ในไฟล์ค วามเชื่อ มโยงนี้ ทางสำนักงานฯ ได้เ ชื่อ มโยงเป้า หมายของแผนแม่บทย่อ ยภายใต้ย ุทธศาสตร์ ชาติ (y1)
กับเป้าหมายย่อย (targets) ของ SDGs ซึ่งเป็นไปตามแผนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทย
(Thailand’s SDG Roadmap) ที่ ค ณะรัฐมนตรี ม ีม ติเ ห็ นชอบ เมื่อ วันที่ 24 มีนาคม 2563 ตามที่ ค ณะกรรมการเพื่อ การ
พัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) เสนอ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำโครงการและแผนระดับที่ 3 ของหน่วยงานของรัฐ
ภายหลังจากที่หน่วยงานเลือกความสอดคล้องของโครงการ/แผนระดับที่ 3 กับแผนแม่บทย่อยฯ แล้ว ขอให้หน่วยงาน
พิจารณาเพิ่มเติม ว่าโครงการ/แผนระดับที่ 3 มีความสอดคล้องกับเป้าหมายย่อยของ SDGs ที่สอดคล้องกับเป้าหมายของ
แผนแม่บทย่อยฯ นั้น ๆ หรือไม่*
ทั้งนี้ สำนักงานฯ จะดำเนินการเชื่อมโยงเป้าหมายของแผนแม่บทย่อยภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติกับเป้าหมายย่อยของSDGs
ในระบบ eMENSCR โดยเบื้องต้นคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเดือนกรกฎาคม 2565 เพื่ออำนวยความสะดวกของ
หน่วยงานในการนำเข้าโครงการ/แผนระดับที่ 3 ต่อไป

* หมายเหตุ หน่วยงานพิจารณาเลือกความสอดคล้องกับเป้าหมายย่อยของ SDGs ในกรณีทโี่ ครงการ/แผนระดับที่ 3 มีความสอดคล้องเท่านั้น
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ความเชื่อมโยงระหว่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
แผนแม่บทฯ
ประเด็น

รหัสเป้าหมาย
ย่อยแผนแม่บทฯ

01

010101

เป้าหมายย่อยแผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตรชาติ
ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สนิ เพิม่ ขึ้น
(010101)

รหัสเป้าหมายย่อย
SDGs ที่
เป้าหมายย่อย SDGs ที่สอดคล้องโดยตรง
สอดคล้องโดยตรง
SDG1601
ลดความรุนแรงทุกรูปแบบและอัตราการเสียชีวิตทีเ่ กี่ยวข้องในทุกแห่งให้
ลดลงอย่างมีนัยสาคัญ
SDG1602

ยุตกิ ารข่มเหง การแสวงหาประโยชน์ การค้ามนุษย์ และความรุนแรงและ
การทรมานทุกรูปแบบทีม่ ีตอ่ เด็ก

รหัสเป้าหมายย่อย
SDGs ที่อธิบายเสริม
SDG0502

SDG0503
SDG1107

01

010102

01

010103

01

010201

คนไทยมีความจงรักภักดี ซื่อสัตย์ พร้อมธารงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลัก
ของชาติ สถาบันศาสนาเป็นทีเ่ คารพ ยึดเหนีย่ วจิตใจของคนไทย
สูงขึ้น (010102)
การเมืองมีเสถียรภาพและธรรมาภิบาลสูงขึ้น (010103)

ปัญหาความมั่นคงทีม่ ีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด ความ
มั่นคงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่สง่ ผล
กระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ (010201)

#N/A

#N/A

เป้าหมายย่อย SDGs ที่อธิบายเสริม
ขจัดความรุนแรงทุกรูปแบบทีม่ ีตอ่ ผู้หญิงและเด็กหญิงในพืน้ ทีส่ าธารณะและ
พืน้ ทีส่ ว่ นตัว รวมถึงการค้ามนุษย์ การแสวงหาประโยชน์ทางเพศ และการ
แสวงหาประโยชน์ในรูปแบบอื่น
ขจัดการปฏิบัตทิ เี่ ป็นอันตรายทัง้ มวล เช่น การแต่งงานในเด็ก ก่อนวัยอันควร
และโดยการบังคับ และการขลิบอวัยวะเพศหญิง
จัดให้มีการเข้าถึงพืน้ ทีส่ าธารณะและพืน้ ทีส่ เี ขียวทีป่ ลอดภัย ครอบคลุม และ
เข้าถึงได้โดยถ้วนหน้า โดยเฉพาะสาหรับผู้หญิงและเด็ก ผู้สงู อายุ และผู้พกิ าร
ภายในปี พ.ศ. 2573
#N/A

SDG1002

เสริมสร้างศักยภาพและส่งเสริมความครอบคลุมทางสังคม เศรษฐกิจและ
การเมืองสาหรับทุกคน โดยไม่คานึงถึงอายุ เพศ ความพิการ เชื้อชาติ ชาติพนั ธุ์
แหล่งกาเนิด ศาสนา สถานะทางเศรษฐกิจหรือสถานะอื่นๆ ภายในปี พ.ศ.
2573
ขจัดความรุนแรงทุกรูปแบบทีม่ ีตอ่ ผู้หญิงและเด็กหญิงในพืน้ ทีส่ าธารณะและ
พืน้ ทีส่ ว่ นตัว รวมถึงการค้ามนุษย์ การแสวงหาประโยชน์ทางเพศ และการ
แสวงหาประโยชน์ในรูปแบบอื่น
ดาเนินมาตรการทีม่ ีประสิทธิภาพโดยทันที เพือ่ ขจัดแรงงานทีถ่ กู บังคับ ยุติ
ความเป็นทาสสมัยใหม่และการค้ามนุษย์ และยับยั้งและกาจัดการใช้แรงงาน
เด็กในรูปแบบทีเ่ ลวร้ายทีส่ ดุ ซึ่งรวมถึงการเกณฑ์และการใช้ทหารเด็ก และ
ภายในปี พ.ศ. 2568 ยุตกิ ารใช้แรงงานเด็กในทุกรูปแบบ

SDG1602

ยุตกิ ารข่มเหง การแสวงหาประโยชน์ การค้ามนุษย์ และความรุนแรงและ
การทรมานทุกรูปแบบทีม่ ีตอ่ เด็ก

SDG0502

SDG1604

ลดการลักลอบเคลื่อนย้ายอาวุธและเงิน เสริมความแข็งแกร่งของ
กระบวนการติดตามและการส่งคืนสินทรัพย์ทถี่ กู ขโมยไป และต่อสู้กบั
อาชญากรรมทีจ่ ดั ตั้งในลักษณะองค์กรทุกรูปแบบ ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG0807

SDG1007

SDG1404

อานวยความสะดวกในการโยกย้ายถิ่นฐานและเคลื่อนย้ายของคนให้เป็น
ระเบียบ ปลอดภัย ปกติ และมีความรับผิดชอบ รวมถึงให้การดาเนินงาน
เป็นไปตามนโยบายด้านการอพยพทีม่ ีการวางแผนและการจัดการทีด่ ี
ภายในปี พ.ศ. 2563 ให้กากับการทาการประมงอย่างมีประสิทธิผล และยุติ
การประมงเกินขีดจากัด การประมงทีผ่ ดิ กฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้
การควบคุม (IUU) รวมถึงยุตแิ นวปฏิบัตดิ า้ นการประมงทีเ่ ป็นไปในทางทาลาย
และดาเนินการให้เป็นผลตามแผนการบริหารจัดการทีอ่ ยู่บนฐานวิทยาศาสตร์
เพือ่ จะฟืน้ ฟูมวลสัตว์น้า (fish stock) อย่างน้อยทีส่ ดุ ให้อยู่ในระดับผลผลิต
สูงสุดทีย่ ั่งยืน (maximum sustainable yield) ตามคุณลักษณะทางชีววิทยา
ของสัตว์น้าเหล่านัน้ ภายในเวลาทีส่ ั้นทีส่ ดุ ทีจ่ ะเป็นไปได้
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ความเชื่อมโยงระหว่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
แผนแม่บทฯ
ประเด็น

รหัสเป้าหมาย
ย่อยแผนแม่บทฯ

01

010201

ปัญหาความมั่นคงทีม่ ีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด ความ
มั่นคงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่สง่ ผล
กระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ (010201)

01

010202

ภาคใต้มีความสงบสุข ร่มเย็น (010202)

01

010301

01

010302

01

010401

เป้าหมายย่อยแผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตรชาติ

รหัสเป้าหมายย่อย
SDGs ที่
สอดคล้องโดยตรง

เป้าหมายย่อย SDGs ที่สอดคล้องโดยตรง

รหัสเป้าหมายย่อย
SDGs ที่อธิบายเสริม
SDG1406

ภายในปี พ.ศ. 2563 ยับยั้งการอุดหนุนการประมงทีม่ ีสว่ นทาให้เกิดการประมง
เกินขีดจากัด ขจัดการอุดหนุนทีม่ ีสว่ นทาให้เกิดการประมงทีผ่ ดิ กฎหมาย ขาด
การรายงาน และไร้การควบคุม และระงับการริเริ่มการอุดหนุนในลักษณะ
ดังกล่าว โดยตระหนักว่าการปฏิบัตทิ เี่ ป็นพิเศษและแตกต่างสาหรับประเทศ
กาลังพัฒนาและประเทศพัฒนาน้อยทีส่ ดุ ทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิผลควร
เป็นส่วนควบในการเจรจาการอุดหนุนการประมงขององค์การการค้าโลก

#N/A

SDG1601

หน่วยงานด้านการข่าวและประชาคมข่าวกรองทางานอย่างมี
ประสิทธิภาพเพิม่ ขึ้นและแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติมีความทันสมัย
และปฏิบัตไิ ด้จริง (010301)
กองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคงมีความพร้อมสูงขึ้นทีจ่ ะเผชิญ
ภัยคุกคามทุกรูปแบบทุกมิตแิ ละทุกระดับความรุนแรง (010302)

#N/A

SDG1604

#N/A

SDG1604

ประเทศไทยมีความมั่นคงและสามารถรับมือกับความท้าทายจาก
ภายนอกได้ทุกรูปแบบสูงขึ้น (010401)

#N/A

SDG1007

ลดความรุนแรงทุกรูปแบบและอัตราการเสียชีวิตทีเ่ กี่ยวข้องในทุกแห่งให้ลดลง
อย่างมีนัยสาคัญ
ลดการลักลอบเคลื่อนย้ายอาวุธและเงิน เสริมความแข็งแกร่งของกระบวนการ
ติดตามและการส่งคืนสินทรัพย์ทถี่ กู ขโมยไป และต่อสู้กบั อาชญากรรมทีจ่ ดั ตั้ง
ในลักษณะองค์กรทุกรูปแบบ ภายในปี พ.ศ. 2573
ลดการลักลอบเคลื่อนย้ายอาวุธและเงิน เสริมความแข็งแกร่งของกระบวนการ
ติดตามและการส่งคืนสินทรัพย์ทถี่ กู ขโมยไป และต่อสู้กบั อาชญากรรมทีจ่ ดั ตั้ง
ในลักษณะองค์กรทุกรูปแบบ ภายในปี พ.ศ. 2573
อานวยความสะดวกในการโยกย้ายถิ่นฐานและเคลื่อนย้ายของคนให้เป็น
ระเบียบ ปลอดภัย ปกติ และมีความรับผิดชอบ รวมถึงให้การดาเนินงาน
เป็นไปตามนโยบายด้านการอพยพทีม่ ีการวางแผนและการจัดการทีด่ ี

SDG160A

01

010402

ประเทศไทยมีบทบาทเพิม่ ขึ้นในการกาหนดทิศทางและส่งเสริม
เสถียรภาพของภูมิภาคเอเชีย รวมทัง้ เป็นประเทศแนวหน้าใน
ภูมิภาคอาเซียน (010402)

#N/A

SDG1007

SDG160A

01

010501

เป้าหมายย่อย SDGs ที่อธิบายเสริม

กลไกการบริหารจัดการความมั่นคงมีประสิทธิภาพสูงขึ้น (010501)

#N/A

SDG1007

SDG1604

เสริมความแข็งแกร่งของสถาบันระดับชาติทเี่ กี่ยวข้อง โดยรวมถึงการ
ดาเนินการผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศ เพือ่ สร้างขีดความสามารถในทุก
ระดับ โดยเฉพาะในประเทศกาลังพัฒนา เพือ่ จะป้องกันความรุนแรงและต่อสู้
กับการก่อการร้ายและอาชญากรรม
อานวยความสะดวกในการโยกย้ายถิ่นฐานและเคลื่อนย้ายของคนให้เป็น
ระเบียบ ปลอดภัย ปกติ และมีความรับผิดชอบ รวมถึงให้การดาเนินงาน
เป็นไปตามนโยบายด้านการอพยพทีม่ ีการวางแผนและการจัดการทีด่ ี
เสริมความแข็งแกร่งของสถาบันระดับชาติทเี่ กี่ยวข้อง โดยรวมถึงการ
ดาเนินการผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศ เพือ่ สร้างขีดความสามารถในทุก
ระดับ โดยเฉพาะในประเทศกาลังพัฒนา เพือ่ จะป้องกันความรุนแรงและต่อสู้
กับการก่อการร้ายและอาชญากรรม
อานวยความสะดวกในการโยกย้ายถิ่นฐานและเคลื่อนย้ายของคนให้เป็น
ระเบียบ ปลอดภัย ปกติ และมีความรับผิดชอบ รวมถึงให้การดาเนินงาน
เป็นไปตามนโยบายด้านการอพยพทีม่ ีการวางแผนและการจัดการทีด่ ี
ลดการลักลอบเคลื่อนย้ายอาวุธและเงิน เสริมความแข็งแกร่งของกระบวนการ
ติดตามและการส่งคืนสินทรัพย์ทถี่ กู ขโมยไป และต่อสู้กบั อาชญากรรมทีจ่ ดั ตั้ง
ในลักษณะองค์กรทุกรูปแบบ ภายในปี พ.ศ. 2573
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ความเชื่อมโยงระหว่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
แผนแม่บทฯ
ประเด็น

รหัสเป้าหมาย
ย่อยแผนแม่บทฯ

02

020101

เป้าหมายย่อยแผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตรชาติ

รหัสเป้าหมายย่อย
SDGs ที่
สอดคล้องโดยตรง

ประเทศไทยมีความมั่นคงและสามารถรับมือกับความท้าทายจาก
ภายนอกได้ทุกรูปแบบสูงขึ้น (020101)

เป้าหมายย่อย SDGs ที่สอดคล้องโดยตรง

รหัสเป้าหมายย่อย
SDGs ที่อธิบายเสริม

#N/A

SDG1007

SDG160A

02

020102

ประเทศไทยมีบทบาทเพิม่ ขึ้นในการกาหนดทิศทางและส่งเสริม
เสถียรภาพของภูมิภาคเอเชีย รวมทัง้ เป็นประเทศแนวหน้าใน
ภูมิภาคอาเซียน (020102)

#N/A

SDG1007

SDG160A

02

020201

ประเทศไทยเป็นหนึง่ ในศูนย์กลางการค้า การลงทุน การบริการ และ
ความเชื่อมโยงทีส่ าคัญในภูมิภาคเอเชีย โดยมีระบบเศรษฐกิจทีเ่ น้น
นวัตกรรมดีขึ้น (020201)

SDG100A

ปฏิบัตติ ามหลักการปฏิบัตอิ ย่างเป็นพิเศษและแตกต่าง (special and
differential treatment: S&D) สาหรับประเทศกาลังพัฒนา โดยเฉพาะ
ประเทศพัฒนาน้อยทีส่ ดุ ให้สอดคล้องตามข้อตกลงขององค์การการค้าโลก

SDG100C

ลดค่าใช้จา่ ยในการทาธุรกรรมของการส่งเงินกลับประเทศของแรงงานย้าย
ถิ่น (migrant remittance) ให้ตากว่
่ าร้อยละ 3 และขจัดการชาระเงิน
ระหว่างประเทศ (remittance corridors) ทีม่ ีคา่ ใช้จา่ ยสูงกว่าร้อยละ 5
ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG1705

ใช้และดาเนินการให้เกิดผลตามระบอบการส่งเสริมการลงทุนสาหรับ
ประเทศพัฒนาน้อยทีส่ ดุ

SDG1710

ส่งเสริมระบบการค้าพหุภาคีทเี่ ป็นสากล มีกติกา เปิดกว้าง ไม่เลือกปฏิบัติ
และเสมอภาค ภายใต้องค์การการค้าโลก โดยรวมถึงผ่านข้อสรุปของการ
เจรจาภายใต้วาระการพัฒนารอบโดฮา
เพิม่ ส่วนแบ่งการส่งออกของประเทศกาลังพัฒนาให้สงู ขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ
โดยมุ่งเพิม่ ส่วนแบ่งของประเทศพัฒนาน้อยทีส่ ดุ ในการส่งออกทัว่ โลกให้
สูงขึ้น 2 เท่าในปี พ.ศ. 2563

SDG1711

SDG020B

เป้าหมายย่อย SDGs ที่อธิบายเสริม
อานวยความสะดวกในการโยกย้ายถิ่นฐานและเคลื่อนย้ายของคนให้เป็น
ระเบียบ ปลอดภัย ปกติ และมีความรับผิดชอบ รวมถึงให้การดาเนินงาน
เป็นไปตามนโยบายด้านการอพยพทีม่ ีการวางแผนและการจัดการทีด่ ี
เสริมความแข็งแกร่งของสถาบันระดับชาติทเี่ กี่ยวข้อง โดยรวมถึงการ
ดาเนินการผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศ เพือ่ สร้างขีดความสามารถในทุก
ระดับ โดยเฉพาะในประเทศกาลังพัฒนา เพือ่ จะป้องกันความรุนแรงและต่อสู้
กับการก่อการร้ายและอาชญากรรม
อานวยความสะดวกในการโยกย้ายถิ่นฐานและเคลื่อนย้ายของคนให้เป็น
ระเบียบ ปลอดภัย ปกติ และมีความรับผิดชอบ รวมถึงให้การดาเนินงาน
เป็นไปตามนโยบายด้านการอพยพทีม่ ีการวางแผนและการจัดการทีด่ ี
เสริมความแข็งแกร่งของสถาบันระดับชาติทเี่ กี่ยวข้อง โดยรวมถึงการ
ดาเนินการผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศ เพือ่ สร้างขีดความสามารถในทุก
ระดับ โดยเฉพาะในประเทศกาลังพัฒนา เพือ่ จะป้องกันความรุนแรงและต่อสู้
กับการก่อการร้ายและอาชญากรรม
แก้ไขและป้องกันการกีดกันและการบิดเบือนทางการค้าในตลาดเกษตรโลก
รวมถึงทางการขจัดการอุดหนุนสินค้าเกษตรเพือ่ การส่งออกทุกรูปแบบและ
มาตรการเพือ่ การส่งออกทีใ่ ห้ผลในลักษณะเดียวกัน โดยให้เป็นไปตามอาณัติ
ของรอบการพัฒนาโดฮา
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ความเชื่อมโยงระหว่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
แผนแม่บทฯ
ประเด็น

รหัสเป้าหมาย
ย่อยแผนแม่บทฯ
020201

02

020202

รหัสเป้าหมายย่อย
เป้าหมายย่อยแผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตรชาติ
SDGs ที่
เป้าหมายย่อย SDGs ที่สอดคล้องโดยตรง
สอดคล้องโดยตรง
ประเทศไทยเป็นหนึง่ ในศูนย์กลางการค้า การลงทุน การบริการ และ
SDG1712
ทาให้มีการดาเนินการตามกาหนดเวลาในการเข้าถึงตลาดปลอดภาษีและ
ความเชื่อมโยงทีส่ าคัญในภูมิภาคเอเชีย โดยมีระบบเศรษฐกิจทีเ่ น้น
ปลอดการจากัดปริมาณในระยะยาวสาหรับประเทศพัฒนาน้อยทีส่ ดุ โดย
นวัตกรรมดีขึ้น (020201)
ให้สอดคล้องกับคาตัดสินขององค์การการค้าโลก รวมถึงการสร้าง
หลักประกันว่ากฎว่าด้วยแหล่งกาเนิดสินค้าทีม่ ีการให้สทิ ธิพเิ ศษทาง
การค้าแก่ประเทศพัฒนาน้อยทีส่ ดุ มีความโปร่งใสและเรียบง่าย และมีสว่ น
ช่วยอานวยความสะดวกในการเข้าถึงตลาด
ประเทศไทยเป็นหุน้ ส่วนการพัฒนาทีย่ ั่งยืนกับต่างประเทศ เพือ่
ร่วมกันบรรลุเป้าหมายการพัฒนาทีย่ ั่งยืนของโลก (020202)

รหัสเป้าหมายย่อย
SDGs ที่อธิบายเสริม

SDG010A

สร้างหลักประกันว่าจะมีการระดมทรัพยากรอย่างมีนัยสาคัญจากแหล่งที่ SDG020B
หลากหลาย รวมไปถึงการยกระดับความร่วมมือเพือ่ การพัฒนาเพือ่ ให้
ประเทศกาลังพัฒนา โดยเฉพาะประเทศพัฒนาน้อยทีส่ ดุ มีวิธีการที่
เพียงพอและคาดการณ์ได้ในการดาเนินงานตามแผนงานและนโยบายเพือ่
ยุตคิ วามยากจนในทุกมิติ

SDG010B

สร้างกรอบนโยบายทีเ่ หมาะสมในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับ
นานาชาติ บนฐานของยุทธศาสตร์การพัฒนาทีเ่ อื้อประโยชน์ตอ่ กลุ่ม
ยากจน (pro-poor) และคานึงถึงความละเอียดอ่อนเชิงเพศภาวะ
(gender-sensitive) เพือ่ สนับสนุนการลงทุนทีเ่ พิม่ ขึ้นในปฏิบัตกิ ารขจัด
ความยากจน

SDG020A

เพิม่ การลงทุน รวมถึงการยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศในด้าน
โครงสร้างพืน้ ฐานในชนบท การวิจยั และการส่งเสริมการเกษตร การพัฒนา
เทคโนโลยี และการทาธนาคารเชื้อพันธุ์พชื และสัตว์ เพือ่ เพิม่ ขีด
ความสามารถในการผลิตสินค้าเกษตรในประเทศกาลังพัฒนา โดยเฉพาะ
ในประเทศพัฒนาน้อยทีส่ ดุ

SDG0407

สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะทีจ่ าเป็นสาหรับ
ส่งเสริมการพัฒนาทีย่ ั่งยืน รวมถึงการศึกษาสาหรับการพัฒนาทีย่ ั่งยืน การ
มีวิถชี วี ิตทีย่ ั่งยืน สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคระหว่างเพศ การส่งเสริม
วัฒนธรรมแห่งความสงบสุขและการไม่ใช้ความรุนแรง การเป็นพลเมือง
ของโลก การชื่นชมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการที่
วัฒนธรรมมีสว่ นช่วยให้เกิดการพัฒนาทีย่ ั่งยืน ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG040B

เพิม่ จานวนทุนการศึกษาทัว่ โลกทีใ่ ห้แก่ประเทศกาลังพัฒนา โดยเฉพาะ
ประเทศพัฒนาน้อยทีส่ ดุ รัฐกาลังพัฒนาทีเ่ ป็นเกาะขนาดเล็ก และประเทศ
ในทวีปแอฟริกา เพือ่ เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา รวมถึงการฝึกอาชีพ
และโปรแกรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านเทคนิค
วิศวกรรม และวิทยาศาสตร์ ในประเทศพัฒนาแล้วและประเทศกาลัง
พัฒนาอื่นๆ ภายในปี พ.ศ. 2563

เป้าหมายย่อย SDGs ที่อธิบายเสริม

แก้ไขและป้องกันการกีดกันและการบิดเบือนทางการค้าในตลาดเกษตรโลก
รวมถึงทางการขจัดการอุดหนุนสินค้าเกษตรเพือ่ การส่งออกทุกรูปแบบและ
มาตรการเพือ่ การส่งออกทีใ่ ห้ผลในลักษณะเดียวกัน โดยให้เป็นไปตามอาณัติ
ของรอบการพัฒนาโดฮา
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ความเชื่อมโยงระหว่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
แผนแม่บทฯ
ประเด็น

รหัสเป้าหมาย
ย่อยแผนแม่บทฯ

02

020202

เป้าหมายย่อยแผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตรชาติ
ประเทศไทยเป็นหุน้ ส่วนการพัฒนาทีย่ ั่งยืนกับต่างประเทศ เพือ่
ร่วมกันบรรลุเป้าหมายการพัฒนาทีย่ ั่งยืนของโลก (020202)

รหัสเป้าหมายย่อย
รหัสเป้าหมายย่อย
SDGs ที่
เป้าหมายย่อย SDGs ที่สอดคล้องโดยตรง
SDGs ที่อธิบายเสริม
สอดคล้องโดยตรง
SDG040C
เพิม่ จานวนครูทมี่ ีคณ
ุ วุฒิ รวมถึงการดาเนินการผ่านความร่วมมือระหว่าง
ประเทศในการฝึกอบรมครูในประเทศกาลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ประเทศพัฒนาน้อยทีส่ ดุ และรัฐกาลังพัฒนาทีเ่ ป็นเกาะขนาดเล็ก ภายในปี
พ.ศ. 2573
SDG0605
SDG060A

ดาเนินการบริหารจัดการทรัพยากรน้าแบบองค์รวมในทุกระดับ รวมถึง
ผ่านความร่วมมือข้ามเขตแดนตามความเหมาะสม ภายในปี พ.ศ. 2573
ขยายความร่วมมือระหว่างประเทศและสนับสนุนการเสริมสร้างขีด
ความสามารถให้แก่ประเทศกาลังพัฒนาในแผนงานและกิจกรรมด้านน้า
และการสุขาภิบาล ซึ่งรวมถึงการเก็บกักน้า การขจัดเกลือ ประสิทธิภาพ
การใช้น้า การบาบัดน้าเสีย เทคโนโลยีการนาน้ากลับมาใช้ใหม่ ภายในปี
พ.ศ. 2573

SDG070A

ยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศเพือ่ อานวยความสะดวกในการ
เข้าถึงการวิจยั และเทคโนโลยีพลังงานสะอาด โดยรวมถึงพลังงาน
หมุนเวียน ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และเทคโนโลยีเชื้อเพลิงฟอสซิล
ชั้นสูงและสะอาดขึ้น และสนับสนุนการลงทุนในโครงสร้างพืน้ ฐานด้าน
พลังงานและเทคโนโลยีพลังงานสะอาด ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG070B

ขยายโครงสร้างพืน้ ฐานและพัฒนาเทคโนโลยีสาหรับการให้บริการพลังงาน
สมัยใหม่ทยี่ ั่งยืนโดยถ้วนหน้าในประเทศกาลังพัฒนา โดยเฉพาะใน
ประเทศพัฒนาน้อยทีส่ ดุ รัฐกาลังพัฒนาทีเ่ ป็นเกาะขนาดเล็ก และประเทศ
กาลังพัฒนาทีไ่ ม่มีทางออกสู่ทะเล โดยให้สอดคล้องกับแผนงานสนับสนุน
ของประเทศเหล่านัน้ ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG080A

เพิม่ การสนับสนุนในกลไกความช่วยเหลือเพือ่ การค้า (Aid for Trade) แก่
ประเทศกาลังพัฒนา โดยเฉพาะประเทศพัฒนาน้อยทีส่ ดุ ซึ่งรวมถึงผ่าน
กรอบการทางานแบบบูรณาการสาหรับความช่วยเหลือทางวิชาการที่
เกี่ยวข้องกับการค้าแก่ประเทศพัฒนาน้อยทีส่ ดุ (Enhanced Integrated
Framework for Trade-related Technical Assistance to Least
Developed Countries)

SDG080B

ออกแบบและใช้นโยบายเพือ่ ส่งเสริมการท่องเทีย่ วทีย่ ั่งยืน ซึ่งช่วยสร้าง
งานและส่งเสริมวัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ภายในปี พ.ศ. 2573
อานวยความสะดวกการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานทีย่ ั่งยืนและมีความ
ยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงในประเทศกาลังพัฒนา ผ่านการยกระดับการ
สนับสนุนทางการเงิน เทคโนโลยี และด้านวิชาการให้แก่ประเทศในทวีป
แอฟริกา ประเทศพัฒนาน้อยทีส่ ดุ ประเทศกาลังพัฒนาทีไ่ ม่มีทางออกสู่
ทะเล และรัฐกาลังพัฒนาทีเ่ ป็นเกาะขนาดเล็ก

SDG090A

เป้าหมายย่อย SDGs ที่อธิบายเสริม
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ความเชื่อมโยงระหว่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
แผนแม่บทฯ
ประเด็น

รหัสเป้าหมาย
ย่อยแผนแม่บทฯ

02

020202

เป้าหมายย่อยแผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตรชาติ
ประเทศไทยเป็นหุน้ ส่วนการพัฒนาทีย่ ั่งยืนกับต่างประเทศ เพือ่
ร่วมกันบรรลุเป้าหมายการพัฒนาทีย่ ั่งยืนของโลก (020202)

รหัสเป้าหมายย่อย
SDGs ที่
เป้าหมายย่อย SDGs ที่สอดคล้องโดยตรง
สอดคล้องโดยตรง
SDG100B
สนับสนุนการให้ความช่วยเหลือเพือ่ การพัฒนาอย่างเป็นทางการ (ODA)
และการไหลของเงิน รวมถึงการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ไปยังรัฐที่
มีความจาเป็นมากทีส่ ดุ โดยเฉพาะประเทศพัฒนาน้อยทีส่ ดุ ประเทศใน
ทวีปแอฟริกา รัฐกาลังพัฒนาทีเ่ ป็นเกาะขนาดเล็ก และประเทศกาลัง
พัฒนาทีไ่ ม่มีทางออกสู่ทะเล โดยให้สอดคล้องกับแผนและแผนงานของ
ประเทศ/รัฐดังกล่าว
SDG110C

SDG130B

สนับสนุนประเทศพัฒนาน้อยทีส่ ดุ รวมถึงผ่านทางความช่วยเหลือทาง
การเงินและวิชาการ ในการก่อสร้างอาคารและสร้างสิ่งปลูกสร้างทีย่ ั่งยืน
และมีความยืดหยุ่นโดยใช้วัสดุท้องถิ่น
ส่งเสริมกลไกในการเพิม่ ขีดความสามารถด้านการจัดทาแผนและการ
บริหารจัดการทีเ่ กี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างมี
ประสิทธิผลในประเทศพัฒนาน้อยทีส่ ดุ และรัฐกาลังพัฒนาทีเ่ ป็นเกาะ
ขนาดเล็ก รวมถึงการให้ความสาคัญต่อผู้หญิง เยาวชน ชุมชนท้องถิ่นและ
ชุมชนชายขอบ

SDG1407

ภายในปี พ.ศ. 2573 เพิม่ ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจแก่รัฐกาลังพัฒนาที่
เป็นเกาะขนาดเล็กและประเทศพัฒนาน้อยทีส่ ดุ จากการใช้ทรัพยากรทาง
ทะเลอย่างยั่งยืน รวมถึงผ่านทางการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนในด้านการ
ประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า และการท่องเทีย่ ว

