่แกไ้ขปัญหาการขาดแคลนน้ า และลด
จ านวนประชากรท่ีประสบปัญหาการขาดแคลนน้ า ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG0904 ยกระดับโครงสร้างพืน้ฐานและพฒันาภาคอตุสาหกรรมเพือ่ให้เกดิความยั่งยนื 
โดยเพิม่ประสิทธิภาพการใชท้รัพยากรและการใชเ้ทคโนโลยแีละกระบวนการ
ทางอตุสาหกรรมทีส่ะอาดและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมมากขึ้น โดยด าเนินการ
ตามขดีความสามารถของแต่ละประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2573

19 190301 แม่น้ าล าคลองและแหล่งน้ าธรรมชาติท่ัวประเทศมีระบบนิเวศและ
ทัศนียภาพท่ีดี มีคุณภาพได้มาตรฐานเพิม่ขึ้น (190301)

SDG0606 ปกป้องและฟืน้ฟรูะบบนิเวศท่ีเกี่ยวขอ้งกบัแหล่งน้ า รวมถงึภูเขา ป่าไม้ 
พืน้ท่ีชุ่มน้ า แม่น้ า ชั้นหินอุ้มน้ า และทะเลสาบ ภายในปี พ.ศ. 2563

SDG1501 สร้างหลักประกนัว่าจะมีการอนุรักษ์ การฟืน้ฟ ูและการใชร้ะบบนิเวศบนบก
และแหล่งน้ าจดืในแผ่นดิน รวมทัง้บริการทางระบบนิเวศอยา่งยั่งยนื 
โดยเฉพาะป่าไม้ พืน้ทีชุ่่มน้ า ภูเขาและพืน้ทีแ่ห้งแล้ง โดยเป็นไปตามขอ้บังคับ
ภายใต้ความตกลงระหว่างประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2563

20 200101 งานบริการภาครัฐท่ีปรับเปล่ียนเป็นดิจทัิลเพิม่ขึ้น (200101) SDG1610 สร้างหลักประกนัว่าสาธารณชนสามารถเขา้ถงึขอ้มูลและมีการปกป้อง
เสรีภาพขั้นพืน้ฐาน ตามกฎหมายภายในประเทศและความตกลงระหว่าง
ประเทศ

SDG050B สร้างเสริมการใชเ้ทคโนโลย ีโดยเฉพาะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร
เพือ่ส่งเสริมพลังแกผู้่หญิง

SDG1606 พฒันาสถาบันทีม่ีประสิทธิผล มีความรับผิดชอบ และโปร่งใสในทุกระดับ
20 200201 หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยทุธศาสตร์ชาติ 

(200201)
#N/A SDG1005 ปรับปรุงกฎระเบียบและการติดตามตลาดการเงินและสถาบันการเงินของโลก 

และเสริมความแขง็แกร่งในการด าเนินการตามกฎระเบียบดังกล่าว
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เปา้หมายยอ่ย SDGs ที่อธิบายเสริม

ความเชื่อมโยงระหว่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

20 200201 หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยทุธศาสตร์ชาติ 
(200201)

SDG1606 พฒันาสถาบันทีม่ีประสิทธิผล มีความรับผิดชอบ และโปร่งใสในทุกระดับ

SDG1713 เพิม่พนูเสถยีรภาพเศรษฐกจิมหภาคของโลก โดยรวมถงึผ่านการประสาน
นโยบายและความสอดคล้องเชงินโยบาย

SDG1714 ยกระดับความสอดคล้องเชงินโยบายเพือ่การพฒันาทีย่ั่งยนื

20 200301 เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจดับริการสาธารณะ
และกจิกรรมสาธารณะอยา่งเหมาะสม (200301)

SDG1717 สนับสนุนและส่งเสริมหุน้ส่วนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาสังคม โดยต่อยอดจากประสบการณ์และกลยทุธ์ด้านการ
ระดมทรัพยากรของหุน้ส่วน

SDG1002 เสริมสร้างศักยภาพและส่งเสริมความครอบคลุมทางสังคม เศรษฐกจิและ
การเมืองส าหรับทุกคน โดยไม่ค านึงถงึอาย ุเพศ ความพกิาร เชื้อชาติ ชาติพนัธุ์
 แหล่งก าเนิด ศาสนา สถานะทางเศรษฐกจิหรือสถานะอื่นๆ ภายในปี พ.ศ. 
2573

