
 

 

 

ในไฟล์ความเชื่อมโยงนี้  ทางส านักงานฯ  ได้ เชื่อมโยงเป้าหมายของแผนแม่บทย่อยภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ( Y1)  
กับเป้าหมายย่อย (targets) ของ SDGs ซึ่งเป็นไปตามแผนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนส าหรับประเทศไทย (Thailand’s 
SDG Roadmap) ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 ตามที่คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) เสนอ 
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดท าโครงการและแผนระดับที่ 3 ของหน่วยงานของรัฐ 

ภายหลังจากที่หน่วยงานเลือกความสอดคล้องของโครงการ/แผนระดับที่ 3 กับแผนแม่บทย่อยฯ แล้ว ขอให้หน่วยงานพิจารณาเพิ่มเติม
ว่าโครงการ/แผนระดับที่ 3 มีความสอดคล้องกับเป้าหมายย่อยของ SDGs ที่สอดคล้องกับเป้าหมายของแผนแม่บทย่อยฯ นั้น ๆ หรือไม่*  

ทั้งนี ้ส านักงานฯ ได้ด าเนินการปรับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 โดยเมื่อ
วันที่ 22 สิงหาคม 2565 คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้มีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2566 – 2580)  
(ฉบับปรับปรุง) (สามารถดาวน์โหลดได้ผ่านลิงค์ http://nscr.nesdc.go.th/master-plans/ ) ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบผลการประชุม
ดังกล่าว ปัจจุบันอยู่ระหว่างกระบวนการเสนอแผนฯ ต่อคณะรัฐมนตรี โดยมีรายละเอียดการปรับปรุงเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 3 กรณี ดังนี้   

1) กรณีการปรับถ้อยค าของเป้าหมาย จ านวน 7 เป้าหมายแผนแม่บทย่อย ดังนี้  
ประเด็นแผนแม่บทฯ เป้าหมาย (เดิม) เป้าหมาย (ใหม่) เหตุผลประกอบ 

(01) ความมั่นคง 

 

 

010301 หน่วยงานด้านการข่าวและประชาคม
ข่าวกรองท างานอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
และแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติมีความทันสมัย
และปฏิบัติได้จริง 

010301 หน่วยงานด้านการข่าวและประชาคมข่าวกรอง
ท างานอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

เพื่ อลดความซ้ าซ้อน โดยประเด็นแผน
เตรียมพร้อมแห่งชาติ ปรากฏในเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อยอื่นอยู่แล้ว 

http://nscr.nesdc.go.th/master-plans/


ประเด็นแผนแม่บทฯ เป้าหมาย (เดิม) เป้าหมาย (ใหม่) เหตุผลประกอบ 

(08) ผู้ประกอบการ
และวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม
ยุคใหม่ 

080101 การขยายตัวของวิสาหกิจเริ่มต้นใน
ประเทศไทยเพิ่มขึ้น 

080101 การขยายตัวของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมรายใหม่ (Early Stage) ในประเทศไทยเพิ่มขึ้น 

เ พื่ อ ให้ ค ร อบคลุ ม และสอด คล้ อ งกั บ
กลุ่มเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ประเด็น 
ผู้ประกอบการยุคใหม่ ที่เป็นผู้ประกอบการ 
SME ทั้งระบบ 

080201 สินเช่ือธุรกิจรายใหม่ที่ไม่ใช่รายใหญ่
เฉลี่ยต่อปีเพิ่มขึ้น 

080201 สินเช่ือธุรกิจรายใหม่ที่ไม่ใช่รายใหญ่เพิ่มขึ้น เพื่อให้มีความเหมาะสมและชัดเจนมาก
ยิ่งข้ึน 

080301 มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของ
ประเทศเพิ่มขึ้น 

080301 มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมเพิ่มขึ้น 

080302ความสามารถในการแข่งขันด้าน
การค้าระหว่างประเทศของประเทศไทยดีขึ้น 

080302 ความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่าง
ประเทศดีขึ้น 

(18) การเติบโตอย่าง
ยั่งยืน 

180402  คุณภาพอากาศ เสียงและความ
สั่นสะเทือนอยู่ในระดับมาตรฐานของประเทศ
ไทย 

180402 คุณภาพอากาศ และเสียง อยู่ในระดับมาตรฐาน
ของประเทศไทย 

ตัดประเด็นความสั่นสะเทือน เนื่องจากที่
ผ่านมาประเทศไทยไม่มีปัญหาเรื่องความ
สั่นสะเทือน 

( 23 )  ก าร วิ จั ย และ
พัฒนานวัตกรรม 

230401 ประเทศไทยมีขีดความสามารถของ
เทคโนโลยีเทคโนโลยีฐานทั้ง ๔ ด้านทัดเทียม
ประเทศท่ีก้าวหน้าในเอเชีย 

230401 ประเทศไทยมีขีดความสามารถของในการแข่งขัน
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงทัดเทียมประเทศที่
ก้าวหน้าในเอเชีย 

เ พื่ อ ให้ ค ร อบ คลุ ม กั บน วั ต ก ร รม แล ะ
เทคโนโลยีในปัจจุบัน 

2) กรณียกเลิกเป้าหมาย จ านวน 6 เป้าหมายแผนแม่บทย่อย ดังนี้ 
ประเด็นแผนแม่บทฯ เป้าหมาย  เหตุผลประกอบ 

(04) อุตสาหกรรมและบริการ
แห่งอนาคต 

040402 ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานสูงขึ้น (Tier) ยุบรวมกับเป้าหมายย่อย 040401 เพื่อลดความซ้ าซ้อน เนื่องประเด็น
อุตสาหกรรมอากาศยานก าหนดในเป้าหมายแผนแม่บทย่อยอื่นแล้ว  

(09) เขตเศรษฐกิจพิเศษ 090201 การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคใต้ 

เป้าหมายที่ก าหนดไม่ครอบคลุมพื้นที่ระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษ



ประเด็นแผนแม่บทฯ เป้าหมาย  เหตุผลประกอบ 

090202 การลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพิ่มขึ้น ทั้งหมดของประเทศไทย จึงเพิ่มเติมเป้าหมายย่อย 090204 และ 
090205 

090203เมืองในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นเมือง
น่าอยู่มากข้ึน 

เพื่อลดความซ้ าซ้อน เนื่องจากประเด็นเมืองน่าอยู่ ได้มีการก าหนดใน
แผนแม่บทฯ 06 พื้นที่และเมืองน่าอยู่ 

090303 เมืองในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่ได้รับการพัฒนา
ให้เป็นเมืองน่าอยู่มากข้ึน 

(19) การบริหารจัดการน้ าทั้ง
ระบบ 

190203 ผลิตภาพจากการใช้น้ าเพิ่มขึ้น เพื่อลดความซ้ าซ้อน โดยเป้าหมายแผนแม่บทระดับประเด็นมีความ
ครอบคลุมในประเด็นผลิตภาพจากการใช้น้ าเพิ่มขึ้นแล้ว 

3) กรณีเพิ่มเติมเป้าหมาย จ านวน 6  เป้าหมายแผนแม่บทย่อย ดังนี้ 
ประเด็นแผนแม่บทฯ เป้าหมาย เหตุผลประกอบ 

(04) อุตสาหกรรมและบริการ
แห่งอนาคต 

040403 ประเทศไทยเป็นหนึ่งในฐานการผลิตยานยนต์สมัยใหม่ที่ส าคัญของ
โลก 

เพื่อใหม้ีความครอบคลุมประเด็นยานยนต์สมัยใหม่ 

(09) เขตเศรษฐกิจพิเศษ 090204 การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษ 

เพื่อใหม้ีความครอบคลุมการพัฒนาพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 

090205 การลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษเพิ่มขึ้น 
(20) การบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ 

200202 ภาษีที่จัดเก็บถูกน าไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ครอบคลุมการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานรัฐใน
แผนงานพ้ืนฐาน 200203 หน่วยงานของรัฐด าเนินการโครงการตามห่วงโซ่คุณค่าของประเทศ

ไทยเพื่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 

( 2 2 )  ก ฎ ห ม า ย แ ล ะ
กระบวนการยุติธรรม 

220104 การมีกฎหมายที่ดีและเท่าท่ีจ าเป็น เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกับรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย มาตรา 77 “รัฐพึงจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่
จ าเป็น และยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมาย...” 

 
 

* หมายเหต ุหน่วยงานพิจารณาเลอืกความสอดคล้องกับเป้าหมายยอ่ยของ SDGs ในกรณีที่โครงการ/แผนระดับที่ 3 มีความสอดคล้องเท่าน้ัน  



 

 



1

แผนแม่บทฯ 
ประเด็น

รหัสเป้าหมาย
ยอ่ยแผนแม่บทฯ

เป้าหมายยอ่ยแผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตรชาติ
รหัสเป้าหมายยอ่ย 
SDGs ทีส่อดคล้อง

โดยตรง
เป้าหมายยอ่ย SDGs ทีส่อดคล้องโดยตรง

รหัสเป้าหมายยอ่ย 
SDGs ทีอ่ธิบายเสริม

เป้าหมายยอ่ย SDGs ทีอ่ธิบายเสริม

01 010101 ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสิ์นเพิม่ขึ้น (010101) SDG1601 ลดความรุนแรงทุกรูปแบบและอตัราการเสียชีวิตที่เกี่ยวขอ้งในทุกแห่งให้ลดลง
อยา่งมีนัยส าคัญ

SDG0502 ขจัดความรุนแรงทุกรูปแบบที่มีต่อผู้หญิงและเด็กหญิงในพืน้ที่สาธารณะและพืน้ที่
ส่วนตัว รวมถงึการค้ามนุษย ์การแสวงหาประโยชน์ทางเพศ และการแสวงหา
ประโยชน์ในรูปแบบอื่น

SDG1602 ยติุการขม่เหง การแสวงหาประโยชน์ การค้ามนุษย ์และความรุนแรงและการ
ทรมานทุกรูปแบบที่มีต่อเด็ก

SDG0503 ขจัดการปฏิบัติที่เป็นอนัตรายทั้งมวล เช่น การแต่งงานในเด็ก กอ่นวัยอนัควรและ
โดยการบังคับ และการขลิบอวัยวะเพศหญิง

SDG1107 จัดให้มีการเขา้ถงึพืน้ที่สาธารณะและพืน้ที่สีเขยีวที่ปลอดภัย ครอบคลุม และเขา้ถงึ
ได้โดยถว้นหน้า โดยเฉพาะส าหรับผู้หญิงและเด็ก ผู้สูงอาย ุและผู้พิการ ภายในปี 
พ.ศ. 2573

01 010102 คนไทยมีความจงรักภักดี ซ่ือสัตย ์พร้อมธ ารงรักษาไว้ซ่ึงสถาบันหลักของ
ชาติ สถาบันศาสนาเป็นที่เคารพ ยดึเหนี่ยวจิตใจของคนไทยสูงขึ้น 
(010102)

#N/A #N/A

01 010103 การเมืองมีเสถยีรภาพและธรรมาภิบาลสูงขึ้น (010103) #N/A SDG1002 เสริมสร้างศักยภาพและส่งเสริมความครอบคลุมทางสังคม เศรษฐกจิและการเมือง
ส าหรับทุกคน โดยไม่ค านึงถงึอาย ุเพศ ความพิการ เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ แหล่งก าเนิด
 ศาสนา สถานะทางเศรษฐกจิหรือสถานะอื่นๆ ภายในปี พ.ศ. 2573

01 010201 ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด ความมั่นคง
ทางไซเบอร์ การค้ามนุษย ์ฯลฯ) ได้รับการแกไ้ขจนไม่ส่งผลกระทบต่อ
การบริหารและพัฒนาประเทศ (010201)

SDG1602 ยติุการขม่เหง การแสวงหาประโยชน์ การค้ามนุษย ์และความรุนแรงและการ
ทรมานทุกรูปแบบที่มีต่อเด็ก

SDG0502 ขจัดความรุนแรงทุกรูปแบบที่มีต่อผู้หญิงและเด็กหญิงในพืน้ที่สาธารณะและพืน้ที่
ส่วนตัว รวมถงึการค้ามนุษย ์การแสวงหาประโยชน์ทางเพศ และการแสวงหา
ประโยชน์ในรูปแบบอื่น

SDG1604 ลดการลักลอบเคล่ือนยา้ยอาวุธและเงิน เสริมความแขง็แกร่งของกระบวนการ
ติดตามและการส่งคืนสินทรัพยท์ี่ถกูขโมยไป และต่อสู้กบัอาชญากรรมที่จัดต้ัง
ในลักษณะองค์กรทุกรูปแบบ ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG0807 ด าเนินมาตรการที่มีประสิทธิภาพโดยทันที เพือ่ขจัดแรงงานที่ถกูบังคับ ยติุความ
เป็นทาสสมัยใหม่และการค้ามนุษย ์และยบัยั้งและก าจัดการใช้แรงงานเด็กใน
รูปแบบที่เลวร้ายที่สุด ซ่ึงรวมถงึการเกณฑ์และการใช้ทหารเด็ก และภายในปี พ .ศ.
 2568 ยติุการใช้แรงงานเด็กในทุกรูปแบบ

SDG1007 อ านวยความสะดวกในการโยกยา้ยถิ่นฐานและเคล่ือนยา้ยของคนให้เป็นระเบียบ 
ปลอดภัย ปกติ และมีความรับผิดชอบ รวมถงึให้การด าเนินงานเป็นไปตามนโยบาย
ด้านการอพยพที่มีการวางแผนและการจัดการที่ดี

SDG1404 ภายในปี พ.ศ. 2563 ให้ก ากบัการท าการประมงอยา่งมีประสิทธิผล และยติุการ
ประมงเกนิขดีจ ากดั การประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม 
(IUU) รวมถงึยติุแนวปฏิบัติด้านการประมงที่เป็นไปในทางท าลาย และด าเนินการ
ให้เป็นผลตามแผนการบริหารจัดการที่อยู่บนฐานวิทยาศาสตร์ เพือ่จะฟืน้ฟูมวล
สัตว์น้ า (fish stock) อยา่งน้อยที่สุดให้อยู่ในระดับผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยนื 
(maximum sustainable yield) ตามคุณลักษณะทางชีววิทยาของสัตว์น้ า
เหล่านั้นภายในเวลาที่ส้ันที่สุดที่จะเป็นไปได้

ความเชื่อมโยงระหว่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)



2

แผนแม่บทฯ 
ประเด็น

รหัสเป้าหมาย
ยอ่ยแผนแม่บทฯ

เป้าหมายยอ่ยแผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตรชาติ
รหัสเป้าหมายยอ่ย 
SDGs ทีส่อดคล้อง

โดยตรง
เป้าหมายยอ่ย SDGs ทีส่อดคล้องโดยตรง

รหัสเป้าหมายยอ่ย 
SDGs ทีอ่ธิบายเสริม

เป้าหมายยอ่ย SDGs ทีอ่ธิบายเสริม

ความเชื่อมโยงระหว่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

01 010201 ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด ความมั่นคง
ทางไซเบอร์ การค้ามนุษย ์ฯลฯ) ได้รับการแกไ้ขจนไม่ส่งผลกระทบต่อ
การบริหารและพัฒนาประเทศ (010201)

SDG1406 ภายในปี พ.ศ. 2563 ยบัยั้งการอดุหนุนการประมงที่มีส่วนท าให้เกดิการประมงเกนิ
ขดีจ ากดั ขจัดการอดุหนุนที่มีส่วนท าให้เกดิการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการ
รายงาน และไร้การควบคุม และระงับการริเร่ิมการอดุหนุนในลักษณะดังกล่าว โดย
ตระหนักว่าการปฏิบัติที่เป็นพิเศษและแตกต่างส าหรับประเทศก าลังพัฒนาและ
ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลควรเป็นส่วนควบในการ
เจรจาการอดุหนุนการประมงขององค์การการค้าโลก

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

01 010301 หน่วยงานด้านการขา่วและประชาคมขา่วกรองท างานอยา่งมี
ประสิทธิภาพเพิม่ขึ้น (010301)

#N/A SDG1604 ลดการลักลอบเคล่ือนยา้ยอาวุธและเงิน เสริมความแขง็แกร่งของกระบวนการ
ติดตามและการส่งคืนสินทรัพยท์ี่ถกูขโมยไป และต่อสู้กบัอาชญากรรมที่จัดต้ังใน
ลักษณะองค์กรทุกรูปแบบ ภายในปี พ.ศ. 2573

01 010302 กองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคงมีความพร้อมสูงขึ้นที่จะเผชิญภัย
คุกคามทุกรูปแบบทุกมิติและทุกระดับความรุนแรง (010302)

#N/A SDG1604 ลดการลักลอบเคล่ือนยา้ยอาวุธและเงิน เสริมความแขง็แกร่งของกระบวนการ
ติดตามและการส่งคืนสินทรัพยท์ี่ถกูขโมยไป และต่อสู้กบัอาชญากรรมที่จัดต้ังใน
ลักษณะองค์กรทุกรูปแบบ ภายในปี พ.ศ. 2573

01 010401 ประเทศไทยมีความมั่นคงและสามารถรับมือกบัความท้าทายจาก
ภายนอกได้ทุกรูปแบบสูงขึ้น (010401)

#N/A SDG1007 อ านวยความสะดวกในการโยกยา้ยถิ่นฐานและเคล่ือนยา้ยของคนให้เป็นระเบียบ 
ปลอดภัย ปกติ และมีความรับผิดชอบ รวมถงึให้การด าเนินงานเป็นไปตามนโยบาย
ด้านการอพยพที่มีการวางแผนและการจัดการที่ดี

SDG160A เสริมความแขง็แกร่งของสถาบันระดับชาติที่เกี่ยวขอ้ง โดยรวมถงึการด าเนินการ
ผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศ เพือ่สร้างขดีความสามารถในทุกระดับ 
โดยเฉพาะในประเทศก าลังพัฒนา เพือ่จะป้องกนัความรุนแรงและต่อสู้กบัการกอ่
การร้ายและอาชญากรรม

01 010402 ประเทศไทยมีบทบาทเพิม่ขึ้นในการก าหนดทิศทางและส่งเสริม
เสถยีรภาพของภูมิภาคเอเชีย รวมทั้งเป็นประเทศแนวหน้าในภูมิภาค
อาเซียน (010402)

#N/A SDG1007 อ านวยความสะดวกในการโยกยา้ยถิ่นฐานและเคล่ือนยา้ยของคนให้เป็นระเบียบ 
ปลอดภัย ปกติ และมีความรับผิดชอบ รวมถงึให้การด าเนินงานเป็นไปตามนโยบาย
ด้านการอพยพที่มีการวางแผนและการจัดการที่ดี

SDG160A เสริมความแขง็แกร่งของสถาบันระดับชาติที่เกี่ยวขอ้ง โดยรวมถงึการด าเนินการ
ผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศ เพือ่สร้างขดีความสามารถในทุกระดับ 
โดยเฉพาะในประเทศก าลังพัฒนา เพือ่จะป้องกนัความรุนแรงและต่อสู้กบัการกอ่
การร้ายและอาชญากรรม

01 010501 กลไกการบริหารจัดการความมั่นคงมีประสิทธิภาพสูงขึ้น (010501) #N/A SDG1007 อ านวยความสะดวกในการโยกยา้ยถิ่นฐานและเคล่ือนยา้ยของคนให้เป็นระเบียบ 
ปลอดภัย ปกติ และมีความรับผิดชอบ รวมถงึให้การด าเนินงานเป็นไปตามนโยบาย
ด้านการอพยพที่มีการวางแผนและการจัดการที่ดี

SDG1604 ลดการลักลอบเคล่ือนยา้ยอาวุธและเงิน เสริมความแขง็แกร่งของกระบวนการ
ติดตามและการส่งคืนสินทรัพยท์ี่ถกูขโมยไป และต่อสู้กบัอาชญากรรมที่จัดต้ังใน
ลักษณะองค์กรทุกรูปแบบ ภายในปี พ.ศ. 2573



3

แผนแม่บทฯ 
ประเด็น

รหัสเป้าหมาย
ยอ่ยแผนแม่บทฯ

เป้าหมายยอ่ยแผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตรชาติ
รหัสเป้าหมายยอ่ย 
SDGs ทีส่อดคล้อง

โดยตรง
เป้าหมายยอ่ย SDGs ทีส่อดคล้องโดยตรง

รหัสเป้าหมายยอ่ย 
SDGs ทีอ่ธิบายเสริม

เป้าหมายยอ่ย SDGs ทีอ่ธิบายเสริม

ความเชื่อมโยงระหว่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

02 020101 ประเทศไทยมีความมั่นคงและสามารถรับมือกบัความท้าทายจาก
ภายนอกได้ทุกรูปแบบสูงขึ้น (020101)

#N/A SDG1007 อ านวยความสะดวกในการโยกยา้ยถิ่นฐานและเคล่ือนยา้ยของคนให้เป็นระเบียบ 
ปลอดภัย ปกติ และมีความรับผิดชอบ รวมถงึให้การด าเนินงานเป็นไปตามนโยบาย
ด้านการอพยพที่มีการวางแผนและการจัดการที่ดี

SDG160A เสริมความแขง็แกร่งของสถาบันระดับชาติที่เกี่ยวขอ้ง โดยรวมถงึการด าเนินการ
ผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศ เพือ่สร้างขดีความสามารถในทุกระดับ 
โดยเฉพาะในประเทศก าลังพัฒนา เพือ่จะป้องกนัความรุนแรงและต่อสู้กบัการกอ่
การร้ายและอาชญากรรม

02 020102 ประเทศไทยมีบทบาทเพิม่ขึ้นในการก าหนดทิศทางและส่งเสริม
เสถยีรภาพของภูมิภาคเอเชีย รวมทั้งเป็นประเทศแนวหน้าในภูมิภาค
อาเซียน (020102)

#N/A SDG1007 อ านวยความสะดวกในการโยกยา้ยถิ่นฐานและเคล่ือนยา้ยของคนให้เป็นระเบียบ 
ปลอดภัย ปกติ และมีความรับผิดชอบ รวมถงึให้การด าเนินงานเป็นไปตามนโยบาย
ด้านการอพยพที่มีการวางแผนและการจัดการที่ดี

SDG160A เสริมความแขง็แกร่งของสถาบันระดับชาติที่เกี่ยวขอ้ง โดยรวมถงึการด าเนินการ
ผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศ เพือ่สร้างขดีความสามารถในทุกระดับ 
โดยเฉพาะในประเทศก าลังพัฒนา เพือ่จะป้องกนัความรุนแรงและต่อสู้กบัการกอ่
การร้ายและอาชญากรรม

02 020201 ประเทศไทยเป็นหนึ่งในศูนยก์ลางการค้า การลงทุน การบริการ และ
ความเชื่อมโยงที่ส าคัญในภูมิภาคเอเชีย โดยมีระบบเศรษฐกจิที่เน้น
นวัตกรรมดีขึ้น (020201)

SDG100A ปฏิบัติตามหลักการปฏิบัติอยา่งเป็นพิเศษและแตกต่าง (special and 
differential treatment: S&D) ส าหรับประเทศก าลังพัฒนา โดยเฉพาะ
ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด ให้สอดคล้องตามขอ้ตกลงขององค์การการค้าโลก

SDG020B แกไ้ขและป้องกนัการกดีกนัและการบิดเบือนทางการค้าในตลาดเกษตรโลก รวมถงึ
ทางการขจัดการอดุหนุนสินค้าเกษตรเพือ่การส่งออกทุกรูปแบบและมาตรการเพือ่
การส่งออกที่ให้ผลในลักษณะเดียวกนั โดยให้เป็นไปตามอาณัติของรอบการพัฒนา
โดฮา

SDG100C ลดค่าใช้จ่ายในการท าธุรกรรมของการส่งเงินกลับประเทศของแรงงานยา้ยถิ่น 
(migrant remittance) ให้ต่ ากว่าร้อยละ 3 และขจัดการช าระเงินระหว่าง
ประเทศ (remittance corridors) ที่มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าร้อยละ 5 ภายในปี 
พ.ศ. 2573

SDG1705 ใช้และด าเนินการให้เกดิผลตามระบอบการส่งเสริมการลงทุนส าหรับประเทศ
พัฒนาน้อยที่สุด

SDG1710 ส่งเสริมระบบการค้าพหุภาคีที่เป็นสากล มีกติกา เปิดกว้าง ไม่เลือกปฏิบัติ และ
เสมอภาค ภายใต้องค์การการค้าโลก โดยรวมถงึผ่านขอ้สรุปของการเจรจา
ภายใต้วาระการพัฒนารอบโดฮา

SDG1711 เพิม่ส่วนแบ่งการส่งออกของประเทศก าลังพัฒนาให้สูงขึ้นอยา่งมีนัยส าคัญ โดย
มุ่งเพิม่ส่วนแบ่งของประเทศพัฒนาน้อยที่สุดในการส่งออกทั่วโลกให้สูงขึ้น 2 
เท่าในปี พ.ศ. 2563



4

แผนแม่บทฯ 
ประเด็น

รหัสเป้าหมาย
ยอ่ยแผนแม่บทฯ

เป้าหมายยอ่ยแผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตรชาติ
รหัสเป้าหมายยอ่ย 
SDGs ทีส่อดคล้อง

โดยตรง
เป้าหมายยอ่ย SDGs ทีส่อดคล้องโดยตรง

รหัสเป้าหมายยอ่ย 
SDGs ทีอ่ธิบายเสริม

เป้าหมายยอ่ย SDGs ทีอ่ธิบายเสริม

ความเชื่อมโยงระหว่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

02 020201 ประเทศไทยเป็นหนึ่งในศูนยก์ลางการค้า การลงทุน การบริการ และ
ความเชื่อมโยงที่ส าคัญในภูมิภาคเอเชีย โดยมีระบบเศรษฐกจิที่เน้น
นวัตกรรมดีขึ้น (020201)

SDG1712 ท าให้มีการด าเนินการตามก าหนดเวลาในการเขา้ถงึตลาดปลอดภาษีและ
ปลอดการจ ากดัปริมาณในระยะยาวส าหรับประเทศพัฒนาน้อยที่สุด โดยให้
สอดคล้องกบัค าตัดสินขององค์การการค้าโลก รวมถงึการสร้างหลักประกนัว่า
กฎว่าด้วยแหล่งก าเนิดสินค้าที่มีการให้สิทธิพิเศษทางการค้าแกป่ระเทศพัฒนา
น้อยที่สุดมีความโปร่งใสและเรียบง่าย และมีส่วนช่วยอ านวยความสะดวกใน
การเขา้ถงึตลาด

02 020202 ประเทศไทยเป็นหุน้ส่วนการพัฒนาที่ยั่งยนืกบัต่างประเทศ เพือ่ร่วมกนั
บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยนืของโลก (020202)

SDG010A สร้างหลักประกนัว่าจะมีการระดมทรัพยากรอยา่งมีนัยส าคัญจากแหล่งที่
หลากหลาย รวมไปถงึการยกระดับความร่วมมือเพือ่การพัฒนาเพือ่ให้ประเทศ
ก าลังพัฒนา โดยเฉพาะประเทศพัฒนาน้อยที่สุด มีวิธีการที่เพียงพอและ
คาดการณ์ได้ในการด าเนินงานตามแผนงานและนโยบายเพือ่ยติุความยากจน
ในทุกมิติ

SDG020B แกไ้ขและป้องกนัการกดีกนัและการบิดเบือนทางการค้าในตลาดเกษตรโลก รวมถงึ
ทางการขจัดการอดุหนุนสินค้าเกษตรเพือ่การส่งออกทุกรูปแบบและมาตรการเพือ่
การส่งออกที่ให้ผลในลักษณะเดียวกนั โดยให้เป็นไปตามอาณัติของรอบการพัฒนา
โดฮา

SDG010B สร้างกรอบนโยบายที่เหมาะสมในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับ
นานาชาติ บนฐานของยทุธศาสตร์การพัฒนาที่เอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มยากจน 
(pro-poor) และค านึงถงึความละเอยีดออ่นเชิงเพศภาวะ (gender-sensitive) 
เพือ่สนับสนุนการลงทุนที่เพิม่ขึ้นในปฏิบัติการขจัดความยากจน

SDG020A เพิม่การลงทุน รวมถงึการยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศในด้าน
โครงสร้างพืน้ฐานในชนบท การวิจัยและการส่งเสริมการเกษตร การพัฒนา
เทคโนโลย ีและการท าธนาคารเชื้อพันธุ์พืชและสัตว์ เพือ่เพิม่ขดีความสามารถ
ในการผลิตสินค้าเกษตรในประเทศก าลังพัฒนา โดยเฉพาะในประเทศพัฒนา
น้อยที่สุด

SDG0407 สร้างหลักประกนัว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่จ าเป็นส าหรับ
ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยนื รวมถงึการศึกษาส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยนื การมีวิถี
ชีวิตที่ยั่งยนื สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคระหว่างเพศ การส่งเสริมวัฒนธรรม
แห่งความสงบสุขและการไม่ใช้ความรุนแรง การเป็นพลเมืองของโลก การชื่น
ชมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการที่วัฒนธรรมมีส่วนช่วยให้เกดิ
การพัฒนาที่ยั่งยนื ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG040B เพิม่จ านวนทุนการศึกษาทั่วโลกที่ให้แกป่ระเทศก าลังพัฒนา โดยเฉพาะ
ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด รัฐก าลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก และประเทศใน
ทวีปแอฟริกา เพือ่เขา้ศึกษาต่อในระดับอดุมศึกษา รวมถงึการฝึกอาชีพ และ
โปรแกรมด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ด้านเทคนิค วิศวกรรม 
และวิทยาศาสตร์ ในประเทศพัฒนาแล้วและประเทศก าลังพัฒนาอื่นๆ ภายในปี
 พ.ศ. 2563
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SDG040C เพิม่จ านวนครูที่มีคุณวุฒิ รวมถงึการด าเนินการผ่านความร่วมมือระหว่าง
ประเทศในการฝึกอบรมครูในประเทศก าลังพัฒนา โดยเฉพาะอยา่งยิ่งใน
ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด และรัฐก าลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก ภายในปี 
พ.ศ. 2573

SDG0605 ด าเนินการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าแบบองค์รวมในทุกระดับ รวมถงึผ่าน
ความร่วมมือขา้มเขตแดนตามความเหมาะสม ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG060A ขยายความร่วมมือระหว่างประเทศและสนับสนุนการเสริมสร้างขดี
ความสามารถให้แกป่ระเทศก าลังพัฒนาในแผนงานและกจิกรรมด้านน้ าและ
การสุขาภิบาล ซ่ึงรวมถงึการเกบ็กกัน้ า การขจัดเกลือ ประสิทธิภาพการใช้น้ า 
การบ าบัดน้ าเสีย เทคโนโลยกีารน าน้ ากลับมาใช้ใหม่ ภายในปี พ .ศ. 2573

