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ปรับปรุง พฤษภำคม 2563 
กองยุทธศำสตร์และประสำนควำมร่วมมือระหวำ่งประเทศ สศช. 

 

SDG01 เป้าหมายที ่1 ยุตคิวามยากจนทุกรูปแบบในทุกที่ 
 

เป้าหมายย่อย ตัวช้ีวัด 

1.1 ภำยในปี พ.ศ. 2573 ขจัดควำมยำกจนขั้นรุนแรงของ
ประชำชนในทุกพ้ืนที่ให้หมดไป ซึ่งปัจจุบันควำมยำกจนวัดจำก
คนที่มีค่ำใช้จ่ำยด ำรงชีพรำยวันต่ ำกว่ำ $1.90 ต่อวัน 

1.1.1 สัดส่วนของประชำกรที่มีรำยได้ต่ ำกว่ำ 
เส้นควำมยำกจนสำกลจ ำแนกตำม เพศ อำยุ สถำนะกำร
จ้ำงงำน และ ที่ตั้งทำงภูมิศำสตร์ (ชุมชนเมือง/ชนบท) 

1.2 ภำยในปี พ.ศ. 2573 ลดสัดส่วน ชำย หญิง และเด็ก ในทุก
ช่วงวัย ที่อยู่ภำยใต้ควำมยำกจนในทุกมิติ ตำมนิยำมของแต่ละ
ประเทศ ให้ลดลงอย่ำงน้อยครึ่งหนึ่ง 

1.2.1 สัดส่วนของประชำกรที่อยู่ต่ ำกว่ำเส้น 
ควำมยำกจนของประเทศ จ ำแนกตำมเพศ และอำยุ  

1.2.2 สัดส่วนของผู้ชำย ผู้หญิงและเด็กในทุกช่วงวัยที่
ยำกจนในทุกมิติ ตำมนิยำมของแต่ละประเทศ 

SDG0103 ด ำเนินกำรใหทุ้กคนมีระบบและมำตรกำรกำร
คุ้มครองทำงสังคมระดับประเทศที่เหมำะสม ซึ่งรวมถึงฐำน 
กำรคุ้มครองทำงสังคม (floors) โดยให้ครอบคลุมกลุ่มประชำกร
ยำกจน และกลุ่มเปรำะบำงให้มำกพอ ภำยในปี พ.ศ. 2573  

SDG010301 สัดส่วนของประชำกรที่ได้รับควำมคุ้มครอง
ตำมระบบและมำตรกำรกำรคุ้มครองทำงสังคม จ ำแนกตำม
เพศ และแบ่งเป็น เด็ก ผู้ว่ำงงำน ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร หญิง
ตั้งครรภ์ เด็กเกิดใหม่ ผู้ที่ได้รับบำดเจ็บจำกกำรท ำงำน  
ผู้ทีย่ำกจนและเปรำะบำง 

SDG0104 ภำยในปี พ.ศ. 2573 สร้ำงหลักประกันว่ำชำยและหญิง
ทุกคน โดยเฉพำะผู้ที่ยำกจนและเปรำะบำง มีสิทธิเท่ำเทียมกันใน
ทรัพยำกรทำงเศรษฐกิจ รวมถึงกำรเข้ำถึงบริกำรขั้นพ้ืนฐำน  
กำรเป็นเจ้ำของและมีสิทธิในที่ดินและทรัพย์สินในรูปแบบอ่ืน 
มรดก ทรัพยำกรธรรมชำติ เทคโนโลยีใหม่ที่เหมำะสม และ
บริกำรทำงกำรเงิน ซึ่งรวมถึงระบบกำรเงินระดับฐำนรำก 
(microfinance) 

SDG010401 สัดส่วนของประชำกรอำศัยในครัวเรือน 
ที่เข้ำถึงบริกำรขั้นพ้ืนฐำน 

SDG010402 สัดส่วนของประชำกรผู้ใหญ่ที่มีสิทธิ
ครอบครองที่ดินอย่ำงมั่นคง โดย (ก) มีเอกสำรสิทธิ์ในที่ดิน
ตำมกฎหมำย และ (ข) ทรำบว่ำสิทธิครอบครองที่ดินของ
ตนมีควำมมั่นคง จ ำแนกตำมเพศ และประเภทกำรถือครอง 

SDG0105 ภำยในปี พ.ศ. 2573 สร้ำงภูมิต้ำนทำนให้กับผู้ที่
ยำกจนและอยู่ในสถำนกำรณ์เปรำะบำง รวมทั้งลดควำมเสี่ยง
และควำมล่อแหลมต่อภำวะสภำพอำกำศผันผวนรุนแรง  
กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรุนแรงทำงเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ  

SDG010501 จ ำนวนผู้เสียชีวติ สูญหำย และผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบโดยตรงจำกภัยพิบัติต่อประชำกร 100,000 คน 
(ภัยพิบัติ รวมถึง อุทกภัย อัคคีภัย วำตภัย และภัยแล้ง)  
SDG010502 กำรสูญเสียทำงเศรษฐกิจอันเนื่องมำจำก 
ภัยพิบัติโดยตรง ต่อ GDP โลก 

SDG010503 จ ำนวนประเทศที่มีและด ำเนินกำรตำม
ยุทธศำสตร์กำรลดควำมเสี่ยงจำกภัยพิบัติระดับประเทศ 
ที่สอดคล้องกับกรอบกำรด ำเนินงำนเซนไดเพ่ือกำรลด 
ควำมเสี่ยงจำกภัยพิบัติ พ.ศ. 2558 - 2573 
SDG010504 สัดส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมี
และด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์กำรลดควำมเสี่ยงจำกภัย
พิบัติระดับท้องถิ่นท่ีสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ระดับประเทศ 

SDG010A สร้ำงหลักประกันว่ำจะมีกำรระดมทรัพยำกรอย่ำง 
มีนัยส ำคัญจำกแหล่งที่หลำกหลำย รวมไปถึงกำรยกระดับ 
ควำมร่วมมือเพ่ือกำรพัฒนำ เพ่ือให้ประเทศก ำลังพัฒนำ 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งประเทศพัฒนำน้อยที่สุด มีวิธีกำรที่เพียงพอ

SDG010A01 สัดส่วนของเงินสนับสนุนให้เปล่ำ (ODA 
grants) เพ่ือมุ่งลดควำมยำกจน จำกผู้ให้กำรสนับสนุน
ทั้งหมด ต่อรำยได้มวลรวมประชำชำติ (GNI) ของประเทศ
ผู้รับ (เปลี่ยนตัวชี้วัด) 
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และคำดกำรณ์ไดใ้นกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนและนโยบำย
เพ่ือยุติควำมยำกจนในทุกมิติ 

SDG010A02 สัดส่วนกำรใช้จ่ำยรวมของรัฐบำลในบริกำรที่
ส ำคัญจ ำเป็น (กำรศึกษำ สุขภำพ และกำรคุ้มครองทำงสังคม)  

SDG010B สร้ำงกรอบนโยบำยที่เหมำะสมในระดับประเทศ ระดับ
ภูมิภำค และระดับนำนำชำติ บนฐำนของยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
ทีเ่อ้ือประโยชน์แก่คนจน (pro-poor) และค ำนึงถึงควำม
ละเอียดอ่อนเชิงเพศภำวะ (gender-sensitive) เพ่ือส่งเสริมให้มี
กำรเร่งกำรลงทุนเพ่ือปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจน 

SDG010B01 รำยจ่ำยสำธำรณะทำงสังคมที่เอ้ือประโยชน์
แก่คนจน (เปลี่ยนตัวชี้วัด) 
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SDG02 เป้าหมายท่ี 2 ยุตคิวามหิวโหย บรรลุความม่ันคงทางอาหาร และยกระดับโภชนาการ และส่งเสริมเกษตรกรรมทีย่ั่งยืน 
 

เป้าหมายย่อย ตัวช้ีวัด 

SDG0201 ยุติควำมหิวโหยและสร้ำงหลักประกันให้ทุกคน
โดยเฉพำะคนที่ยำกจนและอยู่ในภำวะเปรำะบำง อันรวมถึง
ทำรก ได้เข้ำถึงอำหำรที่ปลอดภัย มีโภชนำกำร และเพียงพอ
ตลอดทั้งปี ภำยในปีพ.ศ. 2573 

SDG020101 ควำมชุกของภำวะขำดสำรอำหำร (ร้อยละ) 
(Prevalence of undernourishment) 

SDG020102 ควำมชุกของควำมไม่มั่นคงทำงอำหำรของ
ประชำกรในระดับปำนกลำงหรือรุนแรง โดยใช้ Food 
Insecurity Experience Scale (FIES)  

SDG0202 ยุติภำวะทุพโภชนำกำรทุกรูปแบบและแก้ไขปัญหำ
ควำมต้องกำรสำรอำหำรของหญิงวัยรุ่น หญิงตั้งครรภ์และให้นม
บุตร และผู้สูงอำยุ ภำยในปี พ.ศ. 2573 รวมถึงบรรลุเป้ำหมำยที่
ตกลงร่วมกันระหว่ำงประเทศว่ำด้วยภำวะเตี้ย (stunting) และ
แคระแกร็น (wasting) ในเด็กอำยุต่ ำกว่ำ 5 ปี ภำยในปี พ.ศ. 
2568 

SDG020201 ควำมชุกของภำวะเตี้ยในเด็กอำยุต่ ำกว่ำ 5 ปี 
(ประเมินส่วนสูงตำมเกณฑ์อำยุ ที่มีส่วนสูงห่ำงจำกค่ำ 
มัธยฐำนตำมมำตรฐำนกำรเจริญเติบโตของเด็กขององค์กร
อนำมัยโลก (WHO) ในช่วงน้อยกว่ำ -2 SD)  

SDG020202 ควำมชุกของภำวะทุพโภชนำกำรในเด็กอำยุ
ต่ ำกว่ำ 5 ปี จ ำแนกตำม (ก) ภำวะแคระแกร็น (wasting) 
(ข) ภำวะน้ ำหนักเกิน (overweight) (ประเมินน้ ำหนักตำม
เกณฑ์ส่วนสูง ที่มีน้ ำหนักเมื่อเทียบกับควำมสูงห่ำงจำก
ค่ำมัธยฐำนตำมมำตรฐำนกำรเจริญเติบโตของเด็กของ 
WHO ในช่วงมำกกว่ำ +2 SD หรือต่ ำกว่ำ -2 SD)  
SDG020203 ควำมชุกของภำวะโลหิตจำง (anaemia) ใน
หญิง อำยุระหว่ำง 15 – 49 ปี จ ำแนกตำมภำวะตั้งครรภ์ 
(เพ่ิมตัวชี้วัด) 

SDG0203 เพ่ิมผลิตภำพทำงกำรเกษตรและรำยได้ของผู้ผลิต
อำหำรรำยเล็ก โดยเฉพำะผู้หญิง คนพ้ืนเมือง ครัวเรือน
เกษตรกร เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ และชำวประมง ให้เพ่ิมข้ึนเป็น  
2 เท่ำ โดยรวมถึงกำรเข้ำถึงที่ดิน ทรัพยำกรและปัจจัยกำรผลิต 
ควำมรู้ บริกำรทำงกำรเงิน ตลำด และโอกำสส ำหรับกำรเพ่ิม
มูลค่ำและกำรจ้ำงงำนนอกฟำร์ม อย่ำงมั่นคงและเท่ำเทียม 
ภำยในปี พ.ศ. 2573 

SDG020301 ปริมำณกำรผลิตต่อหน่วยแรงงำน จ ำแนก
ตำมขนำดกิจกำรของกำรท ำฟำร์ม/เลี้ยงสัตว์/กำรป่ำไม้ 

SDG020302 รำยได้เฉลี่ยของเกษตรกรผู้ผลิตอำหำร 
รำยย่อย จ ำแนกตำมเพศ และสถำนะพ้ืนเมือง (เพ่ือแยก 
ชนพื้นเมือง หรือ ชนเผ่ำ) 

SDG0204 สร้ำงหลักประกันว่ำจะมีระบบกำรผลิตอำหำรที่ยั่งยืน
และด ำเนินกำรตำมแนวปฏิบัติทำงกำรเกษตรที่มีภูมิคุ้มกันที่จะ
เพ่ิมผลิตภำพและกำรผลิต ซึ่งจะช่วยรักษำระบบนิเวศ เสริมขีด
ควำมสำมำรถในกำรปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 
ภำวะอำกำศรุนแรง ภัยแล้ง อุทกภัย และภัยพิบัติอ่ืน ๆ และจะ
ช่วยพัฒนำคุณภำพของดินและที่ดินอย่ำงต่อเนื่อง ภำยในปี  
พ.ศ. 2573 

SDG020401 ร้อยละของพื้นที่เกษตรที่มีกำรท ำกำรเกษตร
อย่ำงมผีลิตภำพและยั่งยืน  
(ปรับ metadata) 
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เป้าหมายย่อย ตัวช้ีวัด 

SDG0205 คงควำมหลำกหลำยทำงพันธุกรรมของเมล็ดพันธุ์พืช
ที่ใช้เพำะปลูก สัตว์ในไร่นำและท่ีเลี้ยงตำมบ้ำนเรือน และชนิด
พันธุ์ตำมธรรมชำติที่เกี่ยวข้องกับพืชและสัตว์เหล่ำนั้น รวมถึงให้
มีธนำคำรพืชและเมล็ดพันธุ์ที่มีกำรจัดกำรที่ดีและมีควำม
หลำกหลำย ทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภำค และระดับ
นำนำชำติ และสร้ำงหลักประกันว่ำจะมีกำรเข้ำถึงและแบ่งปัน
ผลประโยชน์อันเกิดจำกกำรใช้ทรัพยำกรทำงพันธุกรรมและองค์
ควำมรู้ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องอย่ำงเป็นธรรมและเท่ำเทียม ตำมที่ 
ตกลงกันระหว่ำงประเทศ ภำยในปี พ.ศ. 2563 

SDG020501 จ ำนวนแหล่งพันธุกรรมพืชและสัตว์เพ่ือ
อำหำรและกำรเกษตรที่เก็บรักษำในสถำนที่ส ำหรับอนุรักษ์
ทั้งในระยะกลำงและระยะยำว  