SDG140A

เพิม่ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ พัฒนาขีดความสามารถในการวิจยั และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางทะเล โดยคานึงถึงหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางทะเลของคณะกรรมาธิการระหว่าง
รัฐบาลว่าด้วยสมุทรศาสตร์ เพือ่ จะปรับปรุงคุณภาพของมหาสมุทรและ
เพิม่ พูนให้ความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลมีสว่ นสนับสนุนการ
พัฒนาของประเทศกาลังพัฒนามากขึ้น โดยเฉพาะในรัฐกาลังพัฒนาทีเ่ ป็น
เกาะขนาดเล็กและประเทศพัฒนาน้อยทีส่ ดุ

SDG150A

ระดมและเพิม่ ทรัพยากรทางการเงินจากทุกแหล่งเพือ่ อนุรักษ์และใช้ความ
หลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน
ระดมทรัพยากรจากทุกแหล่งและทุกระดับเพือ่ สนับสนุนการบริหาร
จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน และสร้างแรงจูงใจทีเ่ หมาะสมสาหรับประเทศ
กาลังพัฒนาให้เกิดความก้าวหน้าในการบริหารจัดการ ซึ่งรวมถึงการ
อนุรักษ์และการปลูกป่า

SDG150B

SDG150C

เพิม่ พูนการสนับสนุนในระดับโลกด้านการต่อสู้กบั การลักลอบล่าและค้า
ชนิดพันธุ์ทไี่ ด้รับการคุ้มครอง รวมถึงโดยการเพิม่ ขีดความสามารถของ
ชุมชนท้องถิ่นในการแสวงหาโอกาสในการดารงชีพอย่างยั่งยืน

รหัสเป้าหมายย่อย
SDGs ที่อธิบายเสริม
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ความเชื่อมโยงระหว่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
แผนแม่บทฯ
ประเด็น

รหัสเป้าหมาย
ย่อยแผนแม่บทฯ

02

020202

เป้าหมายย่อยแผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตรชาติ
ประเทศไทยเป็นหุน้ ส่วนการพัฒนาทีย่ ั่งยืนกับต่างประเทศ เพือ่
ร่วมกันบรรลุเป้าหมายการพัฒนาทีย่ ั่งยืนของโลก (020202)

รหัสเป้าหมายย่อย
รหัสเป้าหมายย่อย
SDGs ที่
เป้าหมายย่อย SDGs ที่สอดคล้องโดยตรง
SDGs ที่อธิบายเสริม
สอดคล้องโดยตรง
SDG1701
เสริมความเข้มแข็งของการระดมทรัพยากรภายในประเทศ โดยรวมถึงการ
สนับสนุนระหว่างประเทศแก่ประเทศกาลังพัฒนา เพือ่ ปรับปรุงขีด
ความสามารถของประเทศในการเก็บภาษีและรายได้อื่นๆ ของรัฐ
SDG1702
ประเทศพัฒนาแล้วจะดาเนินการให้เป็นผลตามพันธกรณีเรื่องการให้ความ
ช่วยเหลือเพือ่ การพัฒนาอย่างเป็นทางการ (ODA) อย่างเต็มที่ โดยรวมถึง
พันธกรณีทใี่ ห้ไว้โดยประเทศพัฒนาแล้วหลายประเทศทีจ่ ะบรรลุเป้าหมาย
สัดส่วน ODA/GNI ทีใ่ ห้แก่ประเทศกาลังพัฒนา ร้อยละ 0.7 และมีสดั ส่วน
ODA/GNI ทีใ่ ห้แก่ประเทศพัฒนาน้อยทีส่ ดุ ร้อยละ 0.15 ถึง 0.20 โดย
ผู้ให้ ODA ควรพิจารณาตั้งเป้าหมายทีจ่ ะให้มีสดั ส่วน ODA/GNI ทีใ่ ห้แก่
ประเทศพัฒนาน้อยทีส่ ดุ อย่างน้อยร้อยละ 0.20
SDG1703
SDG1704

SDG1705
SDG1706

ระดมทรัพยากรทางการเงินสาหรับประเทศกาลังพัฒนาเพิม่ เติม จาก
แหล่งทีห่ ลากหลาย
ช่วยเหลือประเทศกาลังพัฒนาในการบรรลุความยั่งยืนทางการคลัง /หนี้
สาธารณะ (debt sustainability) ระยะยาว โดยใช้นโยบายทีส่ อดคล้อง
กันในการมุ่งส่งเสริมการใช้แหล่งเงินทุนจากหนีส้ นิ (debt financing)
การบรรเทาหนีแ้ ละการปรับโครงสร้างหนีต้ ามความเหมาะสม และ
แก้ปัญหาหนีต้ า่ งประเทศของประเทศยากจนทีม่ ีหนีส้ นิ ในระดับสูงเพือ่ ลด
การประสบปัญหาหนี้ (debt distress)
ใช้และดาเนินการให้เกิดผลตามระบอบการส่งเสริมการลงทุนสาหรับ
ประเทศพัฒนาน้อยทีส่ ดุ
เพิม่ พูนความร่วมมือระหว่างประเทศและระดับภูมิภาคแบบเหนือ-ใต้ ใต้ใต้ และไตรภาคี รวมถึงการเข้าถึงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
และยกระดับการแบ่งปันความรู้ตามข้อตกลงร่วมกัน โดยรวมถึงผ่านการ
ปรับปรุงกลไกประสานงานทีม่ ีอยู่เดิม โดยเฉพาะในระดับของ
สหประชาชาติ และผ่านกลไกการอานวยความสะดวกด้านเทคโนโลยี
(Technology Facilitation Mechanism) ของโลก

SDG1707

ส่งเสริมการพัฒนา การถ่ายทอด การเผยแพร่ และการกระจายของ
เทคโนโลยีทเี่ ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้กบั ประเทศกาลังพัฒนาภายใต้
เงื่อนไขทีเ่ อื้อประโยชน์แก่ประเทศกาลังพัฒนา รวมทัง้ ตามเงื่อนไขสิทธิ
พิเศษตามทีต่ กลงร่วมกัน

SDG1708

ให้ธนาคารเทคโนโลยีและกลไกการเสริมสร้างขีดความสามารถด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสาหรับประเทศพัฒนาน้อยทีส่ ดุ
ทางานได้อย่างเต็มทีภ่ ายในปี พ.ศ. 2560 และเพิม่ พูนการใช้เทคโนโลยี
สนับสนุนทีส่ าคัญ โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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ความเชื่อมโยงระหว่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
แผนแม่บทฯ
ประเด็น

รหัสเป้าหมาย
ย่อยแผนแม่บทฯ

02

020202

เป้าหมายย่อยแผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตรชาติ
ประเทศไทยเป็นหุน้ ส่วนการพัฒนาทีย่ ั่งยืนกับต่างประเทศ เพือ่
ร่วมกันบรรลุเป้าหมายการพัฒนาทีย่ ั่งยืนของโลก (020202)

รหัสเป้าหมายย่อย
SDGs ที่
เป้าหมายย่อย SDGs ที่สอดคล้องโดยตรง
สอดคล้องโดยตรง
SDG1709
เพิม่ พูนการสนับสนุนระหว่างประเทศด้านการเสริมสร้างขีดความสามารถ
ทีม่ ีประสิทธิผลและมุ่งเป้าในประเทศกาลังพัฒนา เพือ่ สนับสนุนแผน
ระดับชาติทดี่ าเนินการขับเคลื่อนทุกเป้าหมายการพัฒนาทีย่ ั่งยืน รวมถึง
ผ่านทางความร่วมมือแบบเหนือ-ใต้ ใต้-ใต้ และไตรภาคี
SDG1713
SDG1714
SDG1715

SDG1716

SDG1717

SDG1718

02

020301

ประเทศไทยมีการพัฒนาทีส่ อดคล้องกับมาตรฐานสากลในทุกมิตแิ ละ
สามารถมีบทบาทเชิงรุกในการร่วมกาหนดมาตรฐานสากลเพิม่ ขึ้น
(020301)

รหัสเป้าหมายย่อย
SDGs ที่อธิบายเสริม

เป้าหมายย่อย SDGs ที่อธิบายเสริม

เพิม่ พูนเสถียรภาพเศรษฐกิจมหภาคของโลก โดยรวมถึงผ่านการประสาน
นโยบายและความสอดคล้องเชิงนโยบาย
ยกระดับความสอดคล้องเชิงนโยบายเพือ่ การพัฒนาทีย่ ั่งยืน
เคารพพืน้ ทีท่ างนโยบายและความเป็นผู้นาของแต่ละประเทศทีจ่ ะจัดทา
และดาเนินการตามนโยบายเพือ่ การขจัดความยากจนและการพัฒนาที่
ยั่งยืน
ยกระดับหุน้ ส่วนความร่วมมือระดับโลกเพือ่ การพัฒนาทีย่ ั่งยืน ผ่านการ
เสริมสร้างความร่วมมือจากภาคส่วนทีห่ ลากหลายในการระดมและแบ่งปัน
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยี และทรัพยากรทางการเงิน เพือ่ จะ
สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาทีย่ ั่งยืนในทุกประเทศ โดยเฉพาะ
ในประเทศกาลังพัฒนา
สนับสนุนและส่งเสริมหุน้ ส่วนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาสังคม โดยต่อยอดจากประสบการณ์และกลยุทธ์ดา้ นการ
ระดมทรัพยากรของหุน้ ส่วน
ยกระดับการสนับสนุนด้านการเสริมสร้างขีดความสามารถให้แก่ประเทศ
กาลังพัฒนา รวมถึงประเทศพัฒนาน้อยทีส่ ดุ และรัฐกาลังพัฒนาทีเ่ ป็นเกาะ
ขนาดเล็ก เพือ่ เพิม่ ข้อมูลทีพ่ ร้อมใช้ มีคณ
ุ ภาพสูง ทันเวลาและเชื่อถือได้
จาแนกตามรายได้ เพศ อายุ เชื้อชาติ ชาติพนั ธุ์ สถานะการอพยพ ความ
พิการ ตาแหน่งทางภูมิศาสตร์ และคุณลักษณะอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้องตามบริบท
ของประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2563

SDG1719

ต่อยอดจากข้อริเริ่มทีม่ ีอยู่ในการพัฒนาการวัดความก้าวหน้าของการ
พัฒนาทีย่ ั่งยืนทีน่ อกเหนือจากผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ และ
สนับสนุนการสร้างขีดความสามารถด้านสถิตใิ นประเทศกาลังพัฒนา
ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG020B

แก้ไขและป้องกันการกีดกันและการบิดเบือนทางการค้าในตลาดเกษตรโลก
รวมถึงทางการขจัดการอุดหนุนสินค้าเกษตรเพือ่ การส่งออกทุกรูปแบบ
และมาตรการเพือ่ การส่งออกทีใ่ ห้ผลในลักษณะเดียวกัน โดยให้เป็นไป
ตามอาณัตขิ องรอบการพัฒนาโดฮา

SDG1713

เพิม่ พูนเสถียรภาพเศรษฐกิจมหภาคของโลก โดยรวมถึงผ่านการประสาน
นโยบายและความสอดคล้องเชิงนโยบาย
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ความเชื่อมโยงระหว่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
แผนแม่บทฯ
ประเด็น

รหัสเป้าหมาย
ย่อยแผนแม่บทฯ

02

020301

รหัสเป้าหมายย่อย
รหัสเป้าหมายย่อย
เป้าหมายย่อยแผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตรชาติ
SDGs ที่
เป้าหมายย่อย SDGs ที่สอดคล้องโดยตรง
SDGs ที่อธิบายเสริม
สอดคล้องโดยตรง
ประเทศไทยมีการพัฒนาทีส่ อดคล้องกับมาตรฐานสากลในทุกมิตแิ ละ
SDG030A
เพิม่ ความเข้มแข็งในการดาเนินงานตามกรอบอนุสญ
ั ญาขององค์การ
สามารถมีบทบาทเชิงรุกในการร่วมกาหนดมาตรฐานสากลเพิม่ ขึ้น
อนามัยโลกว่าด้วยการควบคุมยาสูบในทุกประเทศตามความเหมาะสม
(020301)
SDG0506
ประกันการเข้าถึงสุขภาวะทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ และสิทธิการ
เจริญพันธุ์โดยถ้วนหน้า ตามทีไ่ ด้ตกลงตามแผนปฏิบัตกิ ารของการประชุม
ระหว่างประเทศว่าด้วยเรื่องประชากรและการพัฒนา และแผนปฏิบัตกิ าร
ปักกิ่ง และเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมทบทวนดังกล่าว
SDG080A

เพิม่ การสนับสนุนในกลไกความช่วยเหลือเพือ่ การค้า (Aid for Trade) แก่
ประเทศกาลังพัฒนา โดยเฉพาะประเทศพัฒนาน้อยทีส่ ดุ ซึ่งรวมถึงผ่าน
กรอบการทางานแบบบูรณาการสาหรับความช่วยเหลือทางวิชาการที่
เกี่ยวข้องกับการค้าแก่ประเทศพัฒนาน้อยทีส่ ดุ (Enhanced Integrated
Framework for Trade-related Technical Assistance to Least
Developed Countries)

SDG080B

ออกแบบและใช้นโยบายเพือ่ ส่งเสริมการท่องเทีย่ วทีย่ ั่งยืน ซึ่งช่วยสร้าง
งานและส่งเสริมวัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ภายในปี พ.ศ. 2573
ปรับปรุงกฎระเบียบและการติดตามตลาดการเงินและสถาบันการเงินของ
โลก และเสริมความแข็งแกร่งในการดาเนินการตามกฎระเบียบดังกล่าว

SDG1005

SDG1006

สร้างหลักประกันว่าจะมีตวั แทนและเสียงของประเทศกาลังพัฒนาในการ
ตัดสินใจในสถาบันการเงินและเศรษฐกิจระหว่างประเทศเพิม่ มากขึ้น
เพือ่ ให้เป็นสถาบันทีม่ ีประสิทธิผล น่าเชื่อถือ มีความรับผิดชอบ และมี
ความชอบธรรมมากขึ้น

SDG1007

อานวยความสะดวกในการโยกย้ายถิ่นฐานและเคลื่อนย้ายของคนให้เป็น
ระเบียบ ปลอดภัย ปกติ และมีความรับผิดชอบ รวมถึงให้การดาเนินงาน
เป็นไปตามนโยบายด้านการอพยพทีม่ ีการวางแผนและการจัดการทีด่ ี

SDG100A

ปฏิบัตติ ามหลักการปฏิบัตอิ ย่างเป็นพิเศษและแตกต่าง (special and
differential treatment: S&D) สาหรับประเทศกาลังพัฒนา โดยเฉพาะ
ประเทศพัฒนาน้อยทีส่ ดุ ให้สอดคล้องตามข้อตกลงขององค์การการค้าโลก

เป้าหมายย่อย SDGs ที่อธิบายเสริม
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ความเชื่อมโยงระหว่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
แผนแม่บทฯ
ประเด็น

รหัสเป้าหมาย
ย่อยแผนแม่บทฯ

02

020301

รหัสเป้าหมายย่อย
เป้าหมายย่อยแผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตรชาติ
SDGs ที่
เป้าหมายย่อย SDGs ที่สอดคล้องโดยตรง
สอดคล้องโดยตรง
ประเทศไทยมีการพัฒนาทีส่ อดคล้องกับมาตรฐานสากลในทุกมิตแิ ละ
SDG130A
ดาเนินการให้เกิดผลตามพันธกรณีทผี่ กู พันต่อประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งเป็น
สามารถมีบทบาทเชิงรุกในการร่วมกาหนดมาตรฐานสากลเพิม่ ขึ้น
ภาคีของอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(020301)
ทีม่ ีเป้าหมายร่วมกันระดมทุนจากทุกแหล่งให้ได้จานวน 1 แสนล้าน
เหรียญสหรัฐต่อปี ภายในปี พ.ศ. 2563 เพือ่ ตอบสนองความต้องการของ
ประเทศกาลังพัฒนา ภายใต้บริบทของการดาเนินการลดก๊าซเรือนกระจก
ทีช่ ดั เจนและมีความโปร่งใส ตลอดจนเร่งระดมทุนเพือ่ ให้กองทุน Green
Climate Fund ดาเนินการได้อย่างเต็มทีโ่ ดยเร็วทีส่ ดุ
SDG1404

ภายในปี พ.ศ. 2563 ให้กากับการทาการประมงอย่างมีประสิทธิผล และ
ยุตกิ ารประมงเกินขีดจากัด การประมงทีผ่ ดิ กฎหมาย ขาดการรายงาน
และไร้การควบคุม (IUU) รวมถึงยุตแิ นวปฏิบัตดิ า้ นการประมงทีเ่ ป็นไป
ในทางทาลาย และดาเนินการให้เป็นผลตามแผนการบริหารจัดการทีอ่ ยู่
บนฐานวิทยาศาสตร์ เพือ่ จะฟืน้ ฟูมวลสัตว์น้า (fish stock) อย่างน้อยทีส่ ดุ
ให้อยู่ในระดับผลผลิตสูงสุดทีย่ ั่งยืน (maximum sustainable yield)
ตามคุณลักษณะทางชีววิทยาของสัตว์น้าเหล่านัน้ ภายในเวลาทีส่ ั้นทีส่ ดุ ทีจ่ ะ
เป็นไปได้

SDG1405

ภายในปี พ.ศ. 2563 อนุรักษ์พนื้ ทีท่ างทะเลและชายฝั่งอย่างน้อยร้อยละ
10 โดยให้เป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศและภายในประเทศ และ
อยู่บนพืน้ ฐานของข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ทดี่ ที สี่ ดุ ทีม่ ีอยู่
ภายในปี พ.ศ. 2563 ยับยั้งการอุดหนุนการประมงทีม่ ีสว่ นทาให้เกิดการ
ประมงเกินขีดจากัด ขจัดการอุดหนุนทีม่ ีสว่ นทาให้เกิดการประมงทีผ่ ดิ
กฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม และระงับการริเริ่มการ
อุดหนุนในลักษณะดังกล่าว โดยตระหนักว่าการปฏิบัตทิ เี่ ป็นพิเศษและ
แตกต่างสาหรับประเทศกาลังพัฒนาและประเทศพัฒนาน้อยทีส่ ดุ ที่
เหมาะสมและมีประสิทธิผลควรเป็นส่วนควบในการเจรจาการอุดหนุนการ
ประมงขององค์การการค้าโลก

SDG1406

SDG140C

เพิม่ พูนการอนุรักษ์และการใช้มหาสมุทรและทรัพยากรอย่างยั่งยืน โดย
ดาเนินการให้เกิดผลตามกฎหมายระหว่างประเทศตามทีส่ ะท้อนใน
UNCLOS ซึ่งเป็นกรอบทางกฎหมายสาหรับการอนุรักษ์และการใช้
มหาสมุทรและทรัพยากรเหล่านัน้ อย่างยั่งยืน ตามทีร่ ะบุในย่อหน้าที่ 158
ของเอกสาร The Future We Want

SDG1608

ขยายและเสริมความแข็งแกร่งของการมีสว่ นร่วมของประเทศกาลังพัฒนา
ในสถาบันทีเ่ กี่ยวข้องกับธรรมาภิบาลโลก
ส่งเสริมระบบการค้าพหุภาคีทเี่ ป็นสากล มีกติกา เปิดกว้าง ไม่เลือกปฏิบัติ
และเสมอภาค ภายใต้องค์การการค้าโลก โดยรวมถึงผ่านข้อสรุปของการ
เจรจาภายใต้วาระการพัฒนารอบโดฮา

SDG1710

รหัสเป้าหมายย่อย
SDGs ที่อธิบายเสริม

เป้าหมายย่อย SDGs ที่อธิบายเสริม
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ความเชื่อมโยงระหว่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
แผนแม่บทฯ
ประเด็น

รหัสเป้าหมาย
ย่อยแผนแม่บทฯ

02

020301

02

020401

02

020501

03

030101

03

030201

รหัสเป้าหมายย่อย
เป้าหมายย่อยแผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตรชาติ
SDGs ที่
เป้าหมายย่อย SDGs ที่สอดคล้องโดยตรง
สอดคล้องโดยตรง
ประเทศไทยมีการพัฒนาทีส่ อดคล้องกับมาตรฐานสากลในทุกมิตแิ ละ
SDG1712
ทาให้มีการดาเนินการตามกาหนดเวลาในการเข้าถึงตลาดปลอดภาษีและ
สามารถมีบทบาทเชิงรุกในการร่วมกาหนดมาตรฐานสากลเพิม่ ขึ้น
ปลอดการจากัดปริมาณในระยะยาวสาหรับประเทศพัฒนาน้อยทีส่ ดุ โดย
(020301)
ให้สอดคล้องกับคาตัดสินขององค์การการค้าโลก รวมถึงการสร้าง
หลักประกันว่ากฎว่าด้วยแหล่งกาเนิดสินค้าทีม่ ีการให้สทิ ธิพเิ ศษทาง
การค้าแก่ประเทศพัฒนาน้อยทีส่ ดุ มีความโปร่งใสและเรียบง่าย และมีสว่ น
ช่วยอานวยความสะดวกในการเข้าถึงตลาด
ประเทศไทยมีเกียรติภูมิ อานาจต่อรอง และได้รับการยอมรับใน
สากลมากขึ้น (020401)

ทุกภาคส่วนมีสว่ นร่วมขับเคลื่อนการต่างประเทศอย่างมีเอกภาพ
และไทยเป็นหุน้ ส่วนความร่วมมือกับต่างประเทศในทุกมิตมิ ากขึ้น
(020501)
สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พนื้ ถิ่นมีมูลค่าเพิม่ ขึ้น (030101)

สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพิม่ ขึ้น (030201)

SDG1006

สร้างหลักประกันว่าจะมีตวั แทนและเสียงของประเทศกาลังพัฒนาในการ
ตัดสินใจในสถาบันการเงินและเศรษฐกิจระหว่างประเทศเพิม่ มากขึ้น
เพือ่ ให้เป็นสถาบันทีม่ ีประสิทธิผล น่าเชื่อถือ มีความรับผิดชอบ และมี
ความชอบธรรมมากขึ้น

SDG1608

ขยายและเสริมความแข็งแกร่งของการมีสว่ นร่วมของประเทศกาลังพัฒนา
ในสถาบันทีเ่ กี่ยวข้องกับธรรมาภิบาลโลก
#N/A

SDG0203

SDG0204

เพิม่ ผลิตภาพทางการเกษตรและรายได้ของผู้ผลิตอาหารรายเล็ก
โดยเฉพาะผู้หญิง คนพืน้ เมือง ครัวเรือนเกษตรกร เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
และชาวประมง ให้เพิม่ ขึ้นเป็น 2 เท่า โดยรวมถึงการเข้าถึงทีด่ นิ
ทรัพยากรและปัจจัยการผลิต ความรู้ บริการทางการเงิน ตลาด และ
โอกาสในการสร้างมูลค่าเพิม่ และการจ้างงานนอกภาคการเกษตรอย่าง
มั่นคงและเท่าเทียม ภายในปี พ.ศ. 2573

สร้างหลักประกันว่าจะมีระบบการผลิตอาหารทีย่ ั่งยืนและดาเนินการตาม
แนวปฏิบัตทิ างการเกษตรทีม่ ีภูมิคุ้มกันเพือ่ เพิม่ ผลิตภาพและการผลิต ซึ่ง
จะช่วยรักษาระบบนิเวศ เสริมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สภาวะอากาศรุนแรง ภัยแล้ง อุทกภัย และ
ภัยพิบัตอิ ื่น ๆ และจะช่วยพัฒนาทีด่ นิ และคุณภาพดินอย่างต่อเนือ่ ง
ภายในปี พ.ศ. 2573

รหัสเป้าหมายย่อย
SDGs ที่อธิบายเสริม

เป้าหมายย่อย SDGs ที่อธิบายเสริม

#N/A

#N/A

SDG0801

ทาให้การเติบโตทางเศรษฐกิจต่อหัวประชากรมีความยั่งยืนตามบริบทของ
ประเทศ โดยเฉพาะในประเทศพัฒนาน้อยทีส่ ดุ ให้มีการขยายตัวของผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศอย่างน้อยร้อยละ 7 ต่อปี

SDG0809

ออกแบบและใช้นโยบายเพือ่ ส่งเสริมการท่องเทีย่ วทีย่ ั่งยืน ซึ่งช่วยสร้างงาน
และส่งเสริมวัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ภายในปี พ.ศ. 2573
เพิม่ ผลิตภาพทางการเกษตรและรายได้ของผู้ผลิตอาหารรายเล็ก โดยเฉพาะ
ผู้หญิง คนพืน้ เมือง ครัวเรือนเกษตรกร เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ และชาวประมง
ให้เพิม่ ขึ้นเป็น 2 เท่า โดยรวมถึงการเข้าถึงทีด่ นิ ทรัพยากรและปัจจัยการผลิต
ความรู้ บริการทางการเงิน ตลาด และโอกาสในการสร้างมูลค่าเพิม่ และการ
จ้างงานนอกภาคการเกษตรอย่างมั่นคงและเท่าเทียม ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG0203

SDG0801

SDG1201

ทาให้การเติบโตทางเศรษฐกิจต่อหัวประชากรมีความยั่งยืนตามบริบทของ
ประเทศ โดยเฉพาะในประเทศพัฒนาน้อยทีส่ ดุ ให้มีการขยายตัวของผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศอย่างน้อยร้อยละ 7 ต่อปี
ดาเนินการให้เป็นผลตามกรอบการดาเนินงานระยะ 10 ปี ว่าด้วยแบบ
แผนการผลิตและการบริโภคทีย่ ั่งยืน โดยทุกประเทศนาไปปฏิบัตแิ ละมี
ประเทศพัฒนาแล้วเป็นผู้นา โดยคานึงถึงการพัฒนาและขีดความสามารถของ
ประเทศกาลังพัฒนา
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ความเชื่อมโยงระหว่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
แผนแม่บทฯ
ประเด็น

รหัสเป้าหมาย
ย่อยแผนแม่บทฯ

03

030202

เป้าหมายย่อยแผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตรชาติ
ผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยของไทยได้รับการยอมรับด้านคุณภาพ
ความปลอดภัยและคุณค่าทางโภชนาการสูงขึ้น (030202)

รหัสเป้าหมายย่อย
SDGs ที่
สอดคล้องโดยตรง

เป้าหมายย่อย SDGs ที่สอดคล้องโดยตรง

รหัสเป้าหมายย่อย
SDGs ที่อธิบายเสริม

#N/A

SDG0201

SDG0204

เป้าหมายย่อย SDGs ที่อธิบายเสริม
ยุตคิ วามหิวโหยและสร้างหลักประกันให้ทุกคนโดยเฉพาะกลุ่มยากจนและกลุ่ม
ทีอ่ ยู่ในสถานการณ์เปราะบาง รวมถึงทารก ได้เข้าถึงอาหารทีป่ ลอดภัย มี
โภชนาการ และเพียงพอตลอดทัง้ ปี ภายในปี พ.ศ. 2573
สร้างหลักประกันว่าจะมีระบบการผลิตอาหารทีย่ ั่งยืนและดาเนินการตามแนว
ปฏิบัตทิ างการเกษตรทีม่ ีภูมิคุ้มกันเพือ่ เพิม่ ผลิตภาพและการผลิต ซึ่งจะช่วย
รักษาระบบนิเวศ เสริมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ สภาวะอากาศรุนแรง ภัยแล้ง อุทกภัย และภัยพิบัตอิ ื่น ๆ
และจะช่วยพัฒนาทีด่ นิ และคุณภาพดินอย่างต่อเนือ่ ง ภายในปี พ.ศ. 2573

03

030301

สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพิม่ ขึ้น (030301)

#N/A

SDG0203

เพิม่ ผลิตภาพทางการเกษตรและรายได้ของผู้ผลิตอาหารรายเล็ก โดยเฉพาะ
ผู้หญิง คนพืน้ เมือง ครัวเรือนเกษตรกร เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ และชาวประมง
ให้เพิม่ ขึ้นเป็น 2 เท่า โดยรวมถึงการเข้าถึงทีด่ นิ ทรัพยากรและปัจจัยการผลิต
ความรู้ บริการทางการเงิน ตลาด และโอกาสในการสร้างมูลค่าเพิม่ และการ
จ้างงานนอกภาคการเกษตรอย่างมั่นคงและเท่าเทียม ภายในปี พ.ศ. 2573

03

030302

วิสาหกิจการเกษตรจากฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการ
จัดตั้งทุกตาบล เพิม่ ขึ้น (030302)

#N/A

SDG0204

สร้างหลักประกันว่าจะมีระบบการผลิตอาหารทีย่ ั่งยืนและดาเนินการตามแนว
ปฏิบัตทิ างการเกษตรทีม่ ีภูมิคุ้มกันเพือ่ เพิม่ ผลิตภาพและการผลิต ซึ่งจะช่วย
รักษาระบบนิเวศ เสริมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ สภาวะอากาศรุนแรง ภัยแล้ง อุทกภัย และภัยพิบัตอิ ื่น ๆ
และจะช่วยพัฒนาทีด่ นิ และคุณภาพดินอย่างต่อเนือ่ ง ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG0205

คงความหลากหลายทางพันธุกรรมของเมล็ดพันธุ์ พืชทีใ่ ช้เพาะปลูก สัตว์ในไร่
นาและทีเ่ ลี้ยงตามบ้านเรือน และชนิดพันธุ์ตามธรรมชาติ ทีเ่ กี่ยวข้องกับพืช
และสัตว์เหล่านัน้ รวมถึงให้มีธนาคารพืชและเมล็ดพันธุ์ทมี่ ีการจัดการทีด่ แี ละ
มีความหลากหลาย ทัง้ ในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ
และสนับสนุนการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์อนั เกิดจากการใช้ทรัพยากร
ทางพันธุกรรมและองค์ความรู้ท้องถิ่นทีเ่ กี่ยวข้องอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม
ตามทีต่ กลงกันระหว่างประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2563

SDG020A

เพิม่ การลงทุน รวมถึงการยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศในด้าน
โครงสร้างพืน้ ฐานในชนบท การวิจยั และการส่งเสริมการเกษตร การพัฒนา
เทคโนโลยี และการทาธนาคารเชื้อพันธุ์พชื และสัตว์ เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถ
ในการผลิตสินค้าเกษตรในประเทศกาลังพัฒนา โดยเฉพาะในประเทศพัฒนา
น้อยทีส่ ดุ

Page 13 of 47

ความเชื่อมโยงระหว่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
แผนแม่บทฯ
ประเด็น

รหัสเป้าหมาย
ย่อยแผนแม่บทฯ

03

030302

วิสาหกิจการเกษตรจากฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการ
จัดตั้งทุกตาบล เพิม่ ขึ้น (030302)

03

030401

สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิม่ ขึ้น (030401)

03

03

030501

030502

เป้าหมายย่อยแผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตรชาติ

สินค้าทีไ่ ด้จากเทคโนโลยีสมัยใหม่ /อัจฉริยะมีมูลค่าเพิม่ ขึ้น (030501)

ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงทีม่ ีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/
อัจฉริยะเพิม่ ขึ้น (030502)