SDG070A ยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศเพือ่อ านวยความสะดวกในการเขา้ถงึ
การวิจัยและเทคโนโลยพีลังงานสะอาด โดยรวมถงึพลังงานหมุนเวียน 
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และเทคโนโลยเีชื้อเพลิงฟอสซิลชั้นสูงและสะอาด
ขึ้น และสนับสนุนการลงทุนในโครงสร้างพืน้ฐานด้านพลังงานและเทคโนโลยี
พลังงานสะอาด ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG070B ขยายโครงสร้างพืน้ฐานและพัฒนาเทคโนโลยสี าหรับการให้บริการพลังงาน
สมัยใหม่ที่ยั่งยนืโดยถว้นหน้าในประเทศก าลังพัฒนา โดยเฉพาะในประเทศ
พัฒนาน้อยที่สุด รัฐก าลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก และประเทศก าลังพัฒนา
ที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล โดยให้สอดคล้องกบัแผนงานสนับสนุนของประเทศ
เหล่านั้น ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG080A เพิม่การสนับสนุนในกลไกความช่วยเหลือเพือ่การค้า (Aid for Trade) แก่
ประเทศก าลังพัฒนา โดยเฉพาะประเทศพัฒนาน้อยที่สุด ซ่ึงรวมถงึผ่านกรอบ
การท างานแบบบูรณาการส าหรับความช่วยเหลือทางวิชาการที่เกี่ยวขอ้งกบั
การค้าแกป่ระเทศพัฒนาน้อยที่สุด (Enhanced Integrated Framework for
 Trade-related Technical Assistance to Least Developed Countries)

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

SDG090A อ านวยความสะดวกการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานที่ยั่งยนืและมีความยดืหยุ่นต่อ
การเปล่ียนแปลงในประเทศก าลังพัฒนา ผ่านการยกระดับการสนับสนุนทาง
การเงิน เทคโนโลย ีและด้านวิชาการให้แกป่ระเทศในทวีปแอฟริกา ประเทศ
พัฒนาน้อยที่สุด ประเทศก าลังพัฒนาที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล และรัฐก าลัง
พัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก
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SDG100B สนับสนุนการให้ความช่วยเหลือเพือ่การพัฒนาอยา่งเป็นทางการ (ODA) และ
การไหลของเงิน รวมถงึการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ไปยงัรัฐที่มีความจ า
เป็นมากที่สุด โดยเฉพาะประเทศพัฒนาน้อยที่สุด ประเทศในทวีปแอฟริกา รัฐ
ก าลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก และประเทศก าลังพัฒนาที่ไม่มีทางออกสู่
ทะเล โดยให้สอดคล้องกบัแผนและแผนงานของประเทศ/รัฐดังกล่าว

SDG110C สนับสนุนประเทศพัฒนาน้อยที่สุด รวมถงึผ่านทางความช่วยเหลือทางการเงิน
และวิชาการ ในการกอ่สร้างอาคารและสร้างส่ิงปลูกสร้างที่ยั่งยนืและมีความ
ยดืหยุ่นโดยใช้วัสดุท้องถิ่น

SDG130B ส่งเสริมกลไกในการเพิม่ขดีความสามารถด้านการจัดท าแผนและการบริหาร
จัดการที่เกี่ยวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศอยา่งมีประสิทธิผลใน
ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด และรัฐก าลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก รวมถงึการ
ให้ความส าคัญต่อผู้หญิง เยาวชน ชุมชนท้องถิ่นและชุมชนชายขอบ

SDG1407 ภายในปี พ.ศ. 2573 เพิม่ผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิแกรั่ฐก าลังพัฒนาที่เป็น
เกาะขนาดเล็กและประเทศพัฒนาน้อยที่สุดจากการใช้ทรัพยากรทางทะเล
อยา่งยั่งยนื รวมถงึผ่านทางการบริหารจัดการอยา่งยั่งยนืในด้านการประมง 
การเพาะเล้ียงสัตว์น้ า และการท่องเที่ยว

SDG140A เพิม่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ พัฒนาขดีความสามารถในการวิจัย และถา่ยทอด
เทคโนโลยทีางทะเล โดยค านึงถงึหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกบัการ
ถา่ยทอดเทคโนโลยทีางทะเลของคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยสมุทร
ศาสตร์ เพือ่จะปรับปรุงคุณภาพของมหาสมุทรและเพิม่พูนให้ความ
หลากหลายทางชีวภาพทางทะเลมีส่วนสนับสนุนการพัฒนาของประเทศก าลัง
พัฒนามากขึ้น โดยเฉพาะในรัฐก าลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็กและประเทศ
พัฒนาน้อยที่สุด

SDG150A ระดมและเพิม่ทรัพยากรทางการเงินจากทุกแหล่งเพือ่อนุรักษ์และใช้ความ
หลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศอยา่งยั่งยนื

SDG150B ระดมทรัพยากรจากทุกแหล่งและทุกระดับเพือ่สนับสนุนการบริหารจัดการป่า
ไม้อยา่งยั่งยนื และสร้างแรงจูงใจที่เหมาะสมส าหรับประเทศก าลังพัฒนาให้
เกดิความกา้วหน้าในการบริหารจัดการ ซ่ึงรวมถงึการอนุรักษ์และการปลูกป่า

SDG150C เพิม่พูนการสนับสนุนในระดับโลกด้านการต่อสู้กบัการลักลอบล่าและค้าชนิด
พันธุ์ที่ได้รับการคุ้มครอง รวมถงึโดยการเพิม่ขดีความสามารถของชุมชนท้องถิ่น
ในการแสวงหาโอกาสในการด ารงชีพอยา่งยั่งยนื
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02 020202 ประเทศไทยเป็นหุน้ส่วนการพัฒนาที่ยั่งยนืกบัต่างประเทศ เพือ่ร่วมกนั
บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยนืของโลก (020202)

SDG1701 เสริมความเขม้แขง็ของการระดมทรัพยากรภายในประเทศ โดยรวมถงึการ
สนับสนุนระหว่างประเทศแกป่ระเทศก าลังพัฒนา เพือ่ปรับปรุงขดี
ความสามารถของประเทศในการเกบ็ภาษีและรายได้อื่นๆ ของรัฐ

SDG1702 ประเทศพัฒนาแล้วจะด าเนินการให้เป็นผลตามพันธกรณีเร่ืองการให้ความ
ช่วยเหลือเพือ่การพัฒนาอยา่งเป็นทางการ (ODA) อยา่งเต็มที่ โดยรวมถงึ
พันธกรณีที่ให้ไว้โดยประเทศพัฒนาแล้วหลายประเทศที่จะบรรลุเป้าหมาย
สัดส่วน ODA/GNI ที่ให้แกป่ระเทศก าลังพัฒนา ร้อยละ 0.7 และมีสัดส่วน 
ODA/GNI ที่ให้แกป่ระเทศพัฒนาน้อยที่สุด ร้อยละ 0.15 ถงึ 0.20 โดยผู้ให้ 
ODA ควรพิจารณาต้ังเป้าหมายที่จะให้มีสัดส่วน ODA/GNI ที่ให้แกป่ระเทศ
พัฒนาน้อยที่สุดอยา่งน้อยร้อยละ 0.20

SDG1703 ระดมทรัพยากรทางการเงินส าหรับประเทศก าลังพัฒนาเพิม่เติม จากแหล่งที่
หลากหลาย

SDG1704 ช่วยเหลือประเทศก าลังพัฒนาในการบรรลุความยั่งยนืทางการคลัง/หนี้
สาธารณะ (debt sustainability) ระยะยาว โดยใช้นโยบายที่สอดคล้องกนัใน
การมุ่งส่งเสริมการใช้แหล่งเงินทุนจากหนี้สิน (debt financing) การบรรเทา
หนี้และการปรับโครงสร้างหนี้ตามความเหมาะสม และแกป้ัญหาหนี้
ต่างประเทศของประเทศยากจนที่มีหนี้สินในระดับสูงเพือ่ลดการประสบปัญหา
หนี้ (debt distress)

SDG1705 ใช้และด าเนินการให้เกดิผลตามระบอบการส่งเสริมการลงทุนส าหรับประเทศ
พัฒนาน้อยที่สุด

SDG1706 เพิม่พูนความร่วมมือระหว่างประเทศและระดับภูมิภาคแบบเหนือ-ใต้ ใต้-ใต้ 
และไตรภาคี รวมถงึการเขา้ถงึวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวัตกรรม และ
ยกระดับการแบ่งปันความรู้ตามขอ้ตกลงร่วมกนั โดยรวมถงึผ่านการปรับปรุง
กลไกประสานงานที่มีอยู่เดิม โดยเฉพาะในระดับของสหประชาชาติ และผ่าน
กลไกการอ านวยความสะดวกด้านเทคโนโลย ี(Technology Facilitation 
Mechanism) ของโลก

SDG1707 ส่งเสริมการพัฒนา การถา่ยทอด การเผยแพร่ และการกระจายของเทคโนโลยี
ที่เป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อมให้กบัประเทศก าลังพัฒนาภายใต้เง่ือนไขที่เอื้อ
ประโยชน์แกป่ระเทศก าลังพัฒนา รวมทั้งตามเง่ือนไขสิทธิพิเศษตามที่ตกลง
ร่วมกนั

SDG1708 ให้ธนาคารเทคโนโลยแีละกลไกการเสริมสร้างขดีความสามารถด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวัตกรรมส าหรับประเทศพัฒนาน้อยที่สุด ท างาน
ได้อยา่งเต็มที่ภายในปี พ.ศ. 2560 และเพิม่พูนการใช้เทคโนโลยสีนับสนุนที่
ส าคัญ โดยเฉพาะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร
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เป้าหมายยอ่ย SDGs ทีอ่ธิบายเสริม

ความเชื่อมโยงระหว่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

02 020202 ประเทศไทยเป็นหุน้ส่วนการพัฒนาที่ยั่งยนืกบัต่างประเทศ เพือ่ร่วมกนั
บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยนืของโลก (020202)

SDG1709 เพิม่พูนการสนับสนุนระหว่างประเทศด้านการเสริมสร้างขดีความสามารถที่มี
ประสิทธิผลและมุ่งเป้าในประเทศก าลังพัฒนา เพือ่สนับสนุนแผนระดับชาติที่
ด าเนินการขบัเคล่ือนทุกเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยนื รวมถงึผ่านทางความ
ร่วมมือแบบเหนือ-ใต้ ใต้-ใต้ และไตรภาคี

SDG1713 เพิม่พูนเสถยีรภาพเศรษฐกจิมหภาคของโลก โดยรวมถงึผ่านการประสาน
นโยบายและความสอดคล้องเชิงนโยบาย

SDG1714 ยกระดับความสอดคล้องเชิงนโยบายเพือ่การพัฒนาที่ยั่งยนื

SDG1715 เคารพพืน้ที่ทางนโยบายและความเป็นผู้น าของแต่ละประเทศที่จะจัดท าและ
ด าเนินการตามนโยบายเพือ่การขจัดความยากจนและการพัฒนาที่ยั่งยนื

SDG1716 ยกระดับหุน้ส่วนความร่วมมือระดับโลกเพือ่การพัฒนาที่ยั่งยนื ผ่านการ
เสริมสร้างความร่วมมือจากภาคส่วนที่หลากหลายในการระดมและแบ่งปัน
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ เทคโนโลย ีและทรัพยากรทางการเงิน เพือ่จะ
สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยนืในทุกประเทศ โดยเฉพาะใน
ประเทศก าลังพัฒนา

SDG1717 สนับสนุนและส่งเสริมหุน้ส่วนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาสังคม โดยต่อยอดจากประสบการณ์และกลยทุธ์ด้านการระดม
ทรัพยากรของหุน้ส่วน

SDG1718 ยกระดับการสนับสนุนด้านการเสริมสร้างขดีความสามารถให้แกป่ระเทศก าลัง
พัฒนา รวมถงึประเทศพัฒนาน้อยที่สุดและรัฐก าลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก
 เพือ่เพิม่ขอ้มูลที่พร้อมใช้ มีคุณภาพสูง ทันเวลาและเชื่อถอืได้ จ าแนกตาม
รายได้ เพศ อาย ุเชื้อชาติ ชาติพันธุ์ สถานะการอพยพ ความพิการ ต าแหน่ง
ทางภูมิศาสตร์ และคุณลักษณะอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งตามบริบทของประเทศ 
ภายในปี พ.ศ. 2563

SDG1719 ต่อยอดจากขอ้ริเร่ิมที่มีอยู่ในการพัฒนาการวัดความกา้วหน้าของการพัฒนาที่
ยั่งยนืที่นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ และสนับสนุนการสร้าง
ขดีความสามารถด้านสถติิในประเทศก าลังพัฒนา ภายในปี พ.ศ. 2573

02 020301 ประเทศไทยมีการพัฒนาที่สอดคล้องกบัมาตรฐานสากลในทุกมิติและ
สามารถมีบทบาทเชิงรุกในการร่วมก าหนดมาตรฐานสากลเพิม่ขึ้น 
(020301)

SDG020B แกไ้ขและป้องกนัการกดีกนัและการบิดเบือนทางการค้าในตลาดเกษตรโลก 
รวมถงึทางการขจัดการอดุหนุนสินค้าเกษตรเพือ่การส่งออกทุกรูปแบบและ
มาตรการเพือ่การส่งออกที่ให้ผลในลักษณะเดียวกนั โดยให้เป็นไปตามอาณัติ
ของรอบการพัฒนาโดฮา

SDG1713 เพิม่พูนเสถยีรภาพเศรษฐกจิมหภาคของโลก โดยรวมถงึผ่านการประสานนโยบาย
และความสอดคล้องเชิงนโยบาย

SDG030A เพิม่ความเขม้แขง็ในการด าเนินงานตามกรอบอนุสัญญาขององค์การอนามัย
โลกว่าด้วยการควบคุมยาสูบในทุกประเทศตามความเหมาะสม
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แผนแม่บทฯ 
ประเด็น

รหัสเป้าหมาย
ยอ่ยแผนแม่บทฯ

เป้าหมายยอ่ยแผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตรชาติ
รหัสเป้าหมายยอ่ย 
SDGs ทีส่อดคล้อง

โดยตรง
เป้าหมายยอ่ย SDGs ทีส่อดคล้องโดยตรง

รหัสเป้าหมายยอ่ย 
SDGs ทีอ่ธิบายเสริม

เป้าหมายยอ่ย SDGs ทีอ่ธิบายเสริม

ความเชื่อมโยงระหว่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

02 020301 ประเทศไทยมีการพัฒนาที่สอดคล้องกบัมาตรฐานสากลในทุกมิติและ
สามารถมีบทบาทเชิงรุกในการร่วมก าหนดมาตรฐานสากลเพิม่ขึ้น 
(020301)

SDG0506 ประกนัการเขา้ถงึสุขภาวะทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ และสิทธิการ
เจริญพันธุ์โดยถว้นหน้า ตามที่ได้ตกลงตามแผนปฏิบัติการของการประชุม
ระหว่างประเทศว่าด้วยเร่ืองประชากรและการพัฒนา และแผนปฏิบัติการปักกิ่ง
 และเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมทบทวนดังกล่าว

SDG080A เพิม่การสนับสนุนในกลไกความช่วยเหลือเพือ่การค้า (Aid for Trade) แก่
ประเทศก าลังพัฒนา โดยเฉพาะประเทศพัฒนาน้อยที่สุด ซ่ึงรวมถงึผ่านกรอบ
การท างานแบบบูรณาการส าหรับความช่วยเหลือทางวิชาการที่เกี่ยวขอ้งกบั
การค้าแกป่ระเทศพัฒนาน้อยที่สุด (Enhanced Integrated Framework for
 Trade-related Technical Assistance to Least Developed Countries)

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

SDG1005 ปรับปรุงกฎระเบียบและการติดตามตลาดการเงินและสถาบันการเงินของโลก 
และเสริมความแขง็แกร่งในการด าเนินการตามกฎระเบียบดังกล่าว

SDG1006 สร้างหลักประกนัว่าจะมีตัวแทนและเสียงของประเทศก าลังพัฒนาในการ
ตัดสินใจในสถาบันการเงินและเศรษฐกจิระหว่างประเทศเพิม่มากขึ้น เพือ่ให้
เป็นสถาบันที่มีประสิทธิผล น่าเชื่อถอื มีความรับผิดชอบ และมีความชอบ
ธรรมมากขึ้น

SDG1007 อ านวยความสะดวกในการโยกยา้ยถิ่นฐานและเคล่ือนยา้ยของคนให้เป็น
ระเบียบ ปลอดภัย ปกติ และมีความรับผิดชอบ รวมถงึให้การด าเนินงาน
เป็นไปตามนโยบายด้านการอพยพที่มีการวางแผนและการจัดการที่ดี

SDG100A ปฏิบัติตามหลักการปฏิบัติอยา่งเป็นพิเศษและแตกต่าง (special and 
differential treatment: S&D) ส าหรับประเทศก าลังพัฒนา โดยเฉพาะ
ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด ให้สอดคล้องตามขอ้ตกลงขององค์การการค้าโลก

SDG130A ด าเนินการให้เกดิผลตามพันธกรณีที่ผูกพันต่อประเทศพัฒนาแล้ว ซ่ึงเป็นภาคี
ของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่มี
เป้าหมายร่วมกนัระดมทุนจากทุกแหล่งให้ได้จ านวน 1 แสนล้านเหรียญสหรัฐ
ต่อปี ภายในปี พ.ศ. 2563 เพือ่ตอบสนองความต้องการของประเทศก าลัง
พัฒนา ภายใต้บริบทของการด าเนินการลดกา๊ซเรือนกระจกที่ชัดเจนและมี
ความโปร่งใส ตลอดจนเร่งระดมทุนเพือ่ให้กองทุน Green Climate Fund 
ด าเนินการได้อยา่งเต็มที่โดยเร็วที่สุด
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02 020301 ประเทศไทยมีการพัฒนาที่สอดคล้องกบัมาตรฐานสากลในทุกมิติและ
สามารถมีบทบาทเชิงรุกในการร่วมก าหนดมาตรฐานสากลเพิม่ขึ้น 
(020301)

SDG1404 ภายในปี พ.ศ. 2563 ให้ก ากบัการท าการประมงอยา่งมีประสิทธิผล และยติุ
การประมงเกนิขดีจ ากดั การประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การ
ควบคุม (IUU) รวมถงึยติุแนวปฏิบัติด้านการประมงที่เป็นไปในทางท าลาย 
และด าเนินการให้เป็นผลตามแผนการบริหารจัดการที่อยู่บนฐานวิทยาศาสตร์ 
เพือ่จะฟืน้ฟูมวลสัตว์น้ า (fish stock) อยา่งน้อยที่สุดให้อยู่ในระดับผลผลิต
สูงสุดที่ยั่งยนื (maximum sustainable yield) ตามคุณลักษณะทางชีววิทยา
ของสัตว์น้ าเหล่านั้นภายในเวลาที่ส้ันที่สุดที่จะเป็นไปได้

SDG1405 ภายในปี พ.ศ. 2563 อนุรักษ์พืน้ที่ทางทะเลและชายฝ่ังอยา่งน้อยร้อยละ 10 
โดยให้เป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศและภายในประเทศ และอยู่บน
พืน้ฐานของขอ้มูลทางวิทยาศาสตร์ที่ดีที่สุดที่มีอยู่

SDG1406 ภายในปี พ.ศ. 2563 ยบัยั้งการอดุหนุนการประมงที่มีส่วนท าให้เกดิการประมง
เกนิขดีจ ากดั ขจัดการอดุหนุนที่มีส่วนท าให้เกดิการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาด
การรายงาน และไร้การควบคุม และระงับการริเร่ิมการอดุหนุนในลักษณะ
ดังกล่าว โดยตระหนักว่าการปฏิบัติที่เป็นพิเศษและแตกต่างส าหรับประเทศ
ก าลังพัฒนาและประเทศพัฒนาน้อยที่สุด ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลควร
เป็นส่วนควบในการเจรจาการอดุหนุนการประมงขององค์การการค้าโลก

SDG140C เพิม่พูนการอนุรักษ์และการใช้มหาสมุทรและทรัพยากรอยา่งยั่งยนื โดย
ด าเนินการให้เกดิผลตามกฎหมายระหว่างประเทศตามที่สะท้อนใน UNCLOS 
ซ่ึงเป็นกรอบทางกฎหมายส าหรับการอนุรักษ์และการใช้มหาสมุทรและ
ทรัพยากรเหล่านั้นอยา่งยั่งยนื ตามที่ระบุในยอ่หน้าที่ 158 ของเอกสาร The 
Future We Want

SDG1608 ขยายและเสริมความแขง็แกร่งของการมีส่วนร่วมของประเทศก าลังพัฒนาใน
สถาบันที่เกี่ยวขอ้งกบัธรรมาภิบาลโลก

SDG1710 ส่งเสริมระบบการค้าพหุภาคีที่เป็นสากล มีกติกา เปิดกว้าง ไม่เลือกปฏิบัติ และ
เสมอภาค ภายใต้องค์การการค้าโลก โดยรวมถงึผ่านขอ้สรุปของการเจรจา
ภายใต้วาระการพัฒนารอบโดฮา

SDG1712 ท าให้มีการด าเนินการตามก าหนดเวลาในการเขา้ถงึตลาดปลอดภาษีและ
ปลอดการจ ากดัปริมาณในระยะยาวส าหรับประเทศพัฒนาน้อยที่สุด โดยให้
สอดคล้องกบัค าตัดสินขององค์การการค้าโลก รวมถงึการสร้างหลักประกนัว่า
กฎว่าด้วยแหล่งก าเนิดสินค้าที่มีการให้สิทธิพิเศษทางการค้าแกป่ระเทศพัฒนา
น้อยที่สุดมีความโปร่งใสและเรียบง่าย และมีส่วนช่วยอ านวยความสะดวกใน
การเขา้ถงึตลาด
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แผนแม่บทฯ 
ประเด็น

รหัสเป้าหมาย
ยอ่ยแผนแม่บทฯ

เป้าหมายยอ่ยแผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตรชาติ
รหัสเป้าหมายยอ่ย 
SDGs ทีส่อดคล้อง

โดยตรง
เป้าหมายยอ่ย SDGs ทีส่อดคล้องโดยตรง

รหัสเป้าหมายยอ่ย 
SDGs ทีอ่ธิบายเสริม

เป้าหมายยอ่ย SDGs ทีอ่ธิบายเสริม

ความเชื่อมโยงระหว่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

SDG1006 สร้างหลักประกนัว่าจะมีตัวแทนและเสียงของประเทศก าลังพัฒนาในการ
ตัดสินใจในสถาบันการเงินและเศรษฐกจิระหว่างประเทศเพิม่มากขึ้น เพือ่ให้
เป็นสถาบันที่มีประสิทธิผล น่าเชื่อถอื มีความรับผิดชอบ และมีความชอบ
ธรรมมากขึ้น

#N/A

SDG1608 ขยายและเสริมความแขง็แกร่งของการมีส่วนร่วมของประเทศก าลังพัฒนาใน
สถาบันที่เกี่ยวขอ้งกบัธรรมาภิบาลโลก

02 020501 ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมขบัเคล่ือนการต่างประเทศอยา่งมีเอกภาพ และ
ไทยเป็นหุน้ส่วนความร่วมมือกบัต่างประเทศในทุกมิติมากขึ้น (020501)

#N/A #N/A

03 030101 สินค้าเกษตรอตัลักษณ์พืน้ถิ่นมีมูลค่าเพิม่ขึ้น (030101) SDG0203 เพิม่ผลิตภาพทางการเกษตรและรายได้ของผู้ผลิตอาหารรายเล็ก โดยเฉพาะ
ผู้หญิง คนพืน้เมือง ครัวเรือนเกษตรกร เกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ และชาวประมง 
ให้เพิม่ขึ้นเป็น 2 เท่า โดยรวมถงึการเขา้ถงึที่ดิน ทรัพยากรและปัจจัยการผลิต 
ความรู้ บริการทางการเงิน ตลาด และโอกาสในการสร้างมูลค่าเพิม่และการ
จ้างงานนอกภาคการเกษตรอยา่งมั่นคงและเท่าเทียม ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG0801 ท าให้การเติบโตทางเศรษฐกจิต่อหัวประชากรมีความยั่งยนืตามบริบทของประเทศ 
โดยเฉพาะในประเทศพัฒนาน้อยที่สุดให้มีการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศอยา่งน้อยร้อยละ 7 ต่อปี

SDG0809 ออกแบบและใช้นโยบายเพือ่ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยนื ซ่ึงช่วยสร้างงานและ
ส่งเสริมวัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ภายในปี พ.ศ. 2573

03 030201 สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพิม่ขึ้น (030201) SDG0204 สร้างหลักประกนัว่าจะมีระบบการผลิตอาหารที่ยั่งยนืและด าเนินการตามแนว
ปฏิบัติทางการเกษตรที่มีภูมิคุ้มกนัเพือ่เพิม่ผลิตภาพและการผลิต ซ่ึงจะช่วย
รักษาระบบนิเวศ เสริมขดีความสามารถในการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ สภาวะอากาศรุนแรง ภัยแล้ง อทุกภัย และภัยพิบัติอื่น ๆ 
และจะช่วยพัฒนาที่ดินและคุณภาพดินอยา่งต่อเนื่อง ภายในปี พ .ศ. 2573

SDG0203 เพิม่ผลิตภาพทางการเกษตรและรายได้ของผู้ผลิตอาหารรายเล็ก โดยเฉพาะผู้หญิง 
คนพืน้เมือง ครัวเรือนเกษตรกร เกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ และชาวประมง ให้เพิม่ขึ้น
เป็น 2 เท่า โดยรวมถงึการเขา้ถงึที่ดิน ทรัพยากรและปัจจัยการผลิต ความรู้ 
บริการทางการเงิน ตลาด และโอกาสในการสร้างมูลค่าเพิม่และการจ้างงานนอก
ภาคการเกษตรอยา่งมั่นคงและเท่าเทียม ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG0801 ท าให้การเติบโตทางเศรษฐกจิต่อหัวประชากรมีความยั่งยนืตามบริบทของประเทศ 
โดยเฉพาะในประเทศพัฒนาน้อยที่สุดให้มีการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศอยา่งน้อยร้อยละ 7 ต่อปี

SDG1201 ด าเนินการให้เป็นผลตามกรอบการด าเนินงานระยะ 10 ปี ว่าด้วยแบบแผนการ
ผลิตและการบริโภคที่ยั่งยนื โดยทุกประเทศน าไปปฏิบัติและมีประเทศพัฒนาแล้ว
เป็นผู้น า โดยค านึงถงึการพัฒนาและขดีความสามารถของประเทศก าลังพัฒนา

03 030202 ผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยของไทยได้รับการยอมรับด้านคุณภาพความ
ปลอดภัยและคุณค่าทางโภชนาการสูงขึ้น (030202)

#N/A SDG0201 ยติุความหิวโหยและสร้างหลักประกนัให้ทุกคนโดยเฉพาะกลุ่มยากจนและกลุ่มที่อยู่
ในสถานการณ์เปราะบาง รวมถงึทารก ได้เขา้ถงึอาหารที่ปลอดภัย มีโภชนาการ 
และเพียงพอตลอดทั้งปี ภายในปี พ.ศ. 2573

02 020401 ประเทศไทยมีเกยีรติภูมิ อ านาจต่อรอง และได้รับการยอมรับในสากล
มากขึ้น (020401)
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แผนแม่บทฯ 
ประเด็น

รหัสเป้าหมาย
ยอ่ยแผนแม่บทฯ

เป้าหมายยอ่ยแผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตรชาติ
รหัสเป้าหมายยอ่ย 
SDGs ทีส่อดคล้อง

โดยตรง
เป้าหมายยอ่ย SDGs ทีส่อดคล้องโดยตรง

รหัสเป้าหมายยอ่ย 
SDGs ทีอ่ธิบายเสริม

เป้าหมายยอ่ย SDGs ทีอ่ธิบายเสริม

ความเชื่อมโยงระหว่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

03 030202 ผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยของไทยได้รับการยอมรับด้านคุณภาพความ
ปลอดภัยและคุณค่าทางโภชนาการสูงขึ้น (030202)

SDG0204 สร้างหลักประกนัว่าจะมีระบบการผลิตอาหารที่ยั่งยนืและด าเนินการตามแนว
ปฏิบัติทางการเกษตรที่มีภูมิคุ้มกนัเพือ่เพิม่ผลิตภาพและการผลิต ซ่ึงจะช่วยรักษา
ระบบนิเวศ เสริมขดีความสามารถในการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ สภาวะอากาศรุนแรง ภัยแล้ง อทุกภัย และภัยพิบัติอื่น ๆ และจะช่วย
พัฒนาที่ดินและคุณภาพดินอยา่งต่อเนื่อง ภายในปี พ .ศ. 2573

03 030301 สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพิม่ขึ้น (030301) #N/A SDG0203 เพิม่ผลิตภาพทางการเกษตรและรายได้ของผู้ผลิตอาหารรายเล็ก โดยเฉพาะผู้หญิง 
คนพืน้เมือง ครัวเรือนเกษตรกร เกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ และชาวประมง ให้เพิม่ขึ้น
เป็น 2 เท่า โดยรวมถงึการเขา้ถงึที่ดิน ทรัพยากรและปัจจัยการผลิต ความรู้ 
บริการทางการเงิน ตลาด และโอกาสในการสร้างมูลค่าเพิม่และการจ้างงานนอก
ภาคการเกษตรอยา่งมั่นคงและเท่าเทียม ภายในปี พ.ศ. 2573

03 030302 วิสาหกจิการเกษตรจากฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการจัดต้ังทุก
ต าบล เพิม่ขึ้น (030302)

#N/A SDG0204 สร้างหลักประกนัว่าจะมีระบบการผลิตอาหารที่ยั่งยนืและด าเนินการตามแนว
ปฏิบัติทางการเกษตรที่มีภูมิคุ้มกนัเพือ่เพิม่ผลิตภาพและการผลิต ซ่ึงจะช่วยรักษา
ระบบนิเวศ เสริมขดีความสามารถในการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ สภาวะอากาศรุนแรง ภัยแล้ง อทุกภัย และภัยพิบัติอื่น ๆ และจะช่วย
พัฒนาที่ดินและคุณภาพดินอยา่งต่อเนื่อง ภายในปี พ .ศ. 2573