SDG020502 สัดส่วนพันธุ์สัตว์ท้องถิ่น ที่จัดอยู่ในระดับ
ควำมเสี่ยงที่จะสูญพันธุ์ (ปรับตัวชี้วัด) 

SDG020A เพ่ิมกำรลงทุน ตลอดจนยกระดับควำมร่วมมือ
ระหว่ำงประเทศในเรื่องโครงสร้ำงพ้ืนฐำนในชนบท กำรวิจัยและ
ส่งเสริมกำรเกษตร กำรพัฒนำเทคโนโลยี และกำรท ำธนำคำร
เชื้อพันธุ์ (gene bank) ของพืชและสัตว์ เพ่ือยกระดับขีด
ควำมสำมำรถในกำรผลิตสินค้ำเกษตรในประเทศก ำลังพัฒนำ 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในประเทศพัฒนำน้อยที่สุด 

SDG020A01 ดัชนี Agriculture Orientation (AOI) ของ
รำยจ่ำยของภำครัฐ (สัดส่วนของรำยจ่ำยภำครัฐด้ำน
กำรเกษตรต่อสัดส่วนของ GDP ในภำคกำรเกษตร) 
SDG020A02 กระแสควำมช่วยเหลือรวม (ควำมช่วยเหลือ
เพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงเป็นทำงกำร (Official Development 
Assistance: ODA) และกระแสควำมช่วยเหลืออย่ำง 
เป็นทำงกำรอ่ืน (Other Official Flows: OOF) ที่ให้ไปยัง
ภำคกำรเกษตร 

SDG020B แก้ไขและป้องกันกำรกีดกันและกำรบิดเบือนทำง
กำรค้ำในตลำดเกษตรโลก รวมถึงทำงกำรขจัดกำรอุดหนุนสินค้ำ
เกษตรเพ่ือกำรส่งออกทุกรูปแบบและมำตรกำรเพ่ือกำรส่งออก
ทุกแบบที่ให้ผลในลักษณะเดียวกัน โดยให้เป็นไปตำมอำณัติของ
รอบกำรพัฒนำโดฮำ 

SDG020B01 กำรอุดหนุนกำรส่งออกสินค้ำเกษตร 

SDG020C เลือกใช้มำตรกำรที่สร้ำงหลักประกันได้ว่ำตลำดโภค
ภัณฑ์อำหำรและตลำดอนุพันธ์สำมำรถท ำงำนได้อย่ำงเหมำะสม 
และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเข้ำถึงข้อมูลของตลำดและข้อมูล
ส ำรองอำหำรได้อย่ำงทันกำรณ์ เพ่ือจ ำกัดควำมผันผวนของรำคำ
อำหำรที่รุนแรง 

SDG020C01 ตัวชี้วัดรำคำอำหำรที่ผิดปกต ิ  
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SDG03 เป้าหมายท่ี 3 สร้างหลักประกันการมีสุขภาวะที่ดี และส่งเสริมความเป็นอยู่ท่ีดีส าหรับทุกคนในทุกช่วงวัย 
 

เป้าหมายย่อย ตัวช้ีวัด 

SDG0301 ลดอัตรำกำรตำยของมำรดำทั่วโลกให้ต่ ำกว่ำ 70 คน 
ต่อกำรเกิดมีชีพ 100,000 คน ภำยในปี พ.ศ. 2573 

SDG030101 อัตรำกำรตำยของมำรดำ (ต่อกำรเกิดมีชีพ 
100,000 คน)  
SDG030102 สัดส่วนของกำรคลอดบุตรที่ดูแลโดยบุคลำกร
ด้ำนสำธำรณสุขที่มีควำมช ำนำญ 

SDG0302 ยุติกำรตำยที่ป้องกันได้ของทำรกแรกเกิดและเด็กอำยุ
ต่ ำกว่ำ 5 ป ีโดยทุกประเทศมุ่งลดอัตรำกำรตำยในทำรกลงให้ต่ ำ
ถึง 12 คน ต่อกำรเกิดมีชีพ 1,000 คน และลดอัตรำกำรตำยใน
เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 5 ปี ลงให้ต่ ำถึง 25 คน ต่อกำรเกิดมีชีพ 1,000 
คน ภำยในปี พ.ศ. 2573 

SDG030201 อัตรำกำรตำยของทำรกอำยุต่ ำกว่ำ 5 ปี  
(ต่อกำรเกิดมีชีพ 1,000 คน) 
SDG030202 อัตรำตำยของทำรกแรกเกิด (ต่อกำรเกิดมีชีพ 
1,000 คน) 

SDG0303 ยุติกำรแพร่กระจำยของเอดส์ วัณโรค มำลำเรีย และ
โรคเขตร้อนที่ถูกละเลย และต่อสู้กับโรคตับอักเสบ โรคติดต่อ
ทำงน้ ำ และโรคติดต่ออ่ืนๆ ภำยในปี พ.ศ. 2573  
  

SDG030301 จ ำนวนผู้ติดเชื้อ HIV รำยใหม่ต่อประชำกรที่
ไม่มีกำรติดเชื้อ 1,000 คน (จ ำแนกตำม เพศ อำยุ และกลุ่ม
ประชำกรหลัก) 
SDG030302 อัตรำกำรเกิดโรควัณโรคต่อประชำกร 
100,000 คน 
SDG030303 อัตรำกำรเกิดโรคมำลำเรียต่อประชำกร 
1,000 คน ต่อปี 
SDG030304 จ ำนวนของผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี  
ต่อประชำกร 100,000 คน 
SDG030305 จ ำนวนผู้ที่ต้องกำรควำมช่วยเหลือในกำรดูแล
รักษำโรคเขตร้อนที่ถูกละเลย (Neglected tropical 
diseases) 

SDG0304 ลดกำรตำยก่อนวัยอันควรจำกโรคไม่ติดต่อให้ลดลง
หนึ่งในสำม ผ่ำนทำงกำรป้องกันและกำรรักษำโรค และ
สนับสนุนสุขภำพจิตและควำมเป็นอยู่ที่ดี ภำยในปี พ.ศ. 2573 

SDG030401 อัตรำกำรตำยของผู้ที่เป็นโรคหัวใจและหลอด
เลือด โรคมะเร็ง โรคเบำหวำน หรือโรคระบบทำงเดิน
หำยใจเรื้อรัง 
SDG030402 อัตรำกำรฆ่ำตัวตำย 

SDG0305 เสริมสร้ำงกำรป้องกันและกำรรักษำกำรใช้สำรในทำง
ที่ผิด ซึ่งรวมถึงกำรใช้ยำเสพติดในทำงท่ีผิดและกำรใช้
แอลกอฮอล์ในทำงที่เป็นอันตรำย 

SDG030501 ควำมครอบคลุมของกำรรักษำ (กำรรักษำโดย
ใช้ยำ ทำงจิตสังคมและกำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพ และบริกำร
กำรติดตำมผลกำรรักษำ) ส ำหรับผู้ที่ใช้สำรเสพติด 
SDG030502 กำรดื่มแอลกอฮอล์ในระดับอันตรำย นิยำม
ตำมบริบทของประเทศ คิดเป็นปริมำณแอลกอฮอล์ต่อหัว
ประชำกร (อำยุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป) ในจ ำนวนลิตรของ
แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ ภำยในปีปฏิทิน 

SDG0306 ลดจ ำนวนกำรตำยและบำดเจ็บจำกอุบัติเหตุจำก
กำรจรำจรทำงถนนทั่วโลกลงครึ่งหนึ่ง ภำยในปี พ.ศ. 2563 

SDG030601 อัตรำผู้เสียชีวิตจำกกำรบำดเจ็บจำกอุบัติเหตุ
ทำงถนน  



 
ค ำแปลไม่เป็นทำงกำร -  Unofficial Translation 
กรอบตัวชีว้ัดส ำหรับเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 

 

ปรับปรุง พฤษภำคม 2563 
กองยุทธศำสตร์และประสำนควำมร่วมมือระหวำ่งประเทศ สศช. 

 

เป้าหมายย่อย ตัวช้ีวัด 

SDG0307 สร้ำงหลักประกันถ้วนหน้ำ ในกำรเข้ำถึงบริกำรสุข
ภำวะทำงเพศและอนำมัยกำรเจริญพันธุ์ รวมถึงกำรวำงแผน
ครอบครัว ข้อมูลข่ำวสำรและควำมรู้ และกำรบูรณำกำรอนำมัย
กำรเจริญพันธุ์ในยุทธศำสตร์และแผนงำนระดับชำติ ภำยในปี 
พ.ศ. 2573 

SDG030701 สัดส่วนของหญิงวัยเจริญพันธุ์ (อำยุ 15-49 ปี) 
ที่พึงพอใจกับกำรวำงแผนครอบครัวด้วยวิธีสมัยใหม่ 

SDG030702 อัตรำกำรคลอดในหญิงอำยุ (10-14 ปี,  
15-19 ปี) ต่อผู้หญิงอำยุ (10-14 ปี 15-19 ปี) 1,000 คน 

SDG0308 บรรลุกำรมีหลักประกันสุขภำพถ้วนหน้ำ รวมถึงกำร
ป้องกันควำมเสี่ยงทำงกำรเงิน กำรเข้ำถึงกำรบริกำรสำธำรณสุข
จ ำเป็นที่มีคุณภำพ และเข้ำถึงยำและวัคซีนจ ำเป็นที่ปลอดภัย มี
ประสิทธิภำพ มีคุณภำพ และมีรำคำท่ีสำมำรถซ้ือหำได้ 

SDG030801 ควำมครอบคลุมของบริกำรด้ำนสุขภำพท่ี
จ ำเป็น (นิยำมควำมครอบคลุมของบริกำรที่จ ำเป็นเฉลี่ยโดย
ยึดกำรติดตำมกำรรักษำ ซึ่งประกอบด้วย ภำวะเจริญพันธุ์ 
มำรดำ เด็กเกิดใหม่และสุขภำพเด็ก โรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ 
และควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึงบริกำรระหว่ำงคนทั่วไปและ
ผู้ด้อยโอกำส) 
SDG030802 สัดส่วนของประชำกรที่มีค่ำใช้จ่ำยครัวเรือน
ด้ำนสุขภำพต่อค่ำใช้จ่ำยครัวเรือนหรือรำยได้ทั้งหมด 
อยู่ในระดับสูง   

SDG0309 ลดจ ำนวนกำรตำยและกำรเจ็บป่วยจำกสำรเคมี
อันตรำยและจำกมลพิษและกำรปนเปื้อนทำงอำกำศ น้ ำ และดิน 
ให้ลดลงอย่ำงมำก ภำยในปี พ.ศ. 2573 

SDG030901 อัตรำกำรตำยที่เกิดจำกมลพิษทำงอำกำศ 
ในบ้ำนเรือนและในบรรยำกำศ 

SDG030902 อัตรำกำรตำยที่เกิดจำกน้ ำ และกำรสุขำภิบำล
ที่ไม่ปลอดภัย และปรำศจำกสุขลักษณะ (เผชิญกับบริกำร
ด้ำนน้ ำ สุขำภิบำลและสุขอนำมัยที่ไม่ปลอดภัย) 
SDG030903 อัตรำกำรตำยที่เกิดจำกกำรได้รับสำรพิษ 
โดยไม่ตั้งใจ 

SDG030A เพ่ิมควำมเข้มแข็งในกำรด ำเนินงำนตำมกรอบ
อนุสัญญำขององค์กำรอนำมัยโลกว่ำด้วยกำรควบคุมยำสูบในทุก
ประเทศตำมควำมเหมำะสม 

SDG030A01 ควำมชุกที่ปรับมำตรฐำนอำยุแล้ว (age-
standardized) ของกำรใช้ยำสูบ/บุหรี่ในปัจจุบันของกลุ่ม 
ผู้สูบบุหรี่ที่มีอำยุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 

SDG030B สนับสนุนกำรวิจัยและกำรพัฒนำวัคซีนและยำส ำหรับ
โรคติดต่อและไม่ติดต่อที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศก ำลัง
พัฒนำ ให้มีกำรเข้ำถึงยำและวัคซีนจ ำเป็นในรำคำที่สำมำรถซื้อหำ
ได้ตำมปฏิญญำโดฮำว่ำด้วยควำมตกลงทรัพย์สินทำงปัญญำที่
เกี่ยวข้องกับกำรค้ำ (TRIPS) และกำรสำธำรณสุข ซึ่งเน้นย้ ำสิทธิ
ส ำหรับประเทศก ำลังพัฒนำที่จะใช้บทบัญญัติในควำมตกลง 
TRIPS อย่ำงเต็มที่ในเรื่องกำรผ่อนปรนเพ่ือจะปกป้องสุขภำพ
สำธำรณะและโดยเฉพำะกำรเข้ำถึงยำโดยถ้วนหน้ำ 

SDG030B01 สัดส่วนของประชำกรที่เข้ำถึงยำและวัคซีน ใน
รำคำที่สำมำรถหำซื้อได้ที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐำนของควำมยั่งยืน 

SDG030B02 ยอดรวมสุทธิควำมช่วยเหลือด้ำนกำรพัฒนำ
อย่ำงเป็นทำงกำร (ODA) ด้ำนกำรวิจัยทำงกำรแพทย์และ
ด้ำนสุขภำพพ้ืนฐำน 

SDG030B03 สัดส่วนของสถำนพยำบำลที่มีชุดยำจ ำเป็น 
(core set of relevant essential medicines) ในรำคำที่
ซื้อหำได้อย่ำงยั่งยืน  

SDG030C เพ่ิมกำรใช้เงินสนับสนุนด้ำนสุขภำพ และกำรสรรหำ 
กำรพัฒนำ กำรฝึกฝน และกำรเก็บรักษำก ำลังคนด้ำนสุขภำพใน
ประเทศก ำลังพัฒนำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในประเทศพัฒนำน้อย
ที่สุดและรัฐก ำลังพัฒนำที่เป็นเกำะขนำดเล็ก 

SDG030C01 ควำมหนำแน่นและกำรกระจำยตัวของ
บุคลำกรด้ำนสำธำรณสุข 
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SDG030D เสริมขีดควำมสำมำรถของทุกประเทศ โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งประเทศก ำลังพัฒนำ ในด้ำนกำรแจ้งเตือนล่วงหน้ำ กำร
ลดควำมเสี่ยง และกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงด้ำนสุขภำพทั้ง
ในระดับประเทศและระดับโลก 

SDG030D01 ศักยภำพในกำรด ำเนินกำรตำมกฎอนำมัย
ระหว่ำงประเทศ (International Health Regulations) 
และกำรเตรียมควำมพร้อมส ำหรับภำวะฉุกเฉินด้ำน
สุขอนำมัย 
SDG030D02 ลดสัดส่วนกำรติดเชื้อในกระแสเลือด
เนื่องจำกเชื้อดื้อยำต้ำนจุลชีพ (เพ่ิมตัวชี้วัด) 

 
  



 
ค ำแปลไม่เป็นทำงกำร -  Unofficial Translation 
กรอบตัวชีว้ัดส ำหรับเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 

 

ปรับปรุง พฤษภำคม 2563 
กองยุทธศำสตร์และประสำนควำมร่วมมือระหวำ่งประเทศ สศช. 