รหัสเป้าหมายย่อย
SDGs ที่
สอดคล้องโดยตรง

เป้าหมายย่อย SDGs ที่สอดคล้องโดยตรง

รหัสเป้าหมายย่อย
SDGs ที่อธิบายเสริม
SDG1506

#N/A

#N/A

#N/A

SDG0203

เป้าหมายย่อย SDGs ที่อธิบายเสริม
ส่งเสริมการแบ่งปันผลประโยชน์ทเี่ กิดจากการใช้ประโยชน์ทรัพยากร
พันธุกรรมอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม และส่งเสริมการเข้าถึงทรัพยากร
เหล่านัน้ อย่างเหมาะสม ตามความตกลงระหว่างประเทศ
เพิม่ ผลิตภาพทางการเกษตรและรายได้ของผู้ผลิตอาหารรายเล็ก โดยเฉพาะ
ผู้หญิง คนพืน้ เมือง ครัวเรือนเกษตรกร เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ และชาวประมง
ให้เพิม่ ขึ้นเป็น 2 เท่า โดยรวมถึงการเข้าถึงทีด่ นิ ทรัพยากรและปัจจัยการผลิต
ความรู้ บริการทางการเงิน ตลาด และโอกาสในการสร้างมูลค่าเพิม่ และการ
จ้างงานนอกภาคการเกษตรอย่างมั่นคงและเท่าเทียม ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG020A

เพิม่ การลงทุน รวมถึงการยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศในด้าน
โครงสร้างพืน้ ฐานในชนบท การวิจยั และการส่งเสริมการเกษตร การพัฒนา
เทคโนโลยี และการทาธนาคารเชื้อพันธุ์พชื และสัตว์ เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถ
ในการผลิตสินค้าเกษตรในประเทศกาลังพัฒนา โดยเฉพาะในประเทศพัฒนา
น้อยทีส่ ดุ

SDG0801

ทาให้การเติบโตทางเศรษฐกิจต่อหัวประชากรมีความยั่งยืนตามบริบทของ
ประเทศ โดยเฉพาะในประเทศพัฒนาน้อยทีส่ ดุ ให้มีการขยายตัวของผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศอย่างน้อยร้อยละ 7 ต่อปี
เพิม่ ผลิตภาพทางการเกษตรและรายได้ของผู้ผลิตอาหารรายเล็ก โดยเฉพาะ
ผู้หญิง คนพืน้ เมือง ครัวเรือนเกษตรกร เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ และชาวประมง
ให้เพิม่ ขึ้นเป็น 2 เท่า โดยรวมถึงการเข้าถึงทีด่ นิ ทรัพยากรและปัจจัยการผลิต
ความรู้ บริการทางการเงิน ตลาด และโอกาสในการสร้างมูลค่าเพิม่ และการ
จ้างงานนอกภาคการเกษตรอย่างมั่นคงและเท่าเทียม ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG0203

SDG020A

เพิม่ การลงทุน รวมถึงการยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศในด้าน
โครงสร้างพืน้ ฐานในชนบท การวิจยั และการส่งเสริมการเกษตร การพัฒนา
เทคโนโลยี และการทาธนาคารเชื้อพันธุ์พชื และสัตว์ เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถ
ในการผลิตสินค้าเกษตรในประเทศกาลังพัฒนา โดยเฉพาะในประเทศพัฒนา
น้อยทีส่ ดุ

SDG0801

ทาให้การเติบโตทางเศรษฐกิจต่อหัวประชากรมีความยั่งยืนตามบริบทของ
ประเทศ โดยเฉพาะในประเทศพัฒนาน้อยทีส่ ดุ ให้มีการขยายตัวของผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศอย่างน้อยร้อยละ 7 ต่อปี
บรรลุการมีผลิตภาพทางเศรษฐกิจในระดับทีส่ งู ขึ้นผ่านการสร้างความ
หลากหลาย การยกระดับเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงการมุ่งเน้นภาคการ
ผลิตทีม่ ีมูลค่าเพิม่ สูงและการผลิตทีใ่ ช้แรงงานเข้มข้น

SDG0802
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ความเชื่อมโยงระหว่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
แผนแม่บทฯ
ประเด็น

รหัสเป้าหมาย
ย่อยแผนแม่บทฯ

03

030601

เป้าหมายย่อยแผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตรชาติ
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการปรับตัวเพิม่ ขึ้น
(030601)

รหัสเป้าหมายย่อย
SDGs ที่
เป้าหมายย่อย SDGs ที่สอดคล้องโดยตรง
สอดคล้องโดยตรง
SDG0203
เพิม่ ผลิตภาพทางการเกษตรและรายได้ของผู้ผลิตอาหารรายเล็ก
โดยเฉพาะผู้หญิง คนพืน้ เมือง ครัวเรือนเกษตรกร เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
และชาวประมง ให้เพิม่ ขึ้นเป็น 2 เท่า โดยรวมถึงการเข้าถึงทีด่ นิ
ทรัพยากรและปัจจัยการผลิต ความรู้ บริการทางการเงิน ตลาด และ
โอกาสในการสร้างมูลค่าเพิม่ และการจ้างงานนอกภาคการเกษตรอย่าง
มั่นคงและเท่าเทียม ภายในปี พ.ศ. 2573

รหัสเป้าหมายย่อย
SDGs ที่อธิบายเสริม
SDG020C

ใช้มาตรการเพือ่ สร้างหลักประกันว่าตลาดโภคภัณฑ์อาหารและตลาดอนุพนั ธ์
สามารถทางานได้อย่างเหมาะสม และอานวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล
ของตลาด รวมถึงข้อมูลคลังสารองอาหารได้อย่างทันการณ์ เพือ่ จากัดความ
ผันผวนของราคาอาหารทีร่ ุนแรง

SDG0802

บรรลุการมีผลิตภาพทางเศรษฐกิจในระดับทีส่ งู ขึ้นผ่านการสร้างความ
หลากหลาย การยกระดับเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงการมุ่งเน้นภาคการ
ผลิตทีม่ ีมูลค่าเพิม่ สูงและการผลิตทีใ่ ช้แรงงานเข้มข้น
ลดของเสียอาหาร (food waste) ต่อหัวประชากรของโลกลงครึ่งหนึง่ ในระดับ
ค้าปลีกและผู้บริโภค และลดการสูญเสียอาหาร (food loss) ตลอดการผลิต
และห่วงโซ่อปุ ทาน รวมถึงการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยว ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG1203

03

04

030602

040101

สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเป้าหมาย) ทีข่ ึ้น
ทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความเข้มแข็งในระดับ
มาตรฐานเพิม่ ขึ้น (030602)

อุตสาหกรรมชีวภาพมีการขยายตัวเพิม่ ขึ้น (040101)

#N/A

#N/A

เป้าหมายย่อย SDGs ที่อธิบายเสริม

SDG0204

สร้างหลักประกันว่าจะมีระบบการผลิตอาหารทีย่ ั่งยืนและดาเนินการตามแนว
ปฏิบัตทิ างการเกษตรทีม่ ีภูมิคุ้มกันเพือ่ เพิม่ ผลิตภาพและการผลิต ซึ่งจะช่วย
รักษาระบบนิเวศ เสริมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ สภาวะอากาศรุนแรง ภัยแล้ง อุทกภัย และภัยพิบัตอิ ื่น ๆ
และจะช่วยพัฒนาทีด่ นิ และคุณภาพดินอย่างต่อเนือ่ ง ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG020C

ใช้มาตรการเพือ่ สร้างหลักประกันว่าตลาดโภคภัณฑ์อาหารและตลาดอนุพนั ธ์
สามารถทางานได้อย่างเหมาะสม และอานวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล
ของตลาด รวมถึงข้อมูลคลังสารองอาหารได้อย่างทันการณ์ เพือ่ จากัดความ
ผันผวนของราคาอาหารทีร่ ุนแรง

SDG0801

ทาให้การเติบโตทางเศรษฐกิจต่อหัวประชากรมีความยั่งยืนตามบริบทของ
ประเทศ โดยเฉพาะในประเทศพัฒนาน้อยทีส่ ดุ ให้มีการขยายตัวของผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศอย่างน้อยร้อยละ 7 ต่อปี
ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมทีค่ รอบคลุมและยั่งยืน และภายในปี พ.ศ.
2573 ให้เพิม่ ส่วนแบ่งของภาคอุตสาหกรรมในการจ้างงานและผลิตภัณฑ์มวล
รวมของประเทศ โดยให้เป็นไปตามบริบทของประเทศ รวมทัง้ ให้เพิม่ ส่วนแบ่ง
ขึ้นเป็น 2 เท่า ในประเทศพัฒนาน้อยทีส่ ดุ

SDG0902

SDG0904

ยกระดับโครงสร้างพืน้ ฐานและพัฒนาภาคอุตสาหกรรมเพือ่ ให้เกิดความยั่งยืน
โดยเพิม่ ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและการใช้เทคโนโลยีและกระบวนการ
ทางอุตสาหกรรมทีส่ ะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยดาเนินการ
ตามขีดความสามารถของแต่ละประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2573
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ความเชื่อมโยงระหว่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
แผนแม่บทฯ
ประเด็น

รหัสเป้าหมาย
ย่อยแผนแม่บทฯ

04

040201

เป้าหมายย่อยแผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตรชาติ

รหัสเป้าหมายย่อย
SDGs ที่
สอดคล้องโดยตรง

อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์มีการขยายตัวเพิม่ ขึ้น
(040201)

เป้าหมายย่อย SDGs ที่สอดคล้องโดยตรง

รหัสเป้าหมายย่อย
SDGs ที่อธิบายเสริม

#N/A

SDG030B

สนับสนุนการวิจยั และการพัฒนาวัคซีนและยาสาหรับโรคติดต่อและไม่ตดิ ต่อที่
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศกาลังพัฒนา ให้มีการเข้าถึงยาและวัคซีน
จาเป็นในราคาทีส่ ามารถซื้อหาได้ ตามปฏิญญาโดฮาในส่วนของความตกลงว่า
ด้วยการค้าทีเ่ กี่ยวข้องกับทรัพย์สนิ ทางปัญญา (TRIPS) และการสาธารณสุข
ซึ่งเน้นย้าสิทธิของประเทศกาลังพัฒนาทีจ่ ะใช้บทบัญญัตใิ นความตกลง TRIPS
อย่างเต็มทีใ่ นเรื่องการผ่อนปรนเพือ่ คุ้มครองสุขภาพของประชาชน
โดยเฉพาะการเข้าถึงยาโดยถ้วนหน้า

SDG0801

ทาให้การเติบโตทางเศรษฐกิจต่อหัวประชากรมีความยั่งยืนตามบริบทของ
ประเทศ โดยเฉพาะในประเทศพัฒนาน้อยทีส่ ดุ ให้มีการขยายตัวของผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศอย่างน้อยร้อยละ 7 ต่อปี
ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมทีค่ รอบคลุมและยั่งยืน และภายในปี พ.ศ.
2573 ให้เพิม่ ส่วนแบ่งของภาคอุตสาหกรรมในการจ้างงานและผลิตภัณฑ์มวล
รวมของประเทศ โดยให้เป็นไปตามบริบทของประเทศ รวมทัง้ ให้เพิม่ ส่วนแบ่ง
ขึ้นเป็น 2 เท่า ในประเทศพัฒนาน้อยทีส่ ดุ

SDG0902

04

040301

อุตสาหกรรมและบริการเทคโนโลยีดจิ ทิ ัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์
มีการขยายตัวเพิม่ ขึ้น (040301)

#N/A

SDG0801

SDG0902

04

040302

ความสามารถในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจดิจทิ ัลของไทยดีขึ้น
(040302)

SDG100C

04

040401

ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการซ่อมบารุงอากาศยานในภูมิภาค
โดยเฉพาะอากาศยานรุ่นใหม่ (040401)

#N/A

04

040402

ประเทศไทยมีศกั ยภาพในการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานสูงขึ้น (Tier)
(040402)

#N/A

เป้าหมายย่อย SDGs ที่อธิบายเสริม

ทาให้การเติบโตทางเศรษฐกิจต่อหัวประชากรมีความยั่งยืนตามบริบทของ
ประเทศ โดยเฉพาะในประเทศพัฒนาน้อยทีส่ ดุ ให้มีการขยายตัวของผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศอย่างน้อยร้อยละ 7 ต่อปี
ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมทีค่ รอบคลุมและยั่งยืน และภายในปี พ.ศ.
2573 ให้เพิม่ ส่วนแบ่งของภาคอุตสาหกรรมในการจ้างงานและผลิตภัณฑ์มวล
รวมของประเทศ โดยให้เป็นไปตามบริบทของประเทศ รวมทัง้ ให้เพิม่ ส่วนแบ่ง
ขึ้นเป็น 2 เท่า ในประเทศพัฒนาน้อยทีส่ ดุ

SDG090B

สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี การวิจยั และนวัตกรรมภายในประเทศกาลัง
พัฒนา รวมถึงการให้มีสภาพแวดล้อมทางนโยบายทีน่ าไปสู่ความหลากหลาย
ของอุตสาหกรรมและการเพิม่ มูลค่าของสินค้าโภคภัณฑ์
#N/A

SDG0902

ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมทีค่ รอบคลุมและยั่งยืน และภายในปี พ.ศ.
2573 ให้เพิม่ ส่วนแบ่งของภาคอุตสาหกรรมในการจ้างงานและผลิตภัณฑ์มวล
รวมของประเทศ โดยให้เป็นไปตามบริบทของประเทศ รวมทัง้ ให้เพิม่ ส่วนแบ่ง
ขึ้นเป็น 2 เท่า ในประเทศพัฒนาน้อยทีส่ ดุ

ลดค่าใช้จา่ ยในการทาธุรกรรมของการส่งเงินกลับประเทศของแรงงานย้าย
ถิ่น (migrant remittance) ให้ตากว่
่ าร้อยละ 3 และขจัดการชาระเงิน
ระหว่างประเทศ (remittance corridors) ทีม่ ีคา่ ใช้จา่ ยสูงกว่าร้อยละ 5
ภายในปี พ.ศ. 2573

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

รหัสเป้าหมาย
ย่อยแผนแม่บทฯ

04

040501

04

04

รหัสเป้าหมายย่อย
SDGs ที่
สอดคล้องโดยตรง

เป้าหมายย่อย SDGs ที่สอดคล้องโดยตรง

รหัสเป้าหมายย่อย
SDGs ที่อธิบายเสริม

อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ มีการขยายตัวเพิม่ ขึ้น
(040501)

#N/A

SDG0801

040502

การส่งออกของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศเพิม่ ขึ้น
(040502)

#N/A

SDG0801

040601

แรงงานไทยมีประสิทธิภาพเพิม่ ขึ้น (040601)

เป้าหมายย่อยแผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตรชาติ

SDG0805

บรรลุการจ้างงานเต็มทีแ่ ละมีผลิตภาพ และการมีงานทีม่ ีคณ
ุ ค่าสาหรับ
หญิงและชายทุกคน รวมถึงเยาวชนและผู้พกิ าร และให้มีการจ่ายค่าจ้างที่
เท่าเทียมสาหรับงานทีม่ ีคณ
ุ ค่าเท่าเทียมกัน ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG0802

SDG0803

04

040602

05

050101

05

050102

05

050103

05

050201

05

050202

05

050301

05

050302

ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้านดิจทิ ัล ในด้านความ
พร้อมในอนาคตดีขึ้น (040602)
รายได้จากการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิม่ ขึ้น
(050101)
เมืองและชุมชนทีม่ ีศกั ยภาพด้านการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์และ
วัฒนธรรมเพิม่ ขึ้น (050102)

สินค้าท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมได้รับการขึ้นทะเบียน
ทรัพย์สนิ ทางปัญญาเพิม่ ขึ้น (050103)
รายได้จากการท่องเทีย่ วเชิงธุรกิจ เพิม่ ขึ้น (050201)

#N/A
ออกแบบและใช้นโยบายเพือ่ ส่งเสริมการท่องเทีย่ วทีย่ ั่งยืน ซึ่งช่วยสร้าง
งานและส่งเสริมวัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG0801

SDG0809

ออกแบบและใช้นโยบายเพือ่ ส่งเสริมการท่องเทีย่ วทีย่ ั่งยืน ซึ่งช่วยสร้าง
งานและส่งเสริมวัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG1103

ออกแบบและใช้นโยบายเพือ่ ส่งเสริมการท่องเทีย่ วทีย่ ั่งยืน ซึ่งช่วยสร้าง
งานและส่งเสริมวัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ภายในปี พ.ศ. 2573
#N/A

การเป็นจุดหมายปลายทางในการจัดการประชุมนานาชาติของไทย
(050202)
รายได้จากการท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย
เพิม่ ขึ้น (050301)

#N/A

อันดับด้านรายได้การท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพของประเทศไทย (050302)

#N/A

#N/A

ทาให้การเติบโตทางเศรษฐกิจต่อหัวประชากรมีความยั่งยืนตามบริบทของ
ประเทศ โดยเฉพาะในประเทศพัฒนาน้อยทีส่ ดุ ให้มีการขยายตัวของผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศอย่างน้อยร้อยละ 7 ต่อปี
ทาให้การเติบโตทางเศรษฐกิจต่อหัวประชากรมีความยั่งยืนตามบริบทของ
ประเทศ โดยเฉพาะในประเทศพัฒนาน้อยทีส่ ดุ ให้มีการขยายตัวของผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศอย่างน้อยร้อยละ 7 ต่อปี
บรรลุการมีผลิตภาพทางเศรษฐกิจในระดับทีส่ งู ขึ้นผ่านการสร้างความ
หลากหลาย การยกระดับเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงการมุ่งเน้นภาคการ
ผลิตทีม่ ีมูลค่าเพิม่ สูงและการผลิตทีใ่ ช้แรงงานเข้มข้น
ส่งเสริมนโยบายทีม่ ุ่งเน้นการพัฒนาทีส่ นับสนุนกิจกรรมทีม่ ีผลิตภาพ การสร้าง
งานทีม่ ีคณ
ุ ค่า ความเป็นผู้ประกอบการ ความสร้างสรรค์และนวัตกรรม และ
ให้การสนับสนุนการรวมตัวและการเติบโตของวิสาหกิจรายย่อย ขนาดเล็ก
และขนาดกลาง ผ่านการเข้าถึงบริการทางการเงิน
#N/A

SDG0809

SDG0809

เป้าหมายย่อย SDGs ที่อธิบายเสริม

ทาให้การเติบโตทางเศรษฐกิจต่อหัวประชากรมีความยั่งยืนตามบริบทของ
ประเทศ โดยเฉพาะในประเทศพัฒนาน้อยทีส่ ดุ ให้มีการขยายตัวของผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศอย่างน้อยร้อยละ 7 ต่อปี
ยกระดับการพัฒนาเป็นเมืองให้ครอบคลุมและยั่งยืน รวมทัง้ เพิม่ พูนขีด
ความสามารถในการวางแผนและการบริหารจัดการการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์
อย่างมีสว่ นร่วม บูรณาการ และยั่งยืนในทุกประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG1104

เสริมความพยายามทีจ่ ะปกป้องและคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทาง
ธรรมชาติ
#N/A

SDG0801

ทาให้การเติบโตทางเศรษฐกิจต่อหัวประชากรมีความยั่งยืนตามบริบทของ
ประเทศ โดยเฉพาะในประเทศพัฒนาน้อยทีส่ ดุ ให้มีการขยายตัวของผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศอย่างน้อยร้อยละ 7 ต่อปี
#N/A

SDG0801

ทาให้การเติบโตทางเศรษฐกิจต่อหัวประชากรมีความยั่งยืนตามบริบทของ
ประเทศ โดยเฉพาะในประเทศพัฒนาน้อยทีส่ ดุ ให้มีการขยายตัวของผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศอย่างน้อยร้อยละ 7 ต่อปี
#N/A
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ความเชื่อมโยงระหว่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
แผนแม่บทฯ
ประเด็น

รหัสเป้าหมาย
ย่อยแผนแม่บทฯ

05

050303

05

050401

05
05

เป้าหมายย่อยแผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตรชาติ

รหัสเป้าหมายย่อย
SDGs ที่
สอดคล้องโดยตรง

เป้าหมายย่อย SDGs ที่สอดคล้องโดยตรง

รหัสเป้าหมายย่อย
SDGs ที่อธิบายเสริม

สถานประกอบการด้านการท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพและบริการทาง
การแพทย์ได้รับมาตรฐานเพิม่ ขึ้น (050303)
รายได้การท่องเทีย่ วสาราญทางน้า เพิม่ ขึ้น (050401)

#N/A
#N/A

SDG0801

050402
050501

การขยายตัวของท่าเรือท่องเทีย่ วในประเทศไทยเพิม่ ขึ้น (050402)
ประเทศไทยเป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางของนักท่องเทีย่ วในภูมิภาค
อาเซียน (050501)

#N/A
#N/A

SDG0901

05

050601

นักท่องเทีย่ วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ มากขึ้น (050601)

#N/A

05

050602

โครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ สนับสนุนการท่องเทีย่ วมีคณ
ุ ภาพและ
มาตรฐานดีขึ้น (050602)

#N/A

05

050603

การท่องเทีย่ วอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีขึ้น
(050603)

06

060101

เมืองในพืน้ ทีเ่ ป้าหมายทีไ่ ด้รับการพัฒนา เพือ่ กระจายความเจริญ
และลดความเหลื่อมล้าในทุกมิติ (060101)

SDG0809

ออกแบบและใช้นโยบายเพือ่ ส่งเสริมการท่องเทีย่ วทีย่ ั่งยืน ซึ่งช่วยสร้าง
งานและส่งเสริมวัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ภายในปี พ.ศ. 2573
#N/A

เป้าหมายย่อย SDGs ที่อธิบายเสริม
#N/A
ทาให้การเติบโตทางเศรษฐกิจต่อหัวประชากรมีความยั่งยืนตามบริบทของ
ประเทศ โดยเฉพาะในประเทศพัฒนาน้อยทีส่ ดุ ให้มีการขยายตัวของผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศอย่างน้อยร้อยละ 7 ต่อปี
#N/A
พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานทีม่ ีคณ
ุ ภาพ เชื่อถือได้ ยั่งยืนและมีความยืดหยุ่นต่อ
การเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงโครงสร้างพืน้ ฐานระดับภูมิภาคและทีข่ า้ มเขตแดน
เพือ่ สนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทดี่ ขี องมนุษย์ โดยมุ่ง
เป้าทีก่ ารเข้าถึงได้ในราคาทีส่ ามารถจ่ายได้และเท่าเทียมสาหรับทุกคน
#N/A

SDG0901

พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานทีม่ ีคณ
ุ ภาพ เชื่อถือได้ ยั่งยืนและมีความยืดหยุ่นต่อ
การเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงโครงสร้างพืน้ ฐานระดับภูมิภาคและทีข่ า้ มเขตแดน
เพือ่ สนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทดี่ ขี องมนุษย์ โดยมุ่ง
เป้าทีก่ ารเข้าถึงได้ในราคาทีส่ ามารถจ่ายได้และเท่าเทียมสาหรับทุกคน

SDG120B

พัฒนาและดาเนินการใช้เครื่องมือเพือ่ ติดตามผลกระทบของการพัฒนาทีย่ ั่งยืน
ในด้านการท่องเทีย่ วทีย่ ั่งยืนทีส่ ร้างงานและส่งเสริมวัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่น
สร้างหลักประกันว่าทุกคนเข้าถึงทีอ่ ยู่อาศัยและการบริการพืน้ ฐานทีเ่ พียงพอ
ปลอดภัย ในราคาทีส่ ามารถจ่ายได้ และปรับปรุงชุมชนแออัด ภายในปี พ.ศ.
2573
ยกระดับการพัฒนาเป็นเมืองให้ครอบคลุมและยั่งยืน รวมทัง้ เพิม่ พูนขีด
ความสามารถในการวางแผนและการบริหารจัดการการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์
อย่างมีสว่ นร่วม บูรณาการ และยั่งยืนในทุกประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG1101

SDG1103

SDG110A

SDG110B

สนับสนุนการเชื่อมโยงเชิงบวกทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมระหว่าง
พืน้ ทีเ่ มือง ชานเมือง และชนบท โดยการเสริมความเข้มแข็งในการวางแผน
พัฒนาระดับภูมิภาคและระดับชาติ
ภายในปี พ.ศ. 2563 เพิม่ จานวนเมืองและถิ่นฐานของมนุษย์ทสี่ นองรับและ
ดาเนินการตามนโยบายและแผนทีบ่ ูรณาการเพือ่ นาไปสู่ความครอบคลุม
ประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร การลดผลกระทบและปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีภูมิคุ้มกันต่อภัยพิบัติ และให้พฒ
ั นาและ
ดาเนินการตามการบริหารความเสี่ยงจากภัยพิบัตแิ บบองค์รวมในทุกระดับ
โดยเป็นไปตามกรอบการดาเนินงานเซนไดเพือ่ การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
พ.ศ. 2558 - 2573
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ความเชื่อมโยงระหว่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
แผนแม่บทฯ
ประเด็น

รหัสเป้าหมาย
ย่อยแผนแม่บทฯ

06

060201

เป้าหมายย่อยแผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตรชาติ
เมืองมีระบบจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษทีม่ ีประสิทธิภาพ
ครอบคลุมและได้มาตรฐาน (060201)

รหัสเป้าหมายย่อย
SDGs ที่
เป้าหมายย่อย SDGs ที่สอดคล้องโดยตรง
สอดคล้องโดยตรง
SDG0603
ปรับปรุงคุณภาพน้า โดยการลดมลพิษ ขจัดการทิง้ และลดการปล่อย
สารเคมีอนั ตรายและวัตถุอนั ตราย ลดสัดส่วนน้าเสียทีไ่ ม่ผา่ นการบาบัดลง
ครึ่งหนึง่ และเพิม่ การนากลับมาใช้ใหม่และการใช้ซ้าทีป่ ลอดภัยทัว่ โลกให้
มากขึ้น ภายในปี พ.ศ. 2573

รหัสเป้าหมายย่อย
SDGs ที่อธิบายเสริม
SDG1103

ยกระดับการพัฒนาเป็นเมืองให้ครอบคลุมและยั่งยืน รวมทัง้ เพิม่ พูนขีด
ความสามารถในการวางแผนและการบริหารจัดการการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์
อย่างมีสว่ นร่วม บูรณาการ และยั่งยืนในทุกประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG1106

ลดผลกระทบเชิงลบของเมืองต่อสิ่งแวดล้อมต่อหัวประชากร รวมถึงการ
ให้ความสาคัญกับคุณภาพอากาศ และการจัดการขยะชุมชนและของเสีย
อื่นๆ ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG1105

ลดจานวนผู้เสียชีวิตและผู้ทไี่ ด้รับผลกระทบ ตลอดจนลดความสูญเสียโดยตรง
ทางเศรษฐกิจเทียบเคียงกับ GDP โลก อันเกิดจากภัยพิบัติ ซึ่งรวมถึงภัยพิบัตทิ ี่
เกี่ยวกับน้า โดยมุ่งคุ้มครองกลุ่มคนยากจนและผู้ทอี่ ยู่ในสถานการณ์เปราะบาง
ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG1202

บรรลุการจัดการทีย่ ั่งยืนและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมี
ประสิทธิภาพ ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG1107

จัดให้มีการเข้าถึงพืน้ ทีส่ าธารณะและพืน้ ทีส่ เี ขียวทีป่ ลอดภัย ครอบคลุม และ
เข้าถึงได้โดยถ้วนหน้า โดยเฉพาะสาหรับผู้หญิงและเด็ก ผู้สงู อายุ และผู้พกิ าร
ภายในปี พ.ศ. 2573
ภายในปี พ.ศ. 2563 เพิม่ จานวนเมืองและถิ่นฐานของมนุษย์ทสี่ นองรับและ
ดาเนินการตามนโยบายและแผนทีบ่ ูรณาการเพือ่ นาไปสู่ความครอบคลุม
ประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร การลดผลกระทบและปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีภูมิคุ้มกันต่อภัยพิบัติ และให้พฒ
ั นาและ
ดาเนินการตามการบริหารความเสี่ยงจากภัยพิบัตแิ บบองค์รวมในทุกระดับ
โดยเป็นไปตามกรอบการดาเนินงานเซนไดเพือ่ การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
พ.ศ. 2558 - 2573

SDG110B

SDG1301
06

060202

ความยั่งยืนทางภูมินิเวศ ภูมิสงั คม และภูมิวัฒนธรรม (060202)

เป้าหมายย่อย SDGs ที่อธิบายเสริม

#N/A

SDG1103

SDG1104
SDG110B

เสริมสร้างภูมิคุ้มกันและขีดความสามารถในการปรับตัวต่ออันตรายและภัย
พิบัตทิ างธรรมชาติทเี่ กี่ยวข้องกับภูมิอากาศในทุกประเทศ
ยกระดับการพัฒนาเป็นเมืองให้ครอบคลุมและยั่งยืน รวมทัง้ เพิม่ พูนขีด
ความสามารถในการวางแผนและการบริหารจัดการการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์
อย่างมีสว่ นร่วม บูรณาการ และยั่งยืนในทุกประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2573
เสริมความพยายามทีจ่ ะปกป้องและคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทาง
ธรรมชาติ
ภายในปี พ.ศ. 2563 เพิม่ จานวนเมืองและถิ่นฐานของมนุษย์ทสี่ นองรับและ
ดาเนินการตามนโยบายและแผนทีบ่ ูรณาการเพือ่ นาไปสู่ความครอบคลุม
ประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร การลดผลกระทบและปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีภูมิคุ้มกันต่อภัยพิบัติ และให้พฒ
ั นาและ
ดาเนินการตามการบริหารความเสี่ยงจากภัยพิบัตแิ บบองค์รวมในทุกระดับ
โดยเป็นไปตามกรอบการดาเนินงานเซนไดเพือ่ การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
พ.ศ. 2558 - 2573
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ความเชื่อมโยงระหว่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
แผนแม่บทฯ
ประเด็น

รหัสเป้าหมาย
ย่อยแผนแม่บทฯ

07

070101

07

รหัสเป้าหมายย่อย
SDGs ที่
สอดคล้องโดยตรง

เป้าหมายย่อย SDGs ที่สอดคล้องโดยตรง

รหัสเป้าหมายย่อย
SDGs ที่อธิบายเสริม

ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ลดลง (070101)

#N/A

SDG0901

พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานทีม่ ีคณ
ุ ภาพ เชื่อถือได้ ยั่งยืนและมีความยืดหยุ่นต่อ
การเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงโครงสร้างพืน้ ฐานระดับภูมิภาคและทีข่ า้ มเขตแดน
เพือ่ สนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทดี่ ขี องมนุษย์ โดยมุ่ง
เป้าทีก่ ารเข้าถึงได้ในราคาทีส่ ามารถจ่ายได้และเท่าเทียมสาหรับทุกคน

070102

ประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของประเทศไทยดีขึ้น
(070102)

#N/A

SDG0901

พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานทีม่ ีคณ
ุ ภาพ เชื่อถือได้ ยั่งยืนและมีความยืดหยุ่นต่อ
การเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงโครงสร้างพืน้ ฐานระดับภูมิภาคและทีข่ า้ มเขตแดน
เพือ่ สนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทดี่ ขี องมนุษย์ โดยมุ่ง
เป้าทีก่ ารเข้าถึงได้ในราคาทีส่ ามารถจ่ายได้และเท่าเทียมสาหรับทุกคน

07

070103

การขนส่งสินค้าทางรางเพิม่ ขึ้น (070103)