SDG0205 คงความหลากหลายทางพันธุกรรมของเมล็ดพันธุ์ พืชที่ใช้เพาะปลูก สัตว์ในไร่นา
และที่เล้ียงตามบ้านเรือน และชนิดพันธุ์ตามธรรมชาติ ที่เกี่ยวขอ้งกบัพืชและสัตว์
เหล่านั้น รวมถงึให้มีธนาคารพืชและเมล็ดพันธุ์ที่มีการจัดการที่ดีและมีความ
หลากหลาย ทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ และ
สนับสนุนการเขา้ถงึและแบ่งปันผลประโยชน์อนัเกดิจากการใช้ทรัพยากรทาง
พันธุกรรมและองค์ความรู้ท้องถิ่นที่เกี่ยวขอ้งอยา่งเป็นธรรมและเท่าเทียม ตามที่
ตกลงกนัระหว่างประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2563

SDG020A เพิม่การลงทุน รวมถงึการยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านโครงสร้าง
พืน้ฐานในชนบท การวิจัยและการส่งเสริมการเกษตร การพัฒนาเทคโนโลย ีและ
การท าธนาคารเชื้อพันธุ์พืชและสัตว์ เพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการผลิตสินค้า
เกษตรในประเทศก าลังพัฒนา โดยเฉพาะในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด

SDG1506 ส่งเสริมการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกดิจากการใช้ประโยชน์ทรัพยากรพันธุกรรม
อยา่งเท่าเทียมและเป็นธรรม และส่งเสริมการเขา้ถงึทรัพยากรเหล่านั้นอยา่ง
เหมาะสม ตามความตกลงระหว่างประเทศ
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แผนแม่บทฯ 
ประเด็น

รหัสเป้าหมาย
ยอ่ยแผนแม่บทฯ

เป้าหมายยอ่ยแผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตรชาติ
รหัสเป้าหมายยอ่ย 
SDGs ทีส่อดคล้อง

โดยตรง
เป้าหมายยอ่ย SDGs ทีส่อดคล้องโดยตรง

รหัสเป้าหมายยอ่ย 
SDGs ทีอ่ธิบายเสริม

เป้าหมายยอ่ย SDGs ทีอ่ธิบายเสริม

ความเชื่อมโยงระหว่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

03 030401 สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิม่ขึ้น (030401) #N/A SDG0203 เพิม่ผลิตภาพทางการเกษตรและรายได้ของผู้ผลิตอาหารรายเล็ก โดยเฉพาะผู้หญิง 
คนพืน้เมือง ครัวเรือนเกษตรกร เกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ และชาวประมง ให้เพิม่ขึ้น
เป็น 2 เท่า โดยรวมถงึการเขา้ถงึที่ดิน ทรัพยากรและปัจจัยการผลิต ความรู้ 
บริการทางการเงิน ตลาด และโอกาสในการสร้างมูลค่าเพิม่และการจ้างงานนอก
ภาคการเกษตรอยา่งมั่นคงและเท่าเทียม ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG020A เพิม่การลงทุน รวมถงึการยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านโครงสร้าง
พืน้ฐานในชนบท การวิจัยและการส่งเสริมการเกษตร การพัฒนาเทคโนโลย ีและ
การท าธนาคารเชื้อพันธุ์พืชและสัตว์ เพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการผลิตสินค้า
เกษตรในประเทศก าลังพัฒนา โดยเฉพาะในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด

SDG0801 ท าให้การเติบโตทางเศรษฐกจิต่อหัวประชากรมีความยั่งยนืตามบริบทของประเทศ 
โดยเฉพาะในประเทศพัฒนาน้อยที่สุดให้มีการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศอยา่งน้อยร้อยละ 7 ต่อปี

03 030501 สินค้าที่ได้จากเทคโนโลยสีมัยใหม่/อจัฉริยะมีมูลค่าเพิม่ขึ้น (030501) #N/A SDG0203 เพิม่ผลิตภาพทางการเกษตรและรายได้ของผู้ผลิตอาหารรายเล็ก โดยเฉพาะผู้หญิง 
คนพืน้เมือง ครัวเรือนเกษตรกร เกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ และชาวประมง ให้เพิม่ขึ้น
เป็น 2 เท่า โดยรวมถงึการเขา้ถงึที่ดิน ทรัพยากรและปัจจัยการผลิต ความรู้ 
บริการทางการเงิน ตลาด และโอกาสในการสร้างมูลค่าเพิม่และการจ้างงานนอก
ภาคการเกษตรอยา่งมั่นคงและเท่าเทียม ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG020A เพิม่การลงทุน รวมถงึการยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านโครงสร้าง
พืน้ฐานในชนบท การวิจัยและการส่งเสริมการเกษตร การพัฒนาเทคโนโลย ีและ
การท าธนาคารเชื้อพันธุ์พืชและสัตว์ เพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการผลิตสินค้า
เกษตรในประเทศก าลังพัฒนา โดยเฉพาะในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด

SDG0801 ท าให้การเติบโตทางเศรษฐกจิต่อหัวประชากรมีความยั่งยนืตามบริบทของประเทศ 
โดยเฉพาะในประเทศพัฒนาน้อยที่สุดให้มีการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศอยา่งน้อยร้อยละ 7 ต่อปี

03 030502 ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงที่มีการใช้เทคโนโลยสีมัยใหม่ /
อจัฉริยะเพิม่ขึ้น (030502)

#N/A SDG0802 บรรลุการมีผลิตภาพทางเศรษฐกจิในระดับที่สูงขึ้นผ่านการสร้างความหลากหลาย 
การยกระดับเทคโนโลยแีละนวัตกรรม รวมถงึการมุ่งเน้นภาคการผลิตที่มีมูลค่าเพิม่
สูงและการผลิตที่ใช้แรงงานเขม้ขน้
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แผนแม่บทฯ 
ประเด็น

รหัสเป้าหมาย
ยอ่ยแผนแม่บทฯ

เป้าหมายยอ่ยแผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตรชาติ
รหัสเป้าหมายยอ่ย 
SDGs ทีส่อดคล้อง

โดยตรง
เป้าหมายยอ่ย SDGs ทีส่อดคล้องโดยตรง

รหัสเป้าหมายยอ่ย 
SDGs ทีอ่ธิบายเสริม

เป้าหมายยอ่ย SDGs ทีอ่ธิบายเสริม

ความเชื่อมโยงระหว่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

03 030601 ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการปรับตัวเพิม่ขึ้น 
(030601)

SDG0203 เพิม่ผลิตภาพทางการเกษตรและรายได้ของผู้ผลิตอาหารรายเล็ก โดยเฉพาะ
ผู้หญิง คนพืน้เมือง ครัวเรือนเกษตรกร เกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ และชาวประมง 
ให้เพิม่ขึ้นเป็น 2 เท่า โดยรวมถงึการเขา้ถงึที่ดิน ทรัพยากรและปัจจัยการผลิต 
ความรู้ บริการทางการเงิน ตลาด และโอกาสในการสร้างมูลค่าเพิม่และการ
จ้างงานนอกภาคการเกษตรอยา่งมั่นคงและเท่าเทียม ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG020C ใช้มาตรการเพือ่สร้างหลักประกนัว่าตลาดโภคภัณฑ์อาหารและตลาดอนุพันธ์
สามารถท างานได้อยา่งเหมาะสม และอ านวยความสะดวกในการเขา้ถงึขอ้มูลของ
ตลาด รวมถงึขอ้มูลคลังส ารองอาหารได้อยา่งทันการณ์ เพือ่จ ากดัความผันผวนของ
ราคาอาหารที่รุนแรง

SDG0802 บรรลุการมีผลิตภาพทางเศรษฐกจิในระดับที่สูงขึ้นผ่านการสร้างความหลากหลาย 
การยกระดับเทคโนโลยแีละนวัตกรรม รวมถงึการมุ่งเน้นภาคการผลิตที่มีมูลค่าเพิม่
สูงและการผลิตที่ใช้แรงงานเขม้ขน้

SDG1203 ลดของเสียอาหาร (food waste) ต่อหัวประชากรของโลกลงคร่ึงหนึ่งในระดับค้า
ปลีกและผู้บริโภค และลดการสูญเสียอาหาร (food loss) ตลอดการผลิตและห่วง
โซ่อปุทาน รวมถงึการสูญเสียหลังการเกบ็เกี่ยว ภายในปี พ .ศ. 2573

03 030602 สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกจิชุมชน และกลุ่มเป้าหมาย) ที่ขึ้น
ทะเบียนกบักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความเขม้แขง็ในระดับ
มาตรฐานเพิม่ขึ้น (030602)

#N/A SDG0204 สร้างหลักประกนัว่าจะมีระบบการผลิตอาหารที่ยั่งยนืและด าเนินการตามแนว
ปฏิบัติทางการเกษตรที่มีภูมิคุ้มกนัเพือ่เพิม่ผลิตภาพและการผลิต ซ่ึงจะช่วยรักษา
ระบบนิเวศ เสริมขดีความสามารถในการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ สภาวะอากาศรุนแรง ภัยแล้ง อทุกภัย และภัยพิบัติอื่น ๆ และจะช่วย
พัฒนาที่ดินและคุณภาพดินอยา่งต่อเนื่อง ภายในปี พ .ศ. 2573

SDG020C ใช้มาตรการเพือ่สร้างหลักประกนัว่าตลาดโภคภัณฑ์อาหารและตลาดอนุพันธ์
สามารถท างานได้อยา่งเหมาะสม และอ านวยความสะดวกในการเขา้ถงึขอ้มูลของ
ตลาด รวมถงึขอ้มูลคลังส ารองอาหารได้อยา่งทันการณ์ เพือ่จ ากดัความผันผวนของ
ราคาอาหารที่รุนแรง

04 040101 อตุสาหกรรมชีวภาพมีการขยายตัวเพิม่ขึ้น (040101) #N/A SDG0801 ท าให้การเติบโตทางเศรษฐกจิต่อหัวประชากรมีความยั่งยนืตามบริบทของประเทศ 
โดยเฉพาะในประเทศพัฒนาน้อยที่สุดให้มีการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศอยา่งน้อยร้อยละ 7 ต่อปี

SDG0902 ส่งเสริมการพัฒนาอตุสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยนื และภายในปี พ .ศ. 2573 ให้
เพิม่ส่วนแบ่งของภาคอตุสาหกรรมในการจ้างงานและผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
ประเทศ โดยให้เป็นไปตามบริบทของประเทศ รวมทั้งให้เพิม่ส่วนแบ่งขึ้นเป็น 2 เท่า
 ในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด

SDG0904 ยกระดับโครงสร้างพืน้ฐานและพัฒนาภาคอตุสาหกรรมเพือ่ให้เกดิความยั่งยนื โดย
เพิม่ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและการใช้เทคโนโลยแีละกระบวนการทาง
อตุสาหกรรมที่สะอาดและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมมากขึ้น โดยด าเนินการตามขดี
ความสามารถของแต่ละประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2573
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แผนแม่บทฯ 
ประเด็น

รหัสเป้าหมาย
ยอ่ยแผนแม่บทฯ

เป้าหมายยอ่ยแผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตรชาติ
รหัสเป้าหมายยอ่ย 
SDGs ทีส่อดคล้อง

โดยตรง
เป้าหมายยอ่ย SDGs ทีส่อดคล้องโดยตรง

รหัสเป้าหมายยอ่ย 
SDGs ทีอ่ธิบายเสริม

เป้าหมายยอ่ย SDGs ทีอ่ธิบายเสริม

ความเชื่อมโยงระหว่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

04 040201 อตุสาหกรรมและบริการทางการแพทยม์ีการขยายตัวเพิม่ขึ้น (040201) #N/A SDG030B สนับสนุนการวิจัยและการพัฒนาวัคซีนและยาส าหรับโรคติดต่อและไม่ติดต่อที่
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศก าลังพัฒนา ให้มีการเขา้ถงึยาและวัคซีนจ าเป็นใน
ราคาที่สามารถซ้ือหาได้ ตามปฏิญญาโดฮาในส่วนของความตกลงว่าด้วยการค้าที่
เกี่ยวขอ้งกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา (TRIPS) และการสาธารณสุข ซ่ึงเน้นย้ าสิทธิของ
ประเทศก าลังพัฒนาที่จะใช้บทบัญญัติในความตกลง TRIPS อยา่งเต็มที่ในเร่ืองการ
ผ่อนปรนเพือ่คุ้มครองสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะการเขา้ถงึยาโดยถว้นหน้า

SDG0801 ท าให้การเติบโตทางเศรษฐกจิต่อหัวประชากรมีความยั่งยนืตามบริบทของประเทศ 
โดยเฉพาะในประเทศพัฒนาน้อยที่สุดให้มีการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศอยา่งน้อยร้อยละ 7 ต่อปี

SDG0902 ส่งเสริมการพัฒนาอตุสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยนื และภายในปี พ .ศ. 2573 ให้
เพิม่ส่วนแบ่งของภาคอตุสาหกรรมในการจ้างงานและผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
ประเทศ โดยให้เป็นไปตามบริบทของประเทศ รวมทั้งให้เพิม่ส่วนแบ่งขึ้นเป็น 2 เท่า
 ในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด

04 040301 อตุสาหกรรมและบริการเทคโนโลยดิีจิทัล ขอ้มูล และปัญญาประดิษฐ์ มี
การขยายตัวเพิม่ขึ้น (040301)

#N/A SDG0801 ท าให้การเติบโตทางเศรษฐกจิต่อหัวประชากรมีความยั่งยนืตามบริบทของประเทศ 
โดยเฉพาะในประเทศพัฒนาน้อยที่สุดให้มีการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศอยา่งน้อยร้อยละ 7 ต่อปี

SDG0902 ส่งเสริมการพัฒนาอตุสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยนื และภายในปี พ .ศ. 2573 ให้
เพิม่ส่วนแบ่งของภาคอตุสาหกรรมในการจ้างงานและผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
ประเทศ โดยให้เป็นไปตามบริบทของประเทศ รวมทั้งให้เพิม่ส่วนแบ่งขึ้นเป็น 2 เท่า
 ในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด

SDG090B สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลย ีการวิจัย และนวัตกรรมภายในประเทศก าลังพัฒนา
 รวมถงึการให้มีสภาพแวดล้อมทางนโยบายที่น าไปสู่ความหลากหลายของ
อตุสาหกรรมและการเพิม่มูลค่าของสินค้าโภคภัณฑ์

04 040302 ความสามารถในการพัฒนาด้านเศรษฐกจิดิจิทัลของไทยดีขึ้น (040302) SDG100C ลดค่าใช้จ่ายในการท าธุรกรรมของการส่งเงินกลับประเทศของแรงงานยา้ยถิ่น 
(migrant remittance) ให้ต่ ากว่าร้อยละ 3 และขจัดการช าระเงินระหว่าง
ประเทศ (remittance corridors) ที่มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าร้อยละ 5 ภายในปี 
พ.ศ. 2573

#N/A

04 040401 ประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางการซ่อมบ ารุงอากาศยานในภูมิภาค
โดยเฉพาะอากาศยานรุ่นใหม่ (040401)

#N/A SDG0902 ส่งเสริมการพัฒนาอตุสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยนื และภายในปี พ .ศ. 2573 ให้
เพิม่ส่วนแบ่งของภาคอตุสาหกรรมในการจ้างงานและผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
ประเทศ โดยให้เป็นไปตามบริบทของประเทศ รวมทั้งให้เพิม่ส่วนแบ่งขึ้นเป็น 2 เท่า
 ในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด

04 040402 ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานสูงขึ้น (Tier) 
(040402)

ยกเลิกเป้าหมายยอ่ย 040402  โดยยบุรวมกับเป้าหมายยอ่ย 040401 เพ่ือลดความซ ้าซ้อน เน่ืองจากประเด็นอุตสาหกรรมอากาศยานก้าหนดในเป้าหมายแผนแม่บทยอ่ย 040401 แล้ว 
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โดยตรง
เป้าหมายยอ่ย SDGs ทีส่อดคล้องโดยตรง

รหัสเป้าหมายยอ่ย 
SDGs ทีอ่ธิบายเสริม
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ความเชื่อมโยงระหว่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

04 040403 ประเทศไทยเป็นหนึ่งในฐานการผลิตยานยนต์สมัยใหม่ที่ส าคัญของโลก 
(040403)

SDG0904 ยกระดับโครงสร้างพืน้ฐานและพัฒนาภาคอตุสาหกรรมเพือ่ให้เกดิความยั่งยนื 
โดยเพิม่ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและการใช้เทคโนโลยแีละกระบวนการ
ทางอตุสาหกรรมที่สะอาดและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมมากขึ้น โดยด าเนินการ
ตามขดีความสามารถของแต่ละประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG0802 บรรลุการมีผลิตภาพทางเศรษฐกจิในระดับที่สูงขึ้นผ่านการสร้างความหลากหลาย 
การยกระดับเทคโนโลยแีละนวัตกรรม รวมถงึการมุ่งเน้นภาคการผลิตที่มีมูลค่าเพิม่
สูงและการผลิตที่ใช้แรงงานเขม้ขน้

SDG0902 ส่งเสริมการพัฒนาอตุสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยนื และภายในปี พ .ศ. 2573 ให้
เพิม่ส่วนแบ่งของภาคอตุสาหกรรมในการจ้างงานและผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
ประเทศ โดยให้เป็นไปตามบริบทของประเทศ รวมทั้งให้เพิม่ส่วนแบ่งขึ้นเป็น 2 เท่า
 ในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด

04 040501 อตุสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ มีการขยายตัวเพิม่ขึ้น (040501) #N/A SDG0801 ท าให้การเติบโตทางเศรษฐกจิต่อหัวประชากรมีความยั่งยนืตามบริบทของประเทศ 
โดยเฉพาะในประเทศพัฒนาน้อยที่สุดให้มีการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศอยา่งน้อยร้อยละ 7 ต่อปี

04 040502 การส่งออกของอตุสาหกรรมความมั่นคงของประเทศเพิม่ขึ้น (040502) #N/A SDG0801 ท าให้การเติบโตทางเศรษฐกจิต่อหัวประชากรมีความยั่งยนืตามบริบทของประเทศ 
โดยเฉพาะในประเทศพัฒนาน้อยที่สุดให้มีการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศอยา่งน้อยร้อยละ 7 ต่อปี

SDG0805 บรรลุการจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และการมีงานที่มีคุณค่าส าหรับหญิง
และชายทุกคน รวมถงึเยาวชนและผู้พิการ และให้มีการจ่ายค่าจ้างที่เท่าเทียม
ส าหรับงานที่มีคุณค่าเท่าเทียมกนั ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG0802 บรรลุการมีผลิตภาพทางเศรษฐกจิในระดับที่สูงขึ้นผ่านการสร้างความหลากหลาย 
การยกระดับเทคโนโลยแีละนวัตกรรม รวมถงึการมุ่งเน้นภาคการผลิตที่มีมูลค่าเพิม่
สูงและการผลิตที่ใช้แรงงานเขม้ขน้

SDG0803 ส่งเสริมนโยบายที่มุ่งเน้นการพัฒนาที่สนับสนุนกจิกรรมที่มีผลิตภาพ การสร้างงาน
ที่มีคุณค่า ความเป็นผู้ประกอบการ ความสร้างสรรค์และนวัตกรรม และให้การ
สนับสนุนการรวมตัวและการเติบโตของวิสาหกจิรายยอ่ย ขนาดเล็ก และขนาด
กลาง ผ่านการเขา้ถงึบริการทางการเงิน

04 040602 ประเทศไทยมีความสามารถในการแขง่ขนัด้านดิจิทัล ในด้านความพร้อม
ในอนาคตดีขึ้น (040602)

#N/A #N/A

05 050101 รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิม่ขึ้น (050101) SDG0809 ออกแบบและใช้นโยบายเพือ่ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยนื ซ่ึงช่วยสร้างงาน
และส่งเสริมวัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG0801 ท าให้การเติบโตทางเศรษฐกจิต่อหัวประชากรมีความยั่งยนืตามบริบทของประเทศ 
โดยเฉพาะในประเทศพัฒนาน้อยที่สุดให้มีการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศอยา่งน้อยร้อยละ 7 ต่อปี

05 050102 เมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ
วัฒนธรรมเพิม่ขึ้น (050102)

SDG0809 ออกแบบและใช้นโยบายเพือ่ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยนื ซ่ึงช่วยสร้างงาน
และส่งเสริมวัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ภายในปี พ.ศ. 2574

SDG1103 ยกระดับการพัฒนาเป็นเมืองให้ครอบคลุมและยั่งยนื รวมทั้งเพิม่พูนขดี
ความสามารถในการวางแผนและการบริหารจัดการการต้ังถิ่นฐานของมนุษยอ์ยา่ง
มีส่วนร่วม บูรณาการ และยั่งยนืในทุกประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG1104 เสริมความพยายามที่จะปกป้องและคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทาง
ธรรมชาติ

05 050103 สินค้าท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมได้รับการขึ้นทะเบียน
ทรัพยสิ์นทางปัญญาเพิม่ขึ้น (050103)

SDG0809 ออกแบบและใช้นโยบายเพือ่ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยนื ซ่ึงช่วยสร้างงาน
และส่งเสริมวัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ภายในปี พ.ศ. 2573

#N/A

04 040601 แรงงานไทยมีประสิทธิภาพเพิม่ขึ้น (040601)
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เป้าหมายยอ่ยแผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตรชาติ
รหัสเป้าหมายยอ่ย 
SDGs ทีส่อดคล้อง

โดยตรง
เป้าหมายยอ่ย SDGs ทีส่อดคล้องโดยตรง

รหัสเป้าหมายยอ่ย 
SDGs ทีอ่ธิบายเสริม
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ความเชื่อมโยงระหว่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

05 050201 รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงธุรกจิ เพิม่ขึ้น (050201) #N/A SDG0801 ท าให้การเติบโตทางเศรษฐกจิต่อหัวประชากรมีความยั่งยนืตามบริบทของประเทศ 
โดยเฉพาะในประเทศพัฒนาน้อยที่สุดให้มีการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศอยา่งน้อยร้อยละ 7 ต่อปี

05 050202 การเป็นจุดหมายปลายทางในการจัดการประชุมนานาชาติของไทย 
(050202)

#N/A #N/A

05 050301 รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทยแ์ผนไทย 
เพิม่ขึ้น (050301)

#N/A SDG0801 ท าให้การเติบโตทางเศรษฐกจิต่อหัวประชากรมีความยั่งยนืตามบริบทของประเทศ 
โดยเฉพาะในประเทศพัฒนาน้อยที่สุดให้มีการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศอยา่งน้อยร้อยละ 7 ต่อปี

05 050302 อนัดับด้านรายได้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทย (050302) #N/A #N/A
05 050303 สถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและบริการทาง

การแพทยไ์ด้รับมาตรฐานเพิม่ขึ้น (050303)
#N/A #N/A

05 050401 รายได้การท่องเที่ยวส าราญทางน้ า เพิม่ขึ้น (050401) #N/A SDG0801 ท าให้การเติบโตทางเศรษฐกจิต่อหัวประชากรมีความยั่งยนืตามบริบทของประเทศ 
โดยเฉพาะในประเทศพัฒนาน้อยที่สุดให้มีการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศอยา่งน้อยร้อยละ 7 ต่อปี

05 050402 การขยายตัวของท่าเรือท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิม่ขึ้น (050402) #N/A #N/A
05 050501 ประเทศไทยเป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางของนักท่องเที่ยวในภูมิภาค

อาเซียน (050501)
#N/A SDG0901 พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานที่มีคุณภาพ เชื่อถอืได้ ยั่งยนืและมีความยดืหยุ่นต่อการ

เปล่ียนแปลง ซ่ึงรวมถงึโครงสร้างพืน้ฐานระดับภูมิภาคและที่ขา้มเขตแดน เพือ่
สนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกจิและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย ์โดยมุ่งเป้าที่การ
เขา้ถงึได้ในราคาที่สามารถจ่ายได้และเท่าเทียมส าหรับทุกคน

05 050601 นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิ์นมากขึ้น (050601) #N/A #N/A
05 050602 โครงสร้างพืน้ฐานเพือ่สนับสนุนการท่องเที่ยวมีคุณภาพและมาตรฐานดี

ขึ้น (050602)
#N/A SDG0901 พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานที่มีคุณภาพ เชื่อถอืได้ ยั่งยนืและมีความยดืหยุ่นต่อการ

เปล่ียนแปลง ซ่ึงรวมถงึโครงสร้างพืน้ฐานระดับภูมิภาคและที่ขา้มเขตแดน เพือ่
สนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกจิและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย ์โดยมุ่งเป้าที่การ
เขา้ถงึได้ในราคาที่สามารถจ่ายได้และเท่าเทียมส าหรับทุกคน

05 050603 การท่องเที่ยวอยา่งมีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมดีขึ้น 
(050603)

SDG0809 ออกแบบและใช้นโยบายเพือ่ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยนื ซ่ึงช่วยสร้างงาน
และส่งเสริมวัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG120B พัฒนาและด าเนินการใช้เคร่ืองมือเพือ่ติดตามผลกระทบของการพัฒนาที่ยั่งยนืใน
ด้านการท่องเที่ยวที่ยั่งยนืที่สร้างงานและส่งเสริมวัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น

06 060101 เมืองในพืน้ที่เป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา เพือ่กระจายความเจริญและลด
ความเหล่ือมล้ าในทุกมิติ (060101)

#N/A SDG1101 สร้างหลักประกนัว่าทุกคนเขา้ถงึที่อยู่อาศัยและการบริการพืน้ฐานที่เพียงพอ 
ปลอดภัย ในราคาที่สามารถจ่ายได้ และปรับปรุงชุมชนแออดั ภายในปี พ .ศ. 2573

SDG1103 ยกระดับการพัฒนาเป็นเมืองให้ครอบคลุมและยั่งยนื รวมทั้งเพิม่พูนขดี
ความสามารถในการวางแผนและการบริหารจัดการการต้ังถิ่นฐานของมนุษยอ์ยา่ง
มีส่วนร่วม บูรณาการ และยั่งยนืในทุกประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2573
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แผนแม่บทฯ 
ประเด็น

รหัสเป้าหมาย
ยอ่ยแผนแม่บทฯ

เป้าหมายยอ่ยแผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตรชาติ
รหัสเป้าหมายยอ่ย 
SDGs ทีส่อดคล้อง

โดยตรง
เป้าหมายยอ่ย SDGs ทีส่อดคล้องโดยตรง

รหัสเป้าหมายยอ่ย 
SDGs ทีอ่ธิบายเสริม

เป้าหมายยอ่ย SDGs ทีอ่ธิบายเสริม

ความเชื่อมโยงระหว่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

06 060101 เมืองในพืน้ที่เป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา เพือ่กระจายความเจริญและลด
ความเหล่ือมล้ าในทุกมิติ (060101)

SDG110A สนับสนุนการเชื่อมโยงเชิงบวกทางเศรษฐกจิ สังคม และส่ิงแวดล้อมระหว่างพืน้ที่
เมือง ชานเมือง และชนบท โดยการเสริมความเขม้แขง็ในการวางแผนพัฒนาระดับ
ภูมิภาคและระดับชาติ

SDG110B ภายในปี พ.ศ. 2563 เพิม่จ านวนเมืองและถิ่นฐานของมนุษยท์ี่สนองรับและ
ด าเนินการตามนโยบายและแผนที่บูรณาการเพือ่น าไปสู่ความครอบคลุม 
ประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร การลดผลกระทบและปรับตัวต่อการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีภูมิคุ้มกนัต่อภัยพิบัติ และให้พัฒนาและด าเนินการ
ตามการบริหารความเส่ียงจากภัยพิบัติแบบองค์รวมในทุกระดับ โดยเป็นไปตาม
กรอบการด าเนินงานเซนไดเพือ่การลดความเส่ียงจากภัยพิบัติ พ.ศ. 2558 - 2573

06 060201 เมืองมีระบบจัดการส่ิงแวดล้อมและมลพิษที่มีประสิทธิภาพครอบคลุม
และได้มาตรฐาน (060201)

SDG0603 ปรับปรุงคุณภาพน้ า โดยการลดมลพิษ ขจัดการทิ้งและลดการปล่อยสารเคมี
อนัตรายและวัตถอุนัตราย ลดสัดส่วนน้ าเสียที่ไม่ผ่านการบ าบัดลงคร่ึงหนึ่ง และ
เพิม่การน ากลับมาใช้ใหม่และการใช้ซ้ าที่ปลอดภัยทั่วโลกให้มากขึ้น ภายในปี 
พ.ศ. 2573

SDG1103 ยกระดับการพัฒนาเป็นเมืองให้ครอบคลุมและยั่งยนื รวมทั้งเพิม่พูนขดี
ความสามารถในการวางแผนและการบริหารจัดการการต้ังถิ่นฐานของมนุษยอ์ยา่ง
มีส่วนร่วม บูรณาการ และยั่งยนืในทุกประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG1106 ลดผลกระทบเชิงลบของเมืองต่อส่ิงแวดล้อมต่อหัวประชากร รวมถงึการให้
ความส าคัญกบัคุณภาพอากาศ และการจัดการขยะชุมชนและของเสียอื่นๆ 
ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG1105 ลดจ านวนผู้เสียชีวิตและผู้ที่ได้รับผลกระทบ ตลอดจนลดความสูญเสียโดยตรงทาง
เศรษฐกจิเทียบเคียงกบั GDP โลก อนัเกดิจากภัยพิบัติ ซ่ึงรวมถงึภัยพิบัติที่เกี่ยวกบั
น้ า โดยมุ่งคุ้มครองกลุ่มคนยากจนและผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง ภายในปี 
พ.ศ. 2573

SDG1202 บรรลุการจัดการที่ยั่งยนืและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอยา่งมีประสิทธิภาพ 
ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG1107 จัดให้มีการเขา้ถงึพืน้ที่สาธารณะและพืน้ที่สีเขยีวที่ปลอดภัย ครอบคลุม และเขา้ถงึ
ได้โดยถว้นหน้า โดยเฉพาะส าหรับผู้หญิงและเด็ก ผู้สูงอาย ุและผู้พิการ ภายในปี 
พ.ศ. 2573

SDG110B ภายในปี พ.ศ. 2563 เพิม่จ านวนเมืองและถิ่นฐานของมนุษยท์ี่สนองรับและ
ด าเนินการตามนโยบายและแผนที่บูรณาการเพือ่น าไปสู่ความครอบคลุม 
ประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร การลดผลกระทบและปรับตัวต่อการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีภูมิคุ้มกนัต่อภัยพิบัติ และให้พัฒนาและด าเนินการ
ตามการบริหารความเส่ียงจากภัยพิบัติแบบองค์รวมในทุกระดับ โดยเป็นไปตาม
กรอบการด าเนินงานเซนไดเพือ่การลดความเส่ียงจากภัยพิบัติ พ.ศ. 2558 - 2573