 

SDG04 เป้าหมายท่ี 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาทีมี่คุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุน
โอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 

เป้าหมายย่อย ตัวช้ีวัด 

SDG0401 สร้ำงหลักประกันว่ำเด็กชำยและเด็กหญิงทุกคน
ส ำเร็จกำรศึกษำระดับประถมศึกษำและมัธยมศึกษำที่มีคุณภำพ 
เท่ำเทียม และไม่มีค่ำใช้จ่ำย น ำไปสู่ผลลัพธ์ทำงกำรเรียนที่มี
ประสิทธิผล ภำยในปี พ.ศ. 2573 

SDG040101 สัดส่วนของเด็ก/เยำวชนใน (ก) ระดับชั้น ป.2 
หรือ ป.3 (ข) ป.6 และ (ค) ม.3 ที่มีควำมสำมำรถตำมเกณฑ์
ขั้นต่ ำเป็นอย่ำงน้อย ใน (1) ด้ำนกำรอ่ำน และ (2) ด้ำน
คณิตศำสตร์ หรือกำรคิดค ำนวณ จ ำแนกตำม เพศ  
 
ตัวชี้วัดเทียบเคียง  
คะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้น
พ้ืนฐำน (O-NET) ระดับ (ก) ป.6 และ (ข) ม.3 จ ำแนกตำม
รำยวิชำ (1) ภำษำไทย (2) คณิตศำสตร์ (3) วิทยำศำสตร์ 
(4) สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม และ (5) 
ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) 
SDG040102 อัตรำกำรส ำเร็จกำรศึกษำ (ระดับ
ประถมศึกษำ มัธยมศึกษำตอนต้น และมัธยมศึกษำตอน
ปลำย)   

SDG0402 สร้ำงหลักประกันว่ำเด็กชำยและเด็กหญิงทุกคน
เข้ำถึงกำรพัฒนำ กำรดูแล และกำรจัดกำรศึกษำระดับก่อน
ประถมศึกษำ ส ำหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภำพ เพ่ือให้เด็กเหล่ำนั้น
มีควำมพร้อมส ำหรับกำรศึกษำระดับประถมศึกษำ ภำยในปี 
พ.ศ. 2573  

SDG040201 ร้อยละของเด็กอำยุต่ ำกว่ำ 5 ปี ที่มี
พัฒนำกำรทำงด้ำนสุขภำพ กำรเรียนรู้ และพัฒนำกำรทำง
บุคลิกภำพตำมวัย จ ำแนกตำมเพศ  

SDG040202 อัตรำกำรเข้ำเรียนปฐมวัย (อย่ำงน้อย 1 ป ี
ก่อนถึงเกณฑ์อำยุเข้ำเรียนประถมศึกษำ) จ ำแนกตำมเพศ 

SDG0403 สร้ำงหลักประกันให้ชำยและหญิงทุกคนเข้ำถึง
กำรศึกษำ อำชีวศึกษำ อุดมศึกษำ รวมถึงมหำวิทยำลัยที่มี
คุณภำพ ในรำคำท่ีสำมำรถจ่ำยได้ ภำยในปี พ.ศ. 2573 

SDG040301 อัตรำกำรเข้ำเรียนของเยำวชนและผู้ใหญ่ ทั้ง
ในระบบ นอกระบบกำรศึกษำ รวมทั้งกำรฝึกอบรมในช่วง 
12 เดือนที่ผ่ำนมำ จ ำแนกตำมเพศ 

SDG0404 เพ่ิมจ ำนวนเยำวชนและผู้ใหญ่ที่มีทักษะที่เกี่ยวข้อง
จ ำเป็น รวมถึงทักษะทำงด้ำนเทคนิคและอำชีพส ำหรับกำรจ้ำง
งำน กำรมีงำนทีม่ีคุณค่ำ และกำรเป็นผู้ประกอบกำร ภำยในปี 
พ.ศ. 2573 

SDG040401 สัดส่วนของเยำวชน/ผู้ใหญ่ที่มีทักษะทำงด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร จ ำแนกตำมประเภท
ทักษะ 
หมำยเหตุ: มีข้อมูลสถิติบำงส่วน และยังไม่มีข้อมูลชัดเจน
เกี่ยวกับทักษะทำงด้ำนเทคโนโลยีและกำรสื่อสำร 
จึงใช้ตัวชี้วัด proxy แทน   
1. ร้อยละของผู้มีงำนท ำท่ีใช้คอมพิวเตอร์ 
2. ร้อยละของผู้มีงำนท ำท่ีใช้อินเตอร์เนต (จ ำแนกตำมกลุ่ม
อำยุ 15 ปีขึนไป, 15 - 24 ปี, 25 - 64 ปี) 



 
ค ำแปลไม่เป็นทำงกำร -  Unofficial Translation 
กรอบตัวชีว้ัดส ำหรับเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 

 

ปรับปรุง พฤษภำคม 2563 
กองยุทธศำสตร์และประสำนควำมร่วมมือระหวำ่งประเทศ สศช. 

 

เป้าหมายย่อย ตัวช้ีวัด 

SDG0405 ขจัดควำมเหลี่อมล้ ำทำงเพศด้ำนกำรศึกษำ และสร้ำง
หลักประกันว่ำกลุ่มที่เปรำะบำงซึ่งรวมถึงผู้พิกำร ชนพ้ืนเมือง และ
เด็ก เข้ำถึงกำรศึกษำและกำรฝึกอำชีพทุกระดับอย่ำงเท่ำเทียม 
ภำยในปี พ.ศ. 2573 

SDG040501 ดัชนีควำมเท่ำเทียมกัน (ผู้หญิง-ผู้ชำย/ ใน
เขต-นอกเขตเมือง/ควำมมั่งคั่งสูง-ต่ ำ และอ่ืนๆ เช่น สถำนะ
ควำมพิกำร คนพ้ืนเมือง และคนที่ได้รับผลกระทบจำกควำม
ขัดแย้งหำกมีข้อมูล) ส ำหรับทุกตัวชี้วัดที่ในรำยกำรนี้ที่
สำมำรถแยกได้ 
 
ตัวชี้วัดของไทย ดัชนีควำมเท่ำเทียมกัน จ ำแนกตำมเพศ 
และระดับกำรศึกษำ (ปฐมวัย ประถมศึกษำ มัธยมศึกษำ
ตอนต้น มัธยมศึกษำตอนปลำย อุดมศึกษำ) 

SDG0406 สร้ำงหลักประกันว่ำเยำวชนทุกคนและผู้ใหญ่ทั้งชำย
และหญิงในสัดส่วนสูง สำมำรถอ่ำนออกเขียนได้และค ำนวณได้ 
ภำยในปี พ.ศ. 2573 

SDG040601 สัดส่วนของประชำกรในกลุ่มอำยุที่ก ำหนดมี
ควำมรู้ควำมสำมำรถส ำหรับกำรท ำงำนในด้ำน ก) กำรอ่ำน
ออกเขียนได้ ข) ทักษะในกำรค ำนวณ จ ำแนกตำมเพศ  
 
ตัวชี้วัดของไทย (ก) อัตรำกำรอ่ำนออกเขียนได้ของ
ประชำกรอำยุ 15 ปีขึ้นไป (ข) อัตรำกำรมีทักษะด้ำนกำร
ค ำนวณของประชำกรอำยุ 15 ปีขึ้นไป (ค) อัตรำกำรอ่ำน
ออกเขียนได้และมีทักษะด้ำนกำรค ำนวณของประชำกรอำยุ 
15 ปีขึ้นไป 

SDG0407 สร้ำงหลักประกันว่ำผู้เรียนทุกคนได้รับควำมรู้และ
ทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับส่งเสริมกำรพัฒนำทีย่ั่งยืน รวมไปถึง 
กำรศึกษำส ำหรับกำรพัฒนำที่ยั่งยืนและกำรมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืน 
สิทธิมนุษยชน ควำมเสมอภำคระหว่ำงเพศ กำรส่งเสริม
วัฒนธรรมแห่งควำมสงบสุขและกำรไม่ใช้ควำมรุนแรง กำรเป็น
พลเมืองของโลก และควำมชื่นชมในควำมหลำกหลำยทำง
วัฒนธรรมและกำรทีว่ัฒนธรรมมีส่วนช่วยให้เกิดกำรพัฒนำที่
ยั่งยืน ภำยในปี พ.ศ. 2573 

SDG040701 ระดับกำรด ำเนินกำรเพ่ือบรรจุ 
(i) กำรศึกษำเพ่ือควำมเป็นพลเมืองโลก และ 
(ii) กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืน เป็นเรื่องหลักใน 
(ก) นโยบำยกำรศึกษำของประเทศ (ข) หลักสูตร (ค) 
กำรศึกษำของครู และ (ง) กำรประเมินผลนักเรียน 

SDG040A สร้ำงและยกระดับสถำนศึกษำ ตลอดจนเครื่องมือ
และอุปกรณ์กำรศึกษำที่อ่อนไหวต่อเด็ก ผู้พิกำร และเพศภำวะ 
และจัดให้มีสภำพแวดล้อมทำงกำรเรียนรู้ที่ปลอดภัย ปรำศจำก
ควำมรุนแรง ครอบคลุมและมีประสิทธิผลส ำหรับทุกคน 

SDG040A01 สัดส่วนของโรงเรียนที่มีกำรเข้ำถึงบริกำรข้ัน
พ้ืนฐำน จ ำแนกตำมประเภทบริกำร  
 
(สัดส่วนของโรงเรียนที่มีกำรเข้ำถึง (a) ไฟฟ้ำ  (b) 
อินเทอร์เน็ตที่ใช้ในกำรเรียนกำรสอน (c) เครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในกำรเรียนกำรสอน (d) โครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
และวัสดุอุปกรณ์ท่ีได้รับกำรปรับให้เหมำะสมกับนักเรียนที่มี
ควำมบกพร่องทำงร่ำงกำย (e) น้ ำดื่มพ้ืนฐำน (f) สิ่งอ ำนวย
ควำมสะดวกพ้ืนฐำนด้ำนสุขอนำมัยที่แบ่งแยกตำมเพศ และ 
(g) สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกพ้ืนฐำนในกำรท ำควำมสะอำดมือ 
(ตำมนิยำมตัวชี้วัดของ WASH ในเรื่อง น้ ำ สุขอนำมัย และ
สุขลักษณะส ำหรับทุกคน)) 
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SDG040B เพ่ิมจ ำนวนทุนกำรศึกษำทั่วโลกที่ใหแ้กป่ระเทศก ำลัง
พัฒนำ โดยเฉพำะประเทศพัฒนำน้อยที่สุด รัฐก ำลังพัฒนำที่เป็น
เกำะขนำดเล็ก และประเทศในทวีปแอฟริกำ เพ่ือเข้ำศึกษำต่อใน
ระดับอุดมศึกษำ รวมถึงกำรฝึกอำชีพ และโปรแกรมด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ด้ำนเทคนิค วิศวกรรม 
และวิทยำศำสตร์ ในประเทศพัฒนำแล้วและประเทศก ำลัง
พัฒนำอื่นๆ ภำยในปี พ.ศ. 2563 

SDG040B01 ปริมำณควำมช่วยเหลือเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำง
เป็นทำงกำร (ODA) ที่เป็นทุนกำรศึกษำ จ ำแนกตำมสำขำ
และประเภทกำรศึกษำ 

SDG040C เพ่ิมจ ำนวนครูที่มีคุณวุฒิ รวมถึงกำรด ำเนินกำรผ่ำน
ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศในกำรฝึกอบรมครูในประเทศก ำลัง
พัฒนำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในประเทศพัฒนำน้อยที่สุด และรัฐ
ก ำลังพัฒนำที่เป็นเกำะขนำดเล็ก ภำยในปี พ.ศ. 2573 

SDG040C01 สัดส่วนของครูที่มีคุณวุฒิเหมำะสมในกำรจัด
กำรศึกษำพ้ืนฐำน จ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ 
 
สัดส่วนของครูในระดับ (a) ก่อนประถมศึกษำ (b) 
ประถมศึกษำ (c) มัธยมศึกษำตอนต้น และ (d) มัธยมศึกษำ
ตอนปลำย ผู้ซึ่งอย่ำงน้อยได้รับกำรฝึกอบรม (เชน่ กำร
ฝึกอบรมกำรสอน) ซึ่งต้องด ำเนินกำรก่อนหรือระหว่ำงช่วงที่
ท ำกำรสอนในระดับทีเ่กี่ยวข้องของแต่ละประเทศ 
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SDG05 เป้าหมายท่ี 5 บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศ และเพิ่มบทบาทของสตรีและเด็กหญิงทุกคน 
 

เป้าหมายย่อย ตัวช้ีวัด 

SDG0501 ยุติกำรเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบที่มีต่อผู้หญิงและ
เด็กหญิงในทุกที่ 