#N/A

SDG0901

พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานทีม่ ีคณ
ุ ภาพ เชื่อถือได้ ยั่งยืนและมีความยืดหยุ่นต่อ
การเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงโครงสร้างพืน้ ฐานระดับภูมิภาคและทีข่ า้ มเขตแดน
เพือ่ สนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทดี่ ขี องมนุษย์ โดยมุ่ง
เป้าทีก่ ารเข้าถึงได้ในราคาทีส่ ามารถจ่ายได้และเท่าเทียมสาหรับทุกคน

07

070104

การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองเพิม่ ขึ้น (070104)

#N/A

SDG0901

พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานทีม่ ีคณ
ุ ภาพ เชื่อถือได้ ยั่งยืนและมีความยืดหยุ่นต่อ
การเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงโครงสร้างพืน้ ฐานระดับภูมิภาคและทีข่ า้ มเขตแดน
เพือ่ สนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทดี่ ขี องมนุษย์ โดยมุ่ง
เป้าทีก่ ารเข้าถึงได้ในราคาทีส่ ามารถจ่ายได้และเท่าเทียมสาหรับทุกคน

SDG1102

จัดให้ทุกคนเข้าถึงระบบคมนาคมขนส่งทีย่ ั่งยืน เข้าถึงได้ ปลอดภัย ในราคาที่
จ่ายได้ ปรับปรุงความปลอดภัยทางถนน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยการขยาย
ระบบขนส่งสาธารณะ และคานึงถึงความต้องการของกลุ่มคนทีอ่ ยู่ใน
สถานการณ์ทเี่ ปราะบาง ผู้หญิง เด็ก ผู้พกิ าร และผู้สงู อายุ ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG0901

พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานทีม่ ีคณ
ุ ภาพ เชื่อถือได้ ยั่งยืนและมีความยืดหยุ่นต่อ
การเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงโครงสร้างพืน้ ฐานระดับภูมิภาคและทีข่ า้ มเขตแดน
เพือ่ สนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทดี่ ขี องมนุษย์ โดยมุ่ง
เป้าทีก่ ารเข้าถึงได้ในราคาทีส่ ามารถจ่ายได้และเท่าเทียมสาหรับทุกคน

SDG1102

จัดให้ทุกคนเข้าถึงระบบคมนาคมขนส่งทีย่ ั่งยืน เข้าถึงได้ ปลอดภัย ในราคาที่
จ่ายได้ ปรับปรุงความปลอดภัยทางถนน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยการขยาย
ระบบขนส่งสาธารณะ และคานึงถึงความต้องการของกลุ่มคนทีอ่ ยู่ใน
สถานการณ์ทเี่ ปราะบาง ผู้หญิง เด็ก ผู้พกิ าร และผู้สงู อายุ ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG070A

ยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศเพือ่ อานวยความสะดวกในการเข้าถึง
การวิจยั และเทคโนโลยีพลังงานสะอาด โดยรวมถึงพลังงานหมุนเวียน
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และเทคโนโลยีเชื้อเพลิงฟอสซิลชั้นสูงและสะอาด
ขึ้น และสนับสนุนการลงทุนในโครงสร้างพืน้ ฐานด้านพลังงานและเทคโนโลยี
พลังงานสะอาด ภายในปี พ.ศ. 2573

07

07

070105

070201

เป้าหมายย่อยแผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตรชาติ

ผู้เสียชีวิตจากอุบัตเิ หตุทางถนนลดลง (070105)

การใช้กา๊ ซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าลดลง (070201)

SDG0306

SDG0702

ลดจานวนการตายและบาดเจ็บจากอุบัตเิ หตุจากการจราจรทางถนนทัว่
โลกลงครึ่งหนึง่ ภายในปี พ.ศ. 2563

เพิม่ สัดส่วนของพลังงานหมุนเวียนในสัดส่วนพลังงานของโลก (global
energy mix) ภายในปี พ.ศ. 2573

เป้าหมายย่อย SDGs ที่อธิบายเสริม
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ความเชื่อมโยงระหว่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
แผนแม่บทฯ
ประเด็น

รหัสเป้าหมาย
ย่อยแผนแม่บทฯ

07

070201

เป้าหมายย่อยแผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตรชาติ

รหัสเป้าหมายย่อย
SDGs ที่
สอดคล้องโดยตรง

เป้าหมายย่อย SDGs ที่สอดคล้องโดยตรง

การใช้กา๊ ซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าลดลง (070201)

รหัสเป้าหมายย่อย
SDGs ที่อธิบายเสริม
SDG070B

ขยายโครงสร้างพืน้ ฐานและพัฒนาเทคโนโลยีสาหรับการให้บริการพลังงาน
สมัยใหม่ทยี่ ั่งยืนโดยถ้วนหน้าในประเทศกาลังพัฒนา โดยเฉพาะในประเทศ
พัฒนาน้อยทีส่ ดุ รัฐกาลังพัฒนาทีเ่ ป็นเกาะขนาดเล็ก และประเทศกาลังพัฒนา
ทีไ่ ม่มีทางออกสู่ทะเล โดยให้สอดคล้องกับแผนงานสนับสนุนของประเทศ
เหล่านัน้ ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG0904

ยกระดับโครงสร้างพืน้ ฐานและพัฒนาภาคอุตสาหกรรมเพือ่ ให้เกิดความยั่งยืน
โดยเพิม่ ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและการใช้เทคโนโลยีและกระบวนการ
ทางอุตสาหกรรมทีส่ ะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยดาเนินการ
ตามขีดความสามารถของแต่ละประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG1202

บรรลุการจัดการทีย่ ั่งยืนและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ
ภายในปี พ.ศ. 2573
ทาให้การอุดหนุนเชื้อเพลิงฟอสซิลทีไ่ ร้ประสิทธิภาพและนาไปสู่การบริโภคที่
สิ้นเปลืองมีความสมเหตุสมผล โดยกาจัดการบิดเบือนทางการตลาด ตามกับ
บริบทของประเทศ รวมถึงการปรับโครงสร้างภาษีและเลิกการอุดหนุนทีเ่ ป็น
ภัยเหล่านัน้ เพือ่ สะท้อนให้เห็นผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยคานึงถึงความ
จาเป็นและเงื่อนไขเฉพาะของประเทศกาลังพัฒนา และลดผลกระทบทางลบที่
อาจเกิดขึ้นต่อการพัฒนาในด้านการคุ้มครองคนจนและชุมชนทีไ่ ด้รับ
ผลกระทบให้มากทีส่ ดุ

SDG120C

07

070202

การใช้พลังงานทดแทนทีผ่ ลิตภายในประเทศเพิม่ มากขึ้น (070202)

SDG0702

เพิม่ สัดส่วนของพลังงานหมุนเวียนในสัดส่วนพลังงานของโลก (global
energy mix) ภายในปี พ.ศ. 2573

เป้าหมายย่อย SDGs ที่อธิบายเสริม

SDG070A

ยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศเพือ่ อานวยความสะดวกในการเข้าถึง
การวิจยั และเทคโนโลยีพลังงานสะอาด โดยรวมถึงพลังงานหมุนเวียน
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และเทคโนโลยีเชื้อเพลิงฟอสซิลชั้นสูงและสะอาด
ขึ้น และสนับสนุนการลงทุนในโครงสร้างพืน้ ฐานด้านพลังงานและเทคโนโลยี
พลังงานสะอาด ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG070B

ขยายโครงสร้างพืน้ ฐานและพัฒนาเทคโนโลยีสาหรับการให้บริการพลังงาน
สมัยใหม่ทยี่ ั่งยืนโดยถ้วนหน้าในประเทศกาลังพัฒนา โดยเฉพาะในประเทศ
พัฒนาน้อยทีส่ ดุ รัฐกาลังพัฒนาทีเ่ ป็นเกาะขนาดเล็ก และประเทศกาลังพัฒนา
ทีไ่ ม่มีทางออกสู่ทะเล โดยให้สอดคล้องกับแผนงานสนับสนุนของประเทศ
เหล่านัน้ ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG0904

ยกระดับโครงสร้างพืน้ ฐานและพัฒนาภาคอุตสาหกรรมเพือ่ ให้เกิดความยั่งยืน
โดยเพิม่ ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและการใช้เทคโนโลยีและกระบวนการ
ทางอุตสาหกรรมทีส่ ะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยดาเนินการ
ตามขีดความสามารถของแต่ละประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG1202

บรรลุการจัดการทีย่ ั่งยืนและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ
ภายในปี พ.ศ. 2573
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ความเชื่อมโยงระหว่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
แผนแม่บทฯ
ประเด็น

รหัสเป้าหมาย
ย่อยแผนแม่บทฯ

07

070202

การใช้พลังงานทดแทนทีผ่ ลิตภายในประเทศเพิม่ มากขึ้น (070202)

07

070203

ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศเพิม่ ขึ้น (070203)

07

07

070204

070301

เป้าหมายย่อยแผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตรชาติ

การปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟ้าของประเทศให้มีประสิทธิภาพ
ด้วยเทคโนโลยีระบบโครงข่ายสมาร์ทกริด (070204)

ประชาชนมีความสามารถในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากขึ้น (070301)

รหัสเป้าหมายย่อย
SDGs ที่
สอดคล้องโดยตรง

SDG0703

เป้าหมายย่อย SDGs ที่สอดคล้องโดยตรง

เพิม่ อัตราการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานของโลกให้เพิม่ ขึ้นเป็น
2 เท่า ภายในปี พ.ศ. 2573

รหัสเป้าหมายย่อย
SDGs ที่อธิบายเสริม

เป้าหมายย่อย SDGs ที่อธิบายเสริม

SDG120C

ทาให้การอุดหนุนเชื้อเพลิงฟอสซิลทีไ่ ร้ประสิทธิภาพและนาไปสู่การบริโภคที่
สิ้นเปลืองมีความสมเหตุสมผล โดยกาจัดการบิดเบือนทางการตลาด ตามกับ
บริบทของประเทศ รวมถึงการปรับโครงสร้างภาษีและเลิกการอุดหนุนทีเ่ ป็น
ภัยเหล่านัน้ เพือ่ สะท้อนให้เห็นผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยคานึงถึงความ
จาเป็นและเงื่อนไขเฉพาะของประเทศกาลังพัฒนา และลดผลกระทบทางลบที่
อาจเกิดขึ้นต่อการพัฒนาในด้านการคุ้มครองคนจนและชุมชนทีไ่ ด้รับ
ผลกระทบให้มากทีส่ ดุ

SDG0901

พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานทีม่ ีคณ
ุ ภาพ เชื่อถือได้ ยั่งยืนและมีความยืดหยุ่นต่อ
การเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงโครงสร้างพืน้ ฐานระดับภูมิภาคและทีข่ า้ มเขตแดน
เพือ่ สนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทดี่ ขี องมนุษย์ โดยมุ่ง
เป้าทีก่ ารเข้าถึงได้ในราคาทีส่ ามารถจ่ายได้และเท่าเทียมสาหรับทุกคน

SDG1202

บรรลุการจัดการทีย่ ั่งยืนและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ
ภายในปี พ.ศ. 2573
ยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศเพือ่ อานวยความสะดวกในการเข้าถึง
การวิจยั และเทคโนโลยีพลังงานสะอาด โดยรวมถึงพลังงานหมุนเวียน
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และเทคโนโลยีเชื้อเพลิงฟอสซิลชั้นสูงและสะอาด
ขึ้น และสนับสนุนการลงทุนในโครงสร้างพืน้ ฐานด้านพลังงานและเทคโนโลยี
พลังงานสะอาด ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG0701

สร้างหลักประกันว่ามีการเข้าถึงบริการพลังงานสมัยใหม่ทเี่ ชื่อถือได้ ใน
ราคาทีส่ ามารถซื้อหาได้ ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG070A

SDG070B

ขยายโครงสร้างพืน้ ฐานและพัฒนาเทคโนโลยีสาหรับการให้บริการพลังงาน
สมัยใหม่ทยี่ ั่งยืนโดยถ้วนหน้าในประเทศกาลังพัฒนา โดยเฉพาะใน
ประเทศพัฒนาน้อยทีส่ ดุ รัฐกาลังพัฒนาทีเ่ ป็นเกาะขนาดเล็ก และประเทศ
กาลังพัฒนาทีไ่ ม่มีทางออกสู่ทะเล โดยให้สอดคล้องกับแผนงานสนับสนุน
ของประเทศเหล่านัน้ ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG0901

พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานทีม่ ีคณ
ุ ภาพ เชื่อถือได้ ยั่งยืนและมีความยืดหยุ่นต่อ
การเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงโครงสร้างพืน้ ฐานระดับภูมิภาคและทีข่ า้ มเขตแดน
เพือ่ สนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทดี่ ขี องมนุษย์ โดยมุ่ง
เป้าทีก่ ารเข้าถึงได้ในราคาทีส่ ามารถจ่ายได้และเท่าเทียมสาหรับทุกคน

SDG090C

เพิม่ การเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และมุ่งจัดให้มีการ
เข้าถึงอินเทอร์เน็ตโดยถ้วนหน้าและในราคาทีส่ ามารถจ่ายได้ในประเทศ
พัฒนาน้อยทีส่ ดุ ภายในปี พ.ศ. 2563

SDG0901

พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานทีม่ ีคณ
ุ ภาพ เชื่อถือได้ ยั่งยืนและมีความยืดหยุ่นต่อ
การเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงโครงสร้างพืน้ ฐานระดับภูมิภาคและทีข่ า้ มเขตแดน
เพือ่ สนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทดี่ ขี องมนุษย์ โดยมุ่ง
เป้าทีก่ ารเข้าถึงได้ในราคาทีส่ ามารถจ่ายได้และเท่าเทียมสาหรับทุกคน

SDG1708

ให้ธนาคารเทคโนโลยีและกลไกการเสริมสร้างขีดความสามารถด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสาหรับประเทศพัฒนาน้อยทีส่ ดุ
ทางานได้อย่างเต็มทีภ่ ายในปี พ.ศ. 2560 และเพิม่ พูนการใช้เทคโนโลยี
สนับสนุนทีส่ าคัญ โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

SDG100C

ลดค่าใช้จา่ ยในการทาธุรกรรมของการส่งเงินกลับประเทศของแรงงานย้ายถิ่น
(migrant remittance) ให้ตากว่
่ าร้อยละ 3 และขจัดการชาระเงินระหว่าง
ประเทศ (remittance corridors) ทีม่ ีคา่ ใช้จา่ ยสูงกว่าร้อยละ 5 ภายในปี
พ.ศ. 2573

SDG1101

สร้างหลักประกันว่าทุกคนเข้าถึงทีอ่ ยู่อาศัยและการบริการพืน้ ฐานทีเ่ พียงพอ
ปลอดภัย ในราคาทีส่ ามารถจ่ายได้ และปรับปรุงชุมชนแออัด ภายในปี พ.ศ.
2573
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ความเชื่อมโยงระหว่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
รหัสเป้าหมายย่อย
SDGs ที่
สอดคล้องโดยตรง

แผนแม่บทฯ
ประเด็น

รหัสเป้าหมาย
ย่อยแผนแม่บทฯ

เป้าหมายย่อยแผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตรชาติ

07

070301

ประชาชนมีความสามารถในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากขึ้น (070301)

08

080101

การขยายตัวของวิสาหกิจเริ่มต้นในประเทศไทยเพิม่ ขึ้น (080101)

SDG0803

ส่งเสริมนโยบายทีม่ ุ่งเน้นการพัฒนาทีส่ นับสนุนกิจกรรมทีม่ ีผลิตภาพ การ
สร้างงานทีม่ ีคณ
ุ ค่า ความเป็นผู้ประกอบการ ความสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม และให้การสนับสนุนการรวมตัวและการเติบโตของวิสาหกิจ
รายย่อย ขนาดเล็ก และขนาดกลาง ผ่านการเข้าถึงบริการทางการเงิน

#N/A

08

080102

ความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยี
ดิจทิ ัลดีขึ้น (080102)

SDG0803

ส่งเสริมนโยบายทีม่ ุ่งเน้นการพัฒนาทีส่ นับสนุนกิจกรรมทีม่ ีผลิตภาพ การ
สร้างงานทีม่ ีคณ
ุ ค่า ความเป็นผู้ประกอบการ ความสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม และให้การสนับสนุนการรวมตัวและการเติบโตของวิสาหกิจ
รายย่อย ขนาดเล็ก และขนาดกลาง ผ่านการเข้าถึงบริการทางการเงิน

#N/A

08

080201

สินเชื่อธุรกิจรายใหม่ทไี่ ม่ใช่รายใหญ่เฉลี่ยต่อปีเพิม่ ขึ้น (080201)

SDG0803

ส่งเสริมนโยบายทีม่ ุ่งเน้นการพัฒนาทีส่ นับสนุนกิจกรรมทีม่ ีผลิตภาพ การ
สร้างงานทีม่ ีคณ
ุ ค่า ความเป็นผู้ประกอบการ ความสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม และให้การสนับสนุนการรวมตัวและการเติบโตของวิสาหกิจ
รายย่อย ขนาดเล็ก และขนาดกลาง ผ่านการเข้าถึงบริการทางการเงิน

เป้าหมายย่อย SDGs ที่สอดคล้องโดยตรง

รหัสเป้าหมายย่อย
SDGs ที่อธิบายเสริม
SDG1706

080202

มูลค่าการระดมทุนผ่านตลาด ทุนของกิจการทีเ่ ริ่มตั้งต้นและวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมเพิม่ ขึ้น (080202)

08

080301

มูลค่าพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ของประเทศเพิม่ ขึ้น (080301)

SDG0803

ส่งเสริมนโยบายทีม่ ุ่งเน้นการพัฒนาทีส่ นับสนุนกิจกรรมทีม่ ีผลิตภาพ การ
สร้างงานทีม่ ีคณ
ุ ค่า ความเป็นผู้ประกอบการ ความสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม และให้การสนับสนุนการรวมตัวและการเติบโตของวิสาหกิจ
รายย่อย ขนาดเล็ก และขนาดกลาง ผ่านการเข้าถึงบริการทางการเงิน
#N/A

เสริมความแข็งแกร่งของสถาบันทางการเงินภายในประเทศเพือ่ ส่งเสริมและ
ขยายการเข้าถึงการธนาคาร การประกัน และบริการทางการเงินแก่ทุกคน

SDG0903

เพิม่ การเข้าถึงบริการทางการเงิน โดยรวมถึงเครดิตในราคาทีส่ ามารถจ่ายได้
ของอุตสาหกรรมและวิสาหกิจขนาดเล็ก โดยเฉพาะในประเทศกาลังพัฒนา
รวมทัง้ เชื่อมโยงเข้าสู่ห่วงโซ่มูลค่าและตลาด
นาใช้นโยบาย โดยเฉพาะนโยบายด้านการคลัง ค่าจ้าง และการคุ้มครองทาง
สังคม และมุ่งบรรลุความเสมอภาคยิ่งขึ้น
เพิม่ การเข้าถึงบริการทางการเงิน โดยรวมถึงเครดิตในราคาทีส่ ามารถจ่ายได้
ของอุตสาหกรรมและวิสาหกิจขนาดเล็ก โดยเฉพาะในประเทศกาลังพัฒนา
รวมทัง้ เชื่อมโยงเข้าสู่ห่วงโซ่มูลค่าและตลาด

SDG0903

SDG0810
SDG0903

08

080302

ความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศของประเทศ
ไทยดีขึ้น (080302)

#N/A

เพิม่ พูนความร่วมมือระหว่างประเทศและระดับภูมิภาคแบบเหนือ-ใต้ ใต้-ใต้
และไตรภาคี รวมถึงการเข้าถึงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และ
ยกระดับการแบ่งปันความรู้ตามข้อตกลงร่วมกัน โดยรวมถึงผ่านการปรับปรุง
กลไกประสานงานทีม่ ีอยู่เดิม โดยเฉพาะในระดับของสหประชาชาติ และผ่าน
กลไกการอานวยความสะดวกด้านเทคโนโลยี (Technology Facilitation
Mechanism) ของโลก

SDG0810

SDG1004
08

เป้าหมายย่อย SDGs ที่อธิบายเสริม

SDG020B

เสริมความแข็งแกร่งของสถาบันทางการเงินภายในประเทศเพือ่ ส่งเสริมและ
ขยายการเข้าถึงการธนาคาร การประกัน และบริการทางการเงินแก่ทุกคน
เพิม่ การเข้าถึงบริการทางการเงิน โดยรวมถึงเครดิตในราคาทีส่ ามารถจ่ายได้
ของอุตสาหกรรมและวิสาหกิจขนาดเล็ก โดยเฉพาะในประเทศกาลังพัฒนา
รวมทัง้ เชื่อมโยงเข้าสู่ห่วงโซ่มูลค่าและตลาด
แก้ไขและป้องกันการกีดกันและการบิดเบือนทางการค้าในตลาดเกษตรโลก
รวมถึงทางการขจัดการอุดหนุนสินค้าเกษตรเพือ่ การส่งออกทุกรูปแบบและ
มาตรการเพือ่ การส่งออกทีใ่ ห้ผลในลักษณะเดียวกัน โดยให้เป็นไปตามอาณัติ
ของรอบการพัฒนาโดฮา
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ความเชื่อมโยงระหว่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
แผนแม่บทฯ
ประเด็น

รหัสเป้าหมาย
ย่อยแผนแม่บทฯ

08

080302

เป้าหมายย่อยแผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตรชาติ

รหัสเป้าหมายย่อย
SDGs ที่
สอดคล้องโดยตรง

เป้าหมายย่อย SDGs ที่สอดคล้องโดยตรง

ความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศของประเทศ
ไทยดีขึ้น (080302)

รหัสเป้าหมายย่อย
SDGs ที่อธิบายเสริม
SDG0810

SDG080A

08

08

080303

080401

การขยายตัวการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
เพิม่ ขึ้น (080303)

อันดับนโยบายของภาครัฐทีม่ ีตอ่ วิสาหกิจและผู้ประกอบการด้านการ
สนับสนุนและความสอดคล้องของนโยบายดีขึ้น (080401)

#N/A

SDG0803

ส่งเสริมนโยบายทีม่ ุ่งเน้นการพัฒนาทีส่ นับสนุนกิจกรรมทีม่ ีผลิตภาพ การ
สร้างงานทีม่ ีคณ
ุ ค่า ความเป็นผู้ประกอบการ ความสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม และให้การสนับสนุนการรวมตัวและการเติบโตของวิสาหกิจ
รายย่อย ขนาดเล็ก และขนาดกลาง ผ่านการเข้าถึงบริการทางการเงิน

เป้าหมายย่อย SDGs ที่อธิบายเสริม
พัฒนาและดาเนินงานตามยุทธศาสตร์โลกสาหรับการจ้างงานเยาวชนและ
ดาเนินการให้เป็นผลตามข้อตกลงเรื่องงานของโลก (Global Jobs Pact) ของ
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ภายในปี พ.ศ. 2563
เพิม่ การสนับสนุนในกลไกความช่วยเหลือเพือ่ การค้า (Aid for Trade) แก่
ประเทศกาลังพัฒนา โดยเฉพาะประเทศพัฒนาน้อยทีส่ ดุ ซึ่งรวมถึงผ่านกรอบ
การทางานแบบบูรณาการสาหรับความช่วยเหลือทางวิชาการทีเ่ กี่ยวข้องกับ
การค้าแก่ประเทศพัฒนาน้อยทีส่ ดุ (Enhanced Integrated Framework for
Trade-related Technical Assistance to Least Developed Countries)

SDG0810

เสริมความแข็งแกร่งของสถาบันทางการเงินภายในประเทศเพือ่ ส่งเสริมและ
ขยายการเข้าถึงการธนาคาร การประกัน และบริการทางการเงินแก่ทุกคน

SDG080A

เพิม่ การสนับสนุนในกลไกความช่วยเหลือเพือ่ การค้า (Aid for Trade) แก่
ประเทศกาลังพัฒนา โดยเฉพาะประเทศพัฒนาน้อยทีส่ ดุ ซึ่งรวมถึงผ่านกรอบ
การทางานแบบบูรณาการสาหรับความช่วยเหลือทางวิชาการทีเ่ กี่ยวข้องกับ
การค้าแก่ประเทศพัฒนาน้อยทีส่ ดุ (Enhanced Integrated Framework for
Trade-related Technical Assistance to Least Developed Countries)

SDG0903

เพิม่ การเข้าถึงบริการทางการเงิน โดยรวมถึงเครดิตในราคาทีส่ ามารถจ่ายได้
ของอุตสาหกรรมและวิสาหกิจขนาดเล็ก โดยเฉพาะในประเทศกาลังพัฒนา
รวมทัง้ เชื่อมโยงเข้าสู่ห่วงโซ่มูลค่าและตลาด
เสริมความแข็งแกร่งของสถาบันทางการเงินภายในประเทศเพือ่ ส่งเสริมและ
ขยายการเข้าถึงการธนาคาร การประกัน และบริการทางการเงินแก่ทุกคน

SDG0810

SDG090B

09

090101

การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพืน้ ทีเ่ ขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออกเพิม่ ขึ้น (090101)

#N/A

SDG0801

09

090102

การลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (090102)

#N/A

SDG0801

SDG1206

สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี การวิจยั และนวัตกรรมภายในประเทศกาลัง
พัฒนา รวมถึงการให้มีสภาพแวดล้อมทางนโยบายทีน่ าไปสู่ความหลากหลาย
ของอุตสาหกรรมและการเพิม่ มูลค่าของสินค้าโภคภัณฑ์
ทาให้การเติบโตทางเศรษฐกิจต่อหัวประชากรมีความยั่งยืนตามบริบทของ
ประเทศ โดยเฉพาะในประเทศพัฒนาน้อยทีส่ ดุ ให้มีการขยายตัวของผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศอย่างน้อยร้อยละ 7 ต่อปี
ทาให้การเติบโตทางเศรษฐกิจต่อหัวประชากรมีความยั่งยืนตามบริบทของ
ประเทศ โดยเฉพาะในประเทศพัฒนาน้อยทีส่ ดุ ให้มีการขยายตัวของผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศอย่างน้อยร้อยละ 7 ต่อปี
สนับสนุนให้บริษัท โดยเฉพาะบริษัทข้ามชาติและบริษัทขนาดใหญ่ รับแนว
ปฏิบัตทิ ยี่ ั่งยืนไปใช้ และผนวกข้อมูลด้านความยั่งยืนไว้ในรอบการรายงานของ
บริษัท
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ความเชื่อมโยงระหว่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
แผนแม่บทฯ
ประเด็น

รหัสเป้าหมาย
ย่อยแผนแม่บทฯ

09

090201

09

09

รหัสเป้าหมายย่อย
SDGs ที่
สอดคล้องโดยตรง

เป้าหมายย่อย SDGs ที่สอดคล้องโดยตรง

รหัสเป้าหมายย่อย
SDGs ที่อธิบายเสริม

การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพืน้ ทีร่ ะเบียงเศรษฐกิจภาคใต้
(090201)

#N/A

SDG0801

090202

การลงทุนในพืน้ ทีร่ ะเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพิม่ ขึ้น (090202)

#N/A

SDG0801

090203

เมืองในพืน้ ทีร่ ะเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ทไี่ ด้รับการพัฒนาให้เป็นเมือง
น่าอยู่มากขึ้น (090203)

#N/A

SDG1103

เป้าหมายย่อยแผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตรชาติ

SDG110A

SDG110B

09

090301

การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพืน้ ทีเ่ ขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดนเพิม่ ขึ้น (090301)

#N/A

SDG0801

09

090302

การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิม่ ขึ้น (090302)

#N/A

SDG0801

SDG1705
09

090303

เมืองในพืน้ ทีเ่ ขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนทีไ่ ด้รับการพัฒนาให้
เป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้น (090303)

#N/A

SDG1103

SDG110A

เป้าหมายย่อย SDGs ที่อธิบายเสริม
ทาให้การเติบโตทางเศรษฐกิจต่อหัวประชากรมีความยั่งยืนตามบริบทของ
ประเทศ โดยเฉพาะในประเทศพัฒนาน้อยทีส่ ดุ ให้มีการขยายตัวของผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศอย่างน้อยร้อยละ 7 ต่อปี
ทาให้การเติบโตทางเศรษฐกิจต่อหัวประชากรมีความยั่งยืนตามบริบทของ
ประเทศ โดยเฉพาะในประเทศพัฒนาน้อยทีส่ ดุ ให้มีการขยายตัวของผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศอย่างน้อยร้อยละ 7 ต่อปี
ยกระดับการพัฒนาเป็นเมืองให้ครอบคลุมและยั่งยืน รวมทัง้ เพิม่ พูนขีด
ความสามารถในการวางแผนและการบริหารจัดการการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์
อย่างมีสว่ นร่วม บูรณาการ และยั่งยืนในทุกประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2573
สนับสนุนการเชื่อมโยงเชิงบวกทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมระหว่าง
พืน้ ทีเ่ มือง ชานเมือง และชนบท โดยการเสริมความเข้มแข็งในการวางแผน
พัฒนาระดับภูมิภาคและระดับชาติ
ภายในปี พ.ศ. 2563 เพิม่ จานวนเมืองและถิ่นฐานของมนุษย์ทสี่ นองรับและ
ดาเนินการตามนโยบายและแผนทีบ่ ูรณาการเพือ่ นาไปสู่ความครอบคลุม
ประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร การลดผลกระทบและปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีภูมิคุ้มกันต่อภัยพิบัติ และให้พฒ
ั นาและ
ดาเนินการตามการบริหารความเสี่ยงจากภัยพิบัตแิ บบองค์รวมในทุกระดับ
โดยเป็นไปตามกรอบการดาเนินงานเซนไดเพือ่ การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
พ.ศ. 2558 - 2573
ทาให้การเติบโตทางเศรษฐกิจต่อหัวประชากรมีความยั่งยืนตามบริบทของ
ประเทศ โดยเฉพาะในประเทศพัฒนาน้อยทีส่ ดุ ให้มีการขยายตัวของผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศอย่างน้อยร้อยละ 7 ต่อปี
ทาให้การเติบโตทางเศรษฐกิจต่อหัวประชากรมีความยั่งยืนตามบริบทของ
ประเทศ โดยเฉพาะในประเทศพัฒนาน้อยทีส่ ดุ ให้มีการขยายตัวของผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศอย่างน้อยร้อยละ 7 ต่อปี
ใช้และดาเนินการให้เกิดผลตามระบอบการส่งเสริมการลงทุนสาหรับประเทศ
พัฒนาน้อยทีส่ ดุ
ยกระดับการพัฒนาเป็นเมืองให้ครอบคลุมและยั่งยืน รวมทัง้ เพิม่ พูนขีด
ความสามารถในการวางแผนและการบริหารจัดการการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์
อย่างมีสว่ นร่วม บูรณาการ และยั่งยืนในทุกประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2573
สนับสนุนการเชื่อมโยงเชิงบวกทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมระหว่าง
พืน้ ทีเ่ มือง ชานเมือง และชนบท โดยการเสริมความเข้มแข็งในการวางแผน
พัฒนาระดับภูมิภาคและระดับชาติ
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ความเชื่อมโยงระหว่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
แผนแม่บทฯ
ประเด็น

รหัสเป้าหมาย
ย่อยแผนแม่บทฯ

09

090303

เมืองในพืน้ ทีเ่ ขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนทีไ่ ด้รับการพัฒนาให้
เป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้น (090303)

10

100101

คนไทยเป็นมนุษย์ทสี่ มบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิตติ ามมาตรฐาน
และสมดุลทัง้ ด้านสติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจติ วิญญาณทีด่ ี
เข้าใจในการปฏิบัตติ นปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมดีขึ้น (100101)