SDG150A ระดมและเพิม่ทรัพยากรทางการเงินจากทุกแหล่งเพือ่อนุรักษ์และใชค้วาม
หลากหลายทางชวีภาพและระบบนิเวศอยา่งยั่งยนื

SDG1606 พฒันาสถาบันทีม่ีประสิทธิผล มีความรับผิดชอบ และโปร่งใสในทุกระดับ

SDG1610 สร้างหลักประกนัว่าสาธารณชนสามารถเขา้ถงึขอ้มูลและมีการปกป้องเสรีภาพ
ขั้นพืน้ฐาน ตามกฎหมายภายในประเทศและความตกลงระหว่างประเทศ

20 200302 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีสมรรถนะและสร้างความทันสมัย
ในการจดับริการสาธารณะและกจิกรรมสาธารณะให้กบัประชาชน 
(200302)

#N/A SDG1606 พฒันาสถาบันทีม่ีประสิทธิผล มีความรับผิดชอบ และโปร่งใสในทุกระดับ

20 200401 ภาครัฐมีขดีสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความ
คล่องตัว (200401)

#N/A SDG1610 สร้างหลักประกนัว่าสาธารณชนสามารถเขา้ถงึขอ้มูลและมีการปกป้องเสรีภาพ
ขั้นพืน้ฐาน ตามกฎหมายภายในประเทศและความตกลงระหว่างประเทศ

20 200501 บุคลากรภาครัฐยดึค่านิยมในการท างานเพือ่ประชาชน ยดึหลัก
คุณธรรม จริยธรรม มีจติส านึก มีตวามสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็น
มืออาชพี (200501)

#N/A SDG1605 ลดการทุจริตในต าแหน่งหน้าทีแ่ละการรับสินบนทุกรูปแบบ

21 210101 ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซ่ือสัตยสุ์จริต (210101) #N/A SDG1605 ลดการทุจริตในต าแหน่งหน้าทีแ่ละการรับสินบนทุกรูปแบบ
21 210102 คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง (210102) SDG1605 ลดการทุจริตในต าแหน่งหน้าท่ีและการรับสินบนทุกรูปแบบ SDG1606 พฒันาสถาบันทีม่ีประสิทธิผล มีความรับผิดชอบ และโปร่งใสในทุกระดับ
21 210201 การด าเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ

 (210201)
#N/A #N/A

22 220101 กฎหมายไม่เป็นอปุสรรคต่อการพฒันาภาครัฐและภาคเอกชนอยู่
ภายใต้กรอบกฎหมายท่ีมุ่งให้ประชาชนในวงกว้างได้รับประโยชน์
จากการพฒันาประเทศโดยท่ัวถงึ (220101)

#N/A SDG1003 สร้างหลักประกนัให้มีโอกาสทีเ่ท่าเทียมและลดความไม่เสมอภาคของผลลัพธ์ 
รวมถงึโดยการขจดักฎหมาย นโยบาย และแนวปฏิบัติทีเ่ลือกปฏิบัติ และโดย
การส่งเสริมการออกกฎหมาย นโยบาย และการด าเนินการทีเ่หมาะสมในเร่ือง
ดังกล่าว

SDG160B ส่งเสริมและบังคับใชก้ฎหมายและนโยบายทีไ่ม่เลือกปฏิบัติเพือ่การพฒันาที่
ยั่งยนื
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เปา้หมายยอ่ย SDGs ที่อธิบายเสริม

ความเชื่อมโยงระหว่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

22 220102 การปฏิบัติตามและการบังคับใชก้ฎหมายมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกจิ
 ท่ัวถงึ ไม่เลือกปฏิบัติ และเป็นธรรม (220102)

SDG1603 ส่งเสริมหลักนิติธรรมท้ังในระดับชาติและระหว่างประเทศ และสร้าง
หลักประกนัให้ทุกคนสามารถเขา้ถงึความยติุธรรมได้อยา่งเท่าเทียม

SDG1003 สร้างหลักประกนัให้มีโอกาสทีเ่ท่าเทียมและลดความไม่เสมอภาคของผลลัพธ์ 
รวมถงึโดยการขจดักฎหมาย นโยบาย และแนวปฏิบัติทีเ่ลือกปฏิบัติ และโดย
การส่งเสริมการออกกฎหมาย นโยบาย และการด าเนินการทีเ่หมาะสมในเร่ือง
ดังกล่าว