SDG050101 สนับสนุน บังคับ ติดตำมตรวจสอบควำมเท่ำ
เทียม และกำรไม่แบ่งแยกในหลักพ้ืนฐำนทำงด้ำนเพศ ไม่ว่ำ
จะมีหรือไม่มีกรอบกฎหมำยก ำหนดไว้ก็ตำม 

SDG0502 ขจัดควำมรุนแรงทุกรูปแบบที่มีต่อผู้หญิงและ
เด็กหญิงท้ังในที่สำธำรณะและที่รโหฐำน รวมถึงกำรค้ำมนุษย์ 
กำรแสวงประโยชน์ทั้งทำงเพศ และในรูปแบบอื่น 

SDG050201 สัดส่วนของผู้หญิงและเด็กหญิงอำยุ 15 ปีขึ้น
ไป ที่เคยอยู่ร่วมกับคู่ครองได้รับควำมรุนแรงทำงร่ำงกำย 
ทำงเพศ หรือทำงจิตใจโดยคู่ครองคนปัจจุบัน หรือคนก่อน
หน้ำ ในช่วง 12 เดือนที่ผ่ำนมำ จ ำแนกตำมรูปแบบควำม
รุนแรงและอำยุ 
SDG050202 สัดส่วนของผู้หญิงและเด็กหญิงอำยุ 15 ปีขึ้น
ไป ที่ได้รับควำมรุนแรงทำงเพศจำกบุคคลอ่ืน ที่ไม่ใช่คู่ครอง 
ในช่วงระยะเวลำ 12 เดือนที่ผ่ำนมำ จ ำแนกตำมอำยุ และ
สถำนที่เกิดเหตุ 

SDG0503 ขจัดแนวปฏิบัติที่เป็นภัยทุกรูปแบบ อำทิ กำร
แต่งงำนในเด็กก่อนวัยอันควรและโดยกำรบังคับ และกำรท ำลำย
อวัยวะเพศหญิง 

SDG050301 สัดส่วนของผู้หญิงอำยุระหว่ำง 20-24 ปี ที่
แต่งงำนหรืออยู่ด้วยกันก่อนอำยุ 15 และ 18 ปี  
SDG050302 สัดส่วนของเด็กหญิงและผู้หญิง (อำยุระหว่ำง 
15-49 ปี) ที่ได้รับกำรขลิบ/ตัดอวัยวะเพศหญิง จ ำแนกตำม
อำยุ 

SDG0504 ตระหนักและให้คุณค่ำต่อกำรดูแลและกำรท ำงำน
บ้ำนแบบไม่ได้รับค่ำจ้ำง โดยจัดให้มีบริกำรสำธำรณะ โครงสร้ำง
พ้ืนฐำนและนโยบำยกำรคุ้มครองทำงสังคม และสนับสนุนควำม
รับผิดชอบร่วมกันภำยในครัวเรือนและครอบครัว ตำมควำม
เหมำะสมของแต่ละประเทศ 

SDG050401 สัดส่วนของเวลำที่ใช้ไปในกำรท ำงำนบ้ำนและ
ดูแลคนในครัวเรือนที่ไม่ได้รับค่ำตอบแทน จ ำแนกตำมเพศ 
อำยุ และสถำนที่อยู่ 

SDG0505 สร้ำงหลักประกันว่ำผู้หญิงจะมีส่วนร่วมอย่ำงเต็มที่
และมีประสิทธิผล และมีโอกำสที่เท่ำเทียมในกำรเป็นผู้น ำในทุก
ระดับของกำรตัดสินใจในเรื่องกำรเมือง เศรษฐกิจ และ
สำธำรณะ 

SDG050501 สัดส่วนของผู้หญิงด ำรงต ำแหน่งใน (ก) 
รัฐสภำ และ (ข) กำรปกครองท้องถิ่น 
 
(ก) สัดส่วนของผู้หญิงด ำรงต ำแหน่ง ส.ว. และ ส.ส.  
(ข) สัดส่วนของผู้หญิงด ำรงต ำแหน่งใน อบจ. และ อบต.  
SDG050502 สัดส่วนของผู้หญิงในต ำแหน่งบริหำร 
 
สัดส่วนของผู้หญิงในต ำแหน่งผู้บริหำรใน (ก) ภำครำชกำร
พลเรือนสำมัญ (ข) ภำครำชกำรต ำรวจ (ค) ภำครำชกำร
ตุลำกำร และ (ง) ภำครำชกำรอัยกำร 

SDG0506 สร้ำงหลักประกันว่ำจะมีกำรเข้ำถึงสุขภำวะทำงเพศ
และอนำมัยกำรเจริญพันธุ์ และสิทธิด้ำนกำรเจริญพันธุ์โดยถ้วน
หน้ำ ตำมท่ีตกลงในแผนปฏิบัติกำรของกำรประชุมนำนำชำติว่ำ

SDG050601 สัดส่วนของผู้หญิงอำยุ 15-49 ปี ที่ท ำกำร
ตัดสินใจด้วยตนเองบนพ้ืนฐำนข้อมูลที่เพียงพอ (informed 
decision) ในเรื่องควำมสัมพันธ์ทำงเพศ กำรคุมก ำเนิด 
และกำรดูแลด้ำนอนำมัยกำรเจริญพันธุ์ 



 
ค ำแปลไม่เป็นทำงกำร -  Unofficial Translation 
กรอบตัวชีว้ัดส ำหรับเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 

 

ปรับปรุง พฤษภำคม 2563 
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เป้าหมายย่อย ตัวช้ีวัด 

ด้วยประชำกรและกำรพัฒนำ และแผนปฏิบัติกำรปักก่ิงและ
เอกสำรผลลัพธ์ของกำรประชุมทบทวนเหล่ำนั้น 

SDG050602 จ ำนวนประเทศที่มีกฎหมำยและกฎระเบียบที่
รับประกันได้ว่ำผู้หญิงและผู้ชำยที่มีอำยุ 15 ปีขึ้นไป เข้ำถึง
กำรศึกษำ ข้อมูล และกำรดูแลด้ำนสุขภำวะทำงเพศและ
อนำมัยเจริญพันธุ์ ได้อย่ำงเต็มที่และเท่ำเทียม 

SDG050A ด ำเนินกำรปฏิรูปเพ่ือให้ผู้หญิงมีสิทธิที่เท่ำเทียมใน
ทรัพยำกรทำงเศรษฐกิจ รวมทั้ง กำรเข้ำถึงกำรเป็นเจ้ำของและมี
สิทธิในที่ดิน และทรัพย์สินในรูปแบบอ่ืน กำรบริกำรทำงกำรเงิน 
กำรรับมรดก และทรัพยำกรธรรมชำติ ตำมกฎหมำยของประเทศ 

SDG050A01 (a) สัดส่วนของจ ำนวนประชำกรในภำค
กำรเกษตรทั้งหมดที่เป็นเจ้ำของหรือมีสิทธิเหนือพ้ืนที่ท ำ
กำรเกษตร จ ำแนกตำมเพศ และ (b) สัดส่วนของผู้หญิงที่
เป็นเจ้ำของหรือมีสิทธิถือครองพ้ืนที่ทำงกำรเกษตร จ ำแนก
ตำมประเภทกำรครอบครอง 
SDG050A02 สัดส่วนของประเทศที่กรอบกฎหมำย (รวมถึง
กฎจำรีตประเพณี) ทีร่ับประกันควำมเท่ำเทียมของผู้หญิงใน
สิทธิกำรเป็นเจ้ำของ หรือมีสิทธิในที่ดิน (ปรับ metadata) 

SDG050B เพ่ิมพูนกำรใช้เทคโนโลยี โดยเฉพำะเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำรเพ่ือเพ่ิมบทบำทแก่สตรี  

SDG050B01 สัดส่วนของผู้ที่เป็นเจ้ำของโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
จ ำแนกตำมเพศ 

SDG050C เลือกใช้และเสริมควำมเข้มแข็งแก่นโยบำยที่ดีและ
กฎระเบียบที่บังคับใช้ได้ เพ่ือส่งเสริมควำมเสมอภำคระหว่ำงเพศ
และกำรเพ่ิมบทบำทแก่ผู้หญิงและเด็กหญิงทุกคนในทุกระดับ 

SDG050C01 สัดส่วนของประเทศที่มีระบบติดตำมและ
จัดสรรทรัพยำกรภำครัฐเพ่ือสนับสนุนควำมเท่ำเทียมทำง
เพศและเพ่ิมบทบำทแก่สตรี 
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ปรับปรุง พฤษภำคม 2563 
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SDG06 เป้าหมายท่ี 6 สร้างหลักประกันเรื่องน้ าและการสุขาภิบาล ใหมี้การจัดการอย่างย่ังยืนและมีสภาพพร้อมใช้ 
ส าหรับทุกคน 

 

เป้าหมายย่อย ตัวช้ีวัด 

SDG0601 บรรลุเป้ำหมำยกำรให้ทุกคนเข้ำถึงน้ ำดื่มที่ปลอดภัย
และมีรำคำที่สำมำรถซื้อหำได้ ภำยในปี พ.ศ. 2573 

SDG060101 สัดส่วนของประชำกรที่ใช้บริกำรน้ ำดื่มที่ได้รับ
กำรจัดกำรอย่ำงปลอดภัย 

SDG0602 บรรลุเป้ำหมำยกำรให้ทุกคนเข้ำถึงกำรสุขำภิบำลและ
สุขอนำมัยที่พอเพียงและเป็นธรรม และยุติกำรขับถ่ำยในที่โล่ง 
โดยให้ควำมสนใจเป็นพิเศษต่อควำมต้องกำรของผู้หญิง เด็กหญิง 
และกลุ่มที่อยู่ในสถำนกำรณเ์ปรำะบำง ภำยในปี พ.ศ. 2573 

SDG060201 สัดส่วนของประชำกรที่ใช้ (ก) บริกำรด้ำนกำร
สุขำภิบำลที่ได้รับกำรจัดกำรอย่ำงปลอดภัย (ข) สิ่งอ ำนวย
ควำมสะดวกในกำรล้ำงมือด้วยสบู่ และน้ ำ 

SDG0603 ปรับปรุงคุณภำพน้ ำ โดยกำรลดมลพิษ ขจัดกำรทิ้ง
ขยะและลดกำรปล่อยสำรเคมีอันตรำยและวัตถุอันตรำย ลด
สัดส่วนน้ ำเสียที่ไม่ผ่ำนกำรบ ำบัดลงครึ่งหนึ่ง และเพ่ิมกำรน ำ
กลับมำใช้ใหม่และกำรใช้ซ้ ำที่ปลอดภัยอย่ำงยั่งยืนทั่วโลก ภำยใน
ปี พ.ศ. 2573 

SDG060301 สัดส่วนของน้ ำเสียครัวเรือนและอุตสำหกรรม
ที่ได้รับกำรบ ำบัดอย่ำงปลอดภัย (ปรับตัวชี้วัด) 
SDG060302 สัดส่วนของแหล่งน้ ำ (เช่น มหำสมุทร, ทะเล, 
ทะเลสำบ, แม่น้ ำ, ธำรน้ ำ, คลอง, หรือสระน้ ำ) ที่มีคุณภำพ
น้ ำโดยรอบที่ดี 

SDG0604 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้น้ ำในทุกภำคส่วนและสร้ำง
หลักประกันว่ำจะมีกำรใช้น้ ำและจัดหำน้ ำที่ยั่งยืน เพ่ือแก้ไข
ปัญหำกำรขำดแคลนน้ ำ และลดจ ำนวนประชำกรที่ประสบ
ปัญหำกำรขำดแคลนน้ ำ ภำยในปี พ.ศ. 2573 

SDG060401 กำรเปลี่ยนแปลงของประสิทธิภำพกำรใช้น้ ำ
ในช่วงเวลำที่ผ่ำนมำ 

SDG060402 ระดับควำมตึงเครียดด้ำนน้ ำ (สัดส่วนกำรใช้
น้ ำจืดต่อปริมำณน้ ำจืดทั้งหมด) 

SDG0605 ด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำแบบองค์รวม
ในทุกระดับ รวมถึงผ่ำนทำงควำมร่วมมือข้ำมเขตแดนตำมควำม
เหมำะสม ภำยในปี พ.ศ. 2573 

SDG060501 ระดับกำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำ
แบบบูรณำกำร (0-100)  
SDG060502 สัดส่วนของพ้ืนที่ลุ่มน้ ำข้ำมเขตแดนทีม่ีกำร
จัดกำรด ำเนินงำนเพ่ือควำมร่วมมือด้ำนน้ ำ 

SDG0606 ปกป้องและฟ้ืนฟูระบบนิเวศท่ีเกี่ยวข้องกับแหล่งน้ ำ 
รวมถึงภูเขำ ป่ำไม้ พื้นท่ีชุ่มน้ ำ แม่น้ ำ ชั้นหินอุ้มน้ ำ และ
ทะเลสำบ ภำยในปี พ.ศ. 2563 

SDG060601 กำรเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศที่เก่ียวข้อง
กับน้ ำในช่วงเวลำที่ผ่ำนมำ   

SDG060A ขยำยควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศและสนับสนุนกำร
เสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถให้แก่ประเทศก ำลังพัฒนำในกิจกรรม
และแผนงำนที่เกี่ยวข้องกับน้ ำและสุขำภิบำล ซึ่งรวมถึงกำรเก็บ
กักน้ ำ กำรขจัดเกลือ ประสิทธิภำพกำรใช้น้ ำ กำรบ ำบัดน้ ำเสีย 
เทคโนโลยีกำรน ำน้ ำกลับมำใช้ใหม่ 

SDG060A01 ปริมำณควำมช่วยเหลือเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำง
เป็นทำงกำร (ODA) ในด้ำนที่เกี่ยวข้องกับน้ ำและสุขำภิบำล 
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนบูรณำกำรกำรใช้จ่ำยของภำครัฐ 

SDG060B สนับสนุนและเพ่ิมควำมเข้มแข็งในกำรมีส่วนร่วมของ
ชุมชนท้องถิ่นในกำรพัฒนำกำรจัดกำรน้ ำและสุขำภิบำล  

SDG060B01 สัดส่วนของหน่วยงำนบริหำรส่วนท้องถิ่นท่ี
จัดตั้งและวำงนโยบำยปฏิบัติกำร และกระบวนกำรปฏิบัติ 
เพ่ือกำรมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในด้ำนกำรจัดกำรน้ ำ
และกำรสุขำภิบำล 

 
 
 



 
ค ำแปลไม่เป็นทำงกำร -  Unofficial Translation 
กรอบตัวชีว้ัดส ำหรับเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 

 

ปรับปรุง พฤษภำคม 2563 
กองยุทธศำสตร์และประสำนควำมร่วมมือระหวำ่งประเทศ สศช. 