SDG1301 เสริมสร้างภูมิคุ้มกนัและขดีความสามารถในการปรับตัวต่ออนัตรายและภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติที่เกี่ยวขอ้งกบัภูมิอากาศในทุกประเทศ

06 060202 ความยั่งยนืทางภูมินิเวศ ภูมิสังคม และภูมิวัฒนธรรม (060202) #N/A SDG1103 ยกระดับการพัฒนาเป็นเมืองให้ครอบคลุมและยั่งยนื รวมทั้งเพิม่พูนขดี
ความสามารถในการวางแผนและการบริหารจัดการการต้ังถิ่นฐานของมนุษยอ์ยา่ง
มีส่วนร่วม บูรณาการ และยั่งยนืในทุกประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG1104 เสริมความพยายามที่จะปกป้องและคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทาง
ธรรมชาติ
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ประเด็น

รหัสเป้าหมาย
ยอ่ยแผนแม่บทฯ

เป้าหมายยอ่ยแผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตรชาติ
รหัสเป้าหมายยอ่ย 
SDGs ทีส่อดคล้อง

โดยตรง
เป้าหมายยอ่ย SDGs ทีส่อดคล้องโดยตรง

รหัสเป้าหมายยอ่ย 
SDGs ทีอ่ธิบายเสริม

เป้าหมายยอ่ย SDGs ทีอ่ธิบายเสริม

ความเชื่อมโยงระหว่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

06 060202 ความยั่งยนืทางภูมินิเวศ ภูมิสังคม และภูมิวัฒนธรรม (060202) SDG110B ภายในปี พ.ศ. 2563 เพิม่จ านวนเมืองและถิ่นฐานของมนุษยท์ี่สนองรับและ
ด าเนินการตามนโยบายและแผนที่บูรณาการเพือ่น าไปสู่ความครอบคลุม 
ประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร การลดผลกระทบและปรับตัวต่อการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีภูมิคุ้มกนัต่อภัยพิบัติ และให้พัฒนาและด าเนินการ
ตามการบริหารความเส่ียงจากภัยพิบัติแบบองค์รวมในทุกระดับ โดยเป็นไปตาม
กรอบการด าเนินงานเซนไดเพือ่การลดความเส่ียงจากภัยพิบัติ พ.ศ. 2558 - 2573

07 070101 ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศลดลง 
(070101)

#N/A SDG0901 พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานที่มีคุณภาพ เชื่อถอืได้ ยั่งยนืและมีความยดืหยุ่นต่อการ
เปล่ียนแปลง ซ่ึงรวมถงึโครงสร้างพืน้ฐานระดับภูมิภาคและที่ขา้มเขตแดน เพือ่
สนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกจิและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย ์โดยมุ่งเป้าที่การ
เขา้ถงึได้ในราคาที่สามารถจ่ายได้และเท่าเทียมส าหรับทุกคน

07 070102 ประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของประเทศไทยดีขึ้น 
(070102)

#N/A SDG0901 พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานที่มีคุณภาพ เชื่อถอืได้ ยั่งยนืและมีความยดืหยุ่นต่อการ
เปล่ียนแปลง ซ่ึงรวมถงึโครงสร้างพืน้ฐานระดับภูมิภาคและที่ขา้มเขตแดน เพือ่
สนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกจิและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย ์โดยมุ่งเป้าที่การ
เขา้ถงึได้ในราคาที่สามารถจ่ายได้และเท่าเทียมส าหรับทุกคน

07 070103 การขนส่งสินค้าทางรางเพิม่ขึ้น (070103) #N/A SDG0901 พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานที่มีคุณภาพ เชื่อถอืได้ ยั่งยนืและมีความยดืหยุ่นต่อการ
เปล่ียนแปลง ซ่ึงรวมถงึโครงสร้างพืน้ฐานระดับภูมิภาคและที่ขา้มเขตแดน เพือ่
สนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกจิและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย ์โดยมุ่งเป้าที่การ
เขา้ถงึได้ในราคาที่สามารถจ่ายได้และเท่าเทียมส าหรับทุกคน

07 070104 การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองเพิม่ขึ้น (070104) #N/A SDG0901 พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานที่มีคุณภาพ เชื่อถอืได้ ยั่งยนืและมีความยดืหยุ่นต่อการ
เปล่ียนแปลง ซ่ึงรวมถงึโครงสร้างพืน้ฐานระดับภูมิภาคและที่ขา้มเขตแดน เพือ่
สนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกจิและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย ์โดยมุ่งเป้าที่การ
เขา้ถงึได้ในราคาที่สามารถจ่ายได้และเท่าเทียมส าหรับทุกคน

SDG1102 จัดให้ทุกคนเขา้ถงึระบบคมนาคมขนส่งที่ยั่งยนื เขา้ถงึได้ ปลอดภัย ในราคาที่จ่ายได้
 ปรับปรุงความปลอดภัยทางถนน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งด้วยการขยายระบบขนส่ง
สาธารณะ และค านึงถงึความต้องการของกลุ่มคนที่อยู่ในสถานการณ์ที่เปราะบาง 
ผู้หญิง เด็ก ผู้พิการ และผู้สูงอาย ุภายในปี พ.ศ. 2573

07 070105 ผู้เสียชีวิตจากอบุัติเหตุทางถนนลดลง (070105) SDG0306 ลดจ านวนการตายและบาดเจ็บจากอบุัติเหตุจากการจราจรทางถนนทั่วโลกลง
คร่ึงหนึ่ง ภายในปี พ.ศ. 2563

SDG0901 พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานที่มีคุณภาพ เชื่อถอืได้ ยั่งยนืและมีความยดืหยุ่นต่อการ
เปล่ียนแปลง ซ่ึงรวมถงึโครงสร้างพืน้ฐานระดับภูมิภาคและที่ขา้มเขตแดน เพือ่
สนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกจิและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย ์โดยมุ่งเป้าที่การ
เขา้ถงึได้ในราคาที่สามารถจ่ายได้และเท่าเทียมส าหรับทุกคน
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ประเด็น

รหัสเป้าหมาย
ยอ่ยแผนแม่บทฯ

เป้าหมายยอ่ยแผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตรชาติ
รหัสเป้าหมายยอ่ย 
SDGs ทีส่อดคล้อง

โดยตรง
เป้าหมายยอ่ย SDGs ทีส่อดคล้องโดยตรง

รหัสเป้าหมายยอ่ย 
SDGs ทีอ่ธิบายเสริม

เป้าหมายยอ่ย SDGs ทีอ่ธิบายเสริม

ความเชื่อมโยงระหว่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

07 070105 ผู้เสียชีวิตจากอบุัติเหตุทางถนนลดลง (070105) SDG1102 จัดให้ทุกคนเขา้ถงึระบบคมนาคมขนส่งที่ยั่งยนื เขา้ถงึได้ ปลอดภัย ในราคาที่จ่ายได้
 ปรับปรุงความปลอดภัยทางถนน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งด้วยการขยายระบบขนส่ง
สาธารณะ และค านึงถงึความต้องการของกลุ่มคนที่อยู่ในสถานการณ์ที่เปราะบาง 
ผู้หญิง เด็ก ผู้พิการ และผู้สูงอาย ุภายในปี พ.ศ. 2573

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

SDG070A ยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศเพือ่อ านวยความสะดวกในการเขา้ถงึการ
วิจัยและเทคโนโลยพีลังงานสะอาด โดยรวมถงึพลังงานหมุนเวียน ประสิทธิภาพ
การใช้พลังงาน และเทคโนโลยเีชื้อเพลิงฟอสซิลชั้นสูงและสะอาดขึ้น และ
สนับสนุนการลงทุนในโครงสร้างพืน้ฐานด้านพลังงานและเทคโนโลยพีลังงาน
สะอาด ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG070B ขยายโครงสร้างพืน้ฐานและพัฒนาเทคโนโลยสี าหรับการให้บริการพลังงาน
สมัยใหม่ที่ยั่งยนืโดยถว้นหน้าในประเทศก าลังพัฒนา โดยเฉพาะในประเทศพัฒนา
น้อยที่สุด รัฐก าลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก และประเทศก าลังพัฒนาที่ไม่มี
ทางออกสู่ทะเล โดยให้สอดคล้องกบัแผนงานสนับสนุนของประเทศเหล่านั้น 
ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG0904 ยกระดับโครงสร้างพืน้ฐานและพัฒนาภาคอตุสาหกรรมเพือ่ให้เกดิความยั่งยนื โดย
เพิม่ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและการใช้เทคโนโลยแีละกระบวนการทาง
อตุสาหกรรมที่สะอาดและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมมากขึ้น โดยด าเนินการตามขดี
ความสามารถของแต่ละประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG1202 บรรลุการจัดการที่ยั่งยนืและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอยา่งมีประสิทธิภาพ 
ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG120C ท าให้การอดุหนุนเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ไร้ประสิทธิภาพและน าไปสู่การบริโภคที่
ส้ินเปลืองมีความสมเหตุสมผล โดยก าจัดการบิดเบือนทางการตลาด ตามกบับริบท
ของประเทศ รวมถงึการปรับโครงสร้างภาษีและเลิกการอดุหนุนที่เป็นภัยเหล่านั้น 
เพือ่สะท้อนให้เห็นผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม โดยค านึงถงึความจ าเป็นและเง่ือนไข
เฉพาะของประเทศก าลังพัฒนา และลดผลกระทบทางลบที่อาจเกดิขึ้นต่อการ
พัฒนาในด้านการคุ้มครองคนจนและชุมชนที่ได้รับผลกระทบให้มากที่สุด

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

SDG070A ยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศเพือ่อ านวยความสะดวกในการเขา้ถงึการ
วิจัยและเทคโนโลยพีลังงานสะอาด โดยรวมถงึพลังงานหมุนเวียน ประสิทธิภาพ
การใช้พลังงาน และเทคโนโลยเีชื้อเพลิงฟอสซิลชั้นสูงและสะอาดขึ้น และ
สนับสนุนการลงทุนในโครงสร้างพืน้ฐานด้านพลังงานและเทคโนโลยพีลังงาน
สะอาด ภายในปี พ.ศ. 2573
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เป้าหมายยอ่ยแผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตรชาติ
รหัสเป้าหมายยอ่ย 
SDGs ทีส่อดคล้อง

โดยตรง
เป้าหมายยอ่ย SDGs ทีส่อดคล้องโดยตรง

รหัสเป้าหมายยอ่ย 
SDGs ทีอ่ธิบายเสริม

เป้าหมายยอ่ย SDGs ทีอ่ธิบายเสริม

ความเชื่อมโยงระหว่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

07 070202 การใช้พลังงานทดแทนที่ผลิตภายในประเทศเพิม่มากขึ้น (070202) SDG070B ขยายโครงสร้างพืน้ฐานและพัฒนาเทคโนโลยสี าหรับการให้บริการพลังงาน
สมัยใหม่ที่ยั่งยนืโดยถว้นหน้าในประเทศก าลังพัฒนา โดยเฉพาะในประเทศพัฒนา
น้อยที่สุด รัฐก าลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก และประเทศก าลังพัฒนาที่ไม่มี
ทางออกสู่ทะเล โดยให้สอดคล้องกบัแผนงานสนับสนุนของประเทศเหล่านั้น 
ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG0904 ยกระดับโครงสร้างพืน้ฐานและพัฒนาภาคอตุสาหกรรมเพือ่ให้เกดิความยั่งยนื โดย
เพิม่ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและการใช้เทคโนโลยแีละกระบวนการทาง
อตุสาหกรรมที่สะอาดและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมมากขึ้น โดยด าเนินการตามขดี
ความสามารถของแต่ละประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG1202 บรรลุการจัดการที่ยั่งยนืและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอยา่งมีประสิทธิภาพ 
ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG120C ท าให้การอดุหนุนเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ไร้ประสิทธิภาพและน าไปสู่การบริโภคที่
ส้ินเปลืองมีความสมเหตุสมผล โดยก าจัดการบิดเบือนทางการตลาด ตามกบับริบท
ของประเทศ รวมถงึการปรับโครงสร้างภาษีและเลิกการอดุหนุนที่เป็นภัยเหล่านั้น 
เพือ่สะท้อนให้เห็นผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม โดยค านึงถงึความจ าเป็นและเง่ือนไข
เฉพาะของประเทศก าลังพัฒนา และลดผลกระทบทางลบที่อาจเกดิขึ้นต่อการ
พัฒนาในด้านการคุ้มครองคนจนและชุมชนที่ได้รับผลกระทบให้มากที่สุด

07 070203 ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศเพิม่ขึ้น (070203) SDG0703 เพิม่อตัราการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานของโลกให้เพิม่ขึ้นเป็น 2 
เท่า ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG0901 พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานที่มีคุณภาพ เชื่อถอืได้ ยั่งยนืและมีความยดืหยุ่นต่อการ
เปล่ียนแปลง ซ่ึงรวมถงึโครงสร้างพืน้ฐานระดับภูมิภาคและที่ขา้มเขตแดน เพือ่
สนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกจิและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย ์โดยมุ่งเป้าที่การ
เขา้ถงึได้ในราคาที่สามารถจ่ายได้และเท่าเทียมส าหรับทุกคน

SDG1202 บรรลุการจัดการที่ยั่งยนืและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอยา่งมีประสิทธิภาพ 
ภายในปี พ.ศ. 2573

07 070204 การปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟ้าของประเทศให้มีประสิทธิภาพด้วย
เทคโนโลยรีะบบโครงขา่ยสมาร์ทกริด (070204)

SDG0701 สร้างหลักประกนัว่ามีการเขา้ถงึบริการพลังงานสมัยใหม่ที่เชื่อถอืได้ ในราคาที่
สามารถซ้ือหาได้ ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG070A ยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศเพือ่อ านวยความสะดวกในการเขา้ถงึการ
วิจัยและเทคโนโลยพีลังงานสะอาด โดยรวมถงึพลังงานหมุนเวียน ประสิทธิภาพ
การใช้พลังงาน และเทคโนโลยเีชื้อเพลิงฟอสซิลชั้นสูงและสะอาดขึ้น และ
สนับสนุนการลงทุนในโครงสร้างพืน้ฐานด้านพลังงานและเทคโนโลยพีลังงาน
สะอาด ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG070B ขยายโครงสร้างพืน้ฐานและพัฒนาเทคโนโลยสี าหรับการให้บริการพลังงาน
สมัยใหม่ที่ยั่งยนืโดยถว้นหน้าในประเทศก าลังพัฒนา โดยเฉพาะในประเทศ
พัฒนาน้อยที่สุด รัฐก าลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก และประเทศก าลังพัฒนา
ที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล โดยให้สอดคล้องกบัแผนงานสนับสนุนของประเทศ
เหล่านั้น ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG0901 พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานที่มีคุณภาพ เชื่อถอืได้ ยั่งยนืและมีความยดืหยุ่นต่อการ
เปล่ียนแปลง ซ่ึงรวมถงึโครงสร้างพืน้ฐานระดับภูมิภาคและที่ขา้มเขตแดน เพือ่
สนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกจิและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย ์โดยมุ่งเป้าที่การ
เขา้ถงึได้ในราคาที่สามารถจ่ายได้และเท่าเทียมส าหรับทุกคน
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ประเด็น

รหัสเป้าหมาย
ยอ่ยแผนแม่บทฯ

เป้าหมายยอ่ยแผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตรชาติ
รหัสเป้าหมายยอ่ย 
SDGs ทีส่อดคล้อง

โดยตรง
เป้าหมายยอ่ย SDGs ทีส่อดคล้องโดยตรง

รหัสเป้าหมายยอ่ย 
SDGs ทีอ่ธิบายเสริม

เป้าหมายยอ่ย SDGs ทีอ่ธิบายเสริม

ความเชื่อมโยงระหว่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

07 070301 ประชาชนมีความสามารถในการเขา้ถงึอนิเทอร์เน็ตมากขึ้น (070301) SDG090C เพิม่การเขา้ถงึเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร และมุ่งจัดให้มีการเขา้ถงึ
อนิเทอร์เน็ตโดยถว้นหน้าและในราคาที่สามารถจ่ายได้ในประเทศพัฒนาน้อย
ที่สุด ภายในปี พ.ศ. 2563

SDG0901 พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานที่มีคุณภาพ เชื่อถอืได้ ยั่งยนืและมีความยดืหยุ่นต่อการ
เปล่ียนแปลง ซ่ึงรวมถงึโครงสร้างพืน้ฐานระดับภูมิภาคและที่ขา้มเขตแดน เพือ่
สนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกจิและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย ์โดยมุ่งเป้าที่การ
เขา้ถงึได้ในราคาที่สามารถจ่ายได้และเท่าเทียมส าหรับทุกคน

SDG1708 ให้ธนาคารเทคโนโลยแีละกลไกการเสริมสร้างขดีความสามารถด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวัตกรรมส าหรับประเทศพัฒนาน้อยที่สุด ท างาน
ได้อยา่งเต็มที่ภายในปี พ.ศ. 2560 และเพิม่พูนการใช้เทคโนโลยสีนับสนุนที่
ส าคัญ โดยเฉพาะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

SDG100C ลดค่าใช้จ่ายในการท าธุรกรรมของการส่งเงินกลับประเทศของแรงงานยา้ยถิ่น 
(migrant remittance) ให้ต่ ากว่าร้อยละ 3 และขจัดการช าระเงินระหว่างประเทศ
 (remittance corridors) ที่มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าร้อยละ 5 ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG1101 สร้างหลักประกนัว่าทุกคนเขา้ถงึที่อยู่อาศัยและการบริการพืน้ฐานที่เพียงพอ 
ปลอดภัย ในราคาที่สามารถจ่ายได้ และปรับปรุงชุมชนแออดั ภายในปี พ .ศ. 2573

SDG1706 เพิม่พูนความร่วมมือระหว่างประเทศและระดับภูมิภาคแบบเหนือ-ใต้ ใต้-ใต้ และ
ไตรภาคี รวมถงึการเขา้ถงึวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวัตกรรม และยกระดับ
การแบ่งปันความรู้ตามขอ้ตกลงร่วมกนั โดยรวมถงึผ่านการปรับปรุงกลไก
ประสานงานที่มีอยู่เดิม โดยเฉพาะในระดับของสหประชาชาติ และผ่านกลไกการ
อ านวยความสะดวกด้านเทคโนโลย ี(Technology Facilitation Mechanism) 
ของโลก

08 080101 วิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มรายใหม่ในประเทศไทยเพิม่ขึ้น 
(080101)

SDG0803 ส่งเสริมนโยบายที่มุ่งเน้นการพัฒนาที่สนับสนุนกจิกรรมที่มีผลิตภาพ การสร้าง
งานที่มีคุณค่า ความเป็นผู้ประกอบการ ความสร้างสรรค์และนวัตกรรม และให้
การสนับสนุนการรวมตัวและการเติบโตของวิสาหกจิรายยอ่ย ขนาดเล็ก และ
ขนาดกลาง ผ่านการเขา้ถงึบริการทางการเงิน

#N/A

08 080102 ความสามารถในการแขง่ขนัด้านการใช้เคร่ืองมือและเทคโนโลยดิีจิทัลดี
ขึ้น (080102)

SDG0803 ส่งเสริมนโยบายที่มุ่งเน้นการพัฒนาที่สนับสนุนกจิกรรมที่มีผลิตภาพ การสร้าง
งานที่มีคุณค่า ความเป็นผู้ประกอบการ ความสร้างสรรค์และนวัตกรรม และให้
การสนับสนุนการรวมตัวและการเติบโตของวิสาหกจิรายยอ่ย ขนาดเล็ก และ
ขนาดกลาง ผ่านการเขา้ถงึบริการทางการเงิน

#N/A

08 080201 สินเชื่อธุรกจิรายใหม่ที่ไม่ใช่รายใหญ่เพิม่ขึ้น (080201) SDG0803 ส่งเสริมนโยบายที่มุ่งเน้นการพัฒนาที่สนับสนุนกจิกรรมที่มีผลิตภาพ การสร้าง
งานที่มีคุณค่า ความเป็นผู้ประกอบการ ความสร้างสรรค์และนวัตกรรม และให้
การสนับสนุนการรวมตัวและการเติบโตของวิสาหกจิรายยอ่ย ขนาดเล็ก และ
ขนาดกลาง ผ่านการเขา้ถงึบริการทางการเงิน

SDG0810 เสริมความแขง็แกร่งของสถาบันทางการเงินภายในประเทศเพือ่ส่งเสริมและขยาย
การเขา้ถงึการธนาคาร การประกนั และบริการทางการเงินแกทุ่กคน

SDG0903 เพิม่การเขา้ถงึบริการทางการเงิน โดยรวมถงึเครดิตในราคาที่สามารถจ่ายได้ 
ของอตุสาหกรรมและวิสาหกจิขนาดเล็ก โดยเฉพาะในประเทศก าลังพัฒนา 
รวมทั้งเชื่อมโยงเขา้สู่ห่วงโซ่มูลค่าและตลาด

SDG1004 น าใช้นโยบาย โดยเฉพาะนโยบายด้านการคลัง ค่าจ้าง และการคุ้มครองทางสังคม 
และมุ่งบรรลุความเสมอภาคยิ่งขึ้น

08 080202 มูลค่าการระดมทุนผ่านตลาดทุนของกจิการที่เร่ิมต้ังต้นและวิสาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดยอ่มเพิม่ขึ้น (080202)

SDG0803 ส่งเสริมนโยบายที่มุ่งเน้นการพัฒนาที่สนับสนุนกจิกรรมที่มีผลิตภาพ การสร้าง
งานที่มีคุณค่า ความเป็นผู้ประกอบการ ความสร้างสรรค์และนวัตกรรม และให้
การสนับสนุนการรวมตัวและการเติบโตของวิสาหกจิรายยอ่ย ขนาดเล็ก และ
ขนาดกลาง ผ่านการเขา้ถงึบริการทางการเงิน

SDG0903 เพิม่การเขา้ถงึบริการทางการเงิน โดยรวมถงึเครดิตในราคาที่สามารถจ่ายได้ ของ
อตุสาหกรรมและวิสาหกจิขนาดเล็ก โดยเฉพาะในประเทศก าลังพัฒนา รวมทั้ง
เชื่อมโยงเขา้สู่ห่วงโซ่มูลค่าและตลาด
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แผนแม่บทฯ 
ประเด็น

รหัสเป้าหมาย
ยอ่ยแผนแม่บทฯ

เป้าหมายยอ่ยแผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตรชาติ
รหัสเป้าหมายยอ่ย 
SDGs ทีส่อดคล้อง

โดยตรง
เป้าหมายยอ่ย SDGs ทีส่อดคล้องโดยตรง

รหัสเป้าหมายยอ่ย 
SDGs ทีอ่ธิบายเสริม

เป้าหมายยอ่ย SDGs ทีอ่ธิบายเสริม

ความเชื่อมโยงระหว่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

08 080301 มูลค่าพาณิชยอ์เิล็กทรอนิกส์ของวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม
เพิม่ขึ้น (080301)

#N/A SDG0803 ส่งเสริมนโยบายที่มุ่งเน้นการพัฒนาที่สนับสนุนกจิกรรมที่มีผลิตภาพ การสร้างงาน
ที่มีคุณค่า ความเป็นผู้ประกอบการ ความสร้างสรรค์และนวัตกรรม และให้การ
สนับสนุนการรวมตัวและการเติบโตของวิสาหกจิรายยอ่ย ขนาดเล็ก และขนาด
กลาง ผ่านการเขา้ถงึบริการทางการเงิน

SDG0810 เสริมความแขง็แกร่งของสถาบันทางการเงินภายในประเทศเพือ่ส่งเสริมและขยาย
การเขา้ถงึการธนาคาร การประกนั และบริการทางการเงินแกทุ่กคน

SDG0903 เพิม่การเขา้ถงึบริการทางการเงิน โดยรวมถงึเครดิตในราคาที่สามารถจ่ายได้ ของ
อตุสาหกรรมและวิสาหกจิขนาดเล็ก โดยเฉพาะในประเทศก าลังพัฒนา รวมทั้ง
เชื่อมโยงเขา้สู่ห่วงโซ่มูลค่าและตลาด

08 080302 ความสามารถในการแขง่ขนัด้านการค้าระหว่างประเทศดีขึ้น (080302) #N/A SDG020B แกไ้ขและป้องกนัการกดีกนัและการบิดเบือนทางการค้าในตลาดเกษตรโลก รวมถงึ
ทางการขจัดการอดุหนุนสินค้าเกษตรเพือ่การส่งออกทุกรูปแบบและมาตรการเพือ่
การส่งออกที่ให้ผลในลักษณะเดียวกนั โดยให้เป็นไปตามอาณัติของรอบการพัฒนา
โดฮา

SDG0801 ท าให้การเติบโตทางเศรษฐกจิต่อหัวประชากรมีความยั่งยนืตามบริบทของประเทศ 
โดยเฉพาะในประเทศพัฒนาน้อยที่สุดให้มีการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศอยา่งน้อยร้อยละ 7 ต่อปี

SDG080A เพิม่การสนับสนุนในกลไกความช่วยเหลือเพือ่การค้า (Aid for Trade) แกป่ระเทศ
ก าลังพัฒนา โดยเฉพาะประเทศพัฒนาน้อยที่สุด ซ่ึงรวมถงึผ่านกรอบการท างาน
แบบบูรณาการส าหรับความช่วยเหลือทางวิชาการที่เกี่ยวขอ้งกบัการค้าแกป่ระเทศ
พัฒนาน้อยที่สุด (Enhanced Integrated Framework for Trade-related 
Technical Assistance to Least Developed Countries)

08 080303 การขยายตัวการส่งออกของวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มเพิม่ขึ้น 
(080303)

#N/A SDG0810 เสริมความแขง็แกร่งของสถาบันทางการเงินภายในประเทศเพือ่ส่งเสริมและขยาย
การเขา้ถงึการธนาคาร การประกนั และบริการทางการเงินแกทุ่กคน

SDG080A เพิม่การสนับสนุนในกลไกความช่วยเหลือเพือ่การค้า (Aid for Trade) แกป่ระเทศ
ก าลังพัฒนา โดยเฉพาะประเทศพัฒนาน้อยที่สุด ซ่ึงรวมถงึผ่านกรอบการท างาน
แบบบูรณาการส าหรับความช่วยเหลือทางวิชาการที่เกี่ยวขอ้งกบัการค้าแกป่ระเทศ
พัฒนาน้อยที่สุด (Enhanced Integrated Framework for Trade-related 
Technical Assistance to Least Developed Countries)

SDG0903 เพิม่การเขา้ถงึบริการทางการเงิน โดยรวมถงึเครดิตในราคาที่สามารถจ่ายได้ ของ
อตุสาหกรรมและวิสาหกจิขนาดเล็ก โดยเฉพาะในประเทศก าลังพัฒนา รวมทั้ง
เชื่อมโยงเขา้สู่ห่วงโซ่มูลค่าและตลาด

08 080401 อนัดับนโยบายของภาครัฐที่มีต่อวิสาหกจิและผู้ประกอบการด้านการ
สนับสนุนและความสอดคล้องของนโยบายดีขึ้น (080401)

SDG0803 ส่งเสริมนโยบายที่มุ่งเน้นการพัฒนาที่สนับสนุนกจิกรรมที่มีผลิตภาพ การสร้าง
งานที่มีคุณค่า ความเป็นผู้ประกอบการ ความสร้างสรรค์และนวัตกรรม และให้
การสนับสนุนการรวมตัวและการเติบโตของวิสาหกจิรายยอ่ย ขนาดเล็ก และ
ขนาดกลาง ผ่านการเขา้ถงึบริการทางการเงิน

SDG0810 เสริมความแขง็แกร่งของสถาบันทางการเงินภายในประเทศเพือ่ส่งเสริมและขยาย
การเขา้ถงึการธนาคาร การประกนั และบริการทางการเงินแกทุ่กคน
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แผนแม่บทฯ 
ประเด็น

รหัสเป้าหมาย
ยอ่ยแผนแม่บทฯ

เป้าหมายยอ่ยแผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตรชาติ
รหัสเป้าหมายยอ่ย 
SDGs ทีส่อดคล้อง

โดยตรง
เป้าหมายยอ่ย SDGs ทีส่อดคล้องโดยตรง

รหัสเป้าหมายยอ่ย 
SDGs ทีอ่ธิบายเสริม

เป้าหมายยอ่ย SDGs ทีอ่ธิบายเสริม

ความเชื่อมโยงระหว่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

08 080401 อนัดับนโยบายของภาครัฐที่มีต่อวิสาหกจิและผู้ประกอบการด้านการ
สนับสนุนและความสอดคล้องของนโยบายดีขึ้น (080401)

SDG090B สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลย ีการวิจัย และนวัตกรรมภายในประเทศก าลังพัฒนา
 รวมถงึการให้มีสภาพแวดล้อมทางนโยบายที่น าไปสู่ความหลากหลายของ
อตุสาหกรรมและการเพิม่มูลค่าของสินค้าโภคภัณฑ์

09 090101 การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพืน้ที่เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออกเพิม่ขึ้น (090101)

#N/A SDG0801 ท าให้การเติบโตทางเศรษฐกจิต่อหัวประชากรมีความยั่งยนืตามบริบทของประเทศ 
โดยเฉพาะในประเทศพัฒนาน้อยที่สุดให้มีการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศอยา่งน้อยร้อยละ 7 ต่อปี

09 090102 การลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพิม่ขึ้น  (090102) SDG0902 ส่งเสริมการพัฒนาอตุสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยนื และภายในปี พ .ศ. 
2573 ให้เพิม่ส่วนแบ่งของภาคอตุสาหกรรมในการจ้างงานและผลิตภัณฑ์มวล
รวมของประเทศ โดยให้เป็นไปตามบริบทของประเทศ รวมทั้งให้เพิม่ส่วนแบ่ง
ขึ้นเป็น 2 เท่า ในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด

SDG0801 ท าให้การเติบโตทางเศรษฐกจิต่อหัวประชากรมีความยั่งยนืตามบริบทของประเทศ 
โดยเฉพาะในประเทศพัฒนาน้อยที่สุดให้มีการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศอยา่งน้อยร้อยละ 7 ต่อปี