SDG160B ส่งเสริมและบังคับใชก้ฎหมายและนโยบายทีไ่ม่เลือกปฏิบัติเพือ่การพฒันาที่
ยั่งยนื

22 220103 ประชาชนมีส่วนร่วมในการพฒันากฎหมาย (220103) SDG1603 ส่งเสริมหลักนิติธรรมท้ังในระดับชาติและระหว่างประเทศ และสร้าง
หลักประกนัให้ทุกคนสามารถเขา้ถงึความยติุธรรมได้อยา่งเท่าเทียม

SDG1607 สร้างหลักประกนัว่าจะมีกระบวนการตัดสินใจทีม่ีความรับผิดชอบ ครอบคลุม 
มีส่วนร่วม และมีความเป็นตัวแทนทีดี่ ในทุกระดับการตัดสินใจ

22 220201 การอ านวยความยติุธรรม มีความโปร่งใส สะดวก รวดเร็ว เสมอภาค
 ท่ัวถงึ เป็นธรรม และปราศจากการเลือกปฏิบัติ (220201)

SDG1603 ส่งเสริมหลักนิติธรรมท้ังในระดับชาติและระหว่างประเทศ และสร้าง
หลักประกนัให้ทุกคนสามารถเขา้ถงึความยติุธรรมได้อยา่งเท่าเทียม

SDG1610 สร้างหลักประกนัว่าสาธารณชนสามารถเขา้ถงึขอ้มูลและมีการปกป้องเสรีภาพ
ขั้นพืน้ฐาน ตามกฎหมายภายในประเทศและความตกลงระหว่างประเทศ

SDG160B ส่งเสริมและบังคับใชก้ฎหมายและนโยบายทีไ่ม่เลือกปฏิบัติเพือ่การพฒันาที่
ยั่งยนื

23 230101 ภาคอตุสาหกรรมการผลิตและบริการ สร้างมูลค่าเพิม่สูงขึ้นจากการ
วิจยัและนวัตกรรมส่งผลให้เกดิการขยายตัวเพิม่ขึ้นจากปัจจบุัน 
(230101)

#N/A SDG030B สนับสนุนการวิจยัและการพฒันาวัคซีนและยาส าหรับโรคติดต่อและไม่ติดต่อที่
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศก าลังพฒันา ให้มีการเขา้ถงึยาและวัคซีน
จ าเป็นในราคาทีส่ามารถซ้ือหาได้ ตามปฏิญญาโดฮาในส่วนของความตกลงว่า
ด้วยการค้าทีเ่กี่ยวขอ้งกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา (TRIPS) และการสาธารณสุข 
ซ่ึงเน้นย้ าสิทธิของประเทศก าลังพฒันาทีจ่ะใชบ้ทบัญญัติในความตกลง TRIPS
 อยา่งเต็มทีใ่นเร่ืองการผ่อนปรนเพือ่คุ้มครองสุขภาพของประชาชน 
โดยเฉพาะการเขา้ถงึยาโดยถว้นหน้า

SDG0801 ท าให้การเติบโตทางเศรษฐกจิต่อหัวประชากรมีความยั่งยนืตามบริบทของ
ประเทศ โดยเฉพาะในประเทศพฒันาน้อยทีสุ่ดให้มีการขยายตัวของผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศอยา่งน้อยร้อยละ 7 ต่อปี

SDG0802 บรรลุการมีผลิตภาพทางเศรษฐกจิในระดับทีสู่งขึ้นผ่านการสร้างความ
หลากหลาย การยกระดับเทคโนโลยแีละนวัตกรรม รวมถงึการมุ่งเน้นภาคการ
ผลิตท่ีมีมูลค่าเพิม่สูงและการผลิตทีใ่ชแ้รงงานเขม้ขน้

SDG0902 ส่งเสริมการพฒันาอตุสาหกรรมทีค่รอบคลุมและยั่งยนื และภายในปี พ.ศ. 
2573 ให้เพิม่ส่วนแบ่งของภาคอตุสาหกรรมในการจา้งงานและผลิตภัณฑ์มวล
รวมของประเทศ โดยให้เป็นไปตามบริบทของประเทศ รวมทัง้ให้เพิม่ส่วนแบ่ง
ขึ้นเป็น 2 เท่า ในประเทศพฒันาน้อยทีสุ่ด