 

SDG07 เป้าหมายท่ี 7 สร้างหลักประกันว่าทุกคนเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ในราคาที่สามารถซื้อหาได้ เชื่อถือได้ และย่ังยืน 
 

เป้าหมายย่อย ตัวช้ีวัด 

SDG0701 สร้ำงหลักประกันว่ำมีกำรเข้ำถึงกำรบริกำรพลังงำน
สมัยใหม่ทีเ่ชื่อถือได้ ในรำคำที่สำมำรถซื้อหำได้ ภำยในปี พ.ศ. 
2573 

SDG070101 สัดส่วนของประชำกรที่เข้ำถึงไฟฟ้ำ 
SDG070102 สัดส่วนของประชำกรที่พ่ึงพำเชื้อเพลิงและ
เทคโนโลยีสะอำดเป็นหลัก 

SDG0702 เพ่ิมสัดส่วนของพลังงำนหมุนเวียนในสัดส่วนพลังงำน
ของโลก (global energy mix) ภำยในปี พ.ศ. 2573 

SDG070201 สัดส่วนกำรใช้พลังงำนหมุนเวียนต่อกำรใช้
พลังงำนขั้นสุดท้ำย  

SDG0703 เพ่ิมอัตรำกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำน
ของโลกให้เพ่ิมขึ้นเป็น 2 เท่ำ ภำยในปี พ.ศ. 2573 

SDG070301 ควำมเข้มของกำรใช้พลังงำน ที่สัมพันธ์กับ
พลังงำนขั้นต้นและผลิตภัณฑ์มวลรวมภำยในประเทศ 
(GDP) 

SDG070A ยกระดับควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศเพ่ืออ ำนวย
ควำมสะดวกในกำรเข้ำถึงกำรวิจัย และเทคโนโลยีพลังงำนที่
สะอำด โดยรวมถึงพลังงำนหมุนเวียน ประสิทธิภำพกำรใช้
พลังงำน และเทคโนโลยีเชื้อเพลิงฟอสซิลชั้นสูงและสะอำด และ
สนับสนุนกำรลงทุนในโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนพลังงำนและ
เทคโนโลยีพลังงำนที่สะอำด ภำยในปี พ.ศ. 2573 

SDG070A01 กำรไหลเวียนของเงินทุนระหว่ำงประเทศสู่
ประเทศก ำลังพัฒนำเพื่อสนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำด้ำน
พลังงำนสะอำด และกำรผลิตพลังงำนหมุนเวียน รวมทั้ง
ระบบไฮบริด  

SDG070B ขยำยโครงสร้ำงพื้นฐำนและพัฒนำเทคโนโลยีส ำหรับ
กำรจัดส่งบริกำรพลังงำนสมัยใหม่และยั่งยืนโดยถ้วนหน้ำใน
ประเทศก ำลังพัฒนำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในประเทศพัฒนำน้อย
ที่สุด และรัฐก ำลังพัฒนำที่เป็นเกำะขนำดเล็ก ที่สอดคล้องกับ
โครงกำรสนับสนุนของประเทศเหล่ำนั้น ภำยในปี พ.ศ. 2573 

SDG070B01 ก ำลังผลิตติดตั้งพลังงำนหมุนเวียนในประเทศ
ก ำลังพัฒนำ (วัตต์ต่อหัวประชำกร) (เปลี่ยนตัวชี้วัด)  
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ปรับปรุง พฤษภำคม 2563 
กองยุทธศำสตร์และประสำนควำมร่วมมือระหวำ่งประเทศ สศช. 

 

SDG08 เป้าหมายท่ี 8 ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคุลม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่และ 
มีผลิตภาพ และการมีงานที่มีคุณค่าส าหรับทุกคน 

 

เป้าหมายย่อย ตัวช้ีวัด 

SDG0801 ท ำให้กำรเติบโตทำงเศรษฐกิจต่อหัวประชำกรมีควำม
ยั่งยืนตำมบริบทของประเทศ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ให้ผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศของประเทศพัฒนำน้อยที่สุด มีกำรขยำยตัว
อย่ำงน้อยร้อยละ 7 ต่อปี 

SDG080101 อัตรำกำรเติบโตเฉลี่ยต่อปีของผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศท่ีแท้จริง (real GDP) ต่อหัวประชำกร 

SDG0802 บรรลุกำรมีผลิตภำพทำงเศรษฐกิจในระดับที่สูงขึ้น
ผ่ำนกำรสร้ำงควำมหลำกหลำย กำรยกระดับเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม รวมถึงกำรมุ่งเน้นภำคกำรผลิตที่มีมูลค่ำเพ่ิมสูง และ
ใช้แรงงำนเป็นหลัก (Labour-intensive)  

SDG080201 อัตรำกำรเติบโตเฉลี่ยต่อปีของ real GDP ต่อ
ประชำกรผู้มีงำนท ำ 

SDG0803 ส่งเสริมนโยบำยที่มุ่งเน้นกำรพัฒนำที่สนับสนุน
กิจกรรมที่มีผลิตภำพ กำรสร้ำงงำนที่มีคุณค่ำ ควำมเป็น
ผู้ประกอบกำร ควำมสร้ำงสรรค์และนวัฒกรรม และให้กำร
สนับสนุนกำรรวมตัวและกำรเติบโตของวิสำหกิจรำยย่อย ขนำด
เล็ก และขนำดกลำง ผ่ำนกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรเงิน 

SDG080301 สัดส่วนกำรจ้ำงงำนนอกระบบต่อกำรจ้ำงงำน
ทั้งหมด จ ำแนกตำมสำขำ และเพศ (ปรับตัวชี้วัด) 
 

SDG0804 ปรับปรุงประสิทธิภำพกำรใช้ทรัพยำกรของโลกใน
กำรบริโภคและกำรผลิตอย่ำงต่อเนื่อง และพยำยำมที่จะแยกกำร
เติบโตทำงเศรษฐกิจออกจำกควำมเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
เป็นไปตำมกรอบกำรด ำเนินงำน 10 ปี ว่ำด้วยกำรผลิตและกำร
บริโภคท่ียั่งยืน โดยมีประเทศที่พัฒนำแล้วเป็นผู้น ำในกำร
ด ำเนินกำรไปจนถึงปี พ.ศ. 2573 

SDG080401 ร่องรอยกำรใช้วัตถุดิบ (Material Footprint) 
ร่องรอยกำรใช้วัตถุดิบต่อหัวประชำกร และต่อผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ (GDP) 
SDG080402 กำรบริโภควัตถุดิบในประเทศ กำรบริโภค
วัตถุดิบในประเทศต่อหัวประชำกร และต่อผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศ (GDP) 

SDG0805 บรรลุกำรจ้ำงงำนเต็มที่และมีผลิตภำพ และกำรมีงำน
ทีม่ีคุณค่ำส ำหรับหญิงและชำยทุกคน รวมถึงเยำวชนและผู้มี
ภำวะทุพพลภำพ และให้มีกำรจ่ำยค่ำจ้ำงที่เท่ำเทียมส ำหรับงำน
ที่มีคุณค่ำเท่ำเทียมกัน ภำยในปี พ.ศ. 2573 

SDG080501 รำยได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงของลูกจ้ำง จ ำแนกตำม
เพศ อำยุ อำชีพ และควำมพิกำร 
 
(ตัวชี้วัดของไทยที่มีกำรจัดเก็บข้อมูล)  
รำยได้เฉลี่ยต่อชั่วโมง จ ำแนกตำมเพศ  
จ ำแนกตำมกลุ่มอำชีพ (ก) ผู้บัญญัติกฎหมำยและผู้จัดกำร 
(ข) ผู้ประกอบวิชำชีพด้ำนต่ำง ๆ (ค) ผู้ประกอบวิชำชีพช่ำง
เทคนิคสำขำต่ำง ๆ (ง) เสมียน (จ) พนักงำนบริกำรและ
พนักงำนในร้ำนค้ำและตลำด (ฉ) ผู้ปฏิบัติงำนที่มีฝีมือใน
ด้ำนกำรเกษตรและกำรประมง (ช) ผู้ปฏิบัติงำนด้ำน
ควำมสำมำรถทำงฝีมือ (ซ) ผู้ปฏิบัติกำรโรงงำนและ
เครื่องจักร (ฌ) อำชีพขั้นพ้ืนฐำนต่ำง ๆ ในด้ำนกำรขำยและ
กำรบริกำร  
จ ำแนกตำมกลุ่มอำยุ (ก) 15-24 ปี (ข) 25-59 ปี และ (ค) 
60 ปีขึ้นไป  
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เป้าหมายย่อย ตัวช้ีวัด 

SDG080502 อัตรำกำรว่ำงงำน จ ำแนกตำมเพศ อำยุ และ 
ควำมพิกำร 

SDG0806 ลดสัดส่วนของเยำวชนที่ไม่มีงำนท ำ ที่ไม่มีกำรศึกษำ 
และที่ไม่ได้รับกำรฝึกอบรม ลงอย่ำงมำก ภำยในปี พ.ศ. 2563 

SDG080601 สัดส่วนของเยำวชน (15-24 ปี) ที่ไม่ได้อยู่ 
ในระบบกำรศึกษำ กำรจ้ำงงำนหรือกำรฝึกอบรม 

SDG0807 ด ำเนินมำตรกำรที่มีประสิทธิภำพโดยทันที เพื่อขจัด
แรงงำนที่ถูกบังคับ ยุติควำมเป็นทำสสมัยใหม่และกำรค้ำมนุษย์ 
และยับยั้งและก ำจัดกำรใช้แรงงำนเด็กในรูปแบบที่เลวร้ำยที่สุด 
ซึ่งรวมถึงกำรเกณฑ์และกำรใช้ทหำรเด็ก และภำยในปี พ.ศ. 
2568 ยุติกำรใช้แรงงำนเด็กในทุกรูปแบบ 

SDG080701 สัดส่วนและจ ำนวนเด็กอำยุ 5-17 ปี ที่เข้ำ
ข่ำยแรงงำนเด็ก จ ำแนกตำมเพศและอำยุ 

SDG0808 ปกป้องสิทธิแรงงำนและส่งเสริมสภำพแวดล้อมใน
กำรท ำงำนที่ปลอดภัยและมั่นคงส ำหรับผู้ท ำงำนทุกคน รวมถึงผู้
ท ำงำนต่ำงด้ำว โดยเฉพำะหญิงต่ำงด้ำว และผู้ที่ท ำงำนเสี่ยง
อันตรำย 

SDG080801 อัตรำควำมถี่ของกำรบำดเจ็บร้ำยแรง และไม่
ร้ำยแรง จำกกำรท ำงำน ต่อแรงงำน 100,000 คน จ ำแนก
ตำมเพศ และสถำนะแรงงำนต่ำงด้ำว 
SDG080802 ระดับกำรปฏิบัติตำมสิทธิแรงงำนในประเทศ 
(เสรีภำพในกำรสมำคม และกำรเจรจำต่อรองร่วม) โดยยึด
หลักธรรมนูญของ ILO และกฎหมำยภำยในประเทศ 
จ ำแนกตำมเพศ และสถำนะแรงงำนต่ำงด้ำว 

SDG0809 ออกแบบและใช้นโยบำยเพื่อส่งเสริมกำรท่องเที่ยวที่
ยั่งยืน ซึ่งช่วยสร้ำงงำนและส่งเสริมวัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่น ภำยในปี พ.ศ. 2573 

SDG080901 สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมภำยในประเทศจำก
กำรท่องเที่ยวต่อ GDP ทั้งหมด และอัตรำกำรเติบโตของ 
GDP จำกกำรท่องเที่ยว  

SDG0810 เสริมควำมแข็งแกร่งของสถำบันทำงกำรเงิน
ภำยในประเทศเพื่อส่งเสริมและขยำยกำรเข้ำถึงกำรธนำคำร  
กำรประกัน และบริกำรทำงกำรเงินแก่ทุกคน 

SDG081001 จ ำนวน (ก) สำขำของธนำคำรพำณิชย์ และ 
(ข) เครื่องรับจ่ำยเงินอัตโนมัติ (ATMs) ต่อผู้ใหญ่ 100,000 
คน 
SDG081002 สัดส่วนของผู้ใหญ่ (อำยุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป) ที่
มีบัญชีกับธนำคำร หรือสถำบันกำรเงินอ่ืน ๆ หรือกับผู้
ให้บริกำรทำงกำรเงินผ่ำนโทรศัพท์เคลื่อนที่  

SDG080A เพ่ิมกำรสนับสนุนในกลไกควำมช่วยเหลือเพ่ือกำรค้ำ 
(Aid for Trade) แกป่ระเทศก ำลังพัฒนำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งใน
ประเทศพัฒนำน้อยที่สุด ซ่ึงรวมถึงผ่ำนกรอบกำรท ำงำนแบบ
บูรณำกำรส ำหรับควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำรที่เกี่ยวข้องกับ
กำรค้ำแก่ประเทศพัฒนำน้อยที่สุด (Enhanced Integrated 
Framework for Trade-related Technical Assistance to 
Least Developed Countries) 

SDG080A01 มูลค่ำควำมช่วยเหลือ/ภำระผูกพัน 
(Commitments) และกำรเบิกจ่ำยเงินช่วยเหลือ 
(Disbursements) ภำยใต้กลไกควำมช่วยเหลือเพ่ือกำรค้ำ 
(Aid for Trade)  