SDG0905 พิม่พูนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ยกระดับขดีความสามารถทางเทคโนโลยขีอง
ภาคอตุสาหกรรมในทุกประเทศ โดยเฉพาะในประเทศก าลังพัฒนา และให้
ภายในปี พ.ศ. 2573 มีการส่งเสริมนวัตกรรมและให้เพิม่จ านวนผู้ท างานวิจัย
และพัฒนา ต่อประชากร 1 ล้านคน และเพิม่ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา
ของภาครัฐและภาคเอกชน

SDG1206 สนับสนุนให้บริษัท โดยเฉพาะบริษัทขา้มชาติและบริษัทขนาดใหญ่ รับแนวปฏิบัติที่
ยั่งยนืไปใช้ และผนวกขอ้มูลด้านความยั่งยนืไว้ในรอบการรายงานของบริษัท

09 090201 การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพืน้ที่ระเบียงเศรษฐกจิภาคใต้ 
(090201)

09 090202 การลงทุนในพืน้ที่ระเบียงเศรษฐกจิภาคใต้เพิม่ขึ้น (090202)

09 090203 เมืองในพืน้ที่ระเบียงเศรษฐกจิภาคใต้ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่
มากขึ้น (090203)

09 090204 การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพืน้ที่ระเบียงเศรษฐกจิพิเศษ 
(090204)

SDG0902 ส่งเสริมการพัฒนาอตุสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยนื และภายในปี พ .ศ. 
2573 ให้เพิม่ส่วนแบ่งของภาคอตุสาหกรรมในการจ้างงานและผลิตภัณฑ์มวล
รวมของประเทศ โดยให้เป็นไปตามบริบทของประเทศ รวมทั้งให้เพิม่ส่วนแบ่ง
ขึ้นเป็น 2 เท่า ในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด

SDG0801 ท าให้การเติบโตทางเศรษฐกจิต่อหัวประชากรมีความยั่งยนืตามบริบทของประเทศ 
โดยเฉพาะในประเทศพัฒนาน้อยที่สุดให้มีการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศอยา่งน้อยร้อยละ 7 ต่อปี

09 090205 การลงทุนในพืน้ที่ระเบียงเศรษฐกจิพิเศษเพิม่ขึ้น (090205) SDG0902 ส่งเสริมการพัฒนาอตุสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยนื และภายในปี พ .ศ. 
2573 ให้เพิม่ส่วนแบ่งของภาคอตุสาหกรรมในการจ้างงานและผลิตภัณฑ์มวล
รวมของประเทศ โดยให้เป็นไปตามบริบทของประเทศ รวมทั้งให้เพิม่ส่วนแบ่ง
ขึ้นเป็น 2 เท่า ในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด

SDG0801 ท าให้การเติบโตทางเศรษฐกจิต่อหัวประชากรมีความยั่งยนืตามบริบทของประเทศ 
โดยเฉพาะในประเทศพัฒนาน้อยที่สุดให้มีการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศอยา่งน้อยร้อยละ 7 ต่อปี

09 090301 การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพืน้ที่เขตพัฒนาเศรษฐกจิพิเศษ
ชายแดนเพิม่ขึ้น (090301)

#N/A SDG0801 ท าให้การเติบโตทางเศรษฐกจิต่อหัวประชากรมีความยั่งยนืตามบริบทของประเทศ 
โดยเฉพาะในประเทศพัฒนาน้อยที่สุดให้มีการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศอยา่งน้อยร้อยละ 7 ต่อปี

ยกเลิกเป้าหมายยอ่ย 090201 โดยเพ่ิมเติมเป็นเป้าหมายยอ่ย 090204 เน่ืองจากเป้าหมายทีก้่าหนดไม่ครอบคลุมพื นทีร่ะเบียงเศรษฐกิจพิเศษทั งหมดของประเทศไทย

ยกเลิกเป้าหมายยอ่ย 090202 โดยเพ่ิมเติมเป็นเป้าหมายยอ่ย 090205 เน่ืองจากเป้าหมายทีก้่าหนดไม่ครอบคลุมพื นทีร่ะเบียงเศรษฐกิจพิเศษทั งหมดของประเทศไทย

ยกเลิกเป้าหมายยอ่ย 090203 เพ่ือลดความซ ้าซ้อน เน่ืองจากประเด็นเมืองน่าอยู่ ได้มีการก้าหนดในแผนแม่บทฯ 06 พื นทีแ่ละเมื่องน่าอยู่
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แผนแม่บทฯ 
ประเด็น

รหัสเป้าหมาย
ยอ่ยแผนแม่บทฯ

เป้าหมายยอ่ยแผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตรชาติ
รหัสเป้าหมายยอ่ย 
SDGs ทีส่อดคล้อง

โดยตรง
เป้าหมายยอ่ย SDGs ทีส่อดคล้องโดยตรง

รหัสเป้าหมายยอ่ย 
SDGs ทีอ่ธิบายเสริม

เป้าหมายยอ่ย SDGs ทีอ่ธิบายเสริม

ความเชื่อมโยงระหว่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

09 090302 การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกจิพิเศษชายแดนเพิม่ขึ้น (090302) SDG0801 ท าให้การเติบโตทางเศรษฐกจิต่อหัวประชากรมีความยั่งยนืตามบริบทของประเทศ 
โดยเฉพาะในประเทศพัฒนาน้อยที่สุดให้มีการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศอยา่งน้อยร้อยละ 7 ต่อปี

SDG1705 ใช้และด าเนินการให้เกดิผลตามระบอบการส่งเสริมการลงทุนส าหรับประเทศ
พัฒนาน้อยที่สุด

09 090303 เมืองในพืน้ที่เขตพัฒนาเศรษฐกจิพิเศษชายแดนที่ได้รับการพัฒนาให้เป็น
เมืองน่าอยู่มากขึ้น (090303)

10 100101 คนไทยเป็นมนุษยท์ี่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและ
สมดุลทั้งด้านสติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เขา้ใจใน
การปฏิบัติตนปรับตัวเขา้กบัสภาพแวดล้อมดีขึ้น (100101)

#N/A SDG0407 สร้างหลักประกนัว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่จ าเป็นส าหรับส่งเสริม
การพัฒนาที่ยั่งยนื รวมถงึการศึกษาส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยนื การมีวิถชีีวิตที่ยั่งยนื
 สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคระหว่างเพศ การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความสงบ
สุขและการไม่ใช้ความรุนแรง การเป็นพลเมืองของโลก การชื่นชมในความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมและการที่วัฒนธรรมมีส่วนช่วยให้เกดิการพัฒนาที่ยั่งยนื
 ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG1104 เสริมความพยายามที่จะปกป้องและคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทาง
ธรรมชาติ

SDG1208 สร้างหลักประกนัว่าประชาชนในทุกแห่งมีขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งและมีความตระหนักถงึ
การพัฒนาที่ยั่งยนืและวิถชีีวิตที่สอดคล้องกบัธรรมชาติ ภายในปี พ .ศ. 2573

SDG1303 พัฒนาการศึกษา การสร้างความตระหนักรู้ และขดีความสามารถของมนุษยแ์ละ
ของสถาบันในเร่ืองการลดกา๊ซเรือนกระจก การปรับตัวและลดผลกระทบต่อการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการเตือนภัยล่วงหน้า

10 100201 ภาคธุรกจิมีบทบาทส าคัญในการลงทุนเพือ่สังคมเพิม่ขึ้น (100201) #N/A SDG1206 สนับสนุนให้บริษัท โดยเฉพาะบริษัทขา้มชาติและบริษัทขนาดใหญ่ รับแนวปฏิบัติที่
ยั่งยนืไปใช้ และผนวกขอ้มูลด้านความยั่งยนืไว้ในรอบการรายงานของบริษัท

10 100301 ส่ือในสังคมไทยมีความเขม้แขง็ สามารถสร้างภูมิคุ้มกนัให้แกป่ระชาชน
ในสังคม ท าให้เกดิสังคมแห่งการเรียนรู้ปลอดภัย และสร้างสรรค์เพิม่ขึ้น 
(100301)

#N/A #N/A

11 110101 ครอบครัวไทยมีความเขม้แขง็ และมีจิตส านึกความเป็นไทย ด ารงชีวิต
แบบพอเพียงมากขึ้น (110101)

#N/A #N/A

11 110201 เด็กเกดิอยา่งมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเขา้ถงึบริการที่มี
คุณภาพมากขึ้น (110201)

SDG0202 ยติุภาวะทุพโภชนาการทุกรูปแบบและแกไ้ขปัญหาความต้องการสารอาหาร
ของหญิงวัยรุ่น หญิงต้ังครรภ์และให้นมบุตร และผู้สูงอาย ุภายในปี พ.ศ. 2573
 รวมถงึบรรลุเป้าหมายที่ตกลงร่วมกนัระหว่างประเทศว่าด้วยภาวะเต้ียแคระ
แกร็นและผอมแห้ง ในเด็กอายตุ่ ากว่า 5 ปี ภายในปี พ.ศ. 2568

SDG0201 ยติุความหิวโหยและสร้างหลักประกนัให้ทุกคนโดยเฉพาะกลุ่มยากจนและกลุ่มที่อยู่
ในสถานการณ์เปราะบาง รวมถงึทารก ได้เขา้ถงึอาหารที่ปลอดภัย มีโภชนาการ 
และเพียงพอตลอดทั้งปี ภายในปี พ.ศ. 2573

ยกเลิกเป้าหมายยอ่ย 090303 เพ่ือลดความซ ้าซ้อน เน่ืองจากประเด็นเมืองน่าอยู่ ได้มีการก้าหนดในแผนแม่บทฯ 06 พื นทีแ่ละเมื่องน่าอยู่

#N/A
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แผนแม่บทฯ 
ประเด็น

รหัสเป้าหมาย
ยอ่ยแผนแม่บทฯ

เป้าหมายยอ่ยแผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตรชาติ
รหัสเป้าหมายยอ่ย 
SDGs ทีส่อดคล้อง

โดยตรง
เป้าหมายยอ่ย SDGs ทีส่อดคล้องโดยตรง

รหัสเป้าหมายยอ่ย 
SDGs ทีอ่ธิบายเสริม

เป้าหมายยอ่ย SDGs ทีอ่ธิบายเสริม

ความเชื่อมโยงระหว่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

11 110201 เด็กเกดิอยา่งมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเขา้ถงึบริการที่มี
คุณภาพมากขึ้น (110201)

SDG0301 ลดอตัราการตายของมารดาทั่วโลกให้ต่ ากว่า 70 คน ต่อการเกดิมีชีพ 100,000
 คน ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG0402 สร้างหลักประกนัว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเขา้ถงึการพัฒนา การดูแล และ
การจัดการศึกษาระดับกอ่นประถมศึกษา ส าหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ เพือ่ให้เด็ก
เหล่านั้นมีความพร้อมส าหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG0302 ยติุการตายที่ป้องกนัได้ของทารกแรกเกดิและเด็กอายตุ่ ากว่า 5 ปี โดยทุก
ประเทศมุ่งลดอตัราการตายในทารกลงให้ต่ าถงึ 12 คน ต่อการเกดิมีชีพ 1,000
 คน และลดอตัราการตายในเด็กอายตุ่ ากว่า 5 ปี ลงให้ต่ าถงึ 25 คน ต่อการ
เกดิมีชีพ 1,000 คน ภายในปี พ.ศ. 2573

11 110301 วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ครบถว้น รู้จักคิด 
วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม 
มีความสามารถในการแกป้ัญหา ปรับตัว ส่ือสาร และท างานร่วมกบัผู้อื่น
ได้อยา่งมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น (110301)

SDG0404 เพิม่จ านวนเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีทักษะที่เกี่ยวขอ้งจ าเป็น รวมถงึทักษะทาง
เทคนิคและอาชีพส าหรับการจ้างงาน การมีงานที่มีคุณค่า และการเป็น
ผู้ประกอบการ ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG0403 สร้างหลักประกนัให้ชายและหญิงทุกคนเขา้ถงึการศึกษา อาชีวศึกษา อดุมศึกษา 
รวมถงึมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ ในราคาที่สามารถจ่ายได้ ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG0406 สร้างหลักประกนัว่าเยาวชนทุกคนและผู้ใหญ่ทั้งชายและหญิงในสัดส่วนสูง 
สามารถอา่นออกเขยีนได้และค านวณได้ ภายในปี พ .ศ. 2573

SDG0407 สร้างหลักประกนัว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่จ าเป็นส าหรับส่งเสริม
การพัฒนาที่ยั่งยนื รวมถงึการศึกษาส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยนื การมีวิถชีีวิตที่ยั่งยนื
 สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคระหว่างเพศ การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความสงบ
สุขและการไม่ใช้ความรุนแรง การเป็นพลเมืองของโลก การชื่นชมในความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมและการที่วัฒนธรรมมีส่วนช่วยให้เกดิการพัฒนาที่ยั่งยนื
 ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG1002 เสริมสร้างศักยภาพและส่งเสริมความครอบคลุมทางสังคม เศรษฐกจิและการเมือง
ส าหรับทุกคน โดยไม่ค านึงถงึอาย ุเพศ ความพิการ เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ แหล่งก าเนิด
 ศาสนา สถานะทางเศรษฐกจิหรือสถานะอื่นๆ ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG1208 สร้างหลักประกนัว่าประชาชนในทุกแห่งมีขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งและมีความตระหนักถงึ
การพัฒนาที่ยั่งยนืและวิถชีีวิตที่สอดคล้องกบัธรรมชาติ ภายในปี พ .ศ. 2573
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แผนแม่บทฯ 
ประเด็น

รหัสเป้าหมาย
ยอ่ยแผนแม่บทฯ

เป้าหมายยอ่ยแผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตรชาติ
รหัสเป้าหมายยอ่ย 
SDGs ทีส่อดคล้อง

โดยตรง
เป้าหมายยอ่ย SDGs ทีส่อดคล้องโดยตรง

รหัสเป้าหมายยอ่ย 
SDGs ทีอ่ธิบายเสริม

เป้าหมายยอ่ย SDGs ทีอ่ธิบายเสริม

ความเชื่อมโยงระหว่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

11 110301 วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ครบถว้น รู้จักคิด 
วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม 
มีความสามารถในการแกป้ัญหา ปรับตัว ส่ือสาร และท างานร่วมกบัผู้อื่น
ได้อยา่งมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น (110301)

SDG1303 พัฒนาการศึกษา การสร้างความตระหนักรู้ และขดีความสามารถของมนุษยแ์ละ
ของสถาบันในเร่ืองการลดกา๊ซเรือนกระจก การปรับตัวและลดผลกระทบต่อการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการเตือนภัยล่วงหน้า

SDG0404 เพิม่จ านวนเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีทักษะที่เกี่ยวขอ้งจ าเป็น รวมถงึทักษะทาง
เทคนิคและอาชีพส าหรับการจ้างงาน การมีงานที่มีคุณค่า และการเป็น
ผู้ประกอบการ ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG0806 ลดสัดส่วนของเยาวชนที่ไม่มีงานท า ไม่ได้รับการศึกษาหรือการฝึกอาชีพ ลงอยา่ง
มาก ภายในปี พ.ศ. 2563

SDG0805 บรรลุการจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และการมีงานที่มีคุณค่าส าหรับหญิง
และชายทุกคน รวมถงึเยาวชนและผู้พิการ และให้มีการจ่ายค่าจ้างที่เท่าเทียม
ส าหรับงานที่มีคุณค่าเท่าเทียมกนั ภายในปี พ.ศ. 2573

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

11 110402 มีคนไทยที่มีความสามารถและผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศเขา้มาท า
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวัตกรรมในอตุสาหกรรมเป้าหมายเพิม่ขึ้น 

(110402)

SDG0404 เพิม่จ านวนเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีทักษะที่เกี่ยวขอ้งจ าเป็น รวมถงึทักษะทาง
เทคนิคและอาชีพส าหรับการจ้างงาน การมีงานที่มีคุณค่า และการเป็น
ผู้ประกอบการ ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG0905 เพิม่พูนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ยกระดับขดีความสามารถทางเทคโนโลยขีอง
ภาคอตุสาหกรรมในทุกประเทศ โดยเฉพาะในประเทศก าลังพัฒนา และให้ภายในปี
 พ.ศ. 2573 มีการส่งเสริมนวัตกรรมและให้เพิม่จ านวนผู้ท างานวิจัยและพัฒนา ต่อ
ประชากร 1 ล้านคน และเพิม่ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของภาครัฐและ
ภาคเอกชน

11 110501 ผู้สูงอายมุีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในชีวิต มีทักษะการด ารงชีวิต 
เรียนรู้พัฒนาตลอดชีวิต มีส่วนร่วมในกจิกรรมสังคม สร้างมูลค่าเพิม่
ให้แกสั่งคมเพิม่ขึ้น (110501)

#N/A SDG1001 บรรลุการเติบโตของรายได้ของกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ าสุด อยา่ง
กา้วหน้าและยั่งยนื โดยให้มีอตัราเติบโตสูงกว่าค่าเฉล่ียของประเทศ ภายในปี พ.ศ. 
2573

12 120101 คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ 
และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเขา้ถงึการเรียนรู้อยา่ง
ต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น (120101)

SDG0401 สร้างหลักประกนัว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนส าเร็จการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ เท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย น าไปสู่
ผลลัพธ์ทางการเรียนที่มีประสิทธิผล ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG0407 สร้างหลักประกนัว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่จ าเป็นส าหรับส่งเสริม
การพัฒนาที่ยั่งยนื รวมถงึการศึกษาส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยนื การมีวิถชีีวิตที่ยั่งยนื
 สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคระหว่างเพศ การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความสงบ
สุขและการไม่ใช้ความรุนแรง การเป็นพลเมืองของโลก การชื่นชมในความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมและการที่วัฒนธรรมมีส่วนช่วยให้เกดิการพัฒนาที่ยั่งยนื
 ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG0402 สร้างหลักประกนัว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเขา้ถงึการพัฒนา การดูแล 
และการจัดการศึกษาระดับกอ่นประถมศึกษา ส าหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ 
เพือ่ให้เด็กเหล่านั้นมีความพร้อมส าหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา ภายในปี
 พ.ศ. 2573

SDG040A สร้างและยกระดับสถานศึกษา ตลอดจนเคร่ืองมือและอปุกรณ์การศึกษาที่
ตอบสนองความละเอยีดออ่นของเด็ก ความพิการ และเพศภาวะ และจัดให้มี
สภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ปลอดภัย ปราศจากความรุนแรง ครอบคลุมและมี
ประสิทธิผลส าหรับทุกคน

SDG0403 สร้างหลักประกนัให้ชายและหญิงทุกคนเขา้ถงึการศึกษา อาชีวศึกษา 
อดุมศึกษา รวมถงึมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ ในราคาที่สามารถจ่ายได้ ภายในปี
 พ.ศ. 2573

SDG040C เพิม่จ านวนครูที่มีคุณวุฒิ รวมถงึการด าเนินการผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศ
ในการฝึกอบรมครูในประเทศก าลังพัฒนา โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในประเทศพัฒนา
น้อยที่สุด และรัฐก าลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก ภายในปี พ.ศ. 2573

11 110401 แรงงานมีศักยภาพในการเพิม่ผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนักใน
ความส าคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและ
เรียนรู้ส่ิงใหม่ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพและความต้องการของ

ตลาดแรงงานเพิม่ขึ้น (110401)
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รหัสเป้าหมาย
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เป้าหมายยอ่ยแผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตรชาติ
รหัสเป้าหมายยอ่ย 
SDGs ทีส่อดคล้อง

โดยตรง
เป้าหมายยอ่ย SDGs ทีส่อดคล้องโดยตรง

รหัสเป้าหมายยอ่ย 
SDGs ทีอ่ธิบายเสริม

เป้าหมายยอ่ย SDGs ทีอ่ธิบายเสริม

ความเชื่อมโยงระหว่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

12 120201 ประเทศไทยมีระบบขอ้มูลเพือ่การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุ
ปัญญา เพือ่ประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตาม
ศักยภาพเพิม่ขึ้น (120201)

SDG0404 เพิม่จ านวนเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีทักษะที่เกี่ยวขอ้งจ าเป็น รวมถงึทักษะทาง
เทคนิคและอาชีพส าหรับการจ้างงาน การมีงานที่มีคุณค่า และการเป็น
ผู้ประกอบการ ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG1208 สร้างหลักประกนัว่าประชาชนในทุกแห่งมีขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งและมีความตระหนักถงึ
การพัฒนาที่ยั่งยนืและวิถชีีวิตที่สอดคล้องกบัธรรมชาติ ภายในปี พ .ศ. 2573

SDG0405 ขจัดความเหล่ีอมล้ าทางเพศด้านการศึกษา และสร้างหลักประกนัว่ากลุ่มที่
เปราะบางซ่ึงรวมถงึผู้พิการ ชนพืน้เมือง และเด็กในสถานการณ์เปราะบาง 
เขา้ถงึการศึกษาและการฝึกอาชีพทุกระดับอยา่งเท่าเทียม ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG1303 พัฒนาการศึกษา การสร้างความตระหนักรู้ และขดีความสามารถของมนุษยแ์ละ
ของสถาบันในเร่ืองการลดกา๊ซเรือนกระจก การปรับตัวและลดผลกระทบต่อการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการเตือนภัยล่วงหน้า

SDG0406 สร้างหลักประกนัว่าเยาวชนทุกคนและผู้ใหญ่ทั้งชายและหญิงในสัดส่วนสูง 
สามารถอา่นออกเขยีนได้และค านวณได้ ภายในปี พ .ศ. 2573

#N/A

13 130101 ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาวะสามารถดูแลสุขภาพ มีพฤติกรรม
สุขภาพที่พึงประสงค์ และสามารถป้องกนัและลดโรคที่สามารถป้องกนัได้
 เกดิเป็นสังคมบ่มเพาะจิตส านึกการมีสุขภาพดีสูงขึ้น (130101)

SDG0304 ลดการตายกอ่นวัยอนัควรจากโรคไม่ติดต่อให้ลดลงหนึ่งในสาม ผ่านการ
ป้องกนัและการรักษาโรค และสนับสนุนสุขภาพจิตและความเป็นอยู่ที่ดี 
ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG0303 ยติุการแพร่ระบาดของเอดส์ วัณโรค มาลาเรีย และโรคเขตร้อนที่ถกูละเลย และ
ต่อสู้กบัโรคตับอกัเสบ โรคติดต่อทางน้ า และโรคติดต่ออื่นๆ ภายในปี พ .ศ. 2573

SDG0506 ประกนัการเขา้ถงึสุขภาวะทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ และสิทธิการ
เจริญพันธุ์โดยถว้นหน้า ตามที่ได้ตกลงตามแผนปฏิบัติการของการประชุม
ระหว่างประเทศว่าด้วยเร่ืองประชากรและการพัฒนา และแผนปฏิบัติการปักกิ่ง
 และเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมทบทวนดังกล่าว

SDG0305 เสริมสร้างการป้องกนัและการรักษาการใช้สารในทางที่ผิด ซ่ึงรวมถงึการใช้ยาเสพ
ติดในทางที่ผิดและการใช้แอลกอฮอล์ในทางที่เป็นอนัตราย

SDG030A เพิม่ความเขม้แขง็ในการด าเนินงานตามกรอบอนุสัญญาขององค์การอนามัยโลกว่า
ด้วยการควบคุมยาสูบในทุกประเทศตามความเหมาะสม

SDG030D เสริมขดีความสามารถของทุกประเทศ โดยเฉพาะประเทศก าลังพัฒนา ในด้านการ
แจ้งเตือนล่วงหน้า การลดความเส่ียง และการบริหารจัดการความเส่ียงด้าน
สุขภาพทั้งในระดับประเทศและระดับโลก

SDG0601 บรรลุเป้าหมายการให้ทุกคนเขา้ถงึน้ าด่ืมที่ปลอดภัยและมีราคาที่สามารถซ้ือหาได้
ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG0602 บรรลุเป้าหมายการให้ทุกคนเขา้ถงึการสุขาภิบาลและสุขอนามัยที่เพียงพอและเท่า
เทียม และยติุการขบัถา่ยในที่โล่ง โดยให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อความต้องการของ
ผู้หญิง เด็กหญิง และผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง ภายในปี พ.ศ. 2573
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แผนแม่บทฯ 
ประเด็น

รหัสเป้าหมาย
ยอ่ยแผนแม่บทฯ

เป้าหมายยอ่ยแผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตรชาติ
รหัสเป้าหมายยอ่ย 
SDGs ทีส่อดคล้อง

โดยตรง
เป้าหมายยอ่ย SDGs ทีส่อดคล้องโดยตรง

รหัสเป้าหมายยอ่ย 
SDGs ทีอ่ธิบายเสริม

เป้าหมายยอ่ย SDGs ทีอ่ธิบายเสริม

ความเชื่อมโยงระหว่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

13 130201 จ านวนชุมชนสุขภาพดีเพิม่ขึ้น (130201) SDG0304 ลดการตายกอ่นวัยอนัควรจากโรคไม่ติดต่อให้ลดลงหนึ่งในสาม ผ่านการ
ป้องกนัและการรักษาโรค และสนับสนุนสุขภาพจิตและความเป็นอยู่ที่ดี 
ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG0303 ยติุการแพร่ระบาดของเอดส์ วัณโรค มาลาเรีย และโรคเขตร้อนที่ถกูละเลย และ
ต่อสู้กบัโรคตับอกัเสบ โรคติดต่อทางน้ า และโรคติดต่ออื่นๆ ภายในปี พ .ศ. 2573

SDG0601 บรรลุเป้าหมายการให้ทุกคนเขา้ถงึน้ าด่ืมที่ปลอดภัยและมีราคาที่สามารถซ้ือหาได้
ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG0602 บรรลุเป้าหมายการให้ทุกคนเขา้ถงึการสุขาภิบาลและสุขอนามัยที่เพียงพอและเท่า
เทียม และยติุการขบัถา่ยในที่โล่ง โดยให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อความต้องการของ
ผู้หญิง เด็กหญิง และผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง ภายในปี พ.ศ. 2573

13 130301 มีระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานที่ประชากรทุกระดับเขา้ถงึได้ดีขึ้น 
(130301)

SDG0307 สร้างหลักประกนัถว้นหน้าในการเขา้ถงึบริการสุขภาวะทางเพศและอนามัยการ
เจริญพันธุ์ รวมถงึการวางแผนครอบครัว ขอ้มูลขา่วสารและความรู้ และ
การบูรณาการอนามัยการเจริญพันธุ์ในยทุธศาสตร์และแผนงานระดับชาติ 
ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG0104 สร้างหลักประกนัว่าชายและหญิงทุกคน โดยเฉพาะผู้ที่ยากจนและเปราะบาง มี
สิทธิเท่าเทียมกนัในทรัพยากรทางเศรษฐกจิ รวมถงึการเขา้ถงึบริการขั้นพืน้ฐาน 
การเป็นเจ้าของและมีสิทธิในที่ดินและทรัพยสิ์นในรูปแบบอื่น มรดก 
ทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยใีหม่ที่เหมาะสม และบริการทางการเงิน ซ่ึงรวมถงึ
ระบบการเงินระดับฐานราก (microfinance) ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG0308 บรรลุการมีหลักประกนัสุขภาพถว้นหน้า รวมถงึการป้องกนัความเส่ียงทาง
การเงิน การเขา้ถงึการบริการสาธารณสุขจ าเป็นที่มีคุณภาพ และเขา้ถงึยาและ
วัคซีนจ าเป็นที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ และมีราคาที่สามารถซ้ือหา
ได้

SDG0301 ลดอตัราการตายของมารดาทั่วโลกให้ต่ ากว่า 70 คน ต่อการเกดิมีชีพ 100,000 คน
 ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG0302 ยติุการตายที่ป้องกนัได้ของทารกแรกเกดิและเด็กอายตุ่ ากว่า 5 ปี โดยทุกประเทศ
มุ่งลดอตัราการตายในทารกลงให้ต่ าถงึ 12 คน ต่อการเกดิมีชีพ 1,000 คน และลด
อตัราการตายในเด็กอายตุ่ ากว่า 5 ปี ลงให้ต่ าถงึ 25 คน ต่อการเกดิมีชีพ 1,000 คน
 ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG050A ด าเนินการปฏิรูปเพือ่ให้ผู้หญิงมีสิทธิที่เท่าเทียมในการเขา้ถงึทรัพยากรทาง
เศรษฐกจิ รวมทั้งการเขา้ถงึกรรมสิทธิ์ การถอืครอง การควบคุมที่ดิน และทรัพยสิ์น
ในรูปแบบอื่น การบริการทางการเงิน การรับมรดก และทรัพยากรธรรมชาติ ที่มี
ความสอดคล้องกบักฎหมายของประเทศ

SDG1003 สร้างหลักประกนัให้มีโอกาสที่เท่าเทียมและลดความไม่เสมอภาคของผลลัพธ์ 
รวมถงึโดยการขจัดกฎหมาย นโยบาย และแนวปฏิบัติที่เลือกปฏิบัติ และโดยการ
ส่งเสริมการออกกฎหมาย นโยบาย และการด าเนินการที่เหมาะสมในเร่ืองดังกล่าว

SDG1004 น าใช้นโยบาย โดยเฉพาะนโยบายด้านการคลัง ค่าจ้าง และการคุ้มครองทางสังคม 
และมุ่งบรรลุความเสมอภาคยิ่งขึ้น

13 130401 การเขา้ถงึบริการสาธารณสุขมีความเหล่ือมล้ าลดลง (130401) SDG0307 สร้างหลักประกนัถว้นหน้าในการเขา้ถงึบริการสุขภาวะทางเพศและอนามัยการ
เจริญพันธุ์ รวมถงึการวางแผนครอบครัว ขอ้มูลขา่วสารและความรู้ และ
การบูรณาการอนามัยการเจริญพันธุ์ในยทุธศาสตร์และแผนงานระดับชาติ 
ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG0302 ยติุการตายที่ป้องกนัได้ของทารกแรกเกดิและเด็กอายตุ่ ากว่า 5 ปี โดยทุกประเทศ
มุ่งลดอตัราการตายในทารกลงให้ต่ าถงึ 12 คน ต่อการเกดิมีชีพ 1,000 คน และลด
อตัราการตายในเด็กอายตุ่ ากว่า 5 ปี ลงให้ต่ าถงึ 25 คน ต่อการเกดิมีชีพ 1,000 คน
 ภายในปี พ.ศ. 2573
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เป้าหมายยอ่ยแผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตรชาติ
รหัสเป้าหมายยอ่ย 
SDGs ทีส่อดคล้อง