เป้าหมายย่อยแผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตรชาติ

รหัสเป้าหมายย่อย
SDGs ที่
สอดคล้องโดยตรง

เป้าหมายย่อย SDGs ที่สอดคล้องโดยตรง

#N/A

รหัสเป้าหมายย่อย
SDGs ที่อธิบายเสริม

เป้าหมายย่อย SDGs ที่อธิบายเสริม

SDG110B

ภายในปี พ.ศ. 2563 เพิม่ จานวนเมืองและถิ่นฐานของมนุษย์ทสี่ นองรับและ
ดาเนินการตามนโยบายและแผนทีบ่ ูรณาการเพือ่ นาไปสู่ความครอบคลุม
ประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร การลดผลกระทบและปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีภูมิคุ้มกันต่อภัยพิบัติ และให้พฒ
ั นาและ
ดาเนินการตามการบริหารความเสี่ยงจากภัยพิบัตแิ บบองค์รวมในทุกระดับ
โดยเป็นไปตามกรอบการดาเนินงานเซนไดเพือ่ การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
พ.ศ. 2558 - 2573

SDG0407

สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะทีจ่ าเป็นสาหรับ
ส่งเสริมการพัฒนาทีย่ ั่งยืน รวมถึงการศึกษาสาหรับการพัฒนาทีย่ ั่งยืน การมี
วิถชี วี ิตทีย่ ั่งยืน สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคระหว่างเพศ การส่งเสริม
วัฒนธรรมแห่งความสงบสุขและการไม่ใช้ความรุนแรง การเป็นพลเมืองของ
โลก การชื่นชมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการทีว่ ัฒนธรรมมีสว่ น
ช่วยให้เกิดการพัฒนาทีย่ ั่งยืน ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG1104

เสริมความพยายามทีจ่ ะปกป้องและคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทาง
ธรรมชาติ

SDG1208

10

100201

ภาคธุรกิจมีบทบาทสาคัญในการลงทุนเพือ่ สังคมเพิม่ ขึ้น (100201)

#N/A

10

100301

#N/A

11

110101

#N/A

#N/A

11

110201

สื่อในสังคมไทยมีความเข้มแข็ง สามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่
ประชาชนในสังคม ทาให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ปลอดภัย และ
สร้างสรรค์เพิม่ ขึ้น (100301)
ครอบครัวไทยมีความเข้มแข็ง และมีจติ สานึกความเป็นไทย
ดารงชีวิตแบบพอเพียงมากขึ้น (110101)
เด็กเกิดอย่างมีคณ
ุ ภาพ มีพฒ
ั นาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการทีม่ ี
คุณภาพมากขึ้น (110201)

สร้างหลักประกันว่าประชาชนในทุกแห่งมีขอ้ มูลทีเ่ กี่ยวข้องและมีความ
ตระหนักถึงการพัฒนาทีย่ ั่งยืนและวิถชี วี ิตทีส่ อดคล้องกับธรรมชาติ ภายในปี
พ.ศ. 2573
พัฒนาการศึกษา การสร้างความตระหนักรู้ และขีดความสามารถของมนุษย์
และของสถาบันในเรื่องการลดก๊าซเรือนกระจก การปรับตัวและลดผลกระทบ
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการเตือนภัยล่วงหน้า
สนับสนุนให้บริษัท โดยเฉพาะบริษัทข้ามชาติและบริษัทขนาดใหญ่ รับแนว
ปฏิบัตทิ ยี่ ั่งยืนไปใช้ และผนวกข้อมูลด้านความยั่งยืนไว้ในรอบการรายงานของ
บริษัท
#N/A

SDG1303

SDG0202

ยุตภิ าวะทุพโภชนาการทุกรูปแบบและแก้ไขปัญหาความต้องการ
สารอาหารของหญิงวัยรุ่น หญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร และผู้สงู อายุ
ภายในปี พ.ศ. 2573 รวมถึงบรรลุเป้าหมายทีต่ กลงร่วมกันระหว่าง
ประเทศว่าด้วยภาวะเตี้ยแคระแกร็นและผอมแห้ง ในเด็กอายุตากว่
่ า 5 ปี
ภายในปี พ.ศ. 2568

SDG1206

SDG0201

ยุตคิ วามหิวโหยและสร้างหลักประกันให้ทุกคนโดยเฉพาะกลุ่มยากจนและกลุ่ม
ทีอ่ ยู่ในสถานการณ์เปราะบาง รวมถึงทารก ได้เข้าถึงอาหารทีป่ ลอดภัย มี
โภชนาการ และเพียงพอตลอดทัง้ ปี ภายในปี พ.ศ. 2573
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ความเชื่อมโยงระหว่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
แผนแม่บทฯ
ประเด็น

รหัสเป้าหมาย
ย่อยแผนแม่บทฯ

11

110201

11

110301

เป้าหมายย่อยแผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตรชาติ
เด็กเกิดอย่างมีคณ
ุ ภาพ มีพฒ
ั นาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการทีม่ ี
คุณภาพมากขึ้น (110201)

วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ครบถ้วน รู้จกั
คิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสานึกพลเมือง มีความกล้าหาญทาง
จริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และ
ทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น (110301)

รหัสเป้าหมายย่อย
SDGs ที่
เป้าหมายย่อย SDGs ที่สอดคล้องโดยตรง
สอดคล้องโดยตรง
SDG0301
ลดอัตราการตายของมารดาทัว่ โลกให้ตากว่
่ า 70 คน ต่อการเกิดมีชพี
100,000 คน ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG0302

ยุตกิ ารตายทีป่ ้องกันได้ของทารกแรกเกิดและเด็กอายุตากว่
่ า 5 ปี โดยทุก
ประเทศมุ่งลดอัตราการตายในทารกลงให้ตาถึ
่ ง 12 คน ต่อการเกิดมีชพี
1,000 คน และลดอัตราการตายในเด็กอายุตากว่
่ า 5 ปี ลงให้ตาถึ
่ ง 25 คน
ต่อการเกิดมีชพี 1,000 คน ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG0404

เพิม่ จานวนเยาวชนและผู้ใหญ่ทมี่ ีทักษะทีเ่ กี่ยวข้องจาเป็น รวมถึงทักษะ
ทางเทคนิคและอาชีพสาหรับการจ้างงาน การมีงานทีม่ ีคณ
ุ ค่า และการ
เป็นผู้ประกอบการ ภายในปี พ.ศ. 2573

รหัสเป้าหมายย่อย
SDGs ที่อธิบายเสริม

เป้าหมายย่อย SDGs ที่อธิบายเสริม

SDG0402

สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเข้าถึงการพัฒนา การดูแล
และการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา สาหรับเด็กปฐมวัยทีม่ ีคณ
ุ ภาพ
เพือ่ ให้เด็กเหล่านัน้ มีความพร้อมสาหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา ภายในปี
พ.ศ. 2573

SDG0403

สร้างหลักประกันให้ชายและหญิงทุกคนเข้าถึงการศึกษา อาชีวศึกษา
อุดมศึกษา รวมถึงมหาวิทยาลัยทีม่ ีคณ
ุ ภาพ ในราคาทีส่ ามารถจ่ายได้ ภายในปี
พ.ศ. 2573

SDG0406

สร้างหลักประกันว่าเยาวชนทุกคนและผู้ใหญ่ทงั้ ชายและหญิงในสัดส่วนสูง
สามารถอ่านออกเขียนได้และคานวณได้ ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG0407

สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะทีจ่ าเป็นสาหรับ
ส่งเสริมการพัฒนาทีย่ ั่งยืน รวมถึงการศึกษาสาหรับการพัฒนาทีย่ ั่งยืน การมี
วิถชี วี ิตทีย่ ั่งยืน สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคระหว่างเพศ การส่งเสริม
วัฒนธรรมแห่งความสงบสุขและการไม่ใช้ความรุนแรง การเป็นพลเมืองของ
โลก การชื่นชมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการทีว่ ัฒนธรรมมีสว่ น
ช่วยให้เกิดการพัฒนาทีย่ ั่งยืน ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG1002

เสริมสร้างศักยภาพและส่งเสริมความครอบคลุมทางสังคม เศรษฐกิจและ
การเมืองสาหรับทุกคน โดยไม่คานึงถึงอายุ เพศ ความพิการ เชื้อชาติ ชาติพนั ธุ์
แหล่งกาเนิด ศาสนา สถานะทางเศรษฐกิจหรือสถานะอื่นๆ ภายในปี พ.ศ.
2573

SDG1208

สร้างหลักประกันว่าประชาชนในทุกแห่งมีขอ้ มูลทีเ่ กี่ยวข้องและมีความ
ตระหนักถึงการพัฒนาทีย่ ั่งยืนและวิถชี วี ิตทีส่ อดคล้องกับธรรมชาติ ภายในปี
พ.ศ. 2573
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ความเชื่อมโยงระหว่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
แผนแม่บทฯ
ประเด็น

รหัสเป้าหมาย
ย่อยแผนแม่บทฯ

11

110301

วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ครบถ้วน รู้จกั
คิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสานึกพลเมือง มีความกล้าหาญทาง
จริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และ
ทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น (110301)

11

110401

แรงงานมีศกั ยภาพในการเพิม่ ผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนักใน
ความสาคัญทีจ่ ะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและ
เรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพและความต้องการของ
ตลาดแรงงานเพิม่ ขึ้น (110401)

เป้าหมายย่อยแผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตรชาติ

11

110402

มีคนไทยทีม่ ีความสามารถและผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศเข้ามาทา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเป้าหมาย
เพิม่ ขึ้น (110402)

11

110501

ผู้สงู อายุมีคณ
ุ ภาพชีวิตทีด่ ี มีความมั่นคงในชีวิต มีทักษะการดารงชีวิต
เรียนรู้พฒ
ั นาตลอดชีวิต มีสว่ นร่วมในกิจกรรมสังคม สร้างมูลค่าเพิม่
ให้แก่สงั คมเพิม่ ขึ้น (110501)
คนไทยได้รับการศึกษาทีม่ ีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้
และทักษะทีจ่ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้
อย่างต่อเนือ่ งตลอดชีวิตดีขึ้น (120101)

12

120101

รหัสเป้าหมายย่อย
SDGs ที่
สอดคล้องโดยตรง

เป้าหมายย่อย SDGs ที่สอดคล้องโดยตรง

รหัสเป้าหมายย่อย
SDGs ที่อธิบายเสริม

เป้าหมายย่อย SDGs ที่อธิบายเสริม

SDG1303

พัฒนาการศึกษา การสร้างความตระหนักรู้ และขีดความสามารถของมนุษย์
และของสถาบันในเรื่องการลดก๊าซเรือนกระจก การปรับตัวและลดผลกระทบ
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการเตือนภัยล่วงหน้า

SDG0404

เพิม่ จานวนเยาวชนและผู้ใหญ่ทมี่ ีทักษะทีเ่ กี่ยวข้องจาเป็น รวมถึงทักษะ
ทางเทคนิคและอาชีพสาหรับการจ้างงาน การมีงานทีม่ ีคณ
ุ ค่า และการ
เป็นผู้ประกอบการ ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG0806

ลดสัดส่วนของเยาวชนทีไ่ ม่มีงานทา ไม่ได้รับการศึกษาหรือการฝึกอาชีพ ลง
อย่างมาก ภายในปี พ.ศ. 2563

SDG0805

บรรลุการจ้างงานเต็มทีแ่ ละมีผลิตภาพ และการมีงานทีม่ ีคณ
ุ ค่าสาหรับ
หญิงและชายทุกคน รวมถึงเยาวชนและผู้พกิ าร และให้มีการจ่ายค่าจ้างที่
เท่าเทียมสาหรับงานทีม่ ีคณ
ุ ค่าเท่าเทียมกัน ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG080B

พัฒนาและดาเนินงานตามยุทธศาสตร์โลกสาหรับการจ้างงานเยาวชนและ
ดาเนินการให้เป็นผลตามข้อตกลงเรื่องงานของโลก (Global Jobs Pact) ของ
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ภายในปี พ.ศ. 2563

SDG0404

เพิม่ จานวนเยาวชนและผู้ใหญ่ทมี่ ีทักษะทีเ่ กี่ยวข้องจาเป็น รวมถึงทักษะ
ทางเทคนิคและอาชีพสาหรับการจ้างงาน การมีงานทีม่ ีคณ
ุ ค่า และการ
เป็นผู้ประกอบการ ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG0905

เพิม่ พูนการวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ ยกระดับขีดความสามารถทางเทคโนโลยี
ของภาคอุตสาหกรรมในทุกประเทศ โดยเฉพาะในประเทศกาลังพัฒนา และ
ให้ภายในปี พ.ศ. 2573 มีการส่งเสริมนวัตกรรมและให้เพิม่ จานวนผู้ทา
งานวิจยั และพัฒนา ต่อประชากร 1 ล้านคน และเพิม่ ค่าใช้จา่ ยในการวิจยั และ
พับรรลุ
ฒนาของภาครั
ฐและภาคเอกชน
การเติบโตของรายได้
ของกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ทีม่ ีรายได้ตาสุ
่ ด

#N/A

SDG1001

อย่างก้าวหน้าและยั่งยืน โดยให้มีอตั ราเติบโตสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ
ภายในปี พ.ศ. 2573
สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะทีจ่ าเป็นสาหรับ
ส่งเสริมการพัฒนาทีย่ ั่งยืน รวมถึงการศึกษาสาหรับการพัฒนาทีย่ ั่งยืน การมี
วิถชี วี ิตทีย่ ั่งยืน สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคระหว่างเพศ การส่งเสริม
วัฒนธรรมแห่งความสงบสุขและการไม่ใช้ความรุนแรง การเป็นพลเมืองของ
โลก การชื่นชมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการทีว่ ัฒนธรรมมีสว่ น
ช่วยให้เกิดการพัฒนาทีย่ ั่งยืน ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG0401

สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนสาเร็จการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทีม่ ีคณ
ุ ภาพ เท่าเทียม และไม่มีคา่ ใช้จา่ ย
นาไปสู่ผลลัพธ์ทางการเรียนทีม่ ีประสิทธิผล ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG0407

SDG0402

สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเข้าถึงการพัฒนา การดูแล
และการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา สาหรับเด็กปฐมวัยทีม่ ี
คุณภาพ เพือ่ ให้เด็กเหล่านัน้ มีความพร้อมสาหรับการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG040A

สร้างและยกระดับสถานศึกษา ตลอดจนเครื่องมือและอุปกรณ์การศึกษาที่
ตอบสนองความละเอียดอ่อนของเด็ก ความพิการ และเพศภาวะ และจัดให้มี
สภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ทปี่ ลอดภัย ปราศจากความรุนแรง ครอบคลุม
และมีประสิทธิผลสาหรับทุกคน

SDG0403

สร้างหลักประกันให้ชายและหญิงทุกคนเข้าถึงการศึกษา อาชีวศึกษา
อุดมศึกษา รวมถึงมหาวิทยาลัยทีม่ ีคณ
ุ ภาพ ในราคาทีส่ ามารถจ่ายได้
ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG040C

เพิม่ จานวนครูทมี่ ีคณ
ุ วุฒิ รวมถึงการดาเนินการผ่านความร่วมมือระหว่าง
ประเทศในการฝึกอบรมครูในประเทศกาลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ประเทศพัฒนาน้อยทีส่ ดุ และรัฐกาลังพัฒนาทีเ่ ป็นเกาะขนาดเล็ก ภายในปี
พ.ศ. 2573
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ความเชื่อมโยงระหว่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
แผนแม่บทฯ
ประเด็น

รหัสเป้าหมาย
ย่อยแผนแม่บทฯ

12

120101

12

120201

13

130101

เป้าหมายย่อยแผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตรชาติ
คนไทยได้รับการศึกษาทีม่ ีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้
และทักษะทีจ่ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้
อย่างต่อเนือ่ งตลอดชีวิตดีขึ้น (120101)

ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพือ่ การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตาม
พหุปัญญา เพือ่ ประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้
เต็มตามศักยภาพเพิม่ ขึ้น (120201)
ประชาชนมีความรอบรู้ดา้ นสุขภาวะสามารถดูแลสุขภาพ มี
พฤติกรรมสุขภาพทีพ่ งึ ประสงค์ และสามารถป้องกันและลดโรคที่
สามารถป้องกันได้ เกิดเป็นสังคมบ่มเพาะจิตสานึกการมีสขุ ภาพดี
สูงขึ้น (130101)

รหัสเป้าหมายย่อย
รหัสเป้าหมายย่อย
SDGs ที่
เป้าหมายย่อย SDGs ที่สอดคล้องโดยตรง
เป้าหมายย่อย SDGs ที่อธิบายเสริม
SDGs ที่อธิบายเสริม
สอดคล้องโดยตรง
SDG0405
ขจัดความเหลี่อมล้าทางเพศด้านการศึกษา และสร้างหลักประกันว่ากลุ่มที่
SDG1208
สร้างหลักประกันว่าประชาชนในทุกแห่งมีขอ้ มูลทีเ่ กี่ยวข้องและมีความ
เปราะบางซึ่งรวมถึงผู้พกิ าร ชนพืน้ เมือง และเด็กในสถานการณ์เปราะบาง
ตระหนักถึงการพัฒนาทีย่ ั่งยืนและวิถชี วี ิตทีส่ อดคล้องกับธรรมชาติ ภายในปี
เข้าถึงการศึกษาและการฝึกอาชีพทุกระดับอย่างเท่าเทียม ภายในปี พ.ศ.
พ.ศ. 2573
2573
SDG0406

สร้างหลักประกันว่าเยาวชนทุกคนและผู้ใหญ่ทงั้ ชายและหญิงในสัดส่วนสูง
สามารถอ่านออกเขียนได้และคานวณได้ ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG0404

เพิม่ จานวนเยาวชนและผู้ใหญ่ทมี่ ีทักษะทีเ่ กี่ยวข้องจาเป็น รวมถึงทักษะ
ทางเทคนิคและอาชีพสาหรับการจ้างงาน การมีงานทีม่ ีคณ
ุ ค่า และการ
เป็นผู้ประกอบการ ภายในปี พ.ศ. 2573
ลดการตายก่อนวัยอันควรจากโรคไม่ตดิ ต่อให้ลดลงหนึง่ ในสาม ผ่านการ
ป้องกันและการรักษาโรค และสนับสนุนสุขภาพจิตและความเป็นอยู่ทดี่ ี
ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG0304

SDG0506

ประกันการเข้าถึงสุขภาวะทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ และสิทธิการ
เจริญพันธุ์โดยถ้วนหน้า ตามทีไ่ ด้ตกลงตามแผนปฏิบัตกิ ารของการประชุม
ระหว่างประเทศว่าด้วยเรื่องประชากรและการพัฒนา และแผนปฏิบัตกิ าร
ปักกิ่ง และเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมทบทวนดังกล่าว

SDG1303

พัฒนาการศึกษา การสร้างความตระหนักรู้ และขีดความสามารถของมนุษย์
และของสถาบันในเรื่องการลดก๊าซเรือนกระจก การปรับตัวและลดผลกระทบ
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการเตือนภัยล่วงหน้า
#N/A

SDG0303

ยุตกิ ารแพร่ระบาดของเอดส์ วัณโรค มาลาเรีย และโรคเขตร้อนทีถ่ กู ละเลย
และต่อสู้กบั โรคตับอักเสบ โรคติดต่อทางน้า และโรคติดต่ออื่นๆ ภายในปี พ.ศ.
2573

SDG0305

เสริมสร้างการป้องกันและการรักษาการใช้สารในทางทีผ่ ดิ ซึ่งรวมถึงการใช้ยา
เสพติดในทางทีผ่ ดิ และการใช้แอลกอฮอล์ในทางทีเ่ ป็นอันตราย

SDG030A

เพิม่ ความเข้มแข็งในการดาเนินงานตามกรอบอนุสญ
ั ญาขององค์การอนามัย
โลกว่าด้วยการควบคุมยาสูบในทุกประเทศตามความเหมาะสม

SDG030D

เสริมขีดความสามารถของทุกประเทศ โดยเฉพาะประเทศกาลังพัฒนา ในด้าน
การแจ้งเตือนล่วงหน้า การลดความเสี่ยง และการบริหารจัดการความเสี่ยง
ด้านสุขภาพทัง้ ในระดับประเทศและระดับโลก

SDG0601

บรรลุเป้าหมายการให้ทุกคนเข้าถึงน้าดื่มทีป่ ลอดภัยและมีราคาทีส่ ามารถซื้อ
หาได้ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG0602

บรรลุเป้าหมายการให้ทุกคนเข้าถึงการสุขาภิบาลและสุขอนามัยทีเ่ พียงพอและ
เท่าเทียม และยุตกิ ารขับถ่ายในทีโ่ ล่ง โดยให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อความ
ต้องการของผู้หญิง เด็กหญิง และผู้ทอี่ ยู่ในสถานการณ์เปราะบาง ภายในปี
พ.ศ. 2573
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ความเชื่อมโยงระหว่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
แผนแม่บทฯ
ประเด็น

รหัสเป้าหมาย
ย่อยแผนแม่บทฯ

13

130201

เป้าหมายย่อยแผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตรชาติ
จานวนชุมชนสุขภาพดีเพิม่ ขึ้น (130201)

รหัสเป้าหมายย่อย
SDGs ที่
เป้าหมายย่อย SDGs ที่สอดคล้องโดยตรง
สอดคล้องโดยตรง
SDG0304
ลดการตายก่อนวัยอันควรจากโรคไม่ตดิ ต่อให้ลดลงหนึง่ ในสาม ผ่านการ
ป้องกันและการรักษาโรค และสนับสนุนสุขภาพจิตและความเป็นอยู่ทดี่ ี
ภายในปี พ.ศ. 2573

รหัสเป้าหมายย่อย
SDGs ที่อธิบายเสริม
SDG0303

SDG0601
SDG0602

13

13

130301

130401

มีระบบสาธารณสุขทีไ่ ด้มาตรฐานทีป่ ระชากรทุกระดับเข้าถึงได้ดขี ึ้น
(130301)

การเข้าถึงบริการสาธารณสุขมีความเหลื่อมล้าลดลง (130401)

เป้าหมายย่อย SDGs ที่อธิบายเสริม
ยุตกิ ารแพร่ระบาดของเอดส์ วัณโรค มาลาเรีย และโรคเขตร้อนทีถ่ กู ละเลย
และต่อสู้กบั โรคตับอักเสบ โรคติดต่อทางน้า และโรคติดต่ออื่นๆ ภายในปี พ.ศ.
2573
บรรลุเป้าหมายการให้ทุกคนเข้าถึงน้าดื่มทีป่ ลอดภัยและมีราคาทีส่ ามารถซื้อ
หาได้ภายในปี พ.ศ. 2573
บรรลุเป้าหมายการให้ทุกคนเข้าถึงการสุขาภิบาลและสุขอนามัยทีเ่ พียงพอและ
เท่าเทียม และยุตกิ ารขับถ่ายในทีโ่ ล่ง โดยให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อความ
ต้องการของผู้หญิง เด็กหญิง และผู้ทอี่ ยู่ในสถานการณ์เปราะบาง ภายในปี
พ.ศ. 2573

SDG0307

สร้างหลักประกันถ้วนหน้าในการเข้าถึงบริการสุขภาวะทางเพศและ
อนามัยการเจริญพันธุ์ รวมถึงการวางแผนครอบครัว ข้อมูลข่าวสารและ
ความรู้ และการบูรณาการอนามัยการเจริญพันธุ์ในยุทธศาสตร์และ
แผนงานระดับชาติ ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG0104

สร้างหลักประกันว่าชายและหญิงทุกคน โดยเฉพาะผู้ทยี่ ากจนและเปราะบาง
มีสทิ ธิเท่าเทียมกันในทรัพยากรทางเศรษฐกิจ รวมถึงการเข้าถึงบริการขั้น
พืน้ ฐาน การเป็นเจ้าของและมีสทิ ธิในทีด่ นิ และทรัพย์สนิ ในรูปแบบอื่น มรดก
ทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยีใหม่ทเี่ หมาะสม และบริการทางการเงิน ซึ่ง
รวมถึงระบบการเงินระดับฐานราก (microfinance) ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG0308

บรรลุการมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า รวมถึงการป้องกันความเสี่ยงทาง
การเงิน การเข้าถึงการบริการสาธารณสุขจาเป็นทีม่ ีคณ
ุ ภาพ และเข้าถึงยา
และวัคซีนจาเป็นทีป่ ลอดภัย มีประสิทธิภาพ มีคณ
ุ ภาพ และมีราคาที่
สามารถซื้อหาได้

SDG0301

ลดอัตราการตายของมารดาทัว่ โลกให้ตากว่
่ า 70 คน ต่อการเกิดมีชพี 100,000
คน ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG0302

ยุตกิ ารตายทีป่ ้องกันได้ของทารกแรกเกิดและเด็กอายุตากว่
่ า 5 ปี โดยทุก
ประเทศมุ่งลดอัตราการตายในทารกลงให้ตาถึ
่ ง 12 คน ต่อการเกิดมีชพี 1,000
คน และลดอัตราการตายในเด็กอายุตากว่
่ า 5 ปี ลงให้ตาถึ
่ ง 25 คน ต่อการ
เกิดมีชพี 1,000 คน ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG050A

ดาเนินการปฏิรูปเพือ่ ให้ผู้หญิงมีสทิ ธิทเี่ ท่าเทียมในการเข้าถึงทรัพยากรทาง
เศรษฐกิจ รวมทัง้ การเข้าถึงกรรมสิทธิ์ การถือครอง การควบคุมทีด่ นิ และ
ทรัพย์สนิ ในรูปแบบอื่น การบริการทางการเงิน การรับมรดก และ
ทรัพยากรธรรมชาติ ทีม่ ีความสอดคล้องกับกฎหมายของประเทศ

SDG1003

สร้างหลักประกันให้มีโอกาสทีเ่ ท่าเทียมและลดความไม่เสมอภาคของผลลัพธ์
รวมถึงโดยการขจัดกฎหมาย นโยบาย และแนวปฏิบัตทิ เี่ ลือกปฏิบัติ และโดย
การส่งเสริมการออกกฎหมาย นโยบาย และการดาเนินการทีเ่ หมาะสมในเรื่อง
ดังกล่าว

SDG1004

นาใช้นโยบาย โดยเฉพาะนโยบายด้านการคลัง ค่าจ้าง และการคุ้มครองทาง
สังคม และมุ่งบรรลุความเสมอภาคยิ่งขึ้น
ยุตกิ ารตายทีป่ ้องกันได้ของทารกแรกเกิดและเด็กอายุตากว่
่ า 5 ปี โดยทุก
ประเทศมุ่งลดอัตราการตายในทารกลงให้ตาถึ
่ ง 12 คน ต่อการเกิดมีชพี 1,000
คน และลดอัตราการตายในเด็กอายุตากว่
่ า 5 ปี ลงให้ตาถึ
่ ง 25 คน ต่อการ
เกิดมีชพี 1,000 คน ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG0307

สร้างหลักประกันถ้วนหน้าในการเข้าถึงบริการสุขภาวะทางเพศและ
อนามัยการเจริญพันธุ์ รวมถึงการวางแผนครอบครัว ข้อมูลข่าวสารและ
ความรู้ และการบูรณาการอนามัยการเจริญพันธุ์ในยุทธศาสตร์และ
แผนงานระดับชาติ ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG0302
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ความเชื่อมโยงระหว่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
แผนแม่บทฯ
ประเด็น

รหัสเป้าหมาย
ย่อยแผนแม่บทฯ

13

130401

เป้าหมายย่อยแผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตรชาติ
การเข้าถึงบริการสาธารณสุขมีความเหลื่อมล้าลดลง (130401)

รหัสเป้าหมายย่อย
รหัสเป้าหมายย่อย
SDGs ที่
เป้าหมายย่อย SDGs ที่สอดคล้องโดยตรง
SDGs ที่อธิบายเสริม
สอดคล้องโดยตรง
SDG0308
บรรลุการมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า รวมถึงการป้องกันความเสี่ยงทาง
SDG030B
การเงิน การเข้าถึงการบริการสาธารณสุขจาเป็นทีม่ ีคณ
ุ ภาพ และเข้าถึงยา
และวัคซีนจาเป็นทีป่ ลอดภัย มีประสิทธิภาพ มีคณ
ุ ภาพ และมีราคาที่
สามารถซื้อหาได้

SDG030C

13

130501

ประชาชนมีความรอบรู้สขุ ภาพ เรื่องโรคอุบัตใิ หม่และโรคอุบัตซิ ้าที่
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมากขึ้น (130501)

เพิม่ การใช้เงินสนับสนุนด้านสุขภาพ และการสรรหา การพัฒนา การฝึกฝน
และการเก็บรักษากาลังคนด้านสุขภาพในประเทศกาลังพัฒนา โดยเฉพาะ
ในประเทศพัฒนาน้อยทีส่ ดุ และรัฐกาลังพัฒนาทีเ่ ป็นเกาะขนาดเล็ก

#N/A

140101

คนไทยออกกาลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการอย่างสม่าเสมอ
เพิม่ ขึ้น (140101)

14

140201

14

140301

15

150101

นักกีฬาไทยประสบความสาเร็จในการแข่งขันระดับนานาชาติ
(140201)
บุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการมีคณ
ุ ภาพและมาตรฐานเพิม่ ขึ้น
(140301)
ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึ้นอย่างต่อเนือ่ ง
(150101)

SDG0304

สร้างหลักประกันให้มีโอกาสทีเ่ ท่าเทียมและลดความไม่เสมอภาคของผลลัพธ์
รวมถึงโดยการขจัดกฎหมาย นโยบาย และแนวปฏิบัตทิ เี่ ลือกปฏิบัติ และโดย
การส่งเสริมการออกกฎหมาย นโยบาย และการดาเนินการทีเ่ หมาะสมในเรื่อง
ดังกล่าว

SDG1004

นาใช้นโยบาย โดยเฉพาะนโยบายด้านการคลัง ค่าจ้าง และการคุ้มครองทาง
สังคม และมุ่งบรรลุความเสมอภาคยิ่งขึ้น
สนับสนุนการวิจยั และการพัฒนาวัคซีนและยาสาหรับโรคติดต่อและไม่ตดิ ต่อที่
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศกาลังพัฒนา ให้มีการเข้าถึงยาและวัคซีน
จาเป็นในราคาทีส่ ามารถซื้อหาได้ ตามปฏิญญาโดฮาในส่วนของความตกลงว่า
ด้วยการค้าทีเ่ กี่ยวข้องกับทรัพย์สนิ ทางปัญญา (TRIPS) และการสาธารณสุข
ซึ่งเน้นย้าสิทธิของประเทศกาลังพัฒนาทีจ่ ะใช้บทบัญญัตใิ นความตกลง TRIPS
อย่างเต็มทีใ่ นเรื่องการผ่อนปรนเพือ่ คุ้มครองสุขภาพของประชาชน
โดยเฉพาะการเข้าถึงยาโดยถ้วนหน้า

SDG030B

ลดการตายก่อนวัยอันควรจากโรคไม่ตดิ ต่อให้ลดลงหนึง่ ในสาม ผ่านการ
ป้องกันและการรักษาโรค และสนับสนุนสุขภาพจิตและความเป็นอยู่ทดี่ ี
ภายในปี พ.ศ. 2573
#N/A