SDG0904 ยกระดับโครงสร้างพืน้ฐานและพฒันาภาคอตุสาหกรรมเพือ่ให้เกดิความยั่งยนื 
โดยเพิม่ประสิทธิภาพการใชท้รัพยากรและการใชเ้ทคโนโลยแีละกระบวนการ
ทางอตุสาหกรรมทีส่ะอาดและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมมากขึ้น โดยด าเนินการ
ตามขดีความสามารถของแต่ละประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2573
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เปา้หมายยอ่ย SDGs ที่อธิบายเสริม

ความเชื่อมโยงระหว่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

23 230101 ภาคอตุสาหกรรมการผลิตและบริการ สร้างมูลค่าเพิม่สูงขึ้นจากการ
วิจยัและนวัตกรรมส่งผลให้เกดิการขยายตัวเพิม่ขึ้นจากปัจจบุัน 
(230101)

SDG0905 เพิม่พนูการวิจยัทางวิทยาศาสตร์ ยกระดับขดีความสามารถทางเทคโนโลยี
ของภาคอตุสาหกรรมในทุกประเทศ โดยเฉพาะในประเทศก าลังพฒันา และ
ให้ภายในปี พ.ศ. 2573 มีการส่งเสริมนวัตกรรมและให้เพิม่จ านวนผู้ท า
งานวิจยัและพฒันา ต่อประชากร 1 ล้านคน และเพิม่ค่าใชจ้า่ยในการวิจยัและ
พฒันาของภาครัฐและภาคเอกชน

SDG090B สนับสนุนการพฒันาเทคโนโลย ีการวิจยั และนวัตกรรมภายในประเทศก าลัง
พฒันา รวมถงึการให้มีสภาพแวดล้อมทางนโยบายทีน่ าไปสู่ความหลากหลาย
ของอตุสาหกรรมและการเพิม่มูลค่าของสินค้าโภคภัณฑ์

23 230102 วิสาหกจิในกลุ่มเป้าหมายด้านเศรษฐกจิท่ีมีนวัตกรรมเพิม่ขึ้น 
(230102)

#N/A SDG0802 บรรลุการมีผลิตภาพทางเศรษฐกจิในระดับทีสู่งขึ้นผ่านการสร้างความ
หลากหลาย การยกระดับเทคโนโลยแีละนวัตกรรม รวมถงึการมุ่งเน้นภาคการ
ผลิตท่ีมีมูลค่าเพิม่สูงและการผลิตทีใ่ชแ้รงงานเขม้ขน้

SDG0905 เพิม่พนูการวิจยัทางวิทยาศาสตร์ ยกระดับขดีความสามารถทางเทคโนโลยี
ของภาคอตุสาหกรรมในทุกประเทศ โดยเฉพาะในประเทศก าลังพฒันา และ
ให้ภายในปี พ.ศ. 2573 มีการส่งเสริมนวัตกรรมและให้เพิม่จ านวนผู้ท า
งานวิจยัและพฒันา ต่อประชากร 1 ล้านคน และเพิม่ค่าใชจ้า่ยในการวิจยัและ
พฒันาของภาครัฐและภาคเอกชน

23 230201 คุณภาพชวีิต ศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์และความเสมอภาคทาง
สังคมได้รับการยกระดับเพิม่ขึ้น จากผลการวิจยัและพฒันานวัตกรรม
เชงิสังคม (230201)

#N/A SDG050B สร้างเสริมการใชเ้ทคโนโลย ีโดยเฉพาะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร
เพือ่ส่งเสริมพลังแกผู้่หญิง

23 230301 การประยกุต์ใชค้วามรู้ เทคโนโลยแีละนวัตกรรมในการเพิม่มูลค่าของ
เศรษฐกจิสีเขยีวอยา่งยั่งยนืเพิม่ขึ้น (230301)