โดยตรง
เป้าหมายยอ่ย SDGs ทีส่อดคล้องโดยตรง

รหัสเป้าหมายยอ่ย 
SDGs ทีอ่ธิบายเสริม

เป้าหมายยอ่ย SDGs ทีอ่ธิบายเสริม

ความเชื่อมโยงระหว่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

13 130401 การเขา้ถงึบริการสาธารณสุขมีความเหล่ือมล้ าลดลง (130401) SDG0308 บรรลุการมีหลักประกนัสุขภาพถว้นหน้า รวมถงึการป้องกนัความเส่ียงทาง
การเงิน การเขา้ถงึการบริการสาธารณสุขจ าเป็นที่มีคุณภาพ และเขา้ถงึยาและ
วัคซีนจ าเป็นที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ และมีราคาที่สามารถซ้ือหา
ได้

SDG030B สนับสนุนการวิจัยและการพัฒนาวัคซีนและยาส าหรับโรคติดต่อและไม่ติดต่อที่
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศก าลังพัฒนา ให้มีการเขา้ถงึยาและวัคซีนจ าเป็นใน
ราคาที่สามารถซ้ือหาได้ ตามปฏิญญาโดฮาในส่วนของความตกลงว่าด้วยการค้าที่
เกี่ยวขอ้งกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา (TRIPS) และการสาธารณสุข ซ่ึงเน้นย้ าสิทธิของ
ประเทศก าลังพัฒนาที่จะใช้บทบัญญัติในความตกลง TRIPS อยา่งเต็มที่ในเร่ืองการ
ผ่อนปรนเพือ่คุ้มครองสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะการเขา้ถงึยาโดยถว้นหน้า

SDG030C เพิม่การใช้เงินสนับสนุนด้านสุขภาพ และการสรรหา การพัฒนา การฝึกฝน 
และการเกบ็รักษาก าลังคนด้านสุขภาพในประเทศก าลังพัฒนา โดยเฉพาะใน
ประเทศพัฒนาน้อยที่สุดและรัฐก าลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก

SDG1003 สร้างหลักประกนัให้มีโอกาสที่เท่าเทียมและลดความไม่เสมอภาคของผลลัพธ์ 
รวมถงึโดยการขจัดกฎหมาย นโยบาย และแนวปฏิบัติที่เลือกปฏิบัติ และโดยการ
ส่งเสริมการออกกฎหมาย นโยบาย และการด าเนินการที่เหมาะสมในเร่ืองดังกล่าว

SDG1004 น าใช้นโยบาย โดยเฉพาะนโยบายด้านการคลัง ค่าจ้าง และการคุ้มครองทางสังคม 
และมุ่งบรรลุความเสมอภาคยิ่งขึ้น

13 130501 ประชาชนมีความรอบรู้สุขภาพ เร่ืองโรคอบุัติใหม่และโรคอบุัติซ้ าที่เกดิ
จากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศมากขึ้น (130501)

#N/A SDG030B สนับสนุนการวิจัยและการพัฒนาวัคซีนและยาส าหรับโรคติดต่อและไม่ติดต่อที่
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศก าลังพัฒนา ให้มีการเขา้ถงึยาและวัคซีนจ าเป็นใน
ราคาที่สามารถซ้ือหาได้ ตามปฏิญญาโดฮาในส่วนของความตกลงว่าด้วยการค้าที่
เกี่ยวขอ้งกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา (TRIPS) และการสาธารณสุข ซ่ึงเน้นย้ าสิทธิของ
ประเทศก าลังพัฒนาที่จะใช้บทบัญญัติในความตกลง TRIPS อยา่งเต็มที่ในเร่ืองการ
ผ่อนปรนเพือ่คุ้มครองสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะการเขา้ถงึยาโดยถว้นหน้า

SDG030D เสริมขดีความสามารถของทุกประเทศ โดยเฉพาะประเทศก าลังพัฒนา ในด้านการ
แจ้งเตือนล่วงหน้า การลดความเส่ียง และการบริหารจัดการความเส่ียงด้าน
สุขภาพทั้งในระดับประเทศและระดับโลก

14 140101 คนไทยออกก าลังกาย เล่นกฬีา และนันทนาการอยา่งสม่ าเสมอเพิม่ขึ้น 
(140101)

SDG0304 ลดการตายกอ่นวัยอนัควรจากโรคไม่ติดต่อให้ลดลงหนึ่งในสาม ผ่านการ
ป้องกนัและการรักษาโรค และสนับสนุนสุขภาพจิตและความเป็นอยู่ที่ดี 
ภายในปี พ.ศ. 2573

#N/A

14 140201 นักกฬีาไทยประสบความส าเร็จในการแขง่ขนัระดับนานาชาติ (140201) #N/A #N/A
14 140301 บุคลากรด้านการกฬีาและนันทนาการมีคุณภาพและมาตรฐานเพิม่ขึ้น 

(140301)
#N/A #N/A

15 150101 ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึ้นอยา่งต่อเนื่อง 
(150101)

#N/A SDG0505 ประกนัการมีส่วนร่วมของผู้หญิงอยา่งเต็มที่และมีประสิทธิผล และโอกาสที่เท่า
เทียม ในการเป็นผู้น าในทุกระดับของการตัดสินใจทางการเมือง เศรษฐกจิ และ
สาธารณะ

SDG060B สนับสนุนและเพิม่ความเขม้แขง็ในการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการปรับปรุง
การจัดการน้ าและการสุขาภิบาล
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SDGs ทีส่อดคล้อง
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รหัสเป้าหมายยอ่ย 
SDGs ทีอ่ธิบายเสริม

เป้าหมายยอ่ย SDGs ทีอ่ธิบายเสริม

ความเชื่อมโยงระหว่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

15 150101 ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึ้นอยา่งต่อเนื่อง 
(150101)

SDG1002 เสริมสร้างศักยภาพและส่งเสริมความครอบคลุมทางสังคม เศรษฐกจิและการเมือง
ส าหรับทุกคน โดยไม่ค านึงถงึอาย ุเพศ ความพิการ เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ แหล่งก าเนิด
 ศาสนา สถานะทางเศรษฐกจิหรือสถานะอื่นๆ ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG1607 สร้างหลักประกนัว่าจะมีกระบวนการตัดสินใจที่มีความรับผิดชอบ ครอบคลุม มี
ส่วนร่วม และมีความเป็นตัวแทนที่ดี ในทุกระดับการตัดสินใจ

15 150201 ประชากรไทยมีการเตรียมการกอ่นยามสูงอายเุพือ่ให้สูงวัยอยา่งมีคุณภาพ
เพิม่ขึ้น (150201)

#N/A #N/A

15 150202 ผู้สูงอายมุีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอยา่งต่อเนื่อง (150202) #N/A SDG0102 ลดสัดส่วน ชาย หญิง และเด็ก ในทุกช่วงวัย ที่อยู่ภายใต้ความยากจนในทุกมิติ 
ตามนิยามของแต่ละประเทศ ให้ลดลงอยา่งน้อยคร่ึงหนึ่ง ภายในปี พ .ศ. 2573

16 160101 ศักยภาพและขดีความสามารถของเศรษฐกจิฐานรากเพิม่ขึ้น (160101) SDG1001 บรรลุการเติบโตของรายได้ของกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ าสุด อยา่ง
กา้วหน้าและยั่งยนื โดยให้มีอตัราเติบโตสูงกว่าค่าเฉล่ียของประเทศ ภายในปี 
พ.ศ. 2573

SDG0101 ขจัดความยากจนขั้นรุนแรงของประชาชนในทุกพืน้ที่ให้หมดไปภายในปี พ .ศ. 2573
 ซ่ึงปัจจุบันความยากจนวัดจากคนที่มีค่าใช้จ่ายด ารงชีพรายวันต่ ากว่า $1.90 ต่อวัน

SDG140B จัดให้ชาวประมงพืน้บ้านรายเล็กเขา้ถงึทรัพยากรทางทะเลและตลาด SDG0102 ลดสัดส่วน ชาย หญิง และเด็ก ในทุกช่วงวัย ที่อยู่ภายใต้ความยากจนในทุกมิติ 
ตามนิยามของแต่ละประเทศ ให้ลดลงอยา่งน้อยคร่ึงหนึ่ง ภายในปี พ .ศ. 2573

SDG010B สร้างกรอบนโยบายที่เหมาะสมในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับ
นานาชาติ บนฐานของยทุธศาสตร์การพัฒนาที่เอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มยากจน 
(pro-poor) และค านึงถงึความละเอยีดออ่นเชิงเพศภาวะ (gender-sensitive) 
เพือ่สนับสนุนการลงทุนที่เพิม่ขึ้นในปฏิบัติการขจัดความยากจน

SDG0803 ส่งเสริมนโยบายที่มุ่งเน้นการพัฒนาที่สนับสนุนกจิกรรมที่มีผลิตภาพ การสร้างงาน
ที่มีคุณค่า ความเป็นผู้ประกอบการ ความสร้างสรรค์และนวัตกรรม และให้การ
สนับสนุนการรวมตัวและการเติบโตของวิสาหกจิรายยอ่ย ขนาดเล็ก และขนาด
กลาง ผ่านการเขา้ถงึบริการทางการเงิน

SDG1002 เสริมสร้างศักยภาพและส่งเสริมความครอบคลุมทางสังคม เศรษฐกจิและการเมือง
ส าหรับทุกคน โดยไม่ค านึงถงึอาย ุเพศ ความพิการ เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ แหล่งก าเนิด
 ศาสนา สถานะทางเศรษฐกจิหรือสถานะอื่นๆ ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG1004 น าใช้นโยบาย โดยเฉพาะนโยบายด้านการคลัง ค่าจ้าง และการคุ้มครองทางสังคม 
และมุ่งบรรลุความเสมอภาคยิ่งขึ้น

16 160201 ผู้ประกอบการเศรษฐกจิฐานรากมีรายได้เพิม่ขึ้นอยา่งต่อเนื่อง (160201) SDG1001 บรรลุการเติบโตของรายได้ของกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ าสุด อยา่ง
กา้วหน้าและยั่งยนื โดยให้มีอตัราเติบโตสูงกว่าค่าเฉล่ียของประเทศ ภายในปี 
พ.ศ. 2573

SDG0101 ขจัดความยากจนขั้นรุนแรงของประชาชนในทุกพืน้ที่ให้หมดไปภายในปี พ .ศ. 2573
 ซ่ึงปัจจุบันความยากจนวัดจากคนที่มีค่าใช้จ่ายด ารงชีพรายวันต่ ากว่า $1.90 ต่อวัน
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แผนแม่บทฯ 
ประเด็น

รหัสเป้าหมาย
ยอ่ยแผนแม่บทฯ

เป้าหมายยอ่ยแผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตรชาติ
รหัสเป้าหมายยอ่ย 
SDGs ทีส่อดคล้อง

โดยตรง
เป้าหมายยอ่ย SDGs ทีส่อดคล้องโดยตรง

รหัสเป้าหมายยอ่ย 
SDGs ทีอ่ธิบายเสริม

เป้าหมายยอ่ย SDGs ทีอ่ธิบายเสริม

ความเชื่อมโยงระหว่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

16 160201 ผู้ประกอบการเศรษฐกจิฐานรากมีรายได้เพิม่ขึ้นอยา่งต่อเนื่อง (160201) SDG0102 ลดสัดส่วน ชาย หญิง และเด็ก ในทุกช่วงวัย ที่อยู่ภายใต้ความยากจนในทุกมิติ 
ตามนิยามของแต่ละประเทศ ให้ลดลงอยา่งน้อยคร่ึงหนึ่ง ภายในปี พ .ศ. 2573

SDG010B สร้างกรอบนโยบายที่เหมาะสมในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับ
นานาชาติ บนฐานของยทุธศาสตร์การพัฒนาที่เอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มยากจน 
(pro-poor) และค านึงถงึความละเอยีดออ่นเชิงเพศภาวะ (gender-sensitive) 
เพือ่สนับสนุนการลงทุนที่เพิม่ขึ้นในปฏิบัติการขจัดความยากจน

SDG1002 เสริมสร้างศักยภาพและส่งเสริมความครอบคลุมทางสังคม เศรษฐกจิและการเมือง
ส าหรับทุกคน โดยไม่ค านึงถงึอาย ุเพศ ความพิการ เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ แหล่งก าเนิด
 ศาสนา สถานะทางเศรษฐกจิหรือสถานะอื่นๆ ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG1004 น าใช้นโยบาย โดยเฉพาะนโยบายด้านการคลัง ค่าจ้าง และการคุ้มครองทางสังคม 
และมุ่งบรรลุความเสมอภาคยิ่งขึ้น

SDG140B จัดให้ชาวประมงพืน้บ้านรายเล็กเขา้ถงึทรัพยากรทางทะเลและตลาด

16 160202 กลุ่มประชากรรายได้ต่ าสุดร้อยละ 40 มีความสามารถในการบริหาร
จัดการหนี้สินได้มีประสิทธิภาพเพิม่ขึ้นอยา่งต่อเนื่อง (160202)

SDG1001 บรรลุการเติบโตของรายได้ของกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ าสุด อยา่ง
กา้วหน้าและยั่งยนื โดยให้มีอตัราเติบโตสูงกว่าค่าเฉล่ียของประเทศ ภายในปี 
พ.ศ. 2573

SDG0101 ขจัดความยากจนขั้นรุนแรงของประชาชนในทุกพืน้ที่ให้หมดไปภายในปี พ .ศ. 2573
 ซ่ึงปัจจุบันความยากจนวัดจากคนที่มีค่าใช้จ่ายด ารงชีพรายวันต่ ากว่า $1.90 ต่อวัน

SDG0102 ลดสัดส่วน ชาย หญิง และเด็ก ในทุกช่วงวัย ที่อยู่ภายใต้ความยากจนในทุกมิติ 
ตามนิยามของแต่ละประเทศ ให้ลดลงอยา่งน้อยคร่ึงหนึ่ง ภายในปี พ .ศ. 2573

SDG0105 สร้างภูมิต้านทานให้กบัผู้ที่ยากจนและอยู่ในสถานการณ์เปราะบาง รวมทั้งลดความ
เส่ียงและความล่อแหลมต่อภาวะสภาพอากาศผันผวนรุนแรง การเปล่ียนแปลง
อยา่งรุนแรงทางเศรษฐกจิ สังคมและส่ิงแวดล้อม และภัยพิบัติ ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG010B สร้างกรอบนโยบายที่เหมาะสมในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับ
นานาชาติ บนฐานของยทุธศาสตร์การพัฒนาที่เอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มยากจน 
(pro-poor) และค านึงถงึความละเอยีดออ่นเชิงเพศภาวะ (gender-sensitive) 
เพือ่สนับสนุนการลงทุนที่เพิม่ขึ้นในปฏิบัติการขจัดความยากจน

SDG0810 เสริมความแขง็แกร่งของสถาบันทางการเงินภายในประเทศเพือ่ส่งเสริมและขยาย
การเขา้ถงึการธนาคาร การประกนั และบริการทางการเงินแกทุ่กคน
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แผนแม่บทฯ 
ประเด็น

รหัสเป้าหมาย
ยอ่ยแผนแม่บทฯ

เป้าหมายยอ่ยแผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตรชาติ
รหัสเป้าหมายยอ่ย 
SDGs ทีส่อดคล้อง

โดยตรง
เป้าหมายยอ่ย SDGs ทีส่อดคล้องโดยตรง

รหัสเป้าหมายยอ่ย 
SDGs ทีอ่ธิบายเสริม

เป้าหมายยอ่ย SDGs ทีอ่ธิบายเสริม

ความเชื่อมโยงระหว่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

16 160202 กลุ่มประชากรรายได้ต่ าสุดร้อยละ 40 มีความสามารถในการบริหาร
จัดการหนี้สินได้มีประสิทธิภาพเพิม่ขึ้นอยา่งต่อเนื่อง (160202)

SDG1105 ลดจ านวนผู้เสียชีวิตและผู้ที่ได้รับผลกระทบ ตลอดจนลดความสูญเสียโดยตรงทาง
เศรษฐกจิเทียบเคียงกบั GDP โลก อนัเกดิจากภัยพิบัติ ซ่ึงรวมถงึภัยพิบัติที่เกี่ยวกบั
น้ า โดยมุ่งคุ้มครองกลุ่มคนยากจนและผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง ภายในปี 
พ.ศ. 2573

SDG1301 เสริมสร้างภูมิคุ้มกนัและขดีความสามารถในการปรับตัวต่ออนัตรายและภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติที่เกี่ยวขอ้งกบัภูมิอากาศในทุกประเทศ

17 170101 คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางได้รับการ
คุ้มครองและมีหลักประกนัทางสังคมเพิม่ขึ้น (170101)

SDG0103 ด าเนินการให้ทุกคนสามารถเขา้ถงึระบบและมาตรการการคุ้มครองทางสังคม
ในระดับประเทศที่เหมาะสม ซ่ึงรวมถงึการคุ้มครองทางสังคมขั้นพืน้ฐาน 
(floors) และขยายความครอบคลุมถงึกลุ่มประชากรยากจนและกลุ่มเปราะบาง
 ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG0104 สร้างหลักประกนัว่าชายและหญิงทุกคน โดยเฉพาะผู้ที่ยากจนและเปราะบาง มี
สิทธิเท่าเทียมกนัในทรัพยากรทางเศรษฐกจิ รวมถงึการเขา้ถงึบริการขั้นพืน้ฐาน 
การเป็นเจ้าของและมีสิทธิในที่ดินและทรัพยสิ์นในรูปแบบอื่น มรดก 
ทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยใีหม่ที่เหมาะสม และบริการทางการเงิน ซ่ึงรวมถงึ
ระบบการเงินระดับฐานราก (microfinance) ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG010B สร้างกรอบนโยบายที่เหมาะสมในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับ
นานาชาติ บนฐานของยทุธศาสตร์การพัฒนาที่เอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มยากจน 
(pro-poor) และค านึงถงึความละเอยีดออ่นเชิงเพศภาวะ (gender-sensitive) 
เพือ่สนับสนุนการลงทุนที่เพิม่ขึ้นในปฏิบัติการขจัดความยากจน

SDG0501 ยติุการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบต่อผู้หญิงและเด็กหญิงในทุกที่

SDG0502 ขจัดความรุนแรงทุกรูปแบบที่มีต่อผู้หญิงและเด็กหญิงในพืน้ที่สาธารณะและพืน้ที่
ส่วนตัว รวมถงึการค้ามนุษย ์การแสวงหาประโยชน์ทางเพศ และการแสวงหา
ประโยชน์ในรูปแบบอื่น

SDG0504 ยอมรับและให้คุณค่าการดูแลและการท างานบ้านที่ไม่ได้รับค่าจ้าง โดยการจัดให้มี
บริการสาธารณะ โครงสร้างพืน้ฐานและนโยบายการคุ้มครองทางสังคม และ
สนับสนุนการแบ่งภาระความรับผิดชอบร่วมกนัภายในครัวเรือนและครอบครัว 
ตามความเหมาะสมของแต่ละประเทศ

SDG050A ด าเนินการปฏิรูปเพือ่ให้ผู้หญิงมีสิทธิที่เท่าเทียมในการเขา้ถงึทรัพยากรทาง
เศรษฐกจิ รวมทั้งการเขา้ถงึกรรมสิทธิ์ การถอืครอง การควบคุมที่ดิน และทรัพยสิ์น
ในรูปแบบอื่น การบริการทางการเงิน การรับมรดก และทรัพยากรธรรมชาติ ที่มี
ความสอดคล้องกบักฎหมายของประเทศ

SDG050C รับรองและสร้างเสริมนโยบายที่ดีและการบังคับใช้กฎหมาย เพือ่ส่งเสริมความ
เสมอภาคระหว่างเพศและเสริมพลังแกผู้่หญิงและเด็กหญิงทุกคนในทุกระดับ

SDG0808 คุ้มครองสิทธิแรงงานและส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการท างานที่ปลอดภัยและ
มั่นคงส าหรับผู้ท างานทุกคน รวมถงึแรงงานต่างด้าว โดยเฉพาะผู้หญิงและผู้ที่
ท างานเส่ียงอนัตราย
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แผนแม่บทฯ 
ประเด็น

รหัสเป้าหมาย
ยอ่ยแผนแม่บทฯ

เป้าหมายยอ่ยแผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตรชาติ
รหัสเป้าหมายยอ่ย 
SDGs ทีส่อดคล้อง

โดยตรง
เป้าหมายยอ่ย SDGs ทีส่อดคล้องโดยตรง

รหัสเป้าหมายยอ่ย 
SDGs ทีอ่ธิบายเสริม

เป้าหมายยอ่ย SDGs ทีอ่ธิบายเสริม

ความเชื่อมโยงระหว่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

17 170101 คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางได้รับการ
คุ้มครองและมีหลักประกนัทางสังคมเพิม่ขึ้น (170101)

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

SDG1002 เสริมสร้างศักยภาพและส่งเสริมความครอบคลุมทางสังคม เศรษฐกจิและการเมือง
ส าหรับทุกคน โดยไม่ค านึงถงึอาย ุเพศ ความพิการ เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ แหล่งก าเนิด
 ศาสนา สถานะทางเศรษฐกจิหรือสถานะอื่นๆ ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG1003 สร้างหลักประกนัให้มีโอกาสที่เท่าเทียมและลดความไม่เสมอภาคของผลลัพธ์ 
รวมถงึโดยการขจัดกฎหมาย นโยบาย และแนวปฏิบัติที่เลือกปฏิบัติ และโดยการ
ส่งเสริมการออกกฎหมาย นโยบาย และการด าเนินการที่เหมาะสมในเร่ืองดังกล่าว

SDG1004 น าใช้นโยบาย โดยเฉพาะนโยบายด้านการคลัง ค่าจ้าง และการคุ้มครองทางสังคม 
และมุ่งบรรลุความเสมอภาคยิ่งขึ้น

SDG1101 สร้างหลักประกนัว่าทุกคนเขา้ถงึที่อยู่อาศัยและการบริการพืน้ฐานที่เพียงพอ 
ปลอดภัย ในราคาที่สามารถจ่ายได้ และปรับปรุงชุมชนแออดั ภายในปี พ .ศ. 2573

SDG1609 จัดให้มีอตัลักษณ์ทางกฎหมายส าหรับทุกคน โดยรวมถงึการจดทะเบียนการเกดิ 
ภายในปี พ.ศ. 2573

17 170201 มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความ
ช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น (170201)

SDG0103 ด าเนินการให้ทุกคนสามารถเขา้ถงึระบบและมาตรการการคุ้มครองทางสังคม
ในระดับประเทศที่เหมาะสม ซ่ึงรวมถงึการคุ้มครองทางสังคมขั้นพืน้ฐาน 
(floors) และขยายความครอบคลุมถงึกลุ่มประชากรยากจนและกลุ่มเปราะบาง
 ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG0104 สร้างหลักประกนัว่าชายและหญิงทุกคน โดยเฉพาะผู้ที่ยากจนและเปราะบาง มี
สิทธิเท่าเทียมกนัในทรัพยากรทางเศรษฐกจิ รวมถงึการเขา้ถงึบริการขั้นพืน้ฐาน 
การเป็นเจ้าของและมีสิทธิในที่ดินและทรัพยสิ์นในรูปแบบอื่น มรดก 
ทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยใีหม่ที่เหมาะสม และบริการทางการเงิน ซ่ึงรวมถงึ
ระบบการเงินระดับฐานราก (microfinance) ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG010B สร้างกรอบนโยบายที่เหมาะสมในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับ
นานาชาติ บนฐานของยทุธศาสตร์การพัฒนาที่เอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มยากจน 
(pro-poor) และค านึงถงึความละเอยีดออ่นเชิงเพศภาวะ (gender-sensitive) 
เพือ่สนับสนุนการลงทุนที่เพิม่ขึ้นในปฏิบัติการขจัดความยากจน

SDG0501 ยติุการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบต่อผู้หญิงและเด็กหญิงในทุกที่

SDG0502 ขจัดความรุนแรงทุกรูปแบบที่มีต่อผู้หญิงและเด็กหญิงในพืน้ที่สาธารณะและพืน้ที่
ส่วนตัว รวมถงึการค้ามนุษย ์การแสวงหาประโยชน์ทางเพศ และการแสวงหา
ประโยชน์ในรูปแบบอื่น

SDG0503 ขจัดการปฏิบัติที่เป็นอนัตรายทั้งมวล เช่น การแต่งงานในเด็ก กอ่นวัยอนัควรและ
โดยการบังคับ และการขลิบอวัยวะเพศหญิง
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ความเชื่อมโยงระหว่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

17 170201 มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความ
ช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น (170201)

SDG0504 ยอมรับและให้คุณค่าการดูแลและการท างานบ้านที่ไม่ได้รับค่าจ้าง โดยการจัดให้มี
บริการสาธารณะ โครงสร้างพืน้ฐานและนโยบายการคุ้มครองทางสังคม และ
สนับสนุนการแบ่งภาระความรับผิดชอบร่วมกนัภายในครัวเรือนและครอบครัว 
ตามความเหมาะสมของแต่ละประเทศ

SDG050A ด าเนินการปฏิรูปเพือ่ให้ผู้หญิงมีสิทธิที่เท่าเทียมในการเขา้ถงึทรัพยากรทาง
เศรษฐกจิ รวมทั้งการเขา้ถงึกรรมสิทธิ์ การถอืครอง การควบคุมที่ดิน และทรัพยสิ์น
ในรูปแบบอื่น การบริการทางการเงิน การรับมรดก และทรัพยากรธรรมชาติ ที่มี
ความสอดคล้องกบักฎหมายของประเทศ

SDG050C รับรองและสร้างเสริมนโยบายที่ดีและการบังคับใช้กฎหมาย เพือ่ส่งเสริมความ
เสมอภาคระหว่างเพศและเสริมพลังแกผู้่หญิงและเด็กหญิงทุกคนในทุกระดับ

SDG0807 ด าเนินมาตรการที่มีประสิทธิภาพโดยทันที เพือ่ขจัดแรงงานที่ถกูบังคับ ยติุความ
เป็นทาสสมัยใหม่และการค้ามนุษย ์และยบัยั้งและก าจัดการใช้แรงงานเด็กใน
รูปแบบที่เลวร้ายที่สุด ซ่ึงรวมถงึการเกณฑ์และการใช้ทหารเด็ก และภายในปี พ .ศ.
 2568 ยติุการใช้แรงงานเด็กในทุกรูปแบบ

SDG0808 คุ้มครองสิทธิแรงงานและส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการท างานที่ปลอดภัยและ
มั่นคงส าหรับผู้ท างานทุกคน รวมถงึแรงงานต่างด้าว โดยเฉพาะผู้หญิงและผู้ที่
ท างานเส่ียงอนัตราย

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

SDG1002 เสริมสร้างศักยภาพและส่งเสริมความครอบคลุมทางสังคม เศรษฐกจิและการเมือง
ส าหรับทุกคน โดยไม่ค านึงถงึอาย ุเพศ ความพิการ เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ แหล่งก าเนิด
 ศาสนา สถานะทางเศรษฐกจิหรือสถานะอื่นๆ ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG1003 สร้างหลักประกนัให้มีโอกาสที่เท่าเทียมและลดความไม่เสมอภาคของผลลัพธ์ 
รวมถงึโดยการขจัดกฎหมาย นโยบาย และแนวปฏิบัติที่เลือกปฏิบัติ และโดยการ
ส่งเสริมการออกกฎหมาย นโยบาย และการด าเนินการที่เหมาะสมในเร่ืองดังกล่าว

SDG1004 น าใช้นโยบาย โดยเฉพาะนโยบายด้านการคลัง ค่าจ้าง และการคุ้มครองทางสังคม 
และมุ่งบรรลุความเสมอภาคยิ่งขึ้น

SDG1101 สร้างหลักประกนัว่าทุกคนเขา้ถงึที่อยู่อาศัยและการบริการพืน้ฐานที่เพียงพอ 
ปลอดภัย ในราคาที่สามารถจ่ายได้ และปรับปรุงชุมชนแออดั ภายในปี พ .ศ. 2573
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ความเชื่อมโยงระหว่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

18 180101 การบริโภคและการผลิตของประเทศมีความยั่งยนืสูงขึ้น (180101) SDG0604 เพิม่ประสิทธิภาพการใช้น้ าในทุกภาคส่วนและสร้างหลักประกนัว่าจะมีการใช้
น้ าและจัดหาน้ าที่ยั่งยนื เพือ่แกไ้ขปัญหาการขาดแคลนน้ า และลดจ านวน
ประชากรที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ า ภายในปี พ .ศ. 2573

SDG0204 สร้างหลักประกนัว่าจะมีระบบการผลิตอาหารที่ยั่งยนืและด าเนินการตามแนว
ปฏิบัติทางการเกษตรที่มีภูมิคุ้มกนัเพือ่เพิม่ผลิตภาพและการผลิต ซ่ึงจะช่วยรักษา
ระบบนิเวศ เสริมขดีความสามารถในการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ สภาวะอากาศรุนแรง ภัยแล้ง อทุกภัย และภัยพิบัติอื่น ๆ และจะช่วย
พัฒนาที่ดินและคุณภาพดินอยา่งต่อเนื่อง ภายในปี พ .ศ. 2573

SDG0804 ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรของโลกในการบริโภคและการผลิต
อยา่งต่อเนื่อง และมุ่งแยกการเติบโตทางเศรษฐกจิออกจากความเส่ือมโทรม
ของส่ิงแวดล้อม (decouple) ซ่ึงเป็นไปตามกรอบการด าเนินงานระยะ 10 ปี 
ว่าด้วยการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยนื โดยมีประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นผู้น าใน
การด าเนินการไปจนถงึปี พ.ศ. 2573

SDG1204 บรรลุเร่ืองการจัดการสารเคมีและของเสียทุกชนิดตลอดวงจรชีวิตด้วยวิธีที่เป็นมิตร
ต่อส่ิงแวดล้อม ตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศที่ตกลงกนั และลดการ
ปล่อยสารเคมีและของเสียสู่อากาศ น้ า และดินอยา่งมีนัยส าคัญ เพือ่จะลด
ผลกระทบทางลบต่อสุขภาพของมนุษยแ์ละส่ิงแวดล้อมให้มากที่สุด ภายในปี พ .ศ. 
2563

SDG1201 ด าเนินการให้เป็นผลตามกรอบการด าเนินงานระยะ 10 ปี ว่าด้วยแบบ
แผนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยนื โดยทุกประเทศน าไปปฏิบัติและมี
ประเทศพัฒนาแล้วเป็นผู้น า โดยค านึงถงึการพัฒนาและขดีความสามารถของ
ประเทศก าลังพัฒนา

SDG1207 ส่งเสริมแนวปฏิบัติด้านการจัดซ้ือจัดจ้างของภาครัฐที่ยั่งยนื ให้สอดคล้องกบั
นโยบายและการจัดล าดับความความส าคัญของประเทศ