เสริมขีดความสามารถของทุกประเทศ โดยเฉพาะประเทศกาลังพัฒนา ในด้าน
การแจ้งเตือนล่วงหน้า การลดความเสี่ยง และการบริหารจัดการความเสี่ยง
ด้านสุขภาพทัง้ ในระดับประเทศและระดับโลก
#N/A

#N/A

#N/A
#N/A

สนับสนุนการวิจยั และการพัฒนาวัคซีนและยาสาหรับโรคติดต่อและไม่ตดิ ต่อที่
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศกาลังพัฒนา ให้มีการเข้าถึงยาและวัคซีน
จาเป็นในราคาทีส่ ามารถซื้อหาได้ ตามปฏิญญาโดฮาในส่วนของความตกลงว่า
ด้วยการค้าทีเ่ กี่ยวข้องกับทรัพย์สนิ ทางปัญญา (TRIPS) และการสาธารณสุข
ซึ่งเน้นย้าสิทธิของประเทศกาลังพัฒนาทีจ่ ะใช้บทบัญญัตใิ นความตกลง TRIPS
อย่างเต็มทีใ่ นเรื่องการผ่อนปรนเพือ่ คุ้มครองสุขภาพของประชาชน
โดยเฉพาะการเข้าถึงยาโดยถ้วนหน้า

SDG1003

SDG030D

14

เป้าหมายย่อย SDGs ที่อธิบายเสริม

#N/A
SDG0505

SDG060B

ประกันการมีสว่ นร่วมของผู้หญิงอย่างเต็มทีแ่ ละมีประสิทธิผล และโอกาสทีเ่ ท่า
เทียม ในการเป็นผู้นาในทุกระดับของการตัดสินใจทางการเมือง เศรษฐกิจ
และสาธารณะ
สนับสนุนและเพิม่ ความเข้มแข็งในการมีสว่ นร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการ
ปรับปรุงการจัดการน้าและการสุขาภิบาล
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ความเชื่อมโยงระหว่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
แผนแม่บทฯ
ประเด็น

รหัสเป้าหมาย
ย่อยแผนแม่บทฯ

15

150101

เป้าหมายย่อยแผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตรชาติ

รหัสเป้าหมายย่อย
SDGs ที่
สอดคล้องโดยตรง

ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึ้นอย่างต่อเนือ่ ง
(150101)

15

150201

15

150202

16

160101

ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากเพิม่ ขึ้น
(160101)

SDG1001

16

160101

ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากเพิม่ ขึ้น
(160101)

SDG140B

16

160201

เป้าหมายย่อย SDGs ที่สอดคล้องโดยตรง

ประชากรไทยมีการเตรียมการก่อนยามสูงอายุเพือ่ ให้สงู วัยอย่างมี
คุณภาพเพิม่ ขึ้น (150201)
ผู้สงู อายุมีความเป็นอยู่ทดี่ ขี ึ้นอย่างต่อเนือ่ ง (150202)

ผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากมีรายได้เพิม่ ขึ้นอย่างต่อเนือ่ ง
(160201)

รหัสเป้าหมายย่อย
SDGs ที่อธิบายเสริม
SDG1002

เสริมสร้างศักยภาพและส่งเสริมความครอบคลุมทางสังคม เศรษฐกิจและ
การเมืองสาหรับทุกคน โดยไม่คานึงถึงอายุ เพศ ความพิการ เชื้อชาติ ชาติพนั ธุ์
แหล่งกาเนิด ศาสนา สถานะทางเศรษฐกิจหรือสถานะอื่นๆ ภายในปี พ.ศ.
2573

SDG1607

สร้างหลักประกันว่าจะมีกระบวนการตัดสินใจทีม่ ีความรับผิดชอบ ครอบคลุม
มีสว่ นร่วม และมีความเป็นตัวแทนทีด่ ี ในทุกระดับการตัดสินใจ
#N/A

SDG0102

ลดสัดส่วน ชาย หญิง และเด็ก ในทุกช่วงวัย ทีอ่ ยู่ภายใต้ความยากจนในทุกมิติ
ตามนิยามของแต่ละประเทศ ให้ลดลงอย่างน้อยครึ่งหนึง่ ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG0101

ขจัดความยากจนขั้นรุนแรงของประชาชนในทุกพืน้ ทีใ่ ห้หมดไปภายในปี พ.ศ.
2573 ซึ่งปัจจุบันความยากจนวัดจากคนทีม่ ีคา่ ใช้จา่ ยดารงชีพรายวันต่ากว่า $
1.90 ต่อวัน
ลดสัดส่วน ชาย หญิง และเด็ก ในทุกช่วงวัย ทีอ่ ยู่ภายใต้ความยากจนในทุกมิติ
ตามนิยามของแต่ละประเทศ ให้ลดลงอย่างน้อยครึ่งหนึง่ ภายในปี พ.ศ. 2573

#N/A
#N/A

SDG1001

บรรลุการเติบโตของรายได้ของกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ทีม่ ีรายได้ตาสุ
่ ด
อย่างก้าวหน้าและยั่งยืน โดยให้มีอตั ราเติบโตสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ
ภายในปี พ.ศ. 2573
จัดให้ชาวประมงพืน้ บ้านรายเล็กเข้าถึงทรัพยากรทางทะเลและตลาด

บรรลุการเติบโตของรายได้ของกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ทีม่ ีรายได้ตาสุ
่ ด
อย่างก้าวหน้าและยั่งยืน โดยให้มีอตั ราเติบโตสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ
ภายในปี พ.ศ. 2573

เป้าหมายย่อย SDGs ที่อธิบายเสริม

SDG0102

SDG010B

สร้างกรอบนโยบายทีเ่ หมาะสมในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับ
นานาชาติ บนฐานของยุทธศาสตร์การพัฒนาทีเ่ อื้อประโยชน์ตอ่ กลุ่มยากจน
(pro-poor) และคานึงถึงความละเอียดอ่อนเชิงเพศภาวะ (gender-sensitive)
เพือ่ สนับสนุนการลงทุนทีเ่ พิม่ ขึ้นในปฏิบัตกิ ารขจัดความยากจน

SDG0803

ส่งเสริมนโยบายทีม่ ุ่งเน้นการพัฒนาทีส่ นับสนุนกิจกรรมทีม่ ีผลิตภาพ การสร้าง
งานทีม่ ีคณ
ุ ค่า ความเป็นผู้ประกอบการ ความสร้างสรรค์และนวัตกรรม และ
ให้การสนับสนุนการรวมตัวและการเติบโตของวิสาหกิจรายย่อย ขนาดเล็ก
และขนาดกลาง ผ่านการเข้าถึงบริการทางการเงิน

SDG1002

เสริมสร้างศักยภาพและส่งเสริมความครอบคลุมทางสังคม เศรษฐกิจและ
การเมืองสาหรับทุกคน โดยไม่คานึงถึงอายุ เพศ ความพิการ เชื้อชาติ ชาติพนั ธุ์
แหล่งกาเนิด ศาสนา สถานะทางเศรษฐกิจหรือสถานะอื่นๆ ภายในปี พ.ศ.
2573

SDG1004

นาใช้นโยบาย โดยเฉพาะนโยบายด้านการคลัง ค่าจ้าง และการคุ้มครองทาง
สังคม และมุ่งบรรลุความเสมอภาคยิ่งขึ้น
ขจัดความยากจนขั้นรุนแรงของประชาชนในทุกพืน้ ทีใ่ ห้หมดไปภายในปี พ.ศ.
2573 ซึ่งปัจจุบันความยากจนวัดจากคนทีม่ ีคา่ ใช้จา่ ยดารงชีพรายวันต่ากว่า $
1.90 ต่อวัน

SDG0101
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ความเชื่อมโยงระหว่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
แผนแม่บทฯ
ประเด็น

รหัสเป้าหมาย
ย่อยแผนแม่บทฯ

16

160201

เป้าหมายย่อยแผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตรชาติ

รหัสเป้าหมายย่อย
SDGs ที่
สอดคล้องโดยตรง

เป้าหมายย่อย SDGs ที่สอดคล้องโดยตรง

ผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากมีรายได้เพิม่ ขึ้นอย่างต่อเนือ่ ง
(160201)

รหัสเป้าหมายย่อย
SDGs ที่อธิบายเสริม
SDG0102

ลดสัดส่วน ชาย หญิง และเด็ก ในทุกช่วงวัย ทีอ่ ยู่ภายใต้ความยากจนในทุกมิติ
ตามนิยามของแต่ละประเทศ ให้ลดลงอย่างน้อยครึ่งหนึง่ ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG010B

สร้างกรอบนโยบายทีเ่ หมาะสมในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับ
นานาชาติ บนฐานของยุทธศาสตร์การพัฒนาทีเ่ อื้อประโยชน์ตอ่ กลุ่มยากจน
(pro-poor) และคานึงถึงความละเอียดอ่อนเชิงเพศภาวะ (gender-sensitive)
เพือ่ สนับสนุนการลงทุนทีเ่ พิม่ ขึ้นในปฏิบัตกิ ารขจัดความยากจน

SDG1002

เสริมสร้างศักยภาพและส่งเสริมความครอบคลุมทางสังคม เศรษฐกิจและ
การเมืองสาหรับทุกคน โดยไม่คานึงถึงอายุ เพศ ความพิการ เชื้อชาติ ชาติพนั ธุ์
แหล่งกาเนิด ศาสนา สถานะทางเศรษฐกิจหรือสถานะอื่นๆ ภายในปี พ.ศ.
2573

SDG1004

นาใช้นโยบาย โดยเฉพาะนโยบายด้านการคลัง ค่าจ้าง และการคุ้มครองทาง
สังคม และมุ่งบรรลุความเสมอภาคยิ่งขึ้น
จัดให้ชาวประมงพืน้ บ้านรายเล็กเข้าถึงทรัพยากรทางทะเลและตลาด

SDG140B
16

160202

กลุ่มประชากรรายได้ตาสุ
่ ดร้อยละ 40 มีความสามารถในการบริหาร
จัดการหนีส้ นิ ได้มีประสิทธิภาพเพิม่ ขึ้นอย่างต่อเนือ่ ง (160202)

SDG1001

บรรลุการเติบโตของรายได้ของกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ทีม่ ีรายได้ตาสุ
่ ด
อย่างก้าวหน้าและยั่งยืน โดยให้มีอตั ราเติบโตสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ
ภายในปี พ.ศ. 2573

เป้าหมายย่อย SDGs ที่อธิบายเสริม

SDG0101

SDG0102

ขจัดความยากจนขั้นรุนแรงของประชาชนในทุกพืน้ ทีใ่ ห้หมดไปภายในปี พ.ศ.
2573 ซึ่งปัจจุบันความยากจนวัดจากคนทีม่ ีคา่ ใช้จา่ ยดารงชีพรายวันต่ากว่า $
1.90 ต่อวัน
ลดสัดส่วน ชาย หญิง และเด็ก ในทุกช่วงวัย ทีอ่ ยู่ภายใต้ความยากจนในทุกมิติ
ตามนิยามของแต่ละประเทศ ให้ลดลงอย่างน้อยครึ่งหนึง่ ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG0105

สร้างภูมิตา้ นทานให้กบั ผู้ทยี่ ากจนและอยู่ในสถานการณ์เปราะบาง รวมทัง้ ลด
ความเสี่ยงและความล่อแหลมต่อภาวะสภาพอากาศผันผวนรุนแรง การ
เปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ
ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG010B

สร้างกรอบนโยบายทีเ่ หมาะสมในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับ
นานาชาติ บนฐานของยุทธศาสตร์การพัฒนาทีเ่ อื้อประโยชน์ตอ่ กลุ่มยากจน
(pro-poor) และคานึงถึงความละเอียดอ่อนเชิงเพศภาวะ (gender-sensitive)
เพือ่ สนับสนุนการลงทุนทีเ่ พิม่ ขึ้นในปฏิบัตกิ ารขจัดความยากจน

SDG0810

เสริมความแข็งแกร่งของสถาบันทางการเงินภายในประเทศเพือ่ ส่งเสริมและ
ขยายการเข้าถึงการธนาคาร การประกัน และบริการทางการเงินแก่ทุกคน
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ความเชื่อมโยงระหว่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
แผนแม่บทฯ
ประเด็น

รหัสเป้าหมาย
ย่อยแผนแม่บทฯ

16

160202

17

170101

เป้าหมายย่อยแผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตรชาติ

รหัสเป้าหมายย่อย
SDGs ที่
สอดคล้องโดยตรง

เป้าหมายย่อย SDGs ที่สอดคล้องโดยตรง

กลุ่มประชากรรายได้ตาสุ
่ ดร้อยละ 40 มีความสามารถในการบริหาร
จัดการหนีส้ นิ ได้มีประสิทธิภาพเพิม่ ขึ้นอย่างต่อเนือ่ ง (160202)

คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางได้รับ
การคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิม่ ขึ้น (170101)

SDG0103

ดาเนินการให้ทุกคนสามารถเข้าถึงระบบและมาตรการการคุ้มครองทาง
สังคมในระดับประเทศทีเ่ หมาะสม ซึ่งรวมถึงการคุ้มครองทางสังคมขั้น
พืน้ ฐาน (floors) และขยายความครอบคลุมถึงกลุ่มประชากรยากจนและ
กลุ่มเปราะบาง ภายในปี พ.ศ. 2573

รหัสเป้าหมายย่อย
SDGs ที่อธิบายเสริม

เป้าหมายย่อย SDGs ที่อธิบายเสริม

SDG1105

ลดจานวนผู้เสียชีวิตและผู้ทไี่ ด้รับผลกระทบ ตลอดจนลดความสูญเสียโดยตรง
ทางเศรษฐกิจเทียบเคียงกับ GDP โลก อันเกิดจากภัยพิบัติ ซึ่งรวมถึงภัยพิบัตทิ ี่
เกี่ยวกับน้า โดยมุ่งคุ้มครองกลุ่มคนยากจนและผู้ทอี่ ยู่ในสถานการณ์เปราะบาง
ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG1301

เสริมสร้างภูมิคุ้มกันและขีดความสามารถในการปรับตัวต่ออันตรายและภัย
พิบัตทิ างธรรมชาติทเี่ กี่ยวข้องกับภูมิอากาศในทุกประเทศ

SDG0104

สร้างหลักประกันว่าชายและหญิงทุกคน โดยเฉพาะผู้ทยี่ ากจนและเปราะบาง
มีสทิ ธิเท่าเทียมกันในทรัพยากรทางเศรษฐกิจ รวมถึงการเข้าถึงบริการขั้น
พืน้ ฐาน การเป็นเจ้าของและมีสทิ ธิในทีด่ นิ และทรัพย์สนิ ในรูปแบบอื่น มรดก
ทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยีใหม่ทเี่ หมาะสม และบริการทางการเงิน ซึ่ง
รวมถึงระบบการเงินระดับฐานราก (microfinance) ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG010B

สร้างกรอบนโยบายทีเ่ หมาะสมในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับ
นานาชาติ บนฐานของยุทธศาสตร์การพัฒนาทีเ่ อื้อประโยชน์ตอ่ กลุ่มยากจน
(pro-poor) และคานึงถึงความละเอียดอ่อนเชิงเพศภาวะ (gender-sensitive)
เพือ่ สนับสนุนการลงทุนทีเ่ พิม่ ขึ้นในปฏิบัตกิ ารขจัดความยากจน

SDG0501

ยุตกิ ารเลือกปฏิบัตทิ ุกรูปแบบต่อผู้หญิงและเด็กหญิงในทุกที่

SDG0502

ขจัดความรุนแรงทุกรูปแบบทีม่ ีตอ่ ผู้หญิงและเด็กหญิงในพืน้ ทีส่ าธารณะและ
พืน้ ทีส่ ว่ นตัว รวมถึงการค้ามนุษย์ การแสวงหาประโยชน์ทางเพศ และการ
แสวงหาประโยชน์ในรูปแบบอื่น
ยอมรับและให้คณ
ุ ค่าการดูแลและการทางานบ้านทีไ่ ม่ได้รับค่าจ้าง โดยการจัด
ให้มีบริการสาธารณะ โครงสร้างพืน้ ฐานและนโยบายการคุ้มครองทางสังคม
และสนับสนุนการแบ่งภาระความรับผิดชอบร่วมกันภายในครัวเรือนและ
ครอบครัว ตามความเหมาะสมของแต่ละประเทศ

SDG0504

SDG050A

ดาเนินการปฏิรูปเพือ่ ให้ผู้หญิงมีสทิ ธิทเี่ ท่าเทียมในการเข้าถึงทรัพยากรทาง
เศรษฐกิจ รวมทัง้ การเข้าถึงกรรมสิทธิ์ การถือครอง การควบคุมทีด่ นิ และ
ทรัพย์สนิ ในรูปแบบอื่น การบริการทางการเงิน การรับมรดก และ
ทรัพยากรธรรมชาติ ทีม่ ีความสอดคล้องกับกฎหมายของประเทศ

SDG050C

รับรองและสร้างเสริมนโยบายทีด่ แี ละการบังคับใช้กฎหมาย เพือ่ ส่งเสริมความ
เสมอภาคระหว่างเพศและเสริมพลังแก่ผู้หญิงและเด็กหญิงทุกคนในทุกระดับ

SDG0808

คุ้มครองสิทธิแรงงานและส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทางานทีป่ ลอดภัยและ
มั่นคงสาหรับผู้ทางานทุกคน รวมถึงแรงงานต่างด้าว โดยเฉพาะผู้หญิงและผู้ที่
ทางานเสี่ยงอันตราย

Page 34 of 47

ความเชื่อมโยงระหว่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
แผนแม่บทฯ
ประเด็น

รหัสเป้าหมาย
ย่อยแผนแม่บทฯ

17

170101

เป้าหมายย่อยแผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตรชาติ

รหัสเป้าหมายย่อย
SDGs ที่
สอดคล้องโดยตรง

เป้าหมายย่อย SDGs ที่สอดคล้องโดยตรง

คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางได้รับ
การคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิม่ ขึ้น (170101)

รหัสเป้าหมายย่อย
SDGs ที่อธิบายเสริม
SDG080B
SDG1002

สร้างหลักประกันให้มีโอกาสทีเ่ ท่าเทียมและลดความไม่เสมอภาคของผลลัพธ์
รวมถึงโดยการขจัดกฎหมาย นโยบาย และแนวปฏิบัตทิ เี่ ลือกปฏิบัติ และโดย
การส่งเสริมการออกกฎหมาย นโยบาย และการดาเนินการทีเ่ หมาะสมในเรื่อง
ดังกล่าว

SDG1004

นาใช้นโยบาย โดยเฉพาะนโยบายด้านการคลัง ค่าจ้าง และการคุ้มครองทาง
สังคม และมุ่งบรรลุความเสมอภาคยิ่งขึ้น
สร้างหลักประกันว่าทุกคนเข้าถึงทีอ่ ยู่อาศัยและการบริการพืน้ ฐานทีเ่ พียงพอ
ปลอดภัย ในราคาทีส่ ามารถจ่ายได้ และปรับปรุงชุมชนแออัด ภายในปี พ.ศ.
2573
จัดให้มีอตั ลักษณ์ทางกฎหมายสาหรับทุกคน โดยรวมถึงการจดทะเบียนการ
เกิด ภายในปี พ.ศ. 2573
สร้างหลักประกันว่าชายและหญิงทุกคน โดยเฉพาะผู้ทยี่ ากจนและเปราะบาง
มีสทิ ธิเท่าเทียมกันในทรัพยากรทางเศรษฐกิจ รวมถึงการเข้าถึงบริการขั้น
พืน้ ฐาน การเป็นเจ้าของและมีสทิ ธิในทีด่ นิ และทรัพย์สนิ ในรูปแบบอื่น มรดก
ทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยีใหม่ทเี่ หมาะสม และบริการทางการเงิน ซึ่ง
รวมถึงระบบการเงินระดับฐานราก (microfinance) ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG1609
170201

มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายทีต่ อ้ งการ
ความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น (170201)

SDG0103

ดาเนินการให้ทุกคนสามารถเข้าถึงระบบและมาตรการการคุ้มครองทาง
สังคมในระดับประเทศทีเ่ หมาะสม ซึ่งรวมถึงการคุ้มครองทางสังคมขั้น
พืน้ ฐาน (floors) และขยายความครอบคลุมถึงกลุ่มประชากรยากจนและ
กลุ่มเปราะบาง ภายในปี พ.ศ. 2573

ออกแบบและใช้นโยบายเพือ่ ส่งเสริมการท่องเทีย่ วทีย่ ั่งยืน ซึ่งช่วยสร้างงาน
และส่งเสริมวัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ภายในปี พ.ศ. 2573
เสริมสร้างศักยภาพและส่งเสริมความครอบคลุมทางสังคม เศรษฐกิจและ
การเมืองสาหรับทุกคน โดยไม่คานึงถึงอายุ เพศ ความพิการ เชื้อชาติ ชาติพนั ธุ์
แหล่งกาเนิด ศาสนา สถานะทางเศรษฐกิจหรือสถานะอื่นๆ ภายในปี พ.ศ.
2573

SDG1003

SDG1101

17

เป้าหมายย่อย SDGs ที่อธิบายเสริม

SDG0104

SDG010B

สร้างกรอบนโยบายทีเ่ หมาะสมในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับ
นานาชาติ บนฐานของยุทธศาสตร์การพัฒนาทีเ่ อื้อประโยชน์ตอ่ กลุ่มยากจน
(pro-poor) และคานึงถึงความละเอียดอ่อนเชิงเพศภาวะ (gender-sensitive)
เพือ่ สนับสนุนการลงทุนทีเ่ พิม่ ขึ้นในปฏิบัตกิ ารขจัดความยากจน

SDG0501

ยุตกิ ารเลือกปฏิบัตทิ ุกรูปแบบต่อผู้หญิงและเด็กหญิงในทุกที่

SDG0502

ขจัดความรุนแรงทุกรูปแบบทีม่ ีตอ่ ผู้หญิงและเด็กหญิงในพืน้ ทีส่ าธารณะและ
พืน้ ทีส่ ว่ นตัว รวมถึงการค้ามนุษย์ การแสวงหาประโยชน์ทางเพศ และการ
แสวงหาประโยชน์ในรูปแบบอื่น
ขจัดการปฏิบัตทิ เี่ ป็นอันตรายทัง้ มวล เช่น การแต่งงานในเด็ก ก่อนวัยอันควร
และโดยการบังคับ และการขลิบอวัยวะเพศหญิง

SDG0503
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ความเชื่อมโยงระหว่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
แผนแม่บทฯ
ประเด็น

รหัสเป้าหมาย
ย่อยแผนแม่บทฯ

17

170201

เป้าหมายย่อยแผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตรชาติ
มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายทีต่ อ้ งการ
ความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น (170201)

รหัสเป้าหมายย่อย
SDGs ที่
สอดคล้องโดยตรง

เป้าหมายย่อย SDGs ที่สอดคล้องโดยตรง

รหัสเป้าหมายย่อย
SDGs ที่อธิบายเสริม

เป้าหมายย่อย SDGs ที่อธิบายเสริม

SDG0504

ยอมรับและให้คณ
ุ ค่าการดูแลและการทางานบ้านทีไ่ ม่ได้รับค่าจ้าง โดยการจัด
ให้มีบริการสาธารณะ โครงสร้างพืน้ ฐานและนโยบายการคุ้มครองทางสังคม
และสนับสนุนการแบ่งภาระความรับผิดชอบร่วมกันภายในครัวเรือนและ
ครอบครัว ตามความเหมาะสมของแต่ละประเทศ

SDG050A

ดาเนินการปฏิรูปเพือ่ ให้ผู้หญิงมีสทิ ธิทเี่ ท่าเทียมในการเข้าถึงทรัพยากรทาง
เศรษฐกิจ รวมทัง้ การเข้าถึงกรรมสิทธิ์ การถือครอง การควบคุมทีด่ นิ และ
ทรัพย์สนิ ในรูปแบบอื่น การบริการทางการเงิน การรับมรดก และ
ทรัพยากรธรรมชาติ ทีม่ ีความสอดคล้องกับกฎหมายของประเทศ

SDG050C

รับรองและสร้างเสริมนโยบายทีด่ แี ละการบังคับใช้กฎหมาย เพือ่ ส่งเสริมความ
เสมอภาคระหว่างเพศและเสริมพลังแก่ผู้หญิงและเด็กหญิงทุกคนในทุกระดับ

SDG0807

ดาเนินมาตรการทีม่ ีประสิทธิภาพโดยทันที เพือ่ ขจัดแรงงานทีถ่ กู บังคับ ยุติ
ความเป็นทาสสมัยใหม่และการค้ามนุษย์ และยับยั้งและกาจัดการใช้แรงงาน
เด็กในรูปแบบทีเ่ ลวร้ายทีส่ ดุ ซึ่งรวมถึงการเกณฑ์และการใช้ทหารเด็ก และ
ภายในปี พ.ศ. 2568 ยุตกิ ารใช้แรงงานเด็กในทุกรูปแบบ

SDG0808

คุ้มครองสิทธิแรงงานและส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทางานทีป่ ลอดภัยและ
มั่นคงสาหรับผู้ทางานทุกคน รวมถึงแรงงานต่างด้าว โดยเฉพาะผู้หญิงและผู้ที่
ทางานเสี่ยงอันตราย
ออกแบบและใช้นโยบายเพือ่ ส่งเสริมการท่องเทีย่ วทีย่ ั่งยืน ซึ่งช่วยสร้างงาน
และส่งเสริมวัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ภายในปี พ.ศ. 2573
เสริมสร้างศักยภาพและส่งเสริมความครอบคลุมทางสังคม เศรษฐกิจและ
การเมืองสาหรับทุกคน โดยไม่คานึงถึงอายุ เพศ ความพิการ เชื้อชาติ ชาติพนั ธุ์
แหล่งกาเนิด ศาสนา สถานะทางเศรษฐกิจหรือสถานะอื่นๆ ภายในปี พ.ศ.
2573

SDG080B
SDG1002

SDG1003

สร้างหลักประกันให้มีโอกาสทีเ่ ท่าเทียมและลดความไม่เสมอภาคของผลลัพธ์
รวมถึงโดยการขจัดกฎหมาย นโยบาย และแนวปฏิบัตทิ เี่ ลือกปฏิบัติ และโดย
การส่งเสริมการออกกฎหมาย นโยบาย และการดาเนินการทีเ่ หมาะสมในเรื่อง
ดังกล่าว

SDG1004

นาใช้นโยบาย โดยเฉพาะนโยบายด้านการคลัง ค่าจ้าง และการคุ้มครองทาง
สังคม และมุ่งบรรลุความเสมอภาคยิ่งขึ้น
สร้างหลักประกันว่าทุกคนเข้าถึงทีอ่ ยู่อาศัยและการบริการพืน้ ฐานทีเ่ พียงพอ
ปลอดภัย ในราคาทีส่ ามารถจ่ายได้ และปรับปรุงชุมชนแออัด ภายในปี พ.ศ.
2573

SDG1101
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ความเชื่อมโยงระหว่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
แผนแม่บทฯ
ประเด็น

รหัสเป้าหมาย
ย่อยแผนแม่บทฯ

18

180101

18

180102

เป้าหมายย่อยแผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตรชาติ
การบริโภคและการผลิตของประเทศมีความยั่งยืนสูงขึ้น (180101)

พืน้ ทีส่ เี ขียวทุกประเภทเพิม่ ขึ้น (180102)

รหัสเป้าหมายย่อย
รหัสเป้าหมายย่อย
SDGs ที่
เป้าหมายย่อย SDGs ที่สอดคล้องโดยตรง
เป้าหมายย่อย SDGs ที่อธิบายเสริม
SDGs ที่อธิบายเสริม
สอดคล้องโดยตรง
SDG0604
เพิม่ ประสิทธิภาพการใช้น้าในทุกภาคส่วนและสร้างหลักประกันว่าจะมีการ
SDG0204
สร้างหลักประกันว่าจะมีระบบการผลิตอาหารทีย่ ั่งยืนและดาเนินการตามแนว
ใช้น้าและจัดหาน้าทีย่ ั่งยืน เพือ่ แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้า และลด
ปฏิบัตทิ างการเกษตรทีม่ ีภูมิคุ้มกันเพือ่ เพิม่ ผลิตภาพและการผลิต ซึ่งจะช่วย
จานวนประชากรทีป่ ระสบปัญหาการขาดแคลนน้า ภายในปี พ.ศ. 2573
รักษาระบบนิเวศ เสริมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ สภาวะอากาศรุนแรง ภัยแล้ง อุทกภัย และภัยพิบัตอิ ื่น ๆ
และจะช่วยพัฒนาทีด่ นิ และคุณภาพดินอย่างต่อเนือ่ ง ภายในปี พ.ศ. 2573
SDG0804

ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรของโลกในการบริโภคและการผลิต
อย่างต่อเนือ่ ง และมุ่งแยกการเติบโตทางเศรษฐกิจออกจากความเสื่อม
โทรมของสิ่งแวดล้อม (decouple) ซึ่งเป็นไปตามกรอบการดาเนินงาน
ระยะ 10 ปี ว่าด้วยการผลิตและการบริโภคทีย่ ั่งยืน โดยมีประเทศทีพ่ ฒ
ั นา
แล้วเป็นผู้นาในการดาเนินการไปจนถึงปี พ.ศ. 2573

SDG1204

บรรลุเรื่องการจัดการสารเคมีและของเสียทุกชนิดตลอดวงจรชีวิตด้วยวิธีทเี่ ป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศทีต่ กลงกัน และ
ลดการปล่อยสารเคมีและของเสียสู่อากาศ น้า และดินอย่างมีนัยสาคัญ เพือ่ จะ
ลดผลกระทบทางลบต่อสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมให้มากทีส่ ดุ ภายใน
ปี พ.ศ. 2563

SDG1201

ดาเนินการให้เป็นผลตามกรอบการดาเนินงานระยะ 10 ปี ว่าด้วยแบบ
แผนการผลิตและการบริโภคทีย่ ั่งยืน โดยทุกประเทศนาไปปฏิบัตแิ ละมี
ประเทศพัฒนาแล้วเป็นผู้นา โดยคานึงถึงการพัฒนาและขีดความสามารถ
ของประเทศกาลังพัฒนา

SDG1207

ส่งเสริมแนวปฏิบัตดิ า้ นการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐทีย่ ั่งยืน ให้สอดคล้องกับ
นโยบายและการจัดลาดับความความสาคัญของประเทศ

SDG1202

บรรลุการจัดการทีย่ ั่งยืนและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมี
ประสิทธิภาพ ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG1407

ภายในปี พ.ศ. 2573 เพิม่ ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจแก่รัฐกาลังพัฒนาทีเ่ ป็น
เกาะขนาดเล็กและประเทศพัฒนาน้อยทีส่ ดุ จากการใช้ทรัพยากรทางทะเล
อย่างยั่งยืน รวมถึงผ่านทางการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนในด้านการประมง
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า และการท่องเทีย่ ว

SDG1203

ลดของเสียอาหาร (food waste) ต่อหัวประชากรของโลกลงครึ่งหนึง่ ใน
ระดับค้าปลีกและผู้บริโภค และลดการสูญเสียอาหาร (food loss) ตลอด
การผลิตและห่วงโซ่อปุ ทาน รวมถึงการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยว ภายในปี
พ.ศ. 2573