SDG0804 ปรับปรุงประสิทธิภาพการใชท้รัพยากรของโลกในการบริโภคและการผลิต
อยา่งต่อเน่ือง และมุ่งแยกการเติบโตทางเศรษฐกจิออกจากความเส่ือม
โทรมของส่ิงแวดล้อม (decouple) ซ่ึงเป็นไปตามกรอบการด าเนินงาน
ระยะ 10 ปี ว่าด้วยการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยนื โดยมีประเทศท่ีพฒันา
แล้วเป็นผู้น าในการด าเนินการไปจนถงึปี พ.ศ. 2573

SDG0205 คงความหลากหลายทางพนัธุกรรมของเมล็ดพนัธุ์ พชืทีใ่ชเ้พาะปลูก สัตว์ในไร่
นาและท่ีเล้ียงตามบ้านเรือน และชนิดพนัธุ์ตามธรรมชาติ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัพชื
และสัตว์เหล่านัน้ รวมถงึให้มีธนาคารพชืและเมล็ดพนัธุ์ทีม่ีการจดัการทีดี่และ
มีความหลากหลาย ทัง้ในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ 
และสนับสนุนการเขา้ถงึและแบ่งปันผลประโยชน์อนัเกดิจากการใชท้รัพยากร
ทางพนัธุกรรมและองค์ความรู้ท้องถิ่นทีเ่กี่ยวขอ้งอยา่งเป็นธรรมและเท่าเทียม 
ตามท่ีตกลงกนัระหว่างประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2563

SDG1707 ส่งเสริมการพฒันา การถา่ยทอด การเผยแพร่ และการกระจายของ
เทคโนโลยท่ีีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อมให้กบัประเทศก าลังพฒันาภายใต้
เง่ือนไขท่ีเอื้อประโยชน์แกป่ระเทศก าลังพฒันา รวมท้ังตามเง่ือนไขสิทธิ
พเิศษตามท่ีตกลงร่วมกนั

SDG020A เพิม่การลงทุน รวมถงึการยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศในด้าน
โครงสร้างพืน้ฐานในชนบท การวิจยัและการส่งเสริมการเกษตร การพฒันา
เทคโนโลย ีและการท าธนาคารเชื้อพนัธุ์พชืและสัตว์ เพือ่เพิม่ขดีความสามารถ
ในการผลิตสินค้าเกษตรในประเทศก าลังพฒันา โดยเฉพาะในประเทศพฒันา
น้อยท่ีสุด

SDG060A ขยายความร่วมมือระหว่างประเทศและสนับสนุนการเสริมสร้างขดี
ความสามารถให้แกป่ระเทศก าลังพฒันาในแผนงานและกจิกรรมด้านน้ าและ
การสุขาภิบาล ซ่ึงรวมถงึการเกบ็กกัน้ า การขจดัเกลือ ประสิทธิภาพการใชน้้ า 
การบ าบัดน้ าเสีย เทคโนโลยกีารน าน้ ากลับมาใชใ้หม่ ภายในปี พ.ศ. 2573
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เปา้หมายยอ่ย SDGs ที่อธิบายเสริม

ความเชื่อมโยงระหว่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

23 230301 การประยกุต์ใชค้วามรู้ เทคโนโลยแีละนวัตกรรมในการเพิม่มูลค่าของ
เศรษฐกจิสีเขยีวอยา่งยั่งยนืเพิม่ขึ้น (230301)

SDG070A ยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศเพือ่อ านวยความสะดวกในการเขา้ถงึ
การวิจยัและเทคโนโลยพีลังงานสะอาด โดยรวมถงึพลังงานหมุนเวียน 
ประสิทธิภาพการใชพ้ลังงาน และเทคโนโลยเีชื้อเพลิงฟอสซิลชั้นสูงและสะอาด
ขึ้น และสนับสนุนการลงทุนในโครงสร้างพืน้ฐานด้านพลังงานและเทคโนโลยี
พลังงานสะอาด ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG070B ขยายโครงสร้างพืน้ฐานและพฒันาเทคโนโลยสี าหรับการให้บริการพลังงาน
สมัยใหม่ทีย่ั่งยนืโดยถว้นหน้าในประเทศก าลังพฒันา โดยเฉพาะในประเทศ
พฒันาน้อยทีสุ่ด รัฐก าลังพฒันาทีเ่ป็นเกาะขนาดเล็ก และประเทศก าลังพฒันา
ท่ีไม่มีทางออกสู่ทะเล โดยให้สอดคล้องกบัแผนงานสนับสนุนของประเทศ
เหล่าน้ัน ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG0802 บรรลุการมีผลิตภาพทางเศรษฐกจิในระดับทีสู่งขึ้นผ่านการสร้างความ
หลากหลาย การยกระดับเทคโนโลยแีละนวัตกรรม รวมถงึการมุ่งเน้นภาคการ
ผลิตท่ีมีมูลค่าเพิม่สูงและการผลิตทีใ่ชแ้รงงานเขม้ขน้