SDG080B พัฒนำและด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์โลกส ำหรับกำร
จ้ำงงำนเยำวชนและด ำเนินงำนตำมข้อตกลงเรื่องงำนของโลก 
(Global Jobs Pact) ขององค์กำรแรงงำนระหว่ำงประเทศ 
(ILO) ภำยในปี พ.ศ. 2563 

SDG080B01 กำรมีและด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์
ระดับประเทศเฉพำะด้ำนกำรจ้ำงงำนเยำวชน หรือเป็นส่วน
หนึ่งของยุทธศำสตร์ด้ำนกำรจ้ำงงำนของประเทศ  
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SDG09 เป้าหมายท่ี 9 สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม 
ที่ครอบคลุมและย่ังยืน และส่งเสริมนวัตกรรม 

 

เป้าหมายย่อย ตัวช้ีวัด 

SDG0901 พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนที่มีคุณภำพ เชื่อถือได้ ยั่งยืน
และมีควำมต้ำนทำนและยืดหยุ่นต่อกำรเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึง
โครงสร้ำงพื้นฐำนของภูมิภำคและท่ีข้ำมเขตแดน เพ่ือสนับสนุน
กำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจและควำมเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ 
โดยเฉพำะกำรเข้ำถึงได้ในรำคำที่สำมำรถจ่ำยได้และเท่ำเทียม
ส ำหรับทุกคน 

SDG090101 สัดส่วนของประชำกรชนบทที่อำศัยอยู่ภำยใน
ระยะ 2 กิโลเมตรจำกถนนที่สำมำรถใช้งำนได้ทุกฤดู 
SDG090102 ปริมำณผู้โดยสำร และสินค้ำที่ขนส่ง จ ำแนก
ตำมรูปกำรขนส่ง 

SDG0902 ส่งเสริมกำรพัฒนำอุตสำหกรรมที่ครอบคลุมและ
ยั่งยืน และภำยในปี พ.ศ. 2573 ให้เพ่ิมส่วนแบ่งของ
ภำคอุตสำหกรรมในกำรจ้ำงงำนและผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
ประเทศ โดยให้เป็นไปตำมบริบทของประเทศ และให้เพ่ิมส่วน
แบ่งข้ึนเป็น 2 เท่ำ ในประเทศพัฒนำน้อยที่สุด 

SDG090201 (ก) สัดส่วนของมูลค่ำเพ่ิมผลผลิต 
(Manufacturing value added: MVA) ต่อ GDP และ  
(ข) MVA ต่อหัวประชำกร 
SDG090202 สัดส่วนกำรจ้ำงงำนในอุตสำหกรรมกำรผลิต
ต่อกำรจ้ำงงำนรวมทั้งหมด 

SDG0903 เพ่ิมกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรเงิน โดยรวมถึงเครดิต
ในรำคำทีส่ำมำรถจ่ำยได้ ให้แกโ่รงงำนอุตสำหกรรมและวิสำหกิจ
ขนำดเล็ก โดยเฉพำะในประเทศก ำลังพัฒนำ รวมทั้งเชื่อมโยง
ผู้ประกอบกำรเหล่ำนี้เข้ำสู่ห่วงโซ่มูลค่ำและตลำด 

SDG090301 สัดส่วนของมูลค่ำเพ่ิมของอุตสำหกรรมขนำด
เล็กต่อมูลค่ำเพ่ิมของอุตสำหกรรมทั้งหมด 

SDG090302 สัดส่วนของอุตสำหกรรมขนำดเล็กท่ีมีกำร
กู้ยืม หรือมีวงเงินที่ธนำคำรให้กู้ยืม 

SDG0904 ยกระดับโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและปรับปรุงอุตสำหกรรม
เพ่ือให้เกิดควำมยั่งยืน โดยเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้ทรัพยำกร
และกำรใช้เทคโนโลยีและกระบวนกำรทำงอุตสำหกรรมที่สะอำด
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมำกข้ึน โดยทุกประเทศด ำเนินกำร
ตำมขีดควำมสำมำรถของแต่ละประเทศ ภำยในปี พ.ศ. 2573 

SDG090401 ปริมำณกำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ต่อ
หน่วยมูลค่ำเพ่ิม 

SDG0905 เพ่ิมพูนกำรวิจัยทำงวิทยำศำสตร์ ยกระดับขีด
ควำมสำมำรถทำงเทคโนโลยีของภำคอุตสำหกรรมในทุกประเทศ 
โดยเฉพำะในประเทศก ำลังพัฒนำ และให้ภำยในปี พ.ศ. 2573 มี
กำรส่งเสริมนวัตกรรมและให้เพ่ิมจ ำนวนผู้ท ำงำนวิจัยและพัฒนำ 
ต่อประชำกร 1 ล้ำนคน และเพ่ิมค่ำใช้จ่ำยในกำรวิจัยและพัฒนำ
ในภำครัฐและเอกชน 

SDG090501 สัดส่วนของค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ 
ต่อ GDP 
SDG090502 สัดส่วนนักวิจัย (เทียบเท่ำกับกำรท ำงำนเต็ม
เวลำ) ต่อประชำกร 1,000,000 คน 

SDG090A อ ำนวยควำมสะดวกกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่
ยั่งยืนและมีควำมยืดหยุ่น ในประเทศก ำลังพัฒนำ ผ่ำนทำงกำร
ยกระดับกำรสนับสนุนทำงกำรเงิน เทคโนโลยี และด้ำนวิชำกำร
ให้แก่ประเทศในแอฟริกำ ประเทศพัฒนำน้อยที่สุด ประเทศ
ก ำลังพัฒนำที่ไม่มีทำงออกสู่ทะเล และรัฐก ำลังพัฒนำที่เป็นหมู่
เกำะขนำดเล็ก 

SDG090A01 กำรสนับสนุนระหว่ำงประเทศอย่ำงเป็น
ทำงกำรทั้งหมด (ควำมช่วยเหลือเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงเป็น
ทำงกำร (ODA) และกระแสควำมช่วยเหลืออย่ำงเป็น
ทำงกำรอ่ืน (OOF)) ในด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

SDG090B สนับสนุนกำรพัฒนำเทคโนโลยี กำรวิจัย และ
นวัตกรรมภำยในประเทศก ำลังพัฒนำ รวมถึงกำรให้มี

SDG090B01 สัดส่วนมูลค่ำเพ่ิมของอุตสำหกรรมเทคโนโลยี
ระดับสูง และระดับกลำง ต่อมูลค่ำเพ่ิมรวมทั้งหมด 



 
ค ำแปลไม่เป็นทำงกำร -  Unofficial Translation 
กรอบตัวชีว้ัดส ำหรับเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 

 

ปรับปรุง พฤษภำคม 2563 
กองยุทธศำสตร์และประสำนควำมร่วมมือระหวำ่งประเทศ สศช. 

 

เป้าหมายย่อย ตัวช้ีวัด 

สภำพแวดล้อมทำงนโยบำยที่น ำไปสู่ควำมหลำกหลำยของ
อุตสำหกรรมและกำรเพ่ิมมูลค่ำของสินค้ำโภคภัณฑ์ 
SDG090C เพ่ิมกำรเข้ำถึงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
และมุ่งจัดให้มีกำรเข้ำถึงอินเตอร์เน็ตโดยถ้วนหน้ำและในรำคำท่ี
สำมำรถจ่ำยได้ในประเทศพัฒนำน้อยที่สุด ภำยในปี พ.ศ. 2563 

SDG090C01 สัดส่วนของประชำกรที่อยู่ในพ้ืนที่ที่มี
สัญญำณโทรศัพท์เคลื่อนที่ จ ำแนกตำมเทคโนโลยี 
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SDG10 เป้าหมายที่ 10 ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ 
 

เป้าหมายย่อย ตัวช้ีวัด 

SDG1001 บรรลุกำรเติบโตของรำยได้ของกลุ่มประชำกรร้อยละ 
40 ที่มีรำยได้ต่ ำสุด อย่ำงก้ำวหน้ำและยั่งยืน โดยให้มีอัตรำ
เติบโตสูงกว่ำค่ำเฉลี่ยของประเทศ ภำยในปี พ.ศ. 2573 

SDG100101 (ก) อัตรำกำรเติบโตของกำรใช้จ่ำยใน
ครัวเรือน หรือรำยได้ต่อหัวในกลุ่มประชำกรร้อยละ 40 ที่มี
รำยได้ต่ ำสุด และ (ข) อัตรำกำรเติบโตของกำรใช้จ่ำยใน
ครัวเรือน หรือรำยได้ต่อหัวในกลุ่มประชำกรทั้งหมด 

SDG1002 เสริมสร้ำงศักยภำพและส่งเสริมควำมครอบคลุมทำง
สังคม เศรษฐกิจและกำรเมืองส ำหรับทุกคน โดยไม่ค ำนึงถึงอำยุ 
เพศ ควำมพิกำร เชื้อชำติ ชำติพันธุ์ แหล่งก ำเนิด ศำสนำ สถำนะ
ทำงเศรษฐกิจหรืออ่ืนๆ ภำยในปี พ.ศ. 2573 

SDG100201 สัดส่วนประชำกรที่มีรำยได้ต่ ำกว่ำร้อยละ 50 
ของรำยได้มัธยฐำน จ ำแนกตำมเพศ อำยุ และควำมพิกำร 

SDG1003 สร้ำงหลักประกันถึงโอกำสที่เท่ำเทียมและลดควำมไม่
เสมอภำคของผลลัพธ์ รวมถึงโดยกำรขจัดกฎหมำย นโยบำย 
และแนวทำงปฏิบัติที่เลือกปฏิบัติ และส่งเสริมกำรออกกฎหมำย 
นโยบำย และกำรปฏิบัติที่เหมำะสมในเรื่องดังกล่ำว 

SDG100301 สัดส่วนของประชำกรที่รำยงำนว่ำรู้สึกถูก
เลือกปฏิบัติหรือถูกคุกคำมในช่วง 12 เดือนที่ผ่ำนมำ ตำม
ข้อบัญญัติพ้ืนฐำนของกำรห้ำมเลือกปฏิบัติภำยใต้กฎหมำย
สิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศ  

SDG1004 น ำนโยบำย โดยเฉพำะนโยบำยกำรคลัง ค่ำจ้ำง และ
กำรคุ้มครองทำงสังคมมำใช้ และให้บรรลุควำมเสมอภำคยิ่งขึ้น
อย่ำงก้ำวหน้ำ 

SDG100401 ส่วนแบ่งแรงงำนต่อ GDP (ประกอบไปด้วย 
ค่ำจ้ำง และประกันสังคมที่จ่ำยโดยนำยจ้ำง) 
SDG100402 ผลกระทบด้ำนกำรถ่ำยโอนรำยได้ 
(redistributive impact) จำกนโยบำยกำรคลัง  
(เพ่ิมตัวชี้วัด) 

SDG1005 ปรับปรุงกฎระเบียบและกำรติดตำมตรวจสอบตลำด
กำรเงินและสถำบันกำรเงินของโลก และเสริมควำมแข็งแกร่งใน
กำรด ำเนินกำรตำมกฎระเบียบดังกล่ำว 

SDG100501 ตัวชี้วัดเสถียรภำพของระบบกำรเงิน 
(Financial Soundness Indicators)  

SDG1006 สร้ำงหลักประกันว่ำจะมีตัวแทนและเสียงของ
ประเทศก ำลังพัฒนำในกำรตัดสินใจในสถำบันกำรเงินและ
เศรษฐกิจระหว่ำงประเทศเพ่ิมมำกขึ้น เพ่ือให้เป็นสถำบันที่มี
ประสิทธิผล น่ำเชื่อถือ มีควำมรับผิดชอบ และมีควำมชอบธรรม
มำกขึ้น 

SDG100601 สัดส่วนของสมำชิก และสิทธิในกำรออกเสียง
ของประเทศก ำลังพัฒนำในองค์กรระหว่ำงประเทศ 
 

SDG1007 อ ำนวยควำมสะดวกในกำรโยกย้ำยถิ่นฐำนและ
เคลื่อนย้ำยของคนให้เป็นระเบียบ ปลอดภัย ปกติ และมีควำม
รับผิดชอบ รวมถึงให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมนโยบำยด้ำนกำร
อพยพที่มีกำรวำงแผนและกำรจัดกำรที่ดี 

SDG100701 ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดหำงำนทีลู่กจ้ำงต้องจ่ำย 
คิดเป็นสัดส่วนของรำยได้ประจ ำเดือน/ปีที่ได้รับจำก
ประเทศปลำยทำง 
SDG100702 จ ำนวนประเทศที่มีนโยบำยเอื้อต่อกำร
โยกย้ำยถิ่นฐำนและเคลื่อนย้ำยของคนที่เป็นระเบียบ 
ปลอดภัย ปกติ และมีควำมรับผิดชอบ 
SDG100703 จ ำนวนแรงงำนข้ำมชำติที่เสียชีวิตระหว่ำงกำร
ข้ำมพรมแดนทั้งทำงทะเล ทำงบก และทำงอำกำศ (เพ่ิม
ตัวชี้วัด) 
SDG100704 สัดส่วนประชำกรที่เป็นผู้อพยพ (refugee) 
จ ำแนกตำมประเทศต้นทำง (เพ่ิมตัวชี้วัด) 
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เป้าหมายย่อย ตัวช้ีวัด 

SDG100A ปฏิบัติตำมหลักกำรปฏิบัติอย่ำงเป็นพิเศษและ
แตกต่ำง (special and differential treatment: S&D) 
ส ำหรับประเทศก ำลังพัฒนำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งประเทศพัฒนำ
น้อยที่สุด ให้สอดคล้องตำมข้อตกลงขององค์กำรกำรค้ำโลก  

SDG100A01 สัดส่วนของรำยกำรภำษีศุลกำกร (tariff 
lines) ของสินค้ำน ำเข้ำจำกประเทศพัฒนำน้อยที่สุดและ
ประเทศก ำลังพัฒนำ ทีไ่ม่มีข้อกีดกันทำงภำษอีำกร (zero-
tariff) 