SDG1506

ส่งเสริมการแบ่งปันผลประโยชน์ทเี่ กิดจากการใช้ประโยชน์ทรัพยากร
พันธุกรรมอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม และส่งเสริมการเข้าถึงทรัพยากร
เหล่านัน้ อย่างเหมาะสม ตามความตกลงระหว่างประเทศ

SDG1406

ภายในปี พ.ศ. 2563 ยับยั้งการอุดหนุนการประมงทีม่ ีสว่ นทาให้เกิดการ
ประมงเกินขีดจากัด ขจัดการอุดหนุนทีม่ ีสว่ นทาให้เกิดการประมงทีผ่ ดิ
กฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม และระงับการริเริ่มการ
อุดหนุนในลักษณะดังกล่าว โดยตระหนักว่าการปฏิบัตทิ เี่ ป็นพิเศษและ
แตกต่างสาหรับประเทศกาลังพัฒนาและประเทศพัฒนาน้อยทีส่ ดุ ที่
เหมาะสมและมีประสิทธิผลควรเป็นส่วนควบในการเจรจาการอุดหนุนการ
ประมงขององค์การการค้าโลก

SDG1509

บูรณาการมูลค่าของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพเข้าไปสู่การ
จัดทาแผนระดับชาติและระดับท้องถิ่น กระบวนการพัฒนา ยุทธศาสตร์การลด
ความยากจน และการจัดทาบัญชีประชาชาติ ภายในปี พ.ศ. 2563

SDG1502

ส่งเสริมการดาเนินการด้านการบริหารจัดการป่าไม้ทุกประเภทอย่างยั่งยืน
หยุดยั้งการตัดไม้ทาลายป่า ฟืน้ ฟูป่าทีเ่ สื่อมโทรม และเพิม่ การปลูกป่า
และฟืน้ ฟูป่าทัว่ โลกอย่างจริงจัง ภายในปี พ.ศ. 2563

SDG1107

จัดให้มีการเข้าถึงพืน้ ทีส่ าธารณะและพืน้ ทีส่ เี ขียวทีป่ ลอดภัย ครอบคลุม และ
เข้าถึงได้โดยถ้วนหน้า โดยเฉพาะสาหรับผู้หญิงและเด็ก ผู้สงู อายุ และผู้พกิ าร
ภายในปี พ.ศ. 2573
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ความเชื่อมโยงระหว่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
แผนแม่บทฯ
ประเด็น

รหัสเป้าหมาย
ย่อยแผนแม่บทฯ

18

180102

เป้าหมายย่อยแผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตรชาติ
พืน้ ทีส่ เี ขียวทุกประเภทเพิม่ ขึ้น (180102)

รหัสเป้าหมายย่อย
SDGs ที่
เป้าหมายย่อย SDGs ที่สอดคล้องโดยตรง
สอดคล้องโดยตรง
SDG1503
ต่อต้านการกลายสภาพเป็นทะเลทราย ฟืน้ ฟูทดี่ นิ และดินทีเ่ สื่อมโทรม
รวมถึงทีด่ นิ ทีไ่ ด้รับผลกระทบจากการกลายสภาพเป็นทะเลทราย ภัยแล้ง
และอุทกภัย และพยายามทีจ่ ะบรรลุเป้าหมายความสมดุลของการจัดการ
ทรัพยากรทีด่ นิ อย่างยั่งยืน (land degradation-neutral) ภายในปี พ.ศ.
2573

รหัสเป้าหมายย่อย
SDGs ที่อธิบายเสริม
SDG1202

บรรลุการจัดการทีย่ ั่งยืนและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ
ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG1504

สร้างหลักประกันว่าจะมีการอนุรักษ์ระบบนิเวศภูเขาและความ
หลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศ เพือ่ เพิม่ พูนขีดความสามารถของ
ระบบนิเวศในการสร้างผลประโยชน์อนั สาคัญต่อการพัฒนาทีย่ ั่งยืน
ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG1301

เสริมสร้างภูมิคุ้มกันและขีดความสามารถในการปรับตัวต่ออันตรายและภัย
พิบัตทิ างธรรมชาติทเี่ กี่ยวข้องกับภูมิอากาศในทุกประเทศ

SDG1505

ปฎิบัตกิ ารทีจ่ าเป็นและเร่งด่วนเพือ่ ลดการเสื่อมโทรมของถิ่นทีอ่ ยู่ตาม
ธรรมชาติ หยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ และภายในปี
พ.ศ. 2563 คุ้มครองและป้องกันการสูญพันธุ์ของชนิดพันธุ์ทถี่ กู คุกคาม

SDG1501

สร้างหลักประกันว่าจะมีการอนุรักษ์ การฟืน้ ฟู และการใช้ระบบนิเวศบนบก
และแหล่งน้าจืดในแผ่นดิน รวมทัง้ บริการทางระบบนิเวศอย่างยั่งยืน
โดยเฉพาะป่าไม้ พืน้ ทีช่ ุ่มน้า ภูเขาและพืน้ ทีแ่ ห้งแล้ง โดยเป็นไปตามข้อบังคับ
ภายใต้ความตกลงระหว่างประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2563

SDG1507

ปฏิบัตกิ ารอย่างเร่งด่วนเพือ่ จะยุตกิ ารล่าและการขนย้ายชนิดพันธุ์พชื และ
สัตว์คุ้มครอง และแก้ปัญหาทัง้ ด้านอุปสงค์และอุปทานของผลิตภัณฑ์สตั ว์
ป่าทีผ่ ดิ กฎหมาย

SDG1508

นาใช้มาตรการเพือ่ ป้องกันการนาเข้าและลดผลกระทบของชนิดพันธุ์ตา่ งถิ่นที่
รุกรานต่อระบบนิเวศบกและน้า และควบคุมหรือกาจัดชนิดพันธุ์ตา่ งถิ่นทีม่ ี
ลาดับความสาคัญสูง (priority species) ภายในปี พ.ศ. 2563
ระดมและเพิม่ ทรัพยากรทางการเงินจากทุกแหล่งเพือ่ อนุรักษ์และใช้ความ
หลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน
ระดมทรัพยากรจากทุกแหล่งและทุกระดับเพือ่ สนับสนุนการบริหารจัดการป่า
ไม้อย่างยั่งยืน และสร้างแรงจูงใจทีเ่ หมาะสมสาหรับประเทศกาลังพัฒนาให้
เกิดความก้าวหน้าในการบริหารจัดการ ซึ่งรวมถึงการอนุรักษ์และการปลูกป่า

SDG150A
SDG150B

SDG150C

18

180201

ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลเพิม่ ขึ้น (180201)

เป้าหมายย่อย SDGs ที่อธิบายเสริม

SDG1402

บริหารจัดการและปกป้องระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืนเพือ่
หลีกเลี่ยงผลกระทบทีร่ ้ายแรง รวมถึงโดยการเสริมภูมิคุ้มกันและ
ปฏิบัตกิ ารเพือ่ ฟืน้ ฟูระบบนิเวศอันจะส่งผลให้มีมหาสมุทรทีอ่ ดุ มสมบูรณ์
และมีผลิตภาพ ภายในปี พ.ศ. 2563

SDG1202

เพิม่ พูนการสนับสนุนในระดับโลกด้านการต่อสู้กบั การลักลอบล่าและค้าชนิด
พันธุ์ทไี่ ด้รับการคุ้มครอง รวมถึงโดยการเพิม่ ขีดความสามารถของชุมชน
ท้องถิ่นในการแสวงหาโอกาสในการดารงชีพอย่างยั่งยืน
บรรลุการจัดการทีย่ ั่งยืนและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ
ภายในปี พ.ศ. 2573
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ความเชื่อมโยงระหว่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
แผนแม่บทฯ
ประเด็น

รหัสเป้าหมาย
ย่อยแผนแม่บทฯ

18

180201

เป้าหมายย่อยแผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตรชาติ
ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลเพิม่ ขึ้น (180201)

รหัสเป้าหมายย่อย
รหัสเป้าหมายย่อย
SDGs ที่
เป้าหมายย่อย SDGs ที่สอดคล้องโดยตรง
เป้าหมายย่อย SDGs ที่อธิบายเสริม
SDGs ที่อธิบายเสริม
สอดคล้องโดยตรง
SDG1404
ภายในปี พ.ศ. 2563 ให้กากับการทาการประมงอย่างมีประสิทธิผล และ
SDG1301
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันและขีดความสามารถในการปรับตัวต่ออันตรายและภัย
ยุตกิ ารประมงเกินขีดจากัด การประมงทีผ่ ดิ กฎหมาย ขาดการรายงาน
พิบัตทิ างธรรมชาติทเี่ กี่ยวข้องกับภูมิอากาศในทุกประเทศ
และไร้การควบคุม (IUU) รวมถึงยุตแิ นวปฏิบัตดิ า้ นการประมงทีเ่ ป็นไป
ในทางทาลาย และดาเนินการให้เป็นผลตามแผนการบริหารจัดการทีอ่ ยู่
บนฐานวิทยาศาสตร์ เพือ่ จะฟืน้ ฟูมวลสัตว์น้า (fish stock) อย่างน้อยทีส่ ดุ
ให้อยู่ในระดับผลผลิตสูงสุดทีย่ ั่งยืน (maximum sustainable yield)
ตามคุณลักษณะทางชีววิทยาของสัตว์น้าเหล่านัน้ ภายในเวลาทีส่ ั้นทีส่ ดุ ทีจ่ ะ
เป็นไปได้
SDG1405

SDG1406

ภายในปี พ.ศ. 2563 อนุรักษ์พนื้ ทีท่ างทะเลและชายฝั่งอย่างน้อยร้อยละ
10 โดยให้เป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศและภายในประเทศ และ
อยู่บนพืน้ ฐานของข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ทดี่ ที สี่ ดุ ทีม่ ีอยู่
ภายในปี พ.ศ. 2563 ยับยั้งการอุดหนุนการประมงทีม่ ีสว่ นทาให้เกิดการ
ประมงเกินขีดจากัด ขจัดการอุดหนุนทีม่ ีสว่ นทาให้เกิดการประมงทีผ่ ดิ
กฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม และระงับการริเริ่มการ
อุดหนุนในลักษณะดังกล่าว โดยตระหนักว่าการปฏิบัตทิ เี่ ป็นพิเศษและ
แตกต่างสาหรับประเทศกาลังพัฒนาและประเทศพัฒนาน้อยทีส่ ดุ ที่
เหมาะสมและมีประสิทธิผลควรเป็นส่วนควบในการเจรจาการอุดหนุนการ
ประมงขององค์การการค้าโลก

SDG1401

SDG1403

ป้องกันและลดมลพิษทางทะเลทุกประเภทอย่างมีนัยสาคัญ โดยเฉพาะจาก
กิจกรรมบนแผ่นดิน รวมถึงเศษซากขยะในทะเลและมลพิษจากธาตุอาหาร
(nutrient pollution) ภายในปี พ.ศ. 2568
ลดและแก้ปัญหาผลกระทบจากภาวะการเป็นกรดในมหาสมุทร โดยรวมถึง
ผ่านทางการเพิม่ พูนความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ในทุกระดับ

SDG1407

ภายในปี พ.ศ. 2573 เพิม่ ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจแก่รัฐกาลังพัฒนาทีเ่ ป็น
เกาะขนาดเล็กและประเทศพัฒนาน้อยทีส่ ดุ จากการใช้ทรัพยากรทางทะเล
อย่างยั่งยืน รวมถึงผ่านทางการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนในด้านการประมง
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า และการท่องเทีย่ ว

SDG140B
SDG140C

จัดให้ชาวประมงพืน้ บ้านรายเล็กเข้าถึงทรัพยากรทางทะเลและตลาด
เพิม่ พูนการอนุรักษ์และการใช้มหาสมุทรและทรัพยากรอย่างยั่งยืน โดย
ดาเนินการให้เกิดผลตามกฎหมายระหว่างประเทศตามทีส่ ะท้อนใน UNCLOS
ซึ่งเป็นกรอบทางกฎหมายสาหรับการอนุรักษ์และการใช้มหาสมุทรและ
ทรัพยากรเหล่านัน้ อย่างยั่งยืน ตามทีร่ ะบุในย่อหน้าที่ 158 ของเอกสาร The
Future We Want

SDG1508

นาใช้มาตรการเพือ่ ป้องกันการนาเข้าและลดผลกระทบของชนิดพันธุ์ตา่ งถิ่นที่
รุกรานต่อระบบนิเวศบกและน้า และควบคุมหรือกาจัดชนิดพันธุ์ตา่ งถิ่นทีม่ ี
ลาดับความสาคัญสูง (priority species) ภายในปี พ.ศ. 2563
ระดมและเพิม่ ทรัพยากรทางการเงินจากทุกแหล่งเพือ่ อนุรักษ์และใช้ความ
หลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน

SDG150A
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ความเชื่อมโยงระหว่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
แผนแม่บทฯ
ประเด็น

รหัสเป้าหมาย
ย่อยแผนแม่บทฯ

18

180301

เป้าหมายย่อยแผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตรชาติ

รหัสเป้าหมายย่อย
SDGs ที่
สอดคล้องโดยตรง

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยลดลง (180301)

เป้าหมายย่อย SDGs ที่สอดคล้องโดยตรง

รหัสเป้าหมายย่อย
SDGs ที่อธิบายเสริม

#N/A

SDG0904

ยกระดับโครงสร้างพืน้ ฐานและพัฒนาภาคอุตสาหกรรมเพือ่ ให้เกิดความยั่งยืน
โดยเพิม่ ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและการใช้เทคโนโลยีและกระบวนการ
ทางอุตสาหกรรมทีส่ ะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยดาเนินการ
ตามขีดความสามารถของแต่ละประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG1201

ดาเนินการให้เป็นผลตามกรอบการดาเนินงานระยะ 10 ปี ว่าด้วยแบบ
แผนการผลิตและการบริโภคทีย่ ั่งยืน โดยทุกประเทศนาไปปฏิบัตแิ ละมี
ประเทศพัฒนาแล้วเป็นผู้นา โดยคานึงถึงการพัฒนาและขีดความสามารถของ
ประเทศกาลังพัฒนา

SDG1202

บรรลุการจัดการทีย่ ั่งยืนและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ
ภายในปี พ.ศ. 2573
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันและขีดความสามารถในการปรับตัวต่ออันตรายและภัย
พิบัตทิ างธรรมชาติทเี่ กี่ยวข้องกับภูมิอากาศในทุกประเทศ
บูรณาการมาตรการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในนโยบาย
ยุทธศาสตร์ และการจัดทาแผนระดับชาติ
พัฒนาการศึกษา การสร้างความตระหนักรู้ และขีดความสามารถของมนุษย์
และของสถาบันในเรื่องการลดก๊าซเรือนกระจก การปรับตัวและลดผลกระทบ
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการเตือนภัยล่วงหน้า
ดาเนินการให้เกิดผลตามพันธกรณีทผี่ กู พันต่อประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งเป็นภาคี
ของอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทีม่ ี
เป้าหมายร่วมกันระดมทุนจากทุกแหล่งให้ได้จานวน 1 แสนล้านเหรียญสหรัฐ
ต่อปี ภายในปี พ.ศ. 2563 เพือ่ ตอบสนองความต้องการของประเทศกาลัง
พัฒนา ภายใต้บริบทของการดาเนินการลดก๊าซเรือนกระจกทีช่ ดั เจนและมี
ความโปร่งใส ตลอดจนเร่งระดมทุนเพือ่ ให้กองทุน Green Climate Fund
ดาเนินการได้อย่างเต็มทีโ่ ดยเร็วทีส่ ดุ

SDG1301
SDG1302
SDG1303

SDG130A

SDG1403
18

180401

คุณภาพน้าในแหล่งน้าผิวดิน แหล่งน้าใต้ดนิ และแหล่งน้าทะเลมี
คุณภาพเหมาะสมกับประเภทการใช้ประโยชน์ (180401)

SDG0603

ปรับปรุงคุณภาพน้า โดยการลดมลพิษ ขจัดการทิง้ และลดการปล่อย
สารเคมีอนั ตรายและวัตถุอนั ตราย ลดสัดส่วนน้าเสียทีไ่ ม่ผา่ นการบาบัดลง
ครึ่งหนึง่ และเพิม่ การนากลับมาใช้ใหม่และการใช้ซ้าทีป่ ลอดภัยทัว่ โลกให้
มากขึ้น ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG0309

SDG0606

ปกป้องและฟืน้ ฟูระบบนิเวศทีเ่ กี่ยวข้องกับแหล่งน้า รวมถึงภูเขา ป่าไม้
พืน้ ทีช่ ุ่มน้า แม่น้า ชั้นหินอุ้มน้า และทะเลสาบ ภายในปี พ.ศ. 2563

SDG1204

เป้าหมายย่อย SDGs ที่อธิบายเสริม

ลดและแก้ปัญหาผลกระทบจากภาวะการเป็นกรดในมหาสมุทร โดยรวมถึง
ผ่านทางการเพิม่ พูนความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ในทุกระดับ
ลดจานวนการตายและการเจ็บป่วยจากสารเคมีอนั ตรายและจากมลพิษและ
การปนเปือ้ นทางอากาศ น้า และดิน ให้ลดลงอย่างมาก ภายในปี พ.ศ. 2573

บรรลุเรื่องการจัดการสารเคมีและของเสียทุกชนิดตลอดวงจรชีวิตด้วยวิธีทเี่ ป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศทีต่ กลงกัน และ
ลดการปล่อยสารเคมีและของเสียสู่อากาศ น้า และดินอย่างมีนัยสาคัญ เพือ่ จะ
ลดผลกระทบทางลบต่อสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมให้มากทีส่ ดุ ภายใน
ปี พ.ศ. 2563
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ความเชื่อมโยงระหว่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
แผนแม่บทฯ
ประเด็น

รหัสเป้าหมาย
ย่อยแผนแม่บทฯ

18

180401

เป้าหมายย่อยแผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตรชาติ

รหัสเป้าหมายย่อย
SDGs ที่
สอดคล้องโดยตรง

เป้าหมายย่อย SDGs ที่สอดคล้องโดยตรง

คุณภาพน้าในแหล่งน้าผิวดิน แหล่งน้าใต้ดนิ และแหล่งน้าทะเลมี
คุณภาพเหมาะสมกับประเภทการใช้ประโยชน์ (180401)

รหัสเป้าหมายย่อย
SDGs ที่อธิบายเสริม
SDG1401

SDG1501

SDG1504

SDG1509

18

180402

คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือนอยู่ระดับมาตรฐานของ
ประเทศไทย (180402)

#N/A

การจัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ของเสียอันตรายสารเคมีใน
ภาคการเกษตรและการอุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น
(180403)

สร้างหลักประกันว่าจะมีการอนุรักษ์ระบบนิเวศภูเขาและความหลากหลาย
ทางชีวภาพของระบบนิเวศ เพือ่ เพิม่ พูนขีดความสามารถของระบบนิเวศใน
การสร้างผลประโยชน์อนั สาคัญต่อการพัฒนาทีย่ ั่งยืน ภายในปี พ.ศ. 2573
บูรณาการมูลค่าของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพเข้าไปสู่การ
จัดทาแผนระดับชาติและระดับท้องถิ่น กระบวนการพัฒนา ยุทธศาสตร์การลด
ความยากจน และการจัดทาบัญชีประชาชาติ ภายในปี พ.ศ. 2563
ลดจานวนการตายและการเจ็บป่วยจากสารเคมีอนั ตรายและจากมลพิษและ
การปนเปือ้ นทางอากาศ น้า และดิน ให้ลดลงอย่างมาก ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG1106

ลดผลกระทบเชิงลบของเมืองต่อสิ่งแวดล้อมต่อหัวประชากร รวมถึงการให้
ความสาคัญกับคุณภาพอากาศ และการจัดการขยะชุมชนและของเสียอื่นๆ
ภายในปี พ.ศ. 2573
บรรลุเรื่องการจัดการสารเคมีและของเสียทุกชนิดตลอดวงจรชีวิตด้วยวิธีทเี่ ป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศทีต่ กลงกัน และ
ลดการปล่อยสารเคมีและของเสียสู่อากาศ น้า และดินอย่างมีนัยสาคัญ เพือ่ จะ
ลดผลกระทบทางลบต่อสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมให้มากทีส่ ดุ ภายใน
ปี พ.ศ. 2563

SDG1509

180403

ป้องกันและลดมลพิษทางทะเลทุกประเภทอย่างมีนัยสาคัญ โดยเฉพาะจาก
กิจกรรมบนแผ่นดิน รวมถึงเศษซากขยะในทะเลและมลพิษจากธาตุอาหาร
(nutrient pollution) ภายในปี พ.ศ. 2568
สร้างหลักประกันว่าจะมีการอนุรักษ์ การฟืน้ ฟู และการใช้ระบบนิเวศบนบก
และแหล่งน้าจืดในแผ่นดิน รวมทัง้ บริการทางระบบนิเวศอย่างยั่งยืน
โดยเฉพาะป่าไม้ พืน้ ทีช่ ุ่มน้า ภูเขาและพืน้ ทีแ่ ห้งแล้ง โดยเป็นไปตามข้อบังคับ
ภายใต้ความตกลงระหว่างประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2563

SDG0309

SDG1204

18

เป้าหมายย่อย SDGs ที่อธิบายเสริม

SDG0603

ปรับปรุงคุณภาพน้า โดยการลดมลพิษ ขจัดการทิง้ และลดการปล่อย
สารเคมีอนั ตรายและวัตถุอนั ตราย ลดสัดส่วนน้าเสียทีไ่ ม่ผา่ นการบาบัดลง
ครึ่งหนึง่ และเพิม่ การนากลับมาใช้ใหม่และการใช้ซ้าทีป่ ลอดภัยทัว่ โลกให้
มากขึ้น ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG0309

SDG1203

ลดของเสียอาหาร (food waste) ต่อหัวประชากรของโลกลงครึ่งหนึง่ ใน
ระดับค้าปลีกและผู้บริโภค และลดการสูญเสียอาหาร (food loss) ตลอด
การผลิตและห่วงโซ่อปุ ทาน รวมถึงการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยว ภายในปี
พ.ศ. 2573

SDG0904

บูรณาการมูลค่าของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพเข้าไปสู่การ
จัดทาแผนระดับชาติและระดับท้องถิ่น กระบวนการพัฒนา ยุทธศาสตร์การลด
ความยากจน และการจัดทาบัญชีประชาชาติ ภายในปี พ.ศ. 2563
ลดจานวนการตายและการเจ็บป่วยจากสารเคมีอนั ตรายและจากมลพิษและ
การปนเปือ้ นทางอากาศ น้า และดิน ให้ลดลงอย่างมาก ภายในปี พ.ศ. 2573

ยกระดับโครงสร้างพืน้ ฐานและพัฒนาภาคอุตสาหกรรมเพือ่ ให้เกิดความยั่งยืน
โดยเพิม่ ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและการใช้เทคโนโลยีและกระบวนการ
ทางอุตสาหกรรมทีส่ ะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยดาเนินการ
ตามขีดความสามารถของแต่ละประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2573
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ความเชื่อมโยงระหว่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
แผนแม่บทฯ
ประเด็น

รหัสเป้าหมาย
ย่อยแผนแม่บทฯ

18

180403

เป้าหมายย่อยแผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตรชาติ
การจัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ของเสียอันตรายสารเคมีใน
ภาคการเกษตรและการอุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น
(180403)

รหัสเป้าหมายย่อย
รหัสเป้าหมายย่อย
SDGs ที่
เป้าหมายย่อย SDGs ที่สอดคล้องโดยตรง
เป้าหมายย่อย SDGs ที่อธิบายเสริม
SDGs ที่อธิบายเสริม
สอดคล้องโดยตรง
SDG1204
บรรลุเรื่องการจัดการสารเคมีและของเสียทุกชนิดตลอดวงจรชีวิตด้วยวิธีที่
SDG1106
ลดผลกระทบเชิงลบของเมืองต่อสิ่งแวดล้อมต่อหัวประชากร รวมถึงการให้
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศทีต่ กลงกัน
ความสาคัญกับคุณภาพอากาศ และการจัดการขยะชุมชนและของเสียอื่นๆ
และลดการปล่อยสารเคมีและของเสียสู่อากาศ น้า และดินอย่างมี
ภายในปี พ.ศ. 2573
นัยสาคัญ เพือ่ จะลดผลกระทบทางลบต่อสุขภาพของมนุษย์และ
สิ่งแวดล้อมให้มากทีส่ ดุ ภายในปี พ.ศ. 2563
SDG1205

ลดการเกิดของเสียอย่างมีนัยสาคัญด้วยการป้องกัน การลดปริมาณ การ
ใช้ซ้า และการนากลับมาใช้ใหม่ ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG1401

SDG1509

18

180501

คนไทยมีคณ
ุ ลักษณะและพฤติกรรมทีพ่ งึ ประสงค์ดา้ นสิ่งแวดล้อม
และคุณภาพชีวิตทีด่ ี (180501)

SDG1208

SDG1303

19

19

190101

190102

ระดับความมั่นคงด้านน้าอุปโภคบริโภคเพิม่ ขึ้นจากระดับ 3 ให้เป็น
ระดับ 4 (สูงสุดทีร่ ะดับ 5) (190101)

ระดับการรับมือกับพิบัตภิ ัยด้านน้าเพิม่ ขึ้น (190102)

SDG0603

สร้างหลักประกันว่าประชาชนในทุกแห่งมีขอ้ มูลทีเ่ กี่ยวข้องและมีความ
ตระหนักถึงการพัฒนาทีย่ ั่งยืนและวิถชี วี ิตทีส่ อดคล้องกับธรรมชาติ ภายใน
ปี พ.ศ. 2573
พัฒนาการศึกษา การสร้างความตระหนักรู้ และขีดความสามารถของ
มนุษย์และของสถาบันในเรื่องการลดก๊าซเรือนกระจก การปรับตัวและลด
ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการเตือนภัยล่วงหน้า
ปรับปรุงคุณภาพน้า โดยการลดมลพิษ ขจัดการทิง้ และลดการปล่อย
สารเคมีอนั ตรายและวัตถุอนั ตราย ลดสัดส่วนน้าเสียทีไ่ ม่ผา่ นการบาบัดลง
ครึ่งหนึง่ และเพิม่ การนากลับมาใช้ใหม่และการใช้ซ้าทีป่ ลอดภัยทัว่ โลกให้
มากขึ้น ภายในปี พ.ศ. 2573

#N/A

SDG1507

SDG150C

ป้องกันและลดมลพิษทางทะเลทุกประเภทอย่างมีนัยสาคัญ โดยเฉพาะจาก
กิจกรรมบนแผ่นดิน รวมถึงเศษซากขยะในทะเลและมลพิษจากธาตุอาหาร
(nutrient pollution) ภายในปี พ.ศ. 2568
บูรณาการมูลค่าของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพเข้าไปสู่การ
จัดทาแผนระดับชาติและระดับท้องถิ่น กระบวนการพัฒนา ยุทธศาสตร์การลด
ความยากจน และการจัดทาบัญชีประชาชาติ ภายในปี พ.ศ. 2563
ปฏิบัตกิ ารอย่างเร่งด่วนเพือ่ จะยุตกิ ารล่าและการขนย้ายชนิดพันธุ์พชื และสัตว์
คุ้มครอง และแก้ปัญหาทัง้ ด้านอุปสงค์และอุปทานของผลิตภัณฑ์สตั ว์ป่าทีผ่ ดิ
กฎหมาย
เพิม่ พูนการสนับสนุนในระดับโลกด้านการต่อสู้กบั การลักลอบล่าและค้าชนิด
พันธุ์ทไี่ ด้รับการคุ้มครอง รวมถึงโดยการเพิม่ ขีดความสามารถของชุมชน
ท้องถิ่นในการแสวงหาโอกาสในการดารงชีพอย่างยั่งยืน

SDG0601

บรรลุเป้าหมายการให้ทุกคนเข้าถึงน้าดื่มทีป่ ลอดภัยและมีราคาทีส่ ามารถซื้อ
หาได้ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG1202

บรรลุการจัดการทีย่ ั่งยืนและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ
ภายในปี พ.ศ. 2573
สร้างภูมิตา้ นทานให้กบั ผู้ทยี่ ากจนและอยู่ในสถานการณ์เปราะบาง รวมทัง้ ลด
ความเสี่ยงและความล่อแหลมต่อภาวะสภาพอากาศผันผวนรุนแรง การ
เปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ
ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG0105

SDG1105

ลดจานวนผู้เสียชีวิตและผู้ทไี่ ด้รับผลกระทบ ตลอดจนลดความสูญเสียโดยตรง
ทางเศรษฐกิจเทียบเคียงกับ GDP โลก อันเกิดจากภัยพิบัติ ซึ่งรวมถึงภัยพิบัตทิ ี่
เกี่ยวกับน้า โดยมุ่งคุ้มครองกลุ่มคนยากจนและผู้ทอี่ ยู่ในสถานการณ์เปราะบาง
ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG1301

เสริมสร้างภูมิคุ้มกันและขีดความสามารถในการปรับตัวต่ออันตรายและภัย
พิบัตทิ างธรรมชาติทเี่ กี่ยวข้องกับภูมิอากาศในทุกประเทศ

Page 42 of 47

ความเชื่อมโยงระหว่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
รหัสเป้าหมายย่อย
SDGs ที่
สอดคล้องโดยตรง

แผนแม่บทฯ
ประเด็น

รหัสเป้าหมาย
ย่อยแผนแม่บทฯ

19

190102

ระดับการรับมือกับพิบัตภิ ัยด้านน้าเพิม่ ขึ้น (190102)

19

190103

ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการน้า เพิม่ ขึ้นจากปัจจุบัน 64
คะแนน ให้เป็น 80 คะแนน (190103)

SDG0605

19

190201

ระดับความมั่นคง ด้านน้าในเขตเมืองเพิม่ ขึ้น (190201)

SDG0603

เป้าหมายย่อยแผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตรชาติ

เป้าหมายย่อย SDGs ที่สอดคล้องโดยตรง

รหัสเป้าหมายย่อย
SDGs ที่อธิบายเสริม

เป้าหมายย่อย SDGs ที่อธิบายเสริม

SDG1503

ต่อต้านการกลายสภาพเป็นทะเลทราย ฟืน้ ฟูทดี่ นิ และดินทีเ่ สื่อมโทรม รวมถึง
ทีด่ นิ ทีไ่ ด้รับผลกระทบจากการกลายสภาพเป็นทะเลทราย ภัยแล้ง และ
อุทกภัย และพยายามทีจ่ ะบรรลุเป้าหมายความสมดุลของการจัดการ
ทรัพยากรทีด่ นิ อย่างยั่งยืน (land degradation-neutral) ภายในปี พ.ศ. 2573

ดาเนินการบริหารจัดการทรัพยากรน้าแบบองค์รวมในทุกระดับ รวมถึง
ผ่านความร่วมมือข้ามเขตแดนตามความเหมาะสม ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG060A

ขยายความร่วมมือระหว่างประเทศและสนับสนุนการเสริมสร้างขีด
ความสามารถให้แก่ประเทศกาลังพัฒนาในแผนงานและกิจกรรมด้านน้าและ
การสุขาภิบาล ซึ่งรวมถึงการเก็บกักน้า การขจัดเกลือ ประสิทธิภาพการใช้น้า
การบาบัดน้าเสีย เทคโนโลยีการนาน้ากลับมาใช้ใหม่ ภายในปี พ.ศ. 2573