SDG1202 บรรลุการจัดการที่ยั่งยนืและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอยา่งมีประสิทธิภาพ 
ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG1407 ภายในปี พ.ศ. 2573 เพิม่ผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิแกรั่ฐก าลังพัฒนาที่เป็นเกาะ
ขนาดเล็กและประเทศพัฒนาน้อยที่สุดจากการใช้ทรัพยากรทางทะเลอยา่งยั่งยนื 
รวมถงึผ่านทางการบริหารจัดการอยา่งยั่งยนืในด้านการประมง การเพาะเล้ียงสัตว์
น้ า และการท่องเที่ยว

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

SDG1506 ส่งเสริมการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกดิจากการใช้ประโยชน์ทรัพยากรพันธุกรรม
อยา่งเท่าเทียมและเป็นธรรม และส่งเสริมการเขา้ถงึทรัพยากรเหล่านั้นอยา่ง
เหมาะสม ตามความตกลงระหว่างประเทศ

SDG1406 ภายในปี พ.ศ. 2563 ยบัยั้งการอดุหนุนการประมงที่มีส่วนท าให้เกดิการประมง
เกนิขดีจ ากดั ขจัดการอดุหนุนที่มีส่วนท าให้เกดิการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาด
การรายงาน และไร้การควบคุม และระงับการริเร่ิมการอดุหนุนในลักษณะ
ดังกล่าว โดยตระหนักว่าการปฏิบัติที่เป็นพิเศษและแตกต่างส าหรับประเทศ
ก าลังพัฒนาและประเทศพัฒนาน้อยที่สุด ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลควร
เป็นส่วนควบในการเจรจาการอดุหนุนการประมงขององค์การการค้าโลก

SDG1509 บูรณาการมูลค่าของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพเขา้ไปสู่การ
จัดท าแผนระดับชาติและระดับท้องถิ่น กระบวนการพัฒนา ยทุธศาสตร์การลด
ความยากจน และการจัดท าบัญชีประชาชาติ ภายในปี พ .ศ. 2563

18 180102 พืน้ที่สีเขยีวทุกประเภทเพิม่ขึ้น (180102) SDG1502 ส่งเสริมการด าเนินการด้านการบริหารจัดการป่าไม้ทุกประเภทอยา่งยั่งยนื 
หยดุยั้งการตัดไม้ท าลายป่า ฟืน้ฟูป่าที่เส่ือมโทรม และเพิม่การปลูกป่าและ
ฟืน้ฟูป่าทั่วโลกอยา่งจริงจัง ภายในปี พ .ศ. 2563

SDG1107 จัดให้มีการเขา้ถงึพืน้ที่สาธารณะและพืน้ที่สีเขยีวที่ปลอดภัย ครอบคลุม และเขา้ถงึ
ได้โดยถว้นหน้า โดยเฉพาะส าหรับผู้หญิงและเด็ก ผู้สูงอาย ุและผู้พิการ ภายในปี 
พ.ศ. 2573
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แผนแม่บทฯ 
ประเด็น

รหัสเป้าหมาย
ยอ่ยแผนแม่บทฯ

เป้าหมายยอ่ยแผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตรชาติ
รหัสเป้าหมายยอ่ย 
SDGs ทีส่อดคล้อง

โดยตรง
เป้าหมายยอ่ย SDGs ทีส่อดคล้องโดยตรง

รหัสเป้าหมายยอ่ย 
SDGs ทีอ่ธิบายเสริม

เป้าหมายยอ่ย SDGs ทีอ่ธิบายเสริม

ความเชื่อมโยงระหว่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

18 180102 พืน้ที่สีเขยีวทุกประเภทเพิม่ขึ้น (180102) SDG1503 ต่อต้านการกลายสภาพเป็นทะเลทราย ฟืน้ฟูที่ดินและดินที่เส่ือมโทรม รวมถงึ
ที่ดินที่ได้รับผลกระทบจากการกลายสภาพเป็นทะเลทราย ภัยแล้ง และอทุกภัย
 และพยายามที่จะบรรลุเป้าหมายความสมดุลของการจัดการทรัพยากรที่ดิน
อยา่งยั่งยนื (land degradation-neutral) ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG1202 บรรลุการจัดการที่ยั่งยนืและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอยา่งมีประสิทธิภาพ 
ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG1504 สร้างหลักประกนัว่าจะมีการอนุรักษ์ระบบนิเวศภูเขาและความหลากหลายทาง
ชีวภาพของระบบนิเวศ เพือ่เพิม่พูนขดีความสามารถของระบบนิเวศในการ
สร้างผลประโยชน์อนัส าคัญต่อการพัฒนาที่ยั่งยนื ภายในปี พ .ศ. 2573

SDG1301 เสริมสร้างภูมิคุ้มกนัและขดีความสามารถในการปรับตัวต่ออนัตรายและภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติที่เกี่ยวขอ้งกบัภูมิอากาศในทุกประเทศ

SDG1505 ปฎิบัติการที่จ าเป็นและเร่งด่วนเพือ่ลดการเส่ือมโทรมของถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติ
 หยดุยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ และภายในปี พ .ศ. 2563 
คุ้มครองและป้องกนัการสูญพันธุ์ของชนิดพันธุ์ที่ถกูคุกคาม

SDG1501 สร้างหลักประกนัว่าจะมีการอนุรักษ์ การฟืน้ฟู และการใช้ระบบนิเวศบนบกและ
แหล่งน้ าจืดในแผ่นดิน รวมทั้งบริการทางระบบนิเวศอยา่งยั่งยนื โดยเฉพาะป่าไม้ 
พืน้ที่ชุ่มน้ า ภูเขาและพืน้ที่แห้งแล้ง โดยเป็นไปตามขอ้บังคับภายใต้ความตกลง
ระหว่างประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2563

SDG1507 ปฏิบัติการอยา่งเร่งด่วนเพือ่จะยติุการล่าและการขนยา้ยชนิดพันธุ์พืชและสัตว์
คุ้มครอง และแกป้ัญหาทั้งด้านอปุสงค์และอปุทานของผลิตภัณฑ์สัตว์ป่าที่ผิด
กฎหมาย

SDG1508 น าใช้มาตรการเพือ่ป้องกนัการน าเขา้และลดผลกระทบของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่
รุกรานต่อระบบนิเวศบกและน้ า และควบคุมหรือก าจัดชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่มีล าดับ
ความส าคัญสูง (priority species) ภายในปี พ.ศ. 2563

SDG150A ระดมและเพิม่ทรัพยากรทางการเงินจากทุกแหล่งเพือ่อนุรักษ์และใช้ความ
หลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศอยา่งยั่งยนื

SDG150B ระดมทรัพยากรจากทุกแหล่งและทุกระดับเพือ่สนับสนุนการบริหารจัดการป่าไม้
อยา่งยั่งยนื และสร้างแรงจูงใจที่เหมาะสมส าหรับประเทศก าลังพัฒนาให้เกดิ
ความกา้วหน้าในการบริหารจัดการ ซ่ึงรวมถงึการอนุรักษ์และการปลูกป่า

SDG150C เพิม่พูนการสนับสนุนในระดับโลกด้านการต่อสู้กบัการลักลอบล่าและค้าชนิดพันธุ์ที่
ได้รับการคุ้มครอง รวมถงึโดยการเพิม่ขดีความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการ
แสวงหาโอกาสในการด ารงชีพอยา่งยั่งยนื

18 180201 ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลเพิม่ขึ้น (180201) SDG1402 บริหารจัดการและปกป้องระบบนิเวศทางทะเลและชายฝ่ังอยา่งยั่งยนืเพือ่
หลีกเล่ียงผลกระทบที่ร้ายแรง รวมถงึโดยการเสริมภูมิคุ้มกนัและปฏิบัติการ
เพือ่ฟืน้ฟูระบบนิเวศอนัจะส่งผลให้มีมหาสมุทรที่อดุมสมบูรณ์และมีผลิตภาพ 
ภายในปี พ.ศ. 2563

SDG1202 บรรลุการจัดการที่ยั่งยนืและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอยา่งมีประสิทธิภาพ 
ภายในปี พ.ศ. 2573



38

แผนแม่บทฯ 
ประเด็น

รหัสเป้าหมาย
ยอ่ยแผนแม่บทฯ

เป้าหมายยอ่ยแผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตรชาติ
รหัสเป้าหมายยอ่ย 
SDGs ทีส่อดคล้อง

โดยตรง
เป้าหมายยอ่ย SDGs ทีส่อดคล้องโดยตรง

รหัสเป้าหมายยอ่ย 
SDGs ทีอ่ธิบายเสริม

เป้าหมายยอ่ย SDGs ทีอ่ธิบายเสริม

ความเชื่อมโยงระหว่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

18 180201 ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลเพิม่ขึ้น (180201) SDG1404 ภายในปี พ.ศ. 2563 ให้ก ากบัการท าการประมงอยา่งมีประสิทธิผล และยติุ
การประมงเกนิขดีจ ากดั การประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การ
ควบคุม (IUU) รวมถงึยติุแนวปฏิบัติด้านการประมงที่เป็นไปในทางท าลาย 
และด าเนินการให้เป็นผลตามแผนการบริหารจัดการที่อยู่บนฐานวิทยาศาสตร์ 
เพือ่จะฟืน้ฟูมวลสัตว์น้ า (fish stock) อยา่งน้อยที่สุดให้อยู่ในระดับผลผลิต
สูงสุดที่ยั่งยนื (maximum sustainable yield) ตามคุณลักษณะทางชีววิทยา
ของสัตว์น้ าเหล่านั้นภายในเวลาที่ส้ันที่สุดที่จะเป็นไปได้

SDG1301 เสริมสร้างภูมิคุ้มกนัและขดีความสามารถในการปรับตัวต่ออนัตรายและภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติที่เกี่ยวขอ้งกบัภูมิอากาศในทุกประเทศ

SDG1405 ภายในปี พ.ศ. 2563 อนุรักษ์พืน้ที่ทางทะเลและชายฝ่ังอยา่งน้อยร้อยละ 10 
โดยให้เป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศและภายในประเทศ และอยู่บน
พืน้ฐานของขอ้มูลทางวิทยาศาสตร์ที่ดีที่สุดที่มีอยู่

SDG1401 ป้องกนัและลดมลพิษทางทะเลทุกประเภทอยา่งมีนัยส าคัญ โดยเฉพาะจาก
กจิกรรมบนแผ่นดิน รวมถงึเศษซากขยะในทะเลและมลพิษจากธาตุอาหาร 
(nutrient pollution) ภายในปี พ.ศ. 2568

SDG1406 ภายในปี พ.ศ. 2563 ยบัยั้งการอดุหนุนการประมงที่มีส่วนท าให้เกดิการประมง
เกนิขดีจ ากดั ขจัดการอดุหนุนที่มีส่วนท าให้เกดิการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาด
การรายงาน และไร้การควบคุม และระงับการริเร่ิมการอดุหนุนในลักษณะ
ดังกล่าว โดยตระหนักว่าการปฏิบัติที่เป็นพิเศษและแตกต่างส าหรับประเทศ
ก าลังพัฒนาและประเทศพัฒนาน้อยที่สุด ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลควร
เป็นส่วนควบในการเจรจาการอดุหนุนการประมงขององค์การการค้าโลก

SDG1403 ลดและแกป้ัญหาผลกระทบจากภาวะการเป็นกรดในมหาสมุทร โดยรวมถงึผ่าน
ทางการเพิม่พูนความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ในทุกระดับ

SDG1407 ภายในปี พ.ศ. 2573 เพิม่ผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิแกรั่ฐก าลังพัฒนาที่เป็นเกาะ
ขนาดเล็กและประเทศพัฒนาน้อยที่สุดจากการใช้ทรัพยากรทางทะเลอยา่งยั่งยนื 
รวมถงึผ่านทางการบริหารจัดการอยา่งยั่งยนืในด้านการประมง การเพาะเล้ียงสัตว์
น้ า และการท่องเที่ยว

SDG140B จัดให้ชาวประมงพืน้บ้านรายเล็กเขา้ถงึทรัพยากรทางทะเลและตลาด
SDG140C เพิม่พูนการอนุรักษ์และการใช้มหาสมุทรและทรัพยากรอยา่งยั่งยนื โดยด าเนินการ

ให้เกดิผลตามกฎหมายระหว่างประเทศตามที่สะท้อนใน UNCLOS ซ่ึงเป็นกรอบ
ทางกฎหมายส าหรับการอนุรักษ์และการใช้มหาสมุทรและทรัพยากรเหล่านั้นอยา่ง
ยั่งยนื ตามที่ระบุในยอ่หน้าที่ 158 ของเอกสาร The Future We Want

SDG1508 น าใช้มาตรการเพือ่ป้องกนัการน าเขา้และลดผลกระทบของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่
รุกรานต่อระบบนิเวศบกและน้ า และควบคุมหรือก าจัดชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่มีล าดับ
ความส าคัญสูง (priority species) ภายในปี พ.ศ. 2563

SDG150A ระดมและเพิม่ทรัพยากรทางการเงินจากทุกแหล่งเพือ่อนุรักษ์และใช้ความ
หลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศอยา่งยั่งยนื
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แผนแม่บทฯ 
ประเด็น

รหัสเป้าหมาย
ยอ่ยแผนแม่บทฯ

เป้าหมายยอ่ยแผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตรชาติ
รหัสเป้าหมายยอ่ย 
SDGs ทีส่อดคล้อง

โดยตรง
เป้าหมายยอ่ย SDGs ทีส่อดคล้องโดยตรง

รหัสเป้าหมายยอ่ย 
SDGs ทีอ่ธิบายเสริม

เป้าหมายยอ่ย SDGs ทีอ่ธิบายเสริม

ความเชื่อมโยงระหว่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

18 180301 การปล่อยกา๊ซเรือนกระจกของประเทศไทยลดลง (180301) #N/A SDG0904 ยกระดับโครงสร้างพืน้ฐานและพัฒนาภาคอตุสาหกรรมเพือ่ให้เกดิความยั่งยนื โดย
เพิม่ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและการใช้เทคโนโลยแีละกระบวนการทาง
อตุสาหกรรมที่สะอาดและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมมากขึ้น โดยด าเนินการตามขดี
ความสามารถของแต่ละประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG1201 ด าเนินการให้เป็นผลตามกรอบการด าเนินงานระยะ 10 ปี ว่าด้วยแบบแผนการ
ผลิตและการบริโภคที่ยั่งยนื โดยทุกประเทศน าไปปฏิบัติและมีประเทศพัฒนาแล้ว
เป็นผู้น า โดยค านึงถงึการพัฒนาและขดีความสามารถของประเทศก าลังพัฒนา

SDG1202 บรรลุการจัดการที่ยั่งยนืและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอยา่งมีประสิทธิภาพ 
ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG1301 เสริมสร้างภูมิคุ้มกนัและขดีความสามารถในการปรับตัวต่ออนัตรายและภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติที่เกี่ยวขอ้งกบัภูมิอากาศในทุกประเทศ

SDG1302 บูรณาการมาตรการด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในนโยบาย ยทุธศาสตร์ 
และการจัดท าแผนระดับชาติ

SDG1303 พัฒนาการศึกษา การสร้างความตระหนักรู้ และขดีความสามารถของมนุษยแ์ละ
ของสถาบันในเร่ืองการลดกา๊ซเรือนกระจก การปรับตัวและลดผลกระทบต่อการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการเตือนภัยล่วงหน้า

SDG130A ด าเนินการให้เกดิผลตามพันธกรณีที่ผูกพันต่อประเทศพัฒนาแล้ว ซ่ึงเป็นภาคีของ
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่มีเป้าหมาย
ร่วมกนัระดมทุนจากทุกแหล่งให้ได้จ านวน 1 แสนล้านเหรียญสหรัฐต่อปี ภายในปี 
พ.ศ. 2563 เพือ่ตอบสนองความต้องการของประเทศก าลังพัฒนา ภายใต้บริบท
ของการด าเนินการลดกา๊ซเรือนกระจกที่ชัดเจนและมีความโปร่งใส ตลอดจนเร่ง
ระดมทุนเพือ่ให้กองทุน Green Climate Fund ด าเนินการได้อยา่งเต็มที่โดยเร็ว
ที่สุด

SDG1403 ลดและแกป้ัญหาผลกระทบจากภาวะการเป็นกรดในมหาสมุทร โดยรวมถงึผ่าน
ทางการเพิม่พูนความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ในทุกระดับ

18 180401 คุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน แหล่งน้ าใต้ดินและแหล่งน้ าทะเลมีคุณภาพ
เหมาะสมกบัประเภทการใช้ประโยชน์ (180401)

SDG0603 ปรับปรุงคุณภาพน้ า โดยการลดมลพิษ ขจัดการทิ้งและลดการปล่อยสารเคมี
อนัตรายและวัตถอุนัตราย ลดสัดส่วนน้ าเสียที่ไม่ผ่านการบ าบัดลงคร่ึงหนึ่ง และ
เพิม่การน ากลับมาใช้ใหม่และการใช้ซ้ าที่ปลอดภัยทั่วโลกให้มากขึ้น ภายในปี 
พ.ศ. 2573

SDG0309 ลดจ านวนการตายและการเจ็บป่วยจากสารเคมีอนัตรายและจากมลพิษและการ
ปนเปือ้นทางอากาศ น้ า และดิน ให้ลดลงอยา่งมาก ภายในปี พ .ศ. 2573

SDG0606 ปกป้องและฟืน้ฟูระบบนิเวศที่เกี่ยวขอ้งกบัแหล่งน้ า รวมถงึภูเขา ป่าไม้ พืน้ที่
ชุ่มน้ า แม่น้ า ชั้นหินอุ้มน้ า และทะเลสาบ ภายในปี พ.ศ. 2563

SDG1204 บรรลุเร่ืองการจัดการสารเคมีและของเสียทุกชนิดตลอดวงจรชีวิตด้วยวิธีที่เป็นมิตร
ต่อส่ิงแวดล้อม ตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศที่ตกลงกนั และลดการ
ปล่อยสารเคมีและของเสียสู่อากาศ น้ า และดินอยา่งมีนัยส าคัญ เพือ่จะลด
ผลกระทบทางลบต่อสุขภาพของมนุษยแ์ละส่ิงแวดล้อมให้มากที่สุด ภายในปี พ .ศ. 
2563
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ความเชื่อมโยงระหว่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

18 180401 คุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน แหล่งน้ าใต้ดินและแหล่งน้ าทะเลมีคุณภาพ
เหมาะสมกบัประเภทการใช้ประโยชน์ (180401)

SDG1401 ป้องกนัและลดมลพิษทางทะเลทุกประเภทอยา่งมีนัยส าคัญ โดยเฉพาะจาก
กจิกรรมบนแผ่นดิน รวมถงึเศษซากขยะในทะเลและมลพิษจากธาตุอาหาร 
(nutrient pollution) ภายในปี พ.ศ. 2568

SDG1501 สร้างหลักประกนัว่าจะมีการอนุรักษ์ การฟืน้ฟู และการใช้ระบบนิเวศบนบกและ
แหล่งน้ าจืดในแผ่นดิน รวมทั้งบริการทางระบบนิเวศอยา่งยั่งยนื โดยเฉพาะป่าไม้ 
พืน้ที่ชุ่มน้ า ภูเขาและพืน้ที่แห้งแล้ง โดยเป็นไปตามขอ้บังคับภายใต้ความตกลง
ระหว่างประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2563

SDG1504 สร้างหลักประกนัว่าจะมีการอนุรักษ์ระบบนิเวศภูเขาและความหลากหลายทาง
ชีวภาพของระบบนิเวศ เพือ่เพิม่พูนขดีความสามารถของระบบนิเวศในการสร้าง
ผลประโยชน์อนัส าคัญต่อการพัฒนาที่ยั่งยนื ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG1509 บูรณาการมูลค่าของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพเขา้ไปสู่การ
จัดท าแผนระดับชาติและระดับท้องถิ่น กระบวนการพัฒนา ยทุธศาสตร์การลด
ความยากจน และการจัดท าบัญชีประชาชาติ ภายในปี พ .ศ. 2563

18 180402 คุณภาพอากาศ และเสียง อยู่ในระดับมาตรฐานของประเทศไทย 
(180402)

#N/A SDG0309 ลดจ านวนการตายและการเจ็บป่วยจากสารเคมีอนัตรายและจากมลพิษและการ
ปนเปือ้นทางอากาศ น้ า และดิน ให้ลดลงอยา่งมาก ภายในปี พ .ศ. 2573

SDG1106 ลดผลกระทบเชิงลบของเมืองต่อส่ิงแวดล้อมต่อหัวประชากร รวมถงึการให้
ความส าคัญกบัคุณภาพอากาศ และการจัดการขยะชุมชนและของเสียอื่นๆ ภายใน
ปี พ.ศ. 2573

SDG1204 บรรลุเร่ืองการจัดการสารเคมีและของเสียทุกชนิดตลอดวงจรชีวิตด้วยวิธีที่เป็นมิตร
ต่อส่ิงแวดล้อม ตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศที่ตกลงกนั และลดการ
ปล่อยสารเคมีและของเสียสู่อากาศ น้ า และดินอยา่งมีนัยส าคัญ เพือ่จะลด
ผลกระทบทางลบต่อสุขภาพของมนุษยแ์ละส่ิงแวดล้อมให้มากที่สุด ภายในปี พ .ศ. 
2563

SDG1509 บูรณาการมูลค่าของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพเขา้ไปสู่การ
จัดท าแผนระดับชาติและระดับท้องถิ่น กระบวนการพัฒนา ยทุธศาสตร์การลด
ความยากจน และการจัดท าบัญชีประชาชาติ ภายในปี พ .ศ. 2563

18 180403 การจัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ของเสียอนัตราย สารเคมีในภาค
การเกษตรและกากอตุสาหกรรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น (180403)

SDG0603 ปรับปรุงคุณภาพน้ า โดยการลดมลพิษ ขจัดการทิ้งและลดการปล่อยสารเคมี
อนัตรายและวัตถอุนัตราย ลดสัดส่วนน้ าเสียที่ไม่ผ่านการบ าบัดลงคร่ึงหนึ่ง และ
เพิม่การน ากลับมาใช้ใหม่และการใช้ซ้ าที่ปลอดภัยทั่วโลกให้มากขึ้น ภายในปี 
พ.ศ. 2573

SDG0309 ลดจ านวนการตายและการเจ็บป่วยจากสารเคมีอนัตรายและจากมลพิษและการ
ปนเปือ้นทางอากาศ น้ า และดิน ให้ลดลงอยา่งมาก ภายในปี พ .ศ. 2573

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

SDG0904 ยกระดับโครงสร้างพืน้ฐานและพัฒนาภาคอตุสาหกรรมเพือ่ให้เกดิความยั่งยนื โดย
เพิม่ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและการใช้เทคโนโลยแีละกระบวนการทาง
อตุสาหกรรมที่สะอาดและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมมากขึ้น โดยด าเนินการตามขดี
ความสามารถของแต่ละประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2573
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เป้าหมายยอ่ยแผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตรชาติ
รหัสเป้าหมายยอ่ย 
SDGs ทีส่อดคล้อง

โดยตรง
เป้าหมายยอ่ย SDGs ทีส่อดคล้องโดยตรง

รหัสเป้าหมายยอ่ย 
SDGs ทีอ่ธิบายเสริม

เป้าหมายยอ่ย SDGs ทีอ่ธิบายเสริม

ความเชื่อมโยงระหว่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

18 180403 การจัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ของเสียอนัตราย สารเคมีในภาค
การเกษตรและกากอตุสาหกรรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น (180403)

SDG1204 บรรลุเร่ืองการจัดการสารเคมีและของเสียทุกชนิดตลอดวงจรชีวิตด้วยวิธีที่เป็น
มิตรต่อส่ิงแวดล้อม ตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศที่ตกลงกนั และลด
การปล่อยสารเคมีและของเสียสู่อากาศ น้ า และดินอยา่งมีนัยส าคัญ เพือ่จะลด
ผลกระทบทางลบต่อสุขภาพของมนุษยแ์ละส่ิงแวดล้อมให้มากที่สุด ภายในปี 
พ.ศ. 2563

SDG1106 ลดผลกระทบเชิงลบของเมืองต่อส่ิงแวดล้อมต่อหัวประชากร รวมถงึการให้
ความส าคัญกบัคุณภาพอากาศ และการจัดการขยะชุมชนและของเสียอื่นๆ ภายใน
ปี พ.ศ. 2573

SDG1205 ลดการเกดิของเสียอยา่งมีนัยส าคัญด้วยการป้องกนั การลดปริมาณ การใช้ซ้ า 
และการน ากลับมาใช้ใหม่ ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG1401 ป้องกนัและลดมลพิษทางทะเลทุกประเภทอยา่งมีนัยส าคัญ โดยเฉพาะจาก
กจิกรรมบนแผ่นดิน รวมถงึเศษซากขยะในทะเลและมลพิษจากธาตุอาหาร 
(nutrient pollution) ภายในปี พ.ศ. 2568

SDG1509 บูรณาการมูลค่าของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพเขา้ไปสู่การ
จัดท าแผนระดับชาติและระดับท้องถิ่น กระบวนการพัฒนา ยทุธศาสตร์การลด
ความยากจน และการจัดท าบัญชีประชาชาติ ภายในปี พ .ศ. 2563

18 180501 คนไทยมีคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านส่ิงแวดล้อมและ
คุณภาพชีวิตที่ดี (180501)

SDG1208 สร้างหลักประกนัว่าประชาชนในทุกแห่งมีขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งและมีความ
ตระหนักถงึการพัฒนาที่ยั่งยนืและวิถชีีวิตที่สอดคล้องกบัธรรมชาติ ภายในปี 
พ.ศ. 2573

SDG1507 ปฏิบัติการอยา่งเร่งด่วนเพือ่จะยติุการล่าและการขนยา้ยชนิดพันธุ์พืชและสัตว์
คุ้มครอง และแกป้ัญหาทั้งด้านอปุสงค์และอปุทานของผลิตภัณฑ์สัตว์ป่าที่ผิด
กฎหมาย

SDG1303 พัฒนาการศึกษา การสร้างความตระหนักรู้ และขดีความสามารถของมนุษย์
และของสถาบันในเร่ืองการลดกา๊ซเรือนกระจก การปรับตัวและลดผลกระทบ
ต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการเตือนภัยล่วงหน้า

SDG150C เพิม่พูนการสนับสนุนในระดับโลกด้านการต่อสู้กบัการลักลอบล่าและค้าชนิดพันธุ์ที่
ได้รับการคุ้มครอง รวมถงึโดยการเพิม่ขดีความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการ
แสวงหาโอกาสในการด ารงชีพอยา่งยั่งยนื

19 190101 ระดับความมั่นคงด้านน้ าอปุโภคบริโภคเพิม่ขึ้น (190101) SDG0603 ปรับปรุงคุณภาพน้ า โดยการลดมลพิษ ขจัดการทิ้งและลดการปล่อยสารเคมี
อนัตรายและวัตถอุนัตราย ลดสัดส่วนน้ าเสียที่ไม่ผ่านการบ าบัดลงคร่ึงหนึ่ง และ
เพิม่การน ากลับมาใช้ใหม่และการใช้ซ้ าที่ปลอดภัยทั่วโลกให้มากขึ้น ภายในปี 
พ.ศ. 2573

SDG0601 บรรลุเป้าหมายการให้ทุกคนเขา้ถงึน้ าด่ืมที่ปลอดภัยและมีราคาที่สามารถซ้ือหาได้
ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG1202 บรรลุการจัดการที่ยั่งยนืและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอยา่งมีประสิทธิภาพ 
ภายในปี พ.ศ. 2573

19 190102 ระดับการรับมือกบัพิบัติภัยด้านน้ าเพิม่ขึ้น (190102) #N/A SDG0105 สร้างภูมิต้านทานให้กบัผู้ที่ยากจนและอยู่ในสถานการณ์เปราะบาง รวมทั้งลดความ
เส่ียงและความล่อแหลมต่อภาวะสภาพอากาศผันผวนรุนแรง การเปล่ียนแปลง
อยา่งรุนแรงทางเศรษฐกจิ สังคมและส่ิงแวดล้อม และภัยพิบัติ ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG1105 ลดจ านวนผู้เสียชีวิตและผู้ที่ได้รับผลกระทบ ตลอดจนลดความสูญเสียโดยตรงทาง
เศรษฐกจิเทียบเคียงกบั GDP โลก อนัเกดิจากภัยพิบัติ ซ่ึงรวมถงึภัยพิบัติที่เกี่ยวกบั
น้ า โดยมุ่งคุ้มครองกลุ่มคนยากจนและผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง ภายในปี 
พ.ศ. 2573
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เป้าหมายยอ่ยแผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตรชาติ
รหัสเป้าหมายยอ่ย 
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SDGs ทีอ่ธิบายเสริม

เป้าหมายยอ่ย SDGs ทีอ่ธิบายเสริม

ความเชื่อมโยงระหว่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

19 190102 ระดับการรับมือกบัพิบัติภัยด้านน้ าเพิม่ขึ้น (190102) SDG1301 เสริมสร้างภูมิคุ้มกนัและขดีความสามารถในการปรับตัวต่ออนัตรายและภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติที่เกี่ยวขอ้งกบัภูมิอากาศในทุกประเทศ

SDG1503 ต่อต้านการกลายสภาพเป็นทะเลทราย ฟืน้ฟูที่ดินและดินที่เส่ือมโทรม รวมถงึที่ดิน
ที่ได้รับผลกระทบจากการกลายสภาพเป็นทะเลทราย ภัยแล้ง และอทุกภัย และ
พยายามที่จะบรรลุเป้าหมายความสมดุลของการจัดการทรัพยากรที่ดินอยา่งยั่งยนื 
(land degradation-neutral) ภายในปี พ.ศ. 2573

19 190103 ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการน้้าเพิม่ขึ้น (190103) SDG0605 ด าเนินการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าแบบองค์รวมในทุกระดับ รวมถงึผ่าน
ความร่วมมือขา้มเขตแดนตามความเหมาะสม ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG060A ขยายความร่วมมือระหว่างประเทศและสนับสนุนการเสริมสร้างขดีความสามารถ
ให้แกป่ระเทศก าลังพัฒนาในแผนงานและกจิกรรมด้านน้ าและการสุขาภิบาล ซ่ึง
รวมถงึการเกบ็กกัน้ า การขจัดเกลือ ประสิทธิภาพการใช้น้ า การบ าบัดน้ าเสีย 
เทคโนโลยกีารน าน้ ากลับมาใช้ใหม่ ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG0603 ปรับปรุงคุณภาพน้ า โดยการลดมลพิษ ขจัดการทิ้งและลดการปล่อยสารเคมี
อนัตรายและวัตถอุนัตราย ลดสัดส่วนน้ าเสียที่ไม่ผ่านการบ าบัดลงคร่ึงหนึ่ง และ
เพิม่การน ากลับมาใช้ใหม่และการใช้ซ้ าที่ปลอดภัยทั่วโลกให้มากขึ้น ภายในปี 
พ.ศ. 2573