SDG100B สนับสนุนกำรให้ควำมช่วยเหลือเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำง
เป็นทำงกำร (ODA) และกำรไหลของเงิน รวมถึงกำรลงทุน
โดยตรงจำกต่ำงประเทศ ไปยังรัฐที่มีควำมจ ำเป็นมำกที่สุด 
โดยเฉพำะประเทศท่ีพัฒนำน้อยที่สุด ประเทศแถบแอฟริกำ รัฐ
ก ำลังพัฒนำที่เป็นหมู่เกำะขนำดเล็ก และประเทศก ำลังพัฒนำที่
ไม่มีทำงออกสู่ทะเล โดยให้สอดคล้องกับแผนและแผนงำนของ
ประเทศเหล่ำนั้น 

SDG100B01 ทรัพยำกรเพ่ือกำรพัฒนำทั้งหมด จ ำแนกตำม
ประเทศที่ได้รับควำมช่วยเหลือ และประเทศผู้ให้กำร
ช่วยเหลือ และประเภทของกำรให้ควำมช่วยเหลือ (เช่น 
กำรช่วยเหลือด้ำนกำรพัฒนำอย่ำงเป็นทำงกำร (ODA) กำร
ลงทุนทำงตรงของต่ำงประเทศ (FDI) และอ่ืนๆ) 

SDG100C ลดค่ำใช้จ่ำยในกำรท ำธุรกรรมของกำรส่งเงินกลับ
ประเทศของแรงงำนย้ำยถิ่น (migrant remittance) ให้ต่ ำกว่ำ
ร้อยละ 3 และขจัดกำรช ำระเงินระหว่ำงประเทศ (remittance 
corridors) ที่มีค่ำใช้จ่ำยสูงกว่ำร้อยละ 5 ภำยในปี พ.ศ. 2573 

SDG100C01 สัดส่วนของค่ำใช้จ่ำยกำรส่งเงินกลับประเทศ
ต่อจ ำนวนเงินรวมที่ส่งกลับ 
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ปรับปรุง พฤษภำคม 2563 
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SDG11 เป้าหมายท่ี 11 ท าให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ มีความครอบคลุม ปลอดภัย  
ยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง และย่ังยืน 

 

เป้าหมายย่อย ตัวช้ีวัด 

SDG1101 สร้ำงหลักประกันว่ำทุกคนเข้ำถึงที่อยู่อำศัยและกำร
บริกำรพื้นฐำนที่เพียงพอ ปลอดภัย ในรำคำที่สำมำรถจ่ำยได้ 
และยกระดับชุมชนแออัด ภำยในปี พ.ศ. 2573 

SDG110101 สัดส่วนของประชำกรในเขตเมืองที่อำศัยอยู่
ในชุมชนแออัด ที่อยู่อำศัยนอกระบบ หรือไม่เหมำะสม 
 
ตัวชี้วัดเทียบเคียง (ก) จ ำนวนครัวเรือนผู้มีรำยได้น้อยใน
ชุมชนแออัดที่มีควำมเดือดร้อนด้ำนที่อยู่อำศัย (ข) ผลกำร
ด ำเนินงำนโครงกำรบ้ำนมั่นคง  

SDG1102 จัดให้ทุกคนเข้ำถึงระบบคมนำคมขนส่งที่ยั่งยืน 
เข้ำถึงได้ ปลอดภัย ในรำคำท่ีสำมำรถจ่ำยได้ พัฒนำควำม
ปลอดภัยทำงถนน ขยำยกำรขนส่งสำธำรณะ และค ำนึงถึงกลุ่ม
คนที่อยู่ในสถำนกำรณ์ที่เปรำะบำง ผู้หญิง เด็ก ผู้พิกำร และ
ผู้สูงอำยุ ภำยในปี พ.ศ. 2573 

SDG110201 สัดส่วนของประชำกรที่เข้ำถึงกำรขนส่ง
สำธำรณะได้อย่ำงสะดวก จ ำแนกตำมเพศ อำยุ และผู้พิกำร  
 

1103 ยกระดับกำรพัฒนำเมืองและขีดควำมสำมำรถให้
ครอบคลุมและยั่งยืน เพ่ือกำรวำงแผนและกำรบริหำรจัดกำรกำร
ตั้งถิ่นฐำนของมนุษย์อย่ำงมีส่วนร่วม บูรณำกำรและยั่งยืนในทุก
ประเทศ ภำยในปี พ.ศ. 2573 

SDG110301 สัดส่วนของอัตรำกำรใช้ที่ดินต่ออัตรำกำร
เติบโตของประชำกร 

SDG110302 สัดส่วนของเมืองที่ภำคประชำสังคมเข้ำมำมี
ส่วนร่วมโดยตรงในกำรวำงแผนและกำรจัดกำรเมือง 
โดยมีกำรด ำเนินกำรเป็นประจ ำ และเป็นประชำธิปไตย 

SDG1104 เสริมควำมพยำยำมในกำรปกป้องและคุ้มครองมรดก
ทำงวัฒนธรรมและทำงธรรมชำติของโลก 

SDG110401 รำยจ่ำยรวมต่อหัวประชำกร ในด้ำนกำรสงวน 
กำรป้องกัน และกำรอนุรักษ์มรดกทำงวัฒนธรรมและมรดก
ทำงธรรมชำติ จ ำแนกตำมแหล่งเงินสนับสนุน (ภำครัฐ/
เอกชน) ประเภทมรดก (ทำงวัฒนธรรม ทำงธรรมชำติ) และ
ระดับของรัฐบำล (ประเทศ ภูมิภำค และท้องถิ่น/เทศบำล)  

SDG1105 ลดจ ำนวนผู้เสียชีวิตและผู้ที่ได้รับผลกระทบ ตลอดจน
ลดควำมสูญเสียโดยตรงทำงเศรษฐกิจเทียบเคียงกับ GDP ของ
โลก ที่เกิดจำกภัยพิบัติ ซึ่งรวมถึงภัยพิบัติที่เก่ียวกับน้ ำ โดยมุ่ง
เป้ำปกป้องคนจนและคนที่อยู่ในสถำนกำรณ์ท่ีเปรำะบำง ภำยใน
ปี พ.ศ. 2573 

SDG110501 จ ำนวนผู้เสียชีวติ สูญหำย และผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบโดยตรงจำกภัยพิบัติต่อประชำกร 100,000 คน 
(ภัยพิบัติ รวมถึง อุทกภัย อัคคีภัย วำตภัย และภัยแล้ง) 
SDG110502 ควำมสูญเสียโดยตรงทำงเศรษฐกิจเทียบเคียง
กับ GDP ของโลก รวมถึงควำมเสียหำยที่เกิดกับโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนและกำรหยุดชะงักของกำรบริกำรขั้นพ้ืนฐำนที่
ส ำคัญอ่ืนๆ อันเนื่องมำจำกภัยพิบัติ 

SDG1106 ลดผลกระทบทำงลบของเมืองต่อสิ่งแวดล้อมต่อหัว
ประชำกร รวมถึงกำรให้ควำมส ำคัญกับคุณภำพอำกำศ และกำร
จัดกำรขยะมูลฝอย และของเสียอ่ืนๆ ภำยในปี พ.ศ. 2573 

SDG110601 สัดส่วนของขยะมูลฝอย (MSW) ที่มีกำร
จัดเก็บและจัดกำรในสถำนที่ที่มีกำรควบคุม ต่อปริมำณขยะ
มูลฝอยรวม จ ำแนกตำมเมือง (ปรับตัวชี้วัด)  
SDG110602 ระดับค่ำเฉลี่ยทั้งปีของฝุ่นละอองขนำดเล็ก 
(เช่น PM2.5 และ PM10) ในเขตเมือง (ถ่วงน้ ำหนักกับ
ประชำกร)  
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เป้าหมายย่อย ตัวช้ีวัด 

SDG1107 จัดให้มีกำรเข้ำถึงพ้ืนที่สำธำรณะสีเขียว ที่ปลอดภัย
ครอบคลุมและเข้ำถึงได้ โดยถ้วนหน้ำ โดยเฉพำะส ำหรับผู้หญิง 
เด็ก คนชรำ และผู้พิกำร ภำยในปี พ.ศ. 2573 

SDG110701 ส่วนแบ่งเฉลี่ยของพ้ืนที่เมืองที่ถูกสร้ำงขึ้นให้
เป็นสถำนที่ท่ีใช้ประโยชน์สำธำรณะส ำหรับทุกคน จ ำแนก
ตำมเพศ อำยุ และผู้พิกำร 
 
(ตัวชี้วัดเทียบเคียง พ้ืนที่ที่มีกำรออกเอกสำรสิทธิ์ที่ใช้
ประโยชน์ร่วมกัน) 
SDG110702 สัดส่วนของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของกำรคุกคำม
ทำงร่ำงกำย หรือเพศ จ ำแนกตำม เพศ อำยุ สถำนภำพ
ควำมพิกำร และสถำนที่เกิดเหตุ ในช่วง 12 เดือนที่ผ่ำนมำ 
 
(ตัวชี้วัดเทียบเคียง ข้อมูลสถิติจำก crime victimization) 

SDG110A สนับสุนนกำรเชื่อมโยงเชิงบวกทำงเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อมระหว่ำงพ้ืนที่เมือง รอบเมือง และชนบท โดย
กำรเสริมควำมแข็งแกร่งของกำรวำงแผนกำรพัฒนำในระดับชำติ
และระดับภูมิภำค 

SDG110A01 จ ำนวนประเทศที่มีนโยบำยระดับชำติด้ำน
กำรพัฒนำเมืองหรือแผนกำรพัฒนำภำค ซึ่งมี (ก) ควำม
สอดคล้องกับพลวัตของประชำกร (ข) ควำมสมดุลของกำร
พัฒนำเชิงพ้ืนที ่และ (ค) กำรเพ่ิมพ้ืนที่กำรคลัง (fiscal 
space) ของท้องถิ่น (เปลี่ยนตัวชี้วัด)   

SDG110B ภำยในปี พ.ศ. 2563 เพ่ิมจ ำนวนเมืองและ
กระบวนกำรตั้งถิ่นฐำนของมนุษย์ที่เลือกใช้และด ำเนินกำรตำม
นโยบำยและแผนที่บูรณำกำร เพ่ือน ำไปสู่ควำมครอบคลุม 
ประสิทธิภำพในกำรใช้ทรัพยำกร กำรลดผลกระทบและปรับตัว
ต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ มีภูมิต้ำนทำนต่อภัยพิบัติ 
และให้พัฒนำและด ำเนินกำรตำมกำรบริหำรควำมเสี่ยงจำกภัย
พิบัติแบบองค์รวมในทุกระดับ โดยเป็นไปตำมกรอบกำร
ด ำเนินงำนเซนไดเพ่ือกำรลดควำมเสี่ยงจำกภัยพิบัติ พ.ศ. 2558 
- 2573 

SDG110B01 จ ำนวนประเทศที่มีและด ำเนินกำรตำม
ยุทธศำสตร์กำรลดควำมเสี่ยงจำกภัยพิบัติระดับประเทศที่
สอดคล้องกับกรอบกำรด ำเนินงำนเซนไดเพ่ือกำรลดควำม
เสี่ยงจำกภัยพิบัติ พ.ศ. 2558 – 2573 
SDG110B02 สัดส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
และด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์กำรลดควำมเสี่ยงจำกภัย
พิบัติระดับท้องถิ่นท่ีสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ระดับประเทศ 

SDG110C สนับสนุนประเทศพัฒนำน้อยที่สุด รวมถึงผ่ำนทำง
ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินและวิชำกำรในกำรสร้ำงอำคำรที่
ยั่งยืนและมีควำมต้ำนทำนและยืดหยุ่น โดยใช้วัสดุท้องถิ่น 

ในกำรประชุมคณะกรรมำธิกำรสถิติแห่งสหประชำชำติ ครั้ง
ที่ 51 ระหว่ำงวันที่ 3 – 6 มีนำคม 2563 เสนอให้ยกเลิก
ตัวชี้วัด SDG110C01 เนื่องจำกยังไม่มีกำรจัดท ำ 
methodology และข้อมูล  
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SDG12 เป้าหมายท่ี 12 สร้างหลักประกันให้มีแบบแผนการผลิตและการบริโภคที่ย่ังยืน 
 

เป้าหมายย่อย ตัวช้ีวัด 

SDG1201 ด ำเนินกำรให้เป็นผลตำมกรอบระยะ 10 ปีของ
แผนงำนว่ำด้วยแบบแผนกำรผลิตและกำรบริโภคท่ียั่งยืน ทุก
ประเทศน ำไปปฏิบัติโดยประเทศที่พัฒนำแล้วเป็นผู้น ำ โดย
ค ำนึงถึงกำรพัฒนำและขีดควำมสำมำรถของประเทศก ำลัง
พัฒนำ 

SDG120101 จ ำนวนประเทศที่มีกำรพัฒนำหรือน ำใช้
เครื่องมือกำรด ำเนินนโยบำยที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม
กำรเปลี่ยนผ่ำนสู่กำรผลิตและกำรบริโภคท่ียั่งยืน 
 

SDG1202 บรรลุกำรจัดกำรที่ยั่งยืนและกำรใช้
ทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงมีประสิทธิภำพ ภำยในปี พ.ศ. 2573 
 
 
 
 

SDG120201 ร่องรอยกำรใช้วัตถุดิบ (Material Footprint) 
ร่องรอยกำรใช้วัตถุดิบต่อหัวประชำกร และต่อผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ (GDP) 
SDG120202 กำรบริโภควัตถุดิบในประเทศ กำรบริโภค
วัตถุดิบในประเทศต่อหัวประชำกร และต่อผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศ (GDP) 

SDG1203 ลดของเสียอำหำร (food waste) ของโลกลงครึ่งหนึ่ง
ในระดับค้ำปลีกและผู้บริโภค และลดกำรสูญเสียอำหำร (food 
loss) ตลอดกำรผลิตและห่วงโซ่อุปทำน รวมถึงกำรสูญเสียหลัง
กำรเก็บเกี่ยว ภำยในปี พ.ศ. 2573 