ปรับปรุงคุณภาพน้า โดยการลดมลพิษ ขจัดการทิง้ และลดการปล่อย
สารเคมีอนั ตรายและวัตถุอนั ตราย ลดสัดส่วนน้าเสียทีไ่ ม่ผา่ นการบาบัดลง
ครึ่งหนึง่ และเพิม่ การนากลับมาใช้ใหม่และการใช้ซ้าทีป่ ลอดภัยทัว่ โลกให้
มากขึ้น ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG0601

บรรลุเป้าหมายการให้ทุกคนเข้าถึงน้าดื่มทีป่ ลอดภัยและมีราคาทีส่ ามารถซื้อ
หาได้ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG0602

บรรลุเป้าหมายการให้ทุกคนเข้าถึงการสุขาภิบาลและสุขอนามัยทีเ่ พียงพอและ
เท่าเทียม และยุตกิ ารขับถ่ายในทีโ่ ล่ง โดยให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อความ
ต้องการของผู้หญิง เด็กหญิง และผู้ทอี่ ยู่ในสถานการณ์เปราะบาง ภายในปี
พ.ศ. 2573

19

190202

ระดับความมั่นคงด้านน้าเพือ่ การ พัฒนาเศรษฐกิจเพิม่ ขึ้น (190202)

SDG0604

เพิม่ ประสิทธิภาพการใช้น้าในทุกภาคส่วนและสร้างหลักประกันว่าจะมีการ
ใช้น้าและจัดหาน้าทีย่ ั่งยืน เพือ่ แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้า และลด
จานวนประชากรทีป่ ระสบปัญหาการขาดแคลนน้า ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG0904

ยกระดับโครงสร้างพืน้ ฐานและพัฒนาภาคอุตสาหกรรมเพือ่ ให้เกิดความยั่งยืน
โดยเพิม่ ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและการใช้เทคโนโลยีและกระบวนการ
ทางอุตสาหกรรมทีส่ ะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยดาเนินการ
ตามขีดความสามารถของแต่ละประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2573

19

190203

ผลิตภาพจากการใช้น้าเพิม่ ขึ้น (190203)

SDG0604

เพิม่ ประสิทธิภาพการใช้น้าในทุกภาคส่วนและสร้างหลักประกันว่าจะมีการ
ใช้น้าและจัดหาน้าทีย่ ั่งยืน เพือ่ แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้า และลด
จานวนประชากรทีป่ ระสบปัญหาการขาดแคลนน้า ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG0904

ยกระดับโครงสร้างพืน้ ฐานและพัฒนาภาคอุตสาหกรรมเพือ่ ให้เกิดความยั่งยืน
โดยเพิม่ ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและการใช้เทคโนโลยีและกระบวนการ
ทางอุตสาหกรรมทีส่ ะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยดาเนินการ
ตามขีดความสามารถของแต่ละประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2573

19

190301

แม่น้าลาคลองและแหล่งน้าธรรมชาติทวั่ ประเทศมีระบบนิเวศและ
ทัศนียภาพทีด่ ี มีคณ
ุ ภาพได้มาตรฐานเพิม่ ขึ้น (190301)

SDG0606

ปกป้องและฟืน้ ฟูระบบนิเวศทีเ่ กี่ยวข้องกับแหล่งน้า รวมถึงภูเขา ป่าไม้
พืน้ ทีช่ ุ่มน้า แม่น้า ชั้นหินอุ้มน้า และทะเลสาบ ภายในปี พ.ศ. 2563

SDG1501

สร้างหลักประกันว่าจะมีการอนุรักษ์ การฟืน้ ฟู และการใช้ระบบนิเวศบนบก
และแหล่งน้าจืดในแผ่นดิน รวมทัง้ บริการทางระบบนิเวศอย่างยั่งยืน
โดยเฉพาะป่าไม้ พืน้ ทีช่ ุ่มน้า ภูเขาและพืน้ ทีแ่ ห้งแล้ง โดยเป็นไปตามข้อบังคับ
ภายใต้ความตกลงระหว่างประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2563

20

200101

งานบริการภาครัฐทีป่ รับเปลี่ยนเป็นดิจทิ ัลเพิม่ ขึ้น (200101)

SDG1610

สร้างหลักประกันว่าสาธารณชนสามารถเข้าถึงข้อมูลและมีการปกป้อง
เสรีภาพขั้นพืน้ ฐาน ตามกฎหมายภายในประเทศและความตกลงระหว่าง
ประเทศ

SDG050B

สร้างเสริมการใช้เทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพือ่ ส่งเสริมพลังแก่ผู้หญิง

SDG1606
SDG1005

พัฒนาสถาบันทีม่ ีประสิทธิผล มีความรับผิดชอบ และโปร่งใสในทุกระดับ
ปรับปรุงกฎระเบียบและการติดตามตลาดการเงินและสถาบันการเงินของโลก
และเสริมความแข็งแกร่งในการดาเนินการตามกฎระเบียบดังกล่าว

20

200201

หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
(200201)

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

รหัสเป้าหมาย
ย่อยแผนแม่บทฯ

20

200201

เป้าหมายย่อยแผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตรชาติ

รหัสเป้าหมายย่อย
SDGs ที่
สอดคล้องโดยตรง

เป้าหมายย่อย SDGs ที่สอดคล้องโดยตรง

หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
(200201)

รหัสเป้าหมายย่อย
SDGs ที่อธิบายเสริม
SDG1606

พัฒนาสถาบันทีม่ ีประสิทธิผล มีความรับผิดชอบ และโปร่งใสในทุกระดับ

SDG1713

เพิม่ พูนเสถียรภาพเศรษฐกิจมหภาคของโลก โดยรวมถึงผ่านการประสาน
นโยบายและความสอดคล้องเชิงนโยบาย
ยกระดับความสอดคล้องเชิงนโยบายเพือ่ การพัฒนาทีย่ ั่งยืน

SDG1714
20

200301

เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีสว่ นร่วมในการจัดบริการสาธารณะ
และกิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม (200301)

SDG1717

สนับสนุนและส่งเสริมหุน้ ส่วนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาสังคม โดยต่อยอดจากประสบการณ์และกลยุทธ์ดา้ นการ
ระดมทรัพยากรของหุน้ ส่วน

SDG1002

เสริมสร้างศักยภาพและส่งเสริมความครอบคลุมทางสังคม เศรษฐกิจและ
การเมืองสาหรับทุกคน โดยไม่คานึงถึงอายุ เพศ ความพิการ เชื้อชาติ ชาติพนั ธุ์
แหล่งกาเนิด ศาสนา สถานะทางเศรษฐกิจหรือสถานะอื่นๆ ภายในปี พ.ศ.
2573

SDG150A

ระดมและเพิม่ ทรัพยากรทางการเงินจากทุกแหล่งเพือ่ อนุรักษ์และใช้ความ
หลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน
พัฒนาสถาบันทีม่ ีประสิทธิผล มีความรับผิดชอบ และโปร่งใสในทุกระดับ

SDG1606

20

200302

20

200401

20

200501

21
21
21

210101
210102
210201

22

220101

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีสมรรถนะและสร้างความทันสมัย
ในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะให้กบั ประชาชน
(200302)
ภาครัฐมีขดี สมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความ
คล่องตัว (200401)
บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทางานเพือ่ ประชาชน ยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรม มีจติ สานึก มีตวามสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็น
มืออาชีพ (200501)
ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สจุ ริต (210101)
คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง (210102)
การดาเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ
(210201)
กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาครัฐและภาคเอกชนอยู่
ภายใต้กรอบกฎหมายทีม่ ุ่งให้ประชาชนในวงกว้างได้รับประโยชน์
จากการพัฒนาประเทศโดยทัว่ ถึง (220101)

SDG1605

เป้าหมายย่อย SDGs ที่อธิบายเสริม

SDG1610

สร้างหลักประกันว่าสาธารณชนสามารถเข้าถึงข้อมูลและมีการปกป้องเสรีภาพ
ขั้นพืน้ ฐาน ตามกฎหมายภายในประเทศและความตกลงระหว่างประเทศ

#N/A

SDG1606

พัฒนาสถาบันทีม่ ีประสิทธิผล มีความรับผิดชอบ และโปร่งใสในทุกระดับ

#N/A

SDG1610

#N/A

SDG1605

สร้างหลักประกันว่าสาธารณชนสามารถเข้าถึงข้อมูลและมีการปกป้องเสรีภาพ
ขั้นพืน้ ฐาน ตามกฎหมายภายในประเทศและความตกลงระหว่างประเทศ
ลดการทุจริตในตาแหน่งหน้าทีแ่ ละการรับสินบนทุกรูปแบบ

#N/A
ลดการทุจริตในตาแหน่งหน้าทีแ่ ละการรับสินบนทุกรูปแบบ
#N/A
#N/A

SDG1605
SDG1606

ลดการทุจริตในตาแหน่งหน้าทีแ่ ละการรับสินบนทุกรูปแบบ
พัฒนาสถาบันทีม่ ีประสิทธิผล มีความรับผิดชอบ และโปร่งใสในทุกระดับ
#N/A

SDG1003

สร้างหลักประกันให้มีโอกาสทีเ่ ท่าเทียมและลดความไม่เสมอภาคของผลลัพธ์
รวมถึงโดยการขจัดกฎหมาย นโยบาย และแนวปฏิบัตทิ เี่ ลือกปฏิบัติ และโดย
การส่งเสริมการออกกฎหมาย นโยบาย และการดาเนินการทีเ่ หมาะสมในเรื่อง
ดังกล่าว

SDG160B

ส่งเสริมและบังคับใช้กฎหมายและนโยบายทีไ่ ม่เลือกปฏิบัตเิ พือ่ การพัฒนาที่
ยั่งยืน
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ความเชื่อมโยงระหว่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
แผนแม่บทฯ
ประเด็น

รหัสเป้าหมาย
ย่อยแผนแม่บทฯ

22

220102

เป้าหมายย่อยแผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตรชาติ
การปฏิบัตติ ามและการบังคับใช้กฎหมายมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ
ทัว่ ถึง ไม่เลือกปฏิบัติ และเป็นธรรม (220102)

รหัสเป้าหมายย่อย
SDGs ที่
เป้าหมายย่อย SDGs ที่สอดคล้องโดยตรง
สอดคล้องโดยตรง
SDG1603
ส่งเสริมหลักนิตธิ รรมทัง้ ในระดับชาติและระหว่างประเทศ และสร้าง
หลักประกันให้ทุกคนสามารถเข้าถึงความยุตธิ รรมได้อย่างเท่าเทียม

22

220103

ประชาชนมีสว่ นร่วมในการพัฒนากฎหมาย (220103)

SDG1603

22

220201

การอานวยความยุตธิ รรม มีความโปร่งใส สะดวก รวดเร็ว เสมอภาค
ทัว่ ถึง เป็นธรรม และปราศจากการเลือกปฏิบัติ (220201)

SDG1603

ส่งเสริมหลักนิตธิ รรมทัง้ ในระดับชาติและระหว่างประเทศ และสร้าง
หลักประกันให้ทุกคนสามารถเข้าถึงความยุตธิ รรมได้อย่างเท่าเทียม
ส่งเสริมหลักนิตธิ รรมทัง้ ในระดับชาติและระหว่างประเทศ และสร้าง
หลักประกันให้ทุกคนสามารถเข้าถึงความยุตธิ รรมได้อย่างเท่าเทียม

รหัสเป้าหมายย่อย
SDGs ที่อธิบายเสริม
SDG1003

สร้างหลักประกันให้มีโอกาสทีเ่ ท่าเทียมและลดความไม่เสมอภาคของผลลัพธ์
รวมถึงโดยการขจัดกฎหมาย นโยบาย และแนวปฏิบัตทิ เี่ ลือกปฏิบัติ และโดย
การส่งเสริมการออกกฎหมาย นโยบาย และการดาเนินการทีเ่ หมาะสมในเรื่อง
ดังกล่าว

SDG160B

ส่งเสริมและบังคับใช้กฎหมายและนโยบายทีไ่ ม่เลือกปฏิบัตเิ พือ่ การพัฒนาที่
ยั่งยืน
สร้างหลักประกันว่าจะมีกระบวนการตัดสินใจทีม่ ีความรับผิดชอบ ครอบคลุม
มีสว่ นร่วม และมีความเป็นตัวแทนทีด่ ี ในทุกระดับการตัดสินใจ
สร้างหลักประกันว่าสาธารณชนสามารถเข้าถึงข้อมูลและมีการปกป้องเสรีภาพ
ขั้นพืน้ ฐาน ตามกฎหมายภายในประเทศและความตกลงระหว่างประเทศ

SDG1607
SDG1610

SDG160B
23

230101

ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ สร้างมูลค่าเพิม่ สูงขึ้นจากการ
วิจยั และนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการขยายตัวเพิม่ ขึ้นจากปัจจุบัน
(230101)

#N/A

เป้าหมายย่อย SDGs ที่อธิบายเสริม

SDG030B

SDG0801

SDG0802

SDG0902

SDG0904

ส่งเสริมและบังคับใช้กฎหมายและนโยบายทีไ่ ม่เลือกปฏิบัตเิ พือ่ การพัฒนาที่
ยั่งยืน
สนับสนุนการวิจยั และการพัฒนาวัคซีนและยาสาหรับโรคติดต่อและไม่ตดิ ต่อที่
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศกาลังพัฒนา ให้มีการเข้าถึงยาและวัคซีน
จาเป็นในราคาทีส่ ามารถซื้อหาได้ ตามปฏิญญาโดฮาในส่วนของความตกลงว่า
ด้วยการค้าทีเ่ กี่ยวข้องกับทรัพย์สนิ ทางปัญญา (TRIPS) และการสาธารณสุข
ซึ่งเน้นย้าสิทธิของประเทศกาลังพัฒนาทีจ่ ะใช้บทบัญญัตใิ นความตกลง TRIPS
อย่างเต็มทีใ่ นเรื่องการผ่อนปรนเพือ่ คุ้มครองสุขภาพของประชาชน
โดยเฉพาะการเข้าถึงยาโดยถ้วนหน้า
ทาให้การเติบโตทางเศรษฐกิจต่อหัวประชากรมีความยั่งยืนตามบริบทของ
ประเทศ โดยเฉพาะในประเทศพัฒนาน้อยทีส่ ดุ ให้มีการขยายตัวของผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศอย่างน้อยร้อยละ 7 ต่อปี
บรรลุการมีผลิตภาพทางเศรษฐกิจในระดับทีส่ งู ขึ้นผ่านการสร้างความ
หลากหลาย การยกระดับเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงการมุ่งเน้นภาคการ
ผลิตทีม่ ีมูลค่าเพิม่ สูงและการผลิตทีใ่ ช้แรงงานเข้มข้น
ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมทีค่ รอบคลุมและยั่งยืน และภายในปี พ.ศ.
2573 ให้เพิม่ ส่วนแบ่งของภาคอุตสาหกรรมในการจ้างงานและผลิตภัณฑ์มวล
รวมของประเทศ โดยให้เป็นไปตามบริบทของประเทศ รวมทัง้ ให้เพิม่ ส่วนแบ่ง
ขึ้นเป็น 2 เท่า ในประเทศพัฒนาน้อยทีส่ ดุ
ยกระดับโครงสร้างพืน้ ฐานและพัฒนาภาคอุตสาหกรรมเพือ่ ให้เกิดความยั่งยืน
โดยเพิม่ ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและการใช้เทคโนโลยีและกระบวนการ
ทางอุตสาหกรรมทีส่ ะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยดาเนินการ
ตามขีดความสามารถของแต่ละประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2573
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ความเชื่อมโยงระหว่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
แผนแม่บทฯ
ประเด็น

รหัสเป้าหมาย
ย่อยแผนแม่บทฯ

23

230101

23

230102

เป้าหมายย่อยแผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตรชาติ

รหัสเป้าหมายย่อย
SDGs ที่
สอดคล้องโดยตรง

เป้าหมายย่อย SDGs ที่สอดคล้องโดยตรง

ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ สร้างมูลค่าเพิม่ สูงขึ้นจากการ
วิจยั และนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการขยายตัวเพิม่ ขึ้นจากปัจจุบัน
(230101)

วิสาหกิจในกลุ่มเป้าหมายด้านเศรษฐกิจทีม่ ีนวัตกรรมเพิม่ ขึ้น
(230102)

#N/A

รหัสเป้าหมายย่อย
SDGs ที่อธิบายเสริม
SDG0905

เพิม่ พูนการวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ ยกระดับขีดความสามารถทางเทคโนโลยี
ของภาคอุตสาหกรรมในทุกประเทศ โดยเฉพาะในประเทศกาลังพัฒนา และ
ให้ภายในปี พ.ศ. 2573 มีการส่งเสริมนวัตกรรมและให้เพิม่ จานวนผู้ทา
งานวิจยั และพัฒนา ต่อประชากร 1 ล้านคน และเพิม่ ค่าใช้จา่ ยในการวิจยั และ
พัฒนาของภาครัฐและภาคเอกชน

SDG090B

สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี การวิจยั และนวัตกรรมภายในประเทศกาลัง
พัฒนา รวมถึงการให้มีสภาพแวดล้อมทางนโยบายทีน่ าไปสู่ความหลากหลาย
ของอุตสาหกรรมและการเพิม่ มูลค่าของสินค้าโภคภัณฑ์
บรรลุการมีผลิตภาพทางเศรษฐกิจในระดับทีส่ งู ขึ้นผ่านการสร้างความ
หลากหลาย การยกระดับเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงการมุ่งเน้นภาคการ
ผลิตทีม่ ีมูลค่าเพิม่ สูงและการผลิตทีใ่ ช้แรงงานเข้มข้น
เพิม่ พูนการวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ ยกระดับขีดความสามารถทางเทคโนโลยี
ของภาคอุตสาหกรรมในทุกประเทศ โดยเฉพาะในประเทศกาลังพัฒนา และ
ให้ภายในปี พ.ศ. 2573 มีการส่งเสริมนวัตกรรมและให้เพิม่ จานวนผู้ทา
งานวิจยั และพัฒนา ต่อประชากร 1 ล้านคน และเพิม่ ค่าใช้จา่ ยในการวิจยั และ
พัฒนาของภาครัฐและภาคเอกชน

SDG0802

SDG0905

23

230201

23

230301

คุณภาพชีวิต ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และความเสมอภาคทาง
สังคมได้รับการยกระดับเพิม่ ขึ้น จากผลการวิจยั และพัฒนานวัตกรรม
เชิงสังคม (230201)
การประยุกต์ใช้ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิม่ มูลค่าของ
เศรษฐกิจสีเขียวอย่างยั่งยืนเพิม่ ขึ้น (230301)

เป้าหมายย่อย SDGs ที่อธิบายเสริม

#N/A

SDG050B

สร้างเสริมการใช้เทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพือ่ ส่งเสริมพลังแก่ผู้หญิง

SDG0804

ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรของโลกในการบริโภคและการผลิต
อย่างต่อเนือ่ ง และมุ่งแยกการเติบโตทางเศรษฐกิจออกจากความเสื่อม
โทรมของสิ่งแวดล้อม (decouple) ซึ่งเป็นไปตามกรอบการดาเนินงาน
ระยะ 10 ปี ว่าด้วยการผลิตและการบริโภคทีย่ ั่งยืน โดยมีประเทศทีพ่ ฒ
ั นา
แล้วเป็นผู้นาในการดาเนินการไปจนถึงปี พ.ศ. 2573

SDG0205

คงความหลากหลายทางพันธุกรรมของเมล็ดพันธุ์ พืชทีใ่ ช้เพาะปลูก สัตว์ในไร่
นาและทีเ่ ลี้ยงตามบ้านเรือน และชนิดพันธุ์ตามธรรมชาติ ทีเ่ กี่ยวข้องกับพืช
และสัตว์เหล่านัน้ รวมถึงให้มีธนาคารพืชและเมล็ดพันธุ์ทมี่ ีการจัดการทีด่ แี ละ
มีความหลากหลาย ทัง้ ในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ
และสนับสนุนการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์อนั เกิดจากการใช้ทรัพยากร
ทางพันธุกรรมและองค์ความรู้ท้องถิ่นทีเ่ กี่ยวข้องอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม
ตามทีต่ กลงกันระหว่างประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2563

SDG1707

ส่งเสริมการพัฒนา การถ่ายทอด การเผยแพร่ และการกระจายของ
เทคโนโลยีทเี่ ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้กบั ประเทศกาลังพัฒนาภายใต้
เงื่อนไขทีเ่ อื้อประโยชน์แก่ประเทศกาลังพัฒนา รวมทัง้ ตามเงื่อนไขสิทธิ
พิเศษตามทีต่ กลงร่วมกัน

SDG020A

เพิม่ การลงทุน รวมถึงการยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศในด้าน
โครงสร้างพืน้ ฐานในชนบท การวิจยั และการส่งเสริมการเกษตร การพัฒนา
เทคโนโลยี และการทาธนาคารเชื้อพันธุ์พชื และสัตว์ เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถ
ในการผลิตสินค้าเกษตรในประเทศกาลังพัฒนา โดยเฉพาะในประเทศพัฒนา
น้อยทีส่ ดุ

SDG060A

ขยายความร่วมมือระหว่างประเทศและสนับสนุนการเสริมสร้างขีด
ความสามารถให้แก่ประเทศกาลังพัฒนาในแผนงานและกิจกรรมด้านน้าและ
การสุขาภิบาล ซึ่งรวมถึงการเก็บกักน้า การขจัดเกลือ ประสิทธิภาพการใช้น้า
การบาบัดน้าเสีย เทคโนโลยีการนาน้ากลับมาใช้ใหม่ ภายในปี พ.ศ. 2573
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ความเชื่อมโยงระหว่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
แผนแม่บทฯ
ประเด็น

รหัสเป้าหมาย
ย่อยแผนแม่บทฯ

23

230301

เป้าหมายย่อยแผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตรชาติ
การประยุกต์ใช้ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิม่ มูลค่าของ
เศรษฐกิจสีเขียวอย่างยั่งยืนเพิม่ ขึ้น (230301)

รหัสเป้าหมายย่อย
SDGs ที่
สอดคล้องโดยตรง

เป้าหมายย่อย SDGs ที่สอดคล้องโดยตรง

รหัสเป้าหมายย่อย
SDGs ที่อธิบายเสริม

เป้าหมายย่อย SDGs ที่อธิบายเสริม

SDG070A

ยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศเพือ่ อานวยความสะดวกในการเข้าถึง
การวิจยั และเทคโนโลยีพลังงานสะอาด โดยรวมถึงพลังงานหมุนเวียน
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และเทคโนโลยีเชื้อเพลิงฟอสซิลชั้นสูงและสะอาด
ขึ้น และสนับสนุนการลงทุนในโครงสร้างพืน้ ฐานด้านพลังงานและเทคโนโลยี
พลังงานสะอาด ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG070B

ขยายโครงสร้างพืน้ ฐานและพัฒนาเทคโนโลยีสาหรับการให้บริการพลังงาน
สมัยใหม่ทยี่ ั่งยืนโดยถ้วนหน้าในประเทศกาลังพัฒนา โดยเฉพาะในประเทศ
พัฒนาน้อยทีส่ ดุ รัฐกาลังพัฒนาทีเ่ ป็นเกาะขนาดเล็ก และประเทศกาลังพัฒนา
ทีไ่ ม่มีทางออกสู่ทะเล โดยให้สอดคล้องกับแผนงานสนับสนุนของประเทศ
เหล่านัน้ ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG0802

บรรลุการมีผลิตภาพทางเศรษฐกิจในระดับทีส่ งู ขึ้นผ่านการสร้างความ
หลากหลาย การยกระดับเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงการมุ่งเน้นภาคการ
ผลิตทีม่ ีมูลค่าเพิม่ สูงและการผลิตทีใ่ ช้แรงงานเข้มข้น
ยกระดับโครงสร้างพืน้ ฐานและพัฒนาภาคอุตสาหกรรมเพือ่ ให้เกิดความยั่งยืน
โดยเพิม่ ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและการใช้เทคโนโลยีและกระบวนการ
ทางอุตสาหกรรมทีส่ ะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยดาเนินการ
ตามขีดความสามารถของแต่ละประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG0904

SDG090B

SDG120A

SDG1403
SDG140A

SDG1504

สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี การวิจยั และนวัตกรรมภายในประเทศกาลัง
พัฒนา รวมถึงการให้มีสภาพแวดล้อมทางนโยบายทีน่ าไปสู่ความหลากหลาย
ของอุตสาหกรรมและการเพิม่ มูลค่าของสินค้าโภคภัณฑ์
สนับสนุนประเทศกาลังพัฒนาในการเสริมสร้างขีดความสามารถด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพือ่ ขับเคลื่อนไปสู่แบบแผนการผลิตและการ
บริโภคทีย่ ั่งยืนยิ่งขึ้น
ลดและแก้ปัญหาผลกระทบจากภาวะการเป็นกรดในมหาสมุทร โดยรวมถึง
ผ่านทางการเพิม่ พูนความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ในทุกระดับ
เพิม่ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ พัฒนาขีดความสามารถในการวิจยั และถ่ายทอด
เทคโนโลยีทางทะเล โดยคานึงถึงหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัตเิ กี่ยวกับการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางทะเลของคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลว่าด้วย
สมุทรศาสตร์ เพือ่ จะปรับปรุงคุณภาพของมหาสมุทรและเพิม่ พูนให้ความ
หลากหลายทางชีวภาพทางทะเลมีสว่ นสนับสนุนการพัฒนาของประเทศกาลัง
พัฒนามากขึ้น โดยเฉพาะในรัฐกาลังพัฒนาทีเ่ ป็นเกาะขนาดเล็กและประเทศ
พัฒนาน้อยทีส่ ดุ
สร้างหลักประกันว่าจะมีการอนุรักษ์ระบบนิเวศภูเขาและความหลากหลาย
ทางชีวภาพของระบบนิเวศ เพือ่ เพิม่ พูนขีดความสามารถของระบบนิเวศใน
การสร้างผลประโยชน์อนั สาคัญต่อการพัฒนาทีย่ ั่งยืน ภายในปี พ.ศ. 2573
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ความเชื่อมโยงระหว่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
แผนแม่บทฯ
ประเด็น

รหัสเป้าหมาย
ย่อยแผนแม่บทฯ

23

230301

การประยุกต์ใช้ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิม่ มูลค่าของ
เศรษฐกิจสีเขียวอย่างยั่งยืนเพิม่ ขึ้น (230301)

23

230401

ประเทศไทยมีขดี ความสามารถของเทคโนโลยีฐานทัง้ 4 ด้าน
ทัดเทียมประเทศทีก่ า้ วหน้าในเอเชีย (230401)

23

23

230501

230502

เป้าหมายย่อยแผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตรชาติ

จานวนโครงสร้างพืน้ ฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่
จาเป็นต่อการพัฒนาประเทศเพิม่ ขึ้น (230501)

สัดส่วนการลงทุนวิจยั และพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐเพิม่ ขึ้น
(230502)

รหัสเป้าหมายย่อย
SDGs ที่
สอดคล้องโดยตรง

เป้าหมายย่อย SDGs ที่สอดคล้องโดยตรง

#N/A

#N/A

#N/A

รหัสเป้าหมายย่อย
SDGs ที่อธิบายเสริม

เป้าหมายย่อย SDGs ที่อธิบายเสริม

SDG1716

ยกระดับหุน้ ส่วนความร่วมมือระดับโลกเพือ่ การพัฒนาทีย่ ั่งยืน ผ่านการ
เสริมสร้างความร่วมมือจากภาคส่วนทีห่ ลากหลายในการระดมและแบ่งปัน
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยี และทรัพยากรทางการเงิน เพือ่ จะ
สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาทีย่ ั่งยืนในทุกประเทศ โดยเฉพาะใน
ประเทศกาลังพัฒนา

SDG0905

เพิม่ พูนการวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ ยกระดับขีดความสามารถทางเทคโนโลยี
ของภาคอุตสาหกรรมในทุกประเทศ โดยเฉพาะในประเทศกาลังพัฒนา และ
ให้ภายในปี พ.ศ. 2573 มีการส่งเสริมนวัตกรรมและให้เพิม่ จานวนผู้ทา
งานวิจยั และพัฒนา ต่อประชากร 1 ล้านคน และเพิม่ ค่าใช้จา่ ยในการวิจยั และ
พัฒนาของภาครัฐและภาคเอกชน

SDG090B

สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี การวิจยั และนวัตกรรมภายในประเทศกาลัง
พัฒนา รวมถึงการให้มีสภาพแวดล้อมทางนโยบายทีน่ าไปสู่ความหลากหลาย
ของอุตสาหกรรมและการเพิม่ มูลค่าของสินค้าโภคภัณฑ์
ยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศเพือ่ อานวยความสะดวกในการเข้าถึง
การวิจยั และเทคโนโลยีพลังงานสะอาด โดยรวมถึงพลังงานหมุนเวียน
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และเทคโนโลยีเชื้อเพลิงฟอสซิลชั้นสูงและสะอาด
ขึ้น และสนับสนุนการลงทุนในโครงสร้างพืน้ ฐานด้านพลังงานและเทคโนโลยี
พลังงานสะอาด ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG070A

SDG070B

ขยายโครงสร้างพืน้ ฐานและพัฒนาเทคโนโลยีสาหรับการให้บริการพลังงาน
สมัยใหม่ทยี่ ั่งยืนโดยถ้วนหน้าในประเทศกาลังพัฒนา โดยเฉพาะในประเทศ
พัฒนาน้อยทีส่ ดุ รัฐกาลังพัฒนาทีเ่ ป็นเกาะขนาดเล็ก และประเทศกาลังพัฒนา
ทีไ่ ม่มีทางออกสู่ทะเล โดยให้สอดคล้องกับแผนงานสนับสนุนของประเทศ
เหล่านัน้ ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG0901

พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานทีม่ ีคณ
ุ ภาพ เชื่อถือได้ ยั่งยืนและมีความยืดหยุ่นต่อ
การเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงโครงสร้างพืน้ ฐานระดับภูมิภาคและทีข่ า้ มเขตแดน
เพือ่ สนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทดี่ ขี องมนุษย์ โดยมุ่ง
เป้าทีก่ ารเข้าถึงได้ในราคาทีส่ ามารถจ่ายได้และเท่าเทียมสาหรับทุกคน

SDG0905

เพิม่ พูนการวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ ยกระดับขีดความสามารถทางเทคโนโลยี
ของภาคอุตสาหกรรมในทุกประเทศ โดยเฉพาะในประเทศกาลังพัฒนา และ
ให้ภายในปี พ.ศ. 2573 มีการส่งเสริมนวัตกรรมและให้เพิม่ จานวนผู้ทา
งานวิจยั และพัฒนา ต่อประชากร 1 ล้านคน และเพิม่ ค่าใช้จา่ ยในการวิจยั และ
พัฒนาของภาครัฐและภาคเอกชน

SDG090B

สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี การวิจยั และนวัตกรรมภายในประเทศกาลัง
พัฒนา รวมถึงการให้มีสภาพแวดล้อมทางนโยบายทีน่ าไปสู่ความหลากหลาย
ของอุตสาหกรรมและการเพิม่ มูลค่าของสินค้าโภคภัณฑ์
สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี การวิจยั และนวัตกรรมภายในประเทศกาลัง
พัฒนา รวมถึงการให้มีสภาพแวดล้อมทางนโยบายทีน่ าไปสู่ความหลากหลาย
ของอุตสาหกรรมและการเพิม่ มูลค่าของสินค้าโภคภัณฑ์

SDG090B