SDG0601 บรรลุเป้าหมายการให้ทุกคนเขา้ถงึน้ าด่ืมที่ปลอดภัยและมีราคาที่สามารถซ้ือหาได้
ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG0602 บรรลุเป้าหมายการให้ทุกคนเขา้ถงึการสุขาภิบาลและสุขอนามัยที่เพียงพอและเท่า
เทียม และยติุการขบัถา่ยในที่โล่ง โดยให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อความต้องการของ
ผู้หญิง เด็กหญิง และผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง ภายในปี พ.ศ. 2573

19 190202 ระดับความมั่นคงด้านน้ าเพือ่การพัฒนาเศรษฐกจิเพิม่ขึ้น (190202) SDG0604 เพิม่ประสิทธิภาพการใช้น้ าในทุกภาคส่วนและสร้างหลักประกนัว่าจะมีการใช้
น้ าและจัดหาน้ าที่ยั่งยนื เพือ่แกไ้ขปัญหาการขาดแคลนน้ า และลดจ านวน
ประชากรที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ า ภายในปี พ .ศ. 2573

SDG0904 ยกระดับโครงสร้างพืน้ฐานและพัฒนาภาคอตุสาหกรรมเพือ่ให้เกดิความยั่งยนื โดย
เพิม่ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและการใช้เทคโนโลยแีละกระบวนการทาง
อตุสาหกรรมที่สะอาดและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมมากขึ้น โดยด าเนินการตามขดี
ความสามารถของแต่ละประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2573

19 190203 ผลิตภาพจากการใช้น้ าเพิม่ขึ้น (190203)
19 190301 แม่น้ าล าคลองและแหล่งน้ าธรรมชาติทั่วประเทศมีระบบนิเวศและ

ทัศนียภาพที่ดี มีคุณภาพได้มาตรฐานเพิม่ขึ้น (190301)
SDG0606 ปกป้องและฟืน้ฟูระบบนิเวศที่เกี่ยวขอ้งกบัแหล่งน้ า รวมถงึภูเขา ป่าไม้ พืน้ที่

ชุ่มน้ า แม่น้ า ชั้นหินอุ้มน้ า และทะเลสาบ ภายในปี พ.ศ. 2563
SDG1501 สร้างหลักประกนัว่าจะมีการอนุรักษ์ การฟืน้ฟู และการใช้ระบบนิเวศบนบกและ

แหล่งน้ าจืดในแผ่นดิน รวมทั้งบริการทางระบบนิเวศอยา่งยั่งยนื โดยเฉพาะป่าไม้ 
พืน้ที่ชุ่มน้ า ภูเขาและพืน้ที่แห้งแล้ง โดยเป็นไปตามขอ้บังคับภายใต้ความตกลง
ระหว่างประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2563

20 200101 งานบริการภาครัฐที่ปรับเปล่ียนเป็นดิจิทัลเพิม่ขึ้น (200101) SDG1610 สร้างหลักประกนัว่าสาธารณชนสามารถเขา้ถงึขอ้มูลและมีการปกป้องเสรีภาพ
ขั้นพืน้ฐาน ตามกฎหมายภายในประเทศและความตกลงระหว่างประเทศ

SDG050B สร้างเสริมการใช้เทคโนโลย ีโดยเฉพาะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเพือ่
ส่งเสริมพลังแกผู้่หญิง

SDG1606 พัฒนาสถาบันที่มีประสิทธิผล มีความรับผิดชอบ และโปร่งใสในทุกระดับ

ยกเลิกเป้าหมายยอ่ย 190203 เพ่ือลดความซ ้าซ้อน เน่ืองจากเป้าหมายแผนแม่บทระดับประเด็นมีความครอบคลุมในประเด็นผลิตภาพจากการใช้น ้าเพ่ิมขึ นแล้ว

19 190201 ระดับความมั่นคง ด้านน้ าในเขตเมืองเพิม่ขึ้น (190201)
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เป้าหมายยอ่ยแผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตรชาติ
รหัสเป้าหมายยอ่ย 
SDGs ทีส่อดคล้อง

โดยตรง
เป้าหมายยอ่ย SDGs ทีส่อดคล้องโดยตรง
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SDGs ทีอ่ธิบายเสริม

เป้าหมายยอ่ย SDGs ทีอ่ธิบายเสริม

ความเชื่อมโยงระหว่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

20 200201 หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยทุธศาสตร์ชาติ (200201) #N/A SDG1005 ปรับปรุงกฎระเบียบและการติดตามตลาดการเงินและสถาบันการเงินของโลก และ
เสริมความแขง็แกร่งในการด าเนินการตามกฎระเบียบดังกล่าว

SDG1606 พัฒนาสถาบันที่มีประสิทธิผล มีความรับผิดชอบ และโปร่งใสในทุกระดับ

SDG1713 เพิม่พูนเสถยีรภาพเศรษฐกจิมหภาคของโลก โดยรวมถงึผ่านการประสานนโยบาย
และความสอดคล้องเชิงนโยบาย

SDG1714 ยกระดับความสอดคล้องเชิงนโยบายเพือ่การพัฒนาที่ยั่งยนื

20 200202 ภาษีที่จัดเกบ็ถกูน าไปใช้อยา่งมีประสิทธิภาพ (200202) #N/A SDG1606 พัฒนาสถาบันที่มีประสิทธิผล มีความรับผิดชอบ และโปร่งใสในทุกระดับ

20 200203 หน่วยงานของรัฐด าเนินการโครงการตามห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย
เพือ่การบรรลุเป้าหมายของยทุธศาสตร์ชาติ (200203)

#N/A SDG1606 พัฒนาสถาบันที่มีประสิทธิผล มีความรับผิดชอบ และโปร่งใสในทุกระดับ

20 200301 เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะและ
กจิกรรมสาธารณะอยา่งเหมาะสม (200301)

SDG1717 สนับสนุนและส่งเสริมหุน้ส่วนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาสังคม โดยต่อยอดจากประสบการณ์และกลยทุธ์ด้านการระดม
ทรัพยากรของหุน้ส่วน

SDG1002 เสริมสร้างศักยภาพและส่งเสริมความครอบคลุมทางสังคม เศรษฐกจิและการเมือง
ส าหรับทุกคน โดยไม่ค านึงถงึอาย ุเพศ ความพิการ เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ แหล่งก าเนิด
 ศาสนา สถานะทางเศรษฐกจิหรือสถานะอื่นๆ ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG150A ระดมและเพิม่ทรัพยากรทางการเงินจากทุกแหล่งเพือ่อนุรักษ์และใช้ความ
หลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศอยา่งยั่งยนื

SDG1606 พัฒนาสถาบันที่มีประสิทธิผล มีความรับผิดชอบ และโปร่งใสในทุกระดับ

SDG1610 สร้างหลักประกนัว่าสาธารณชนสามารถเขา้ถงึขอ้มูลและมีการปกป้องเสรีภาพขั้น
พืน้ฐาน ตามกฎหมายภายในประเทศและความตกลงระหว่างประเทศ

20 200302 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีสมรรถนะและสร้างความทันสมัยใน
การจัดบริการสาธารณะและกจิกรรมสาธารณะให้กบัประชาชน (200302)

#N/A SDG1606 พัฒนาสถาบันที่มีประสิทธิผล มีความรับผิดชอบ และโปร่งใสในทุกระดับ

20 200401 ภาครัฐมีขดีสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว 
(200401)

#N/A SDG1610 สร้างหลักประกนัว่าสาธารณชนสามารถเขา้ถงึขอ้มูลและมีการปกป้องเสรีภาพขั้น
พืน้ฐาน ตามกฎหมายภายในประเทศและความตกลงระหว่างประเทศ

20 200501 บุคลากรภาครัฐยดึค่านิยมในการท างานเพือ่ประชาชน ยดึหลักคุณธรรม 
จริยธรรม มีจิตส านึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ 
(200501)

#N/A SDG1605 ลดการทุจริตในต าแหน่งหน้าที่และการรับสินบนทุกรูปแบบ

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

(210201)
#N/A #N/A
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ความเชื่อมโยงระหว่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

22 220101 กฎหมายไม่เป็นอปุสรรคต่อการพัฒนาภาครัฐและภาคเอกชนอยู่ภายใต้
กรอบกฎหมายที่มุ่งให้ประชาชนในวงกว้างได้รับประโยชน์จากการ
พัฒนาประเทศโดยทั่วถงึ (220101)

#N/A SDG1003 สร้างหลักประกนัให้มีโอกาสที่เท่าเทียมและลดความไม่เสมอภาคของผลลัพธ์ 
รวมถงึโดยการขจัดกฎหมาย นโยบาย และแนวปฏิบัติที่เลือกปฏิบัติ และโดยการ
ส่งเสริมการออกกฎหมาย นโยบาย และการด าเนินการที่เหมาะสมในเร่ืองดังกล่าว

SDG160B ส่งเสริมและบังคับใช้กฎหมายและนโยบายที่ไม่เลือกปฏิบัติเพือ่การพัฒนาที่ยั่งยนื

22 220102 การปฏิบัติตามและการบังคับใช้กฎหมายมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกจิ 
ทั่วถงึ ไม่เลือกปฏิบัติ และเป็นธรรม (220102)

SDG1603 ส่งเสริมหลักนิติธรรมทั้งในระดับชาติและระหว่างประเทศ และสร้าง
หลักประกนัให้ทุกคนสามารถเขา้ถงึความยติุธรรมได้อยา่งเท่าเทียม

SDG1003 สร้างหลักประกนัให้มีโอกาสที่เท่าเทียมและลดความไม่เสมอภาคของผลลัพธ์ 
รวมถงึโดยการขจัดกฎหมาย นโยบาย และแนวปฏิบัติที่เลือกปฏิบัติ และโดยการ
ส่งเสริมการออกกฎหมาย นโยบาย และการด าเนินการที่เหมาะสมในเร่ืองดังกล่าว

SDG160B ส่งเสริมและบังคับใช้กฎหมายและนโยบายที่ไม่เลือกปฏิบัติเพือ่การพัฒนาที่ยั่งยนื
22 220103 ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนากฎหมาย (220103) SDG1603 ส่งเสริมหลักนิติธรรมทั้งในระดับชาติและระหว่างประเทศ และสร้าง

หลักประกนัให้ทุกคนสามารถเขา้ถงึความยติุธรรมได้อยา่งเท่าเทียม
SDG1607 สร้างหลักประกนัว่าจะมีกระบวนการตัดสินใจที่มีความรับผิดชอบ ครอบคลุม มี

ส่วนร่วม และมีความเป็นตัวแทนที่ดี ในทุกระดับการตัดสินใจ

22 220104 การมีกฎหมายที่ดีและเท่าที่จ าเป็น (220104) SDG1603 ส่งเสริมหลักนิติธรรมทั้งในระดับชาติและระหว่างประเทศ และสร้าง
หลักประกนัให้ทุกคนสามารถเขา้ถงึความยติุธรรมได้อยา่งเท่าเทียม

SDG1003 สร้างหลักประกนัให้มีโอกาสที่เท่าเทียมและลดความไม่เสมอภาคของผลลัพธ์ 
รวมถงึโดยการขจัดกฎหมาย นโยบาย และแนวปฏิบัติที่เลือกปฏิบัติ และโดยการ
ส่งเสริมการออกกฎหมาย นโยบาย และการด าเนินการที่เหมาะสมในเร่ืองดังกล่าว

22 220201 การอ านวยความยติุธรรมมีความโปร่งใส สะดวก รวดเร็ว เสมอภาค 
ทั่วถงึ เป็นธรรม และปราศจากการเลือกปฏิบัติ (220201)

SDG1603 ส่งเสริมหลักนิติธรรมทั้งในระดับชาติและระหว่างประเทศ และสร้าง
หลักประกนัให้ทุกคนสามารถเขา้ถงึความยติุธรรมได้อยา่งเท่าเทียม

SDG1610 สร้างหลักประกนัว่าสาธารณชนสามารถเขา้ถงึขอ้มูลและมีการปกป้องเสรีภาพขั้น
พืน้ฐาน ตามกฎหมายภายในประเทศและความตกลงระหว่างประเทศ

SDG160B ส่งเสริมและบังคับใช้กฎหมายและนโยบายที่ไม่เลือกปฏิบัติเพือ่การพัฒนาที่ยั่งยนื
23 230101 ภาคอตุสาหกรรมการผลิตและบริการ สร้างมูลค่าเพิม่สูงขึ้นจากการวิจัย

และนวัตกรรมส่งผลให้เกดิการขยายตัวเพิม่ขึ้นจากปัจจุบัน (230101)
#N/A SDG030B สนับสนุนการวิจัยและการพัฒนาวัคซีนและยาส าหรับโรคติดต่อและไม่ติดต่อที่

ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศก าลังพัฒนา ให้มีการเขา้ถงึยาและวัคซีนจ าเป็นใน
ราคาที่สามารถซ้ือหาได้ ตามปฏิญญาโดฮาในส่วนของความตกลงว่าด้วยการค้าที่
เกี่ยวขอ้งกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา (TRIPS) และการสาธารณสุข ซ่ึงเน้นย้ าสิทธิของ
ประเทศก าลังพัฒนาที่จะใช้บทบัญญัติในความตกลง TRIPS อยา่งเต็มที่ในเร่ืองการ
ผ่อนปรนเพือ่คุ้มครองสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะการเขา้ถงึยาโดยถว้นหน้า

SDG0801 ท าให้การเติบโตทางเศรษฐกจิต่อหัวประชากรมีความยั่งยนืตามบริบทของประเทศ 
โดยเฉพาะในประเทศพัฒนาน้อยที่สุดให้มีการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศอยา่งน้อยร้อยละ 7 ต่อปี
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เป้าหมายยอ่ย SDGs ทีอ่ธิบายเสริม

ความเชื่อมโยงระหว่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

23 230101 ภาคอตุสาหกรรมการผลิตและบริการ สร้างมูลค่าเพิม่สูงขึ้นจากการวิจัย
และนวัตกรรมส่งผลให้เกดิการขยายตัวเพิม่ขึ้นจากปัจจุบัน (230101)

SDG0802 บรรลุการมีผลิตภาพทางเศรษฐกจิในระดับที่สูงขึ้นผ่านการสร้างความหลากหลาย 
การยกระดับเทคโนโลยแีละนวัตกรรม รวมถงึการมุ่งเน้นภาคการผลิตที่มีมูลค่าเพิม่
สูงและการผลิตที่ใช้แรงงานเขม้ขน้

SDG0902 ส่งเสริมการพัฒนาอตุสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยนื และภายในปี พ .ศ. 2573 ให้
เพิม่ส่วนแบ่งของภาคอตุสาหกรรมในการจ้างงานและผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
ประเทศ โดยให้เป็นไปตามบริบทของประเทศ รวมทั้งให้เพิม่ส่วนแบ่งขึ้นเป็น 2 เท่า
 ในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด

SDG0904 ยกระดับโครงสร้างพืน้ฐานและพัฒนาภาคอตุสาหกรรมเพือ่ให้เกดิความยั่งยนื โดย
เพิม่ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและการใช้เทคโนโลยแีละกระบวนการทาง
อตุสาหกรรมที่สะอาดและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมมากขึ้น โดยด าเนินการตามขดี
ความสามารถของแต่ละประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG0905 เพิม่พูนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ยกระดับขดีความสามารถทางเทคโนโลยขีอง
ภาคอตุสาหกรรมในทุกประเทศ โดยเฉพาะในประเทศก าลังพัฒนา และให้ภายในปี
 พ.ศ. 2573 มีการส่งเสริมนวัตกรรมและให้เพิม่จ านวนผู้ท างานวิจัยและพัฒนา ต่อ
ประชากร 1 ล้านคน และเพิม่ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของภาครัฐและ
ภาคเอกชน

SDG090B สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลย ีการวิจัย และนวัตกรรมภายในประเทศก าลังพัฒนา
 รวมถงึการให้มีสภาพแวดล้อมทางนโยบายที่น าไปสู่ความหลากหลายของ
อตุสาหกรรมและการเพิม่มูลค่าของสินค้าโภคภัณฑ์

23 230102 วิสาหกจิในกลุ่มเป้าหมายด้านเศรษฐกจิที่มีนวัตกรรมเพิม่ขึ้น (230102) #N/A SDG0802 บรรลุการมีผลิตภาพทางเศรษฐกจิในระดับที่สูงขึ้นผ่านการสร้างความหลากหลาย 
การยกระดับเทคโนโลยแีละนวัตกรรม รวมถงึการมุ่งเน้นภาคการผลิตที่มีมูลค่าเพิม่
สูงและการผลิตที่ใช้แรงงานเขม้ขน้

SDG0905 เพิม่พูนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ยกระดับขดีความสามารถทางเทคโนโลยขีอง
ภาคอตุสาหกรรมในทุกประเทศ โดยเฉพาะในประเทศก าลังพัฒนา และให้ภายในปี
 พ.ศ. 2573 มีการส่งเสริมนวัตกรรมและให้เพิม่จ านวนผู้ท างานวิจัยและพัฒนา ต่อ
ประชากร 1 ล้านคน และเพิม่ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของภาครัฐและ
ภาคเอกชน

23 230201 คุณภาพชีวิต ศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์และความเสมอภาคทางสังคม
ได้รับการยกระดับเพิม่ขึ้น จากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม 
(230201)

#N/A SDG050B สร้างเสริมการใช้เทคโนโลย ีโดยเฉพาะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเพือ่
ส่งเสริมพลังแกผู้่หญิง
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ความเชื่อมโยงระหว่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

23 230301 การประยกุต์ใช้ความรู้ เทคโนโลยแีละนวัตกรรมในการเพิม่มูลค่าของ
เศรษฐกจิสีเขยีวอยา่งยั่งยนืเพิม่ขึ้น (230301)

SDG0804 ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรของโลกในการบริโภคและการผลิต
อยา่งต่อเนื่อง และมุ่งแยกการเติบโตทางเศรษฐกจิออกจากความเส่ือมโทรม
ของส่ิงแวดล้อม (decouple) ซ่ึงเป็นไปตามกรอบการด าเนินงานระยะ 10 ปี 
ว่าด้วยการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยนื โดยมีประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นผู้น าใน
การด าเนินการไปจนถงึปี พ.ศ. 2573

SDG0205 คงความหลากหลายทางพันธุกรรมของเมล็ดพันธุ์ พืชที่ใช้เพาะปลูก สัตว์ในไร่นา
และที่เล้ียงตามบ้านเรือน และชนิดพันธุ์ตามธรรมชาติ ที่เกี่ยวขอ้งกบัพืชและสัตว์
เหล่านั้น รวมถงึให้มีธนาคารพืชและเมล็ดพันธุ์ที่มีการจัดการที่ดีและมีความ
หลากหลาย ทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ และ
สนับสนุนการเขา้ถงึและแบ่งปันผลประโยชน์อนัเกดิจากการใช้ทรัพยากรทาง
พันธุกรรมและองค์ความรู้ท้องถิ่นที่เกี่ยวขอ้งอยา่งเป็นธรรมและเท่าเทียม ตามที่
ตกลงกนัระหว่างประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2563

SDG1707 ส่งเสริมการพัฒนา การถา่ยทอด การเผยแพร่ และการกระจายของเทคโนโลยี
ที่เป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อมให้กบัประเทศก าลังพัฒนาภายใต้เง่ือนไขที่เอื้อ
ประโยชน์แกป่ระเทศก าลังพัฒนา รวมทั้งตามเง่ือนไขสิทธิพิเศษตามที่ตกลง
ร่วมกนั

SDG020A เพิม่การลงทุน รวมถงึการยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านโครงสร้าง
พืน้ฐานในชนบท การวิจัยและการส่งเสริมการเกษตร การพัฒนาเทคโนโลย ีและ
การท าธนาคารเชื้อพันธุ์พืชและสัตว์ เพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการผลิตสินค้า
เกษตรในประเทศก าลังพัฒนา โดยเฉพาะในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด

SDG060A ขยายความร่วมมือระหว่างประเทศและสนับสนุนการเสริมสร้างขดีความสามารถ
ให้แกป่ระเทศก าลังพัฒนาในแผนงานและกจิกรรมด้านน้ าและการสุขาภิบาล ซ่ึง
รวมถงึการเกบ็กกัน้ า การขจัดเกลือ ประสิทธิภาพการใช้น้ า การบ าบัดน้ าเสีย 
เทคโนโลยกีารน าน้ ากลับมาใช้ใหม่ ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG070A ยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศเพือ่อ านวยความสะดวกในการเขา้ถงึการ
วิจัยและเทคโนโลยพีลังงานสะอาด โดยรวมถงึพลังงานหมุนเวียน ประสิทธิภาพ
การใช้พลังงาน และเทคโนโลยเีชื้อเพลิงฟอสซิลชั้นสูงและสะอาดขึ้น และ
สนับสนุนการลงทุนในโครงสร้างพืน้ฐานด้านพลังงานและเทคโนโลยพีลังงาน
สะอาด ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG070B ขยายโครงสร้างพืน้ฐานและพัฒนาเทคโนโลยสี าหรับการให้บริการพลังงาน
สมัยใหม่ที่ยั่งยนืโดยถว้นหน้าในประเทศก าลังพัฒนา โดยเฉพาะในประเทศพัฒนา
น้อยที่สุด รัฐก าลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก และประเทศก าลังพัฒนาที่ไม่มี
ทางออกสู่ทะเล โดยให้สอดคล้องกบัแผนงานสนับสนุนของประเทศเหล่านั้น 
ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG0802 บรรลุการมีผลิตภาพทางเศรษฐกจิในระดับที่สูงขึ้นผ่านการสร้างความหลากหลาย 
การยกระดับเทคโนโลยแีละนวัตกรรม รวมถงึการมุ่งเน้นภาคการผลิตที่มีมูลค่าเพิม่
สูงและการผลิตที่ใช้แรงงานเขม้ขน้

SDG0904 ยกระดับโครงสร้างพืน้ฐานและพัฒนาภาคอตุสาหกรรมเพือ่ให้เกดิความยั่งยนื โดย
เพิม่ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและการใช้เทคโนโลยแีละกระบวนการทาง
อตุสาหกรรมที่สะอาดและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมมากขึ้น โดยด าเนินการตามขดี
ความสามารถของแต่ละประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2573
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แผนแม่บทฯ 
ประเด็น

รหัสเป้าหมาย
ยอ่ยแผนแม่บทฯ

เป้าหมายยอ่ยแผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตรชาติ
รหัสเป้าหมายยอ่ย 
SDGs ทีส่อดคล้อง

โดยตรง
เป้าหมายยอ่ย SDGs ทีส่อดคล้องโดยตรง

รหัสเป้าหมายยอ่ย 
SDGs ทีอ่ธิบายเสริม

เป้าหมายยอ่ย SDGs ทีอ่ธิบายเสริม

ความเชื่อมโยงระหว่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

23 230301 การประยกุต์ใช้ความรู้ เทคโนโลยแีละนวัตกรรมในการเพิม่มูลค่าของ
เศรษฐกจิสีเขยีวอยา่งยั่งยนืเพิม่ขึ้น (230301)

SDG090B สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลย ีการวิจัย และนวัตกรรมภายในประเทศก าลังพัฒนา
 รวมถงึการให้มีสภาพแวดล้อมทางนโยบายที่น าไปสู่ความหลากหลายของ
อตุสาหกรรมและการเพิม่มูลค่าของสินค้าโภคภัณฑ์

SDG120A สนับสนุนประเทศก าลังพัฒนาในการเสริมสร้างขดีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยเีพือ่ขบัเคล่ือนไปสู่แบบแผนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยนืยิ่งขึ้น

SDG1403 ลดและแกป้ัญหาผลกระทบจากภาวะการเป็นกรดในมหาสมุทร โดยรวมถงึผ่าน
ทางการเพิม่พูนความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ในทุกระดับ

SDG140A เพิม่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ พัฒนาขดีความสามารถในการวิจัย และถา่ยทอด
เทคโนโลยทีางทะเล โดยค านึงถงึหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกบัการถา่ยทอด
เทคโนโลยทีางทะเลของคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยสมุทรศาสตร์ เพือ่
จะปรับปรุงคุณภาพของมหาสมุทรและเพิม่พูนให้ความหลากหลายทางชีวภาพทาง
ทะเลมีส่วนสนับสนุนการพัฒนาของประเทศก าลังพัฒนามากขึ้น โดยเฉพาะในรัฐ
ก าลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็กและประเทศพัฒนาน้อยที่สุด

SDG1504 สร้างหลักประกนัว่าจะมีการอนุรักษ์ระบบนิเวศภูเขาและความหลากหลายทาง
ชีวภาพของระบบนิเวศ เพือ่เพิม่พูนขดีความสามารถของระบบนิเวศในการสร้าง
ผลประโยชน์อนัส าคัญต่อการพัฒนาที่ยั่งยนื ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG1716 ยกระดับหุน้ส่วนความร่วมมือระดับโลกเพือ่การพัฒนาที่ยั่งยนื ผ่านการเสริมสร้าง
ความร่วมมือจากภาคส่วนที่หลากหลายในการระดมและแบ่งปันความรู้ ความ
เชี่ยวชาญ เทคโนโลย ีและทรัพยากรทางการเงิน เพือ่จะสนับสนุนการบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยนืในทุกประเทศ โดยเฉพาะในประเทศก าลังพัฒนา

23 230401 ประเทศไทยมีขดีความสามารถในการแขง่ขนัด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยขีั้นสูงทัดเทียมประเทศที่กา้วหน้าในเอเชีย (230401)

SDG0905 เพิม่พูนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ยกระดับขดีความสามารถทางเทคโนโลยขีอง
ภาคอตุสาหกรรมในทุกประเทศ โดยเฉพาะในประเทศก าลังพัฒนา และให้
ภายในปี พ.ศ. 2573 มีการส่งเสริมนวัตกรรมและให้เพิม่จ านวนผู้ท างานวิจัย
และพัฒนา ต่อประชากร 1 ล้านคน และเพิม่ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา
ของภาครัฐและภาคเอกชน

SDG090B สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลย ีการวิจัย และนวัตกรรมภายในประเทศก าลังพัฒนา
 รวมถงึการให้มีสภาพแวดล้อมทางนโยบายที่น าไปสู่ความหลากหลายของ
อตุสาหกรรมและการเพิม่มูลค่าของสินค้าโภคภัณฑ์

23 230501 จ านวนโครงสร้างพืน้ฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสีมัยใหม่ที่จ าเป็น
ต่อการพัฒนาประเทศเพิม่ขึ้น (230501)

#N/A SDG070A ยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศเพือ่อ านวยความสะดวกในการเขา้ถงึการ
วิจัยและเทคโนโลยพีลังงานสะอาด โดยรวมถงึพลังงานหมุนเวียน ประสิทธิภาพ
การใช้พลังงาน และเทคโนโลยเีชื้อเพลิงฟอสซิลชั้นสูงและสะอาดขึ้น และ
สนับสนุนการลงทุนในโครงสร้างพืน้ฐานด้านพลังงานและเทคโนโลยพีลังงาน
สะอาด ภายในปี พ.ศ. 2573



48

แผนแม่บทฯ 
ประเด็น

รหัสเป้าหมาย
ยอ่ยแผนแม่บทฯ

เป้าหมายยอ่ยแผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตรชาติ
รหัสเป้าหมายยอ่ย 
SDGs ทีส่อดคล้อง

โดยตรง
เป้าหมายยอ่ย SDGs ทีส่อดคล้องโดยตรง

รหัสเป้าหมายยอ่ย 
SDGs ทีอ่ธิบายเสริม

เป้าหมายยอ่ย SDGs ทีอ่ธิบายเสริม

ความเชื่อมโยงระหว่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

23 230501 จ านวนโครงสร้างพืน้ฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสีมัยใหม่ที่จ าเป็น
ต่อการพัฒนาประเทศเพิม่ขึ้น (230501)

SDG070B ขยายโครงสร้างพืน้ฐานและพัฒนาเทคโนโลยสี าหรับการให้บริการพลังงาน
สมัยใหม่ที่ยั่งยนืโดยถว้นหน้าในประเทศก าลังพัฒนา โดยเฉพาะในประเทศพัฒนา
น้อยที่สุด รัฐก าลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก และประเทศก าลังพัฒนาที่ไม่มี
ทางออกสู่ทะเล โดยให้สอดคล้องกบัแผนงานสนับสนุนของประเทศเหล่านั้น 
ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG0901 พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานที่มีคุณภาพ เชื่อถอืได้ ยั่งยนืและมีความยดืหยุ่นต่อการ
เปล่ียนแปลง ซ่ึงรวมถงึโครงสร้างพืน้ฐานระดับภูมิภาคและที่ขา้มเขตแดน เพือ่
สนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกจิและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย ์โดยมุ่งเป้าที่การ
เขา้ถงึได้ในราคาที่สามารถจ่ายได้และเท่าเทียมส าหรับทุกคน

SDG0905 เพิม่พูนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ยกระดับขดีความสามารถทางเทคโนโลยขีอง
ภาคอตุสาหกรรมในทุกประเทศ โดยเฉพาะในประเทศก าลังพัฒนา และให้ภายในปี
 พ.ศ. 2573 มีการส่งเสริมนวัตกรรมและให้เพิม่จ านวนผู้ท างานวิจัยและพัฒนา ต่อ
ประชากร 1 ล้านคน และเพิม่ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของภาครัฐและ
ภาคเอกชน

SDG090B สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลย ีการวิจัย และนวัตกรรมภายในประเทศก าลังพัฒนา
 รวมถงึการให้มีสภาพแวดล้อมทางนโยบายที่น าไปสู่ความหลากหลายของ
อตุสาหกรรมและการเพิม่มูลค่าของสินค้าโภคภัณฑ์

23 230502 สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐเพิม่ขึ้น 
(230502)

#N/A SDG090B สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลย ีการวิจัย และนวัตกรรมภายในประเทศก าลังพัฒนา
 รวมถงึการให้มีสภาพแวดล้อมทางนโยบายที่น าไปสู่ความหลากหลายของ
อตุสาหกรรมและการเพิม่มูลค่าของสินค้าโภคภัณฑ์