SDG0904 ยกระดับโครงสร้างพืน้ฐานและพฒันาภาคอตุสาหกรรมเพือ่ให้เกดิความยั่งยนื 
โดยเพิม่ประสิทธิภาพการใชท้รัพยากรและการใชเ้ทคโนโลยแีละกระบวนการ
ทางอตุสาหกรรมทีส่ะอาดและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมมากขึ้น โดยด าเนินการ
ตามขดีความสามารถของแต่ละประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG090B สนับสนุนการพฒันาเทคโนโลย ีการวิจยั และนวัตกรรมภายในประเทศก าลัง
พฒันา รวมถงึการให้มีสภาพแวดล้อมทางนโยบายทีน่ าไปสู่ความหลากหลาย
ของอตุสาหกรรมและการเพิม่มูลค่าของสินค้าโภคภัณฑ์

SDG120A สนับสนุนประเทศก าลังพฒันาในการเสริมสร้างขดีความสามารถด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพือ่ขบัเคล่ือนไปสู่แบบแผนการผลิตและการ
บริโภคท่ียั่งยนืยิ่งขึ้น

SDG1403 ลดและแกป้ัญหาผลกระทบจากภาวะการเป็นกรดในมหาสมุทร โดยรวมถงึ
ผ่านทางการเพิม่พนูความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ในทุกระดับ

SDG140A เพิม่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ พฒันาขดีความสามารถในการวิจยั และถา่ยทอด
เทคโนโลยทีางทะเล โดยค านึงถงึหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกบัการ
ถา่ยทอดเทคโนโลยทีางทะเลของคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลว่าด้วย
สมุทรศาสตร์ เพือ่จะปรับปรุงคุณภาพของมหาสมุทรและเพิม่พนูให้ความ
หลากหลายทางชวีภาพทางทะเลมีส่วนสนับสนุนการพฒันาของประเทศก าลัง
พฒันามากขึ้น โดยเฉพาะในรัฐก าลังพฒันาทีเ่ป็นเกาะขนาดเล็กและประเทศ
พฒันาน้อยทีสุ่ด

SDG1504 สร้างหลักประกนัว่าจะมีการอนุรักษ์ระบบนิเวศภูเขาและความหลากหลาย
ทางชวีภาพของระบบนิเวศ เพือ่เพิม่พนูขดีความสามารถของระบบนิเวศใน
การสร้างผลประโยชน์อนัส าคัญต่อการพฒันาทีย่ั่งยนื ภายในปี พ.ศ. 2573
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เปา้หมายยอ่ย SDGs ที่อธิบายเสริม

ความเชื่อมโยงระหว่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

23 230301 การประยกุต์ใชค้วามรู้ เทคโนโลยแีละนวัตกรรมในการเพิม่มูลค่าของ
เศรษฐกจิสีเขยีวอยา่งยั่งยนืเพิม่ขึ้น (230301)

SDG1716 ยกระดับหุน้ส่วนความร่วมมือระดับโลกเพือ่การพฒันาทีย่ั่งยนื ผ่านการ
เสริมสร้างความร่วมมือจากภาคส่วนทีห่ลากหลายในการระดมและแบ่งปัน
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ เทคโนโลย ีและทรัพยากรทางการเงิน เพือ่จะ
สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพฒันาทีย่ั่งยนืในทุกประเทศ โดยเฉพาะใน
ประเทศก าลังพฒันา

23 230401 ประเทศไทยมีขดีความสามารถของเทคโนโลยฐีานท้ัง 4 ด้าน
ทัดเทียมประเทศท่ีกา้วหน้าในเอเชยี (230401)

#N/A SDG0905 เพิม่พนูการวิจยัทางวิทยาศาสตร์ ยกระดับขดีความสามารถทางเทคโนโลยี
ของภาคอตุสาหกรรมในทุกประเทศ โดยเฉพาะในประเทศก าลังพฒันา และ
ให้ภายในปี พ.ศ. 2573 มีการส่งเสริมนวัตกรรมและให้เพิม่จ านวนผู้ท า
งานวิจยัและพฒันา ต่อประชากร 1 ล้านคน และเพิม่ค่าใชจ้า่ยในการวิจยัและ
พฒันาของภาครัฐและภาคเอกชน

SDG090B สนับสนุนการพฒันาเทคโนโลย ีการวิจยั และนวัตกรรมภายในประเทศก าลัง
พฒันา รวมถงึการให้มีสภาพแวดล้อมทางนโยบายทีน่ าไปสู่ความหลากหลาย
ของอตุสาหกรรมและการเพิม่มูลค่าของสินค้าโภคภัณฑ์

23 230501 จ านวนโครงสร้างพืน้ฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสีมัยใหม่ท่ี
จ าเป็นต่อการพฒันาประเทศเพิม่ขึ้น (230501)

#N/A SDG070A ยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศเพือ่อ านวยความสะดวกในการเขา้ถงึ
การวิจยัและเทคโนโลยพีลังงานสะอาด โดยรวมถงึพลังงานหมุนเวียน 
ประสิทธิภาพการใชพ้ลังงาน และเทคโนโลยเีชื้อเพลิงฟอสซิลชั้นสูงและสะอาด
ขึ้น และสนับสนุนการลงทุนในโครงสร้างพืน้ฐานด้านพลังงานและเทคโนโลยี
พลังงานสะอาด ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG070B ขยายโครงสร้างพืน้ฐานและพฒันาเทคโนโลยสี าหรับการให้บริการพลังงาน
สมัยใหม่ทีย่ั่งยนืโดยถว้นหน้าในประเทศก าลังพฒันา โดยเฉพาะในประเทศ
พฒันาน้อยทีสุ่ด รัฐก าลังพฒันาทีเ่ป็นเกาะขนาดเล็ก และประเทศก าลังพฒันา
ท่ีไม่มีทางออกสู่ทะเล โดยให้สอดคล้องกบัแผนงานสนับสนุนของประเทศ
เหล่าน้ัน ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG0901 พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานทีม่ีคุณภาพ เชื่อถอืได้ ยั่งยนืและมีความยดืหยุ่นต่อ
การเปล่ียนแปลง ซ่ึงรวมถงึโครงสร้างพืน้ฐานระดับภูมิภาคและทีข่า้มเขตแดน 
เพือ่สนับสนุนการพฒันาทางเศรษฐกจิและความเป็นอยู่ทีดี่ของมนุษย ์โดยมุ่ง
เป้าท่ีการเขา้ถงึได้ในราคาทีส่ามารถจา่ยได้และเท่าเทียมส าหรับทุกคน

SDG0905 เพิม่พนูการวิจยัทางวิทยาศาสตร์ ยกระดับขดีความสามารถทางเทคโนโลยี
ของภาคอตุสาหกรรมในทุกประเทศ โดยเฉพาะในประเทศก าลังพฒันา และ
ให้ภายในปี พ.ศ. 2573 มีการส่งเสริมนวัตกรรมและให้เพิม่จ านวนผู้ท า
งานวิจยัและพฒันา ต่อประชากร 1 ล้านคน และเพิม่ค่าใชจ้า่ยในการวิจยัและ
พฒันาของภาครัฐและภาคเอกชน

SDG090B สนับสนุนการพฒันาเทคโนโลย ีการวิจยั และนวัตกรรมภายในประเทศก าลัง
พฒันา รวมถงึการให้มีสภาพแวดล้อมทางนโยบายทีน่ าไปสู่ความหลากหลาย
ของอตุสาหกรรมและการเพิม่มูลค่าของสินค้าโภคภัณฑ์

23 230502 สัดส่วนการลงทุนวิจยัและพฒันาของภาคเอกชนต่อภาครัฐเพิม่ขึ้น 
(230502)

#N/A SDG090B สนับสนุนการพฒันาเทคโนโลย ีการวิจยั และนวัตกรรมภายในประเทศก าลัง
พฒันา รวมถงึการให้มีสภาพแวดล้อมทางนโยบายทีน่ าไปสู่ความหลากหลาย
ของอตุสาหกรรมและการเพิม่มูลค่าของสินค้าโภคภัณฑ์