SDG120301 (ก) ดัชนีกำรสูญเสียอำหำร (ข) ดัชนีของเสีย
อำหำร 

SDG1204 บรรลุเรื่องกำรจัดกำรสำรเคมีและของเสียทุกชนิด
ตลอดวงจรชีวิตของสิ่งเหล่ำนั้นด้วยวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ตำมกรอบควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศท่ีตกลงกันแล้ว และลด
กำรปลดปล่อยสิ่งเหล่ำนั้นออกสู่อำกำศ น้ ำ และดินอย่ำงมี
นัยส ำคัญ เพ่ือจะลดผลกระทบทำงลบต่อสุขภำพของมนุษย์และ
สิ่งแวดล้อมให้มำกท่ีสุด ภำยในปี พ.ศ. 2563 

SDG120401 จ ำนวนภำคีสมำชิกของข้อตกลงพหุภำคีด้ำน
สิ่งแวดล้อมดำ้นของเสียอันตรำยและสำรเคมีอ่ืน ๆ  
ที่บรรลุวัตถุประสงค์ของพันธกรณีและข้อผูกพันในกำร
ถ่ำยทอดข้อมูลตำมที่ก ำหนดไว้ในแต่ละข้อตกลงที่เก่ียวข้อง 

SDG120402 (ก) ของเสียอันตรำยที่เกิดขึ้นต่อหัวประชำกร 
และ (ข) สัดส่วนของเสียอันตรำยที่ได้รับกำรบ ำบัด จ ำแนก
ตำมประเภทกำรบ ำบัด 

SDG1205 ลดกำรเกิดของเสียโดยให้มีกำรป้องกัน กำรลด
ปริมำณ กำรใช้ซ้ ำ และกำรน ำกลับมำใช้ใหม่ ภำยในปี พ.ศ. 
2573 

SDG120501 อัตรำกำรน ำขยะกลับมำใช้ใหม่ (recycling 
rate) ในระดับประเทศ (จ ำนวนตันของวัสดุที่ถูกน ำกลับมำ 
ใช้ใหม่) 

SDG1206 สนับสนุนให้บริษัท โดยเฉพำะบริษัทข้ำมชำติและ
บริษัทขนำดใหญ่ รับแนวปฏิบัติที่ยั่งยืนไปใช้ และบูรณำกำร
ข้อมูลด้ำนควำมยั่งยืนไว้ในรอบกำรรำยงำนของบริษัทเหล่ำนั้น 

SDG120601 จ ำนวนบริษัทท่ีตีพิมพ์รำยงำนควำมยั่งยืน  
(ตัวชี้วัดเทียบเคียง รำยงำนควำมยั่งยืนของบริษัทที่จด
ทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์) 

SDG1207 ส่งเสริมแนวปฏิบัติด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของภำครัฐที่
ยั่งยืน ตำมนโยบำยและกำรให้ล ำดับควำมควำมส ำคัญของ
ประเทศ 

SDG120701 ระดับกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยและ
แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของภำครัฐที่ยั่งยืน  

SDG1208 สร้ำงหลักประกันว่ำประชำชนในทุกแห่งมีข้อมูลที่
เกี่ยวข้องและมีควำมตระหนักถึงกำรพัฒนำที่ยั่งยืนและวิถีชีวิตที่
สอดคล้องกับธรรมชำติ ภำยในปี พ.ศ. 2573 

SDG120801 ระดับกำรด ำเนินกำรเพ่ือบรรจุ 
(i) กำรศึกษำเพ่ือควำมเป็นพลเมืองโลก และ 
(ii) กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืน เป็นเรื่องหลักใน 
(ก) นโยบำยกำรศึกษำของประเทศ (ข) หลักสูตร (ค) 
กำรศึกษำของครู และ (ง) กำรประเมินผลนักเรียน 



 
ค ำแปลไม่เป็นทำงกำร -  Unofficial Translation 
กรอบตัวชีว้ัดส ำหรับเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 

 

ปรับปรุง พฤษภำคม 2563 
กองยุทธศำสตร์และประสำนควำมร่วมมือระหวำ่งประเทศ สศช. 

 

เป้าหมายย่อย ตัวช้ีวัด 

SDG120A สนับสนุนประเทศก ำลังพัฒนำในกำรเสริมควำม
แข็งแกร่งของขีดควำมสำมำรถด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีที่
จะขับเคลื่อนไปสู่แบบแผนกำรผลิตและกำรบริโภคท่ียั่งยืนยิ่งขึ้น 

SDG120A01 ก ำลังผลิตติดตั้งพลังงำนหมุนเวียนในประเทศ
ก ำลังพัฒนำ (วัตต์ต่อหัวประชำกร) (เปลี่ยนตัวชี้วัด) 

SDG120B พัฒนำและด ำเนินกำรใช้เครื่องมือเพ่ือติดตำม
ผลกระทบของกำรพัฒนำที่ยั่งยืนในด้ำนกำรท่องเที่ยวที่ยั่งยืนที่
สร้ำงงำนและส่งเสริมวัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 

SDG120B01 ด ำเนินกำรใช้เครื่องมือทำงกำรบัญชีที่มี
มำตรฐำนเพ่ือติดตำมมิติทำงเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของ
ควำมยั่งยืนทำงกำรท่องเที่ยว (เปลี่ยนตัวชี้วัด)  
 

SDG120C ท ำให้กำรอุดหนุนเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ไร้ประสิทธิภำพ
และน ำไปสู่กำรบริโภคท่ีสิ้นเปลืองมีควำมสมเหตุสมผล โดย
ก ำจัดกำรบิดเบือนทำงกำรตลำด ให้สอดคล้องกับบริบทของ
ประเทศ รวมถึงกำรปรับโครงสร้ำงภำษีและเลิกกำรอุดหนุนที่
เป็นภัยเหล่ำนั้น เพ่ือสะท้อนให้เห็นผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
โดยค ำนึงถึงควำมจ ำเป็นและเงื่อนไขเฉพำะของประเทศก ำลัง
พัฒนำและลดผลกระทบทำงลบที่อำจเกิดขึ้นต่อกำรพัฒนำของ
ประเทศเหล่ำนั้นในลักษณะที่เป็นกำรคุ้มครองคนจนและชุมชนที่
ได้รับผลกระทบ 

SDG120C01 (ก) สัดส่วนของเงินอุดหนุนเชื้อเพลิงฟอสซิล
ต่อ GDP และ (ข) สัดส่วนของเงินอุดหนุนเชื้อเพลิงฟอสซิล
ต่อค่ำใช้จ่ำยรวมของประเทศในด้ำนเชื้อเพลิงฟอสซิล 

 
  



 
ค ำแปลไม่เป็นทำงกำร -  Unofficial Translation 
กรอบตัวชีว้ัดส ำหรับเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 

 

ปรับปรุง พฤษภำคม 2563 
กองยุทธศำสตร์และประสำนควำมร่วมมือระหวำ่งประเทศ สศช. 

 

SDG13 เป้าหมายท่ี 13 ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
และผลกระทบที่เกิดขึ้น 

 

เป้าหมายย่อย ตัวช้ีวัด 

SDG1301 เสริมภูมิต้ำนทำนและขีดควำมสำมำรถในกำรปรับตัว
ต่ออันตรำยและภัยพิบัติทำงธรรมชำติที่เก่ียวข้องกับภูมิอำกำศ
ในทุกประเทศ 

SDG130101 จ ำนวนผู้เสียชีวติ สูญหำย และผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบโดยตรงจำกภัยพิบัติต่อประชำกร 100,000 คน 
(ภัยพิบัติ รวมถึง อุทกภัย อัคคีภัย วำตภัย และภัยแล้ง) 
SDG130102 จ ำนวนประเทศที่มีและด ำเนินกำรตำม
ยุทธศำสตร์กำรลดควำมเสี่ยงจำกภัยพิบัติระดับประเทศที่
สอดคล้องกับกรอบกำรด ำเนินงำนเซนไดเพ่ือกำรลดควำม
เสี่ยงจำกภัยพิบัติ พ.ศ. 2558 - 2573 
SDG130103 สัดส่วนของหน่วยงำนระดับท้องถิ่นที่มีและ
ด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์กำรลดควำมเสี่ยงจำกภัยพิบัติ
ระดับท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ระดับประเทศ 

SDG1302 บูรณำกำรมำตรกำรด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศในนโยบำย ยุทธศำสตร์ และกำรวำงแผนระดับชำติ 

SDG130201 จ ำนวนประเทศที่มีเป้ำหมำยกำรลดก๊ำซเรือน
กระจกของประเทศ (NDCs) ยุทธศำสตร์ระยะยำว แผนกำร
ปรับตัวต่อผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 
ยุทธศำสตร์ในรำยงำนกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรปรับตัว 
(Adaptation communications) และในรำยงำนแห่งชำติ 
(National communications) (เปลี่ยนตัวชี้วัด) 
SDG130202 ปริมำณรวมกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก ต่อปี 
(เพ่ิมตัวชี้วัด) 

SDG1303 พัฒนำกำรศึกษำ กำรสร้ำงควำมตระหนักรู้ และขีด
ควำมสำมำรถของมนุษย์และของสถำบันในเรื่องกำรลด
ผลกระทบและกำรปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 
และกำรเตือนภัยล่วงหน้ำ 

SDG130301 ระดับกำรด ำเนินกำรเพ่ือบรรจุ 
(i) กำรศึกษำเพ่ือควำมเป็นพลเมืองโลก และ 
(ii) กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืน เป็นเรื่องหลักใน 
(ก) นโยบำยกำรศึกษำของประเทศ (ข) หลักสูตร (ค) 
กำรศึกษำของครู และ (ง) กำรประเมินผลนักเรียน 
(เปลี่ยนตัวชี้วัด) 
 
ตัดตัวชี้วัด SDG130302 ออก 

SDG130A ด ำเนินกำรให้เกิดผลตำมพันธกรณีที่ผูกพันต่อ
ประเทศพัฒนำแล้วซึ่งเป็นภำคีของอนุสัญญำสหประชำชำติว่ำ
ด้วยกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ ที่มีเป้ำหมำยร่วมกันระดม
ทุนจำกทุกแหล่งให้ได้จ ำนวน 1 แสนล้ำนเหรียญสหรัฐต่อปี 
ภำยในปี พ.ศ. 2563 เพ่ือสนองควำมต้องกำรของประเทศก ำลัง
พัฒนำ ภำยใต้บริบทของกำรด ำเนินมำตรกำรลดผลกระทบของ
กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำน ตลอดจนจัดหำเงินทุนเพื่อให้กองทุน Green 
Climate Fund ด ำเนินกำรได้เต็มที่โดยเร็ว 

SDG130A01 ปริมำณเงินดอลลำร์สหรัฐที่ระดมได้ต่อปี 
เทียบเคียงกับเป้ำหมำยกำรระดมทุนสะสมต่อเนื่องให้ได้ 1 
แสนล้ำนเหรียญสหรัฐตำมพันธะสัญญำจนถึงปี พ.ศ. 2568 
(เปลี่ยนตัวชี้วัด)  



 
ค ำแปลไม่เป็นทำงกำร -  Unofficial Translation 
กรอบตัวชีว้ัดส ำหรับเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 

 

ปรับปรุง พฤษภำคม 2563 
กองยุทธศำสตร์และประสำนควำมร่วมมือระหวำ่งประเทศ สศช. 

 

SDG130B ส่งเสริมกลไกท่ีจะเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำร
วำงแผนและกำรบริหำรจัดกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรเปลี่ยนแปลง
สภำพภูมิอำกำศอย่ำงมีประสิทธิผลในประเทศพัฒนำน้อยที่สุด 
และรัฐก ำลังพัฒนำที่เป็นเกำะขนำดเล็ก โดยให้ควำมส ำคัญต่อ
ผู้หญิง เยำวชน ชุมชนท้องถิ่นและชุมชนชำยขอบ 

SDG130B01   จ ำนวนประเทศพัฒนำน้อยที่สุด รัฐก ำลัง
พัฒนำที่เป็นเกำะขนำดเล็ก ที่มีเป้ำหมำยกำรลดก๊ำซเรือน
กระจกของประเทศ (NDCs) ยุทธศำสตร์ระยะยำว แผนกำร
ปรับตัวต่อผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 
ยุทธศำสตร์ในรำยงำนกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรปรับตัว 
(Adaptation communications) และในรำยงำนแห่งชำติ 
(National communications) (เปลี่ยนตัวชี้วัด) 

 
  



 
ค ำแปลไม่เป็นทำงกำร -  Unofficial Translation 
กรอบตัวชีว้ัดส ำหรับเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 

 

ปรับปรุง พฤษภำคม 2563 
กองยุทธศำสตร์และประสำนควำมร่วมมือระหวำ่งประเทศ สศช. 

 

SDG14 เป้าหมายท่ี 14 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน 
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 

เป้าหมายย่อย ตัวช้ีวัด 

SDG1401 ป้องกันและลดมลพิษทำงทะเลทุกประเภทอย่ำงมี
นัยส ำคัญ โดยเฉพำะจำกกิจกรรมบนแผ่นดิน รวมถึงขยะใน
ทะเลและมลพิษจำกธำตุอำหำร (nutrient pollution) ภำยในปี 
พ.ศ. 2568 

SDG140101 (ก) ดัชนีของปรำกฏกำรณ์ยูโทรฟิเคชั่น 
(Eutrophication) และ (ข) ควำมหนำแน่นของขยะ
พลำสติกในทะเล  
ตัวชี้วัดเทียบเคียง 
(ก) เกณฑ์คุณภำพน้ ำทะเลชำยฝั่ง 
(ข) ร้อยละของปริมำณขยะพลำสติกในทะเล  

SDG1402 บริหำรจัดกำรและปกป้องระบบนิเวศทำงทะเลและ
ชำยฝั่งเพ่ือหลีกเลี่ยงผลกระทบทำงลบที่มีนัยส ำคัญ รวมถึงโดย
กำรเสริมภูมิต้ำนทำนและปฏิบัติกำรเพ่ือฟ้ืนฟู เพ่ือบรรลุกำรมี
มหำสมุทรที่มีสุขภำพดีและมีผลิตภำพ ภำยในปี พ.ศ.  2563 

SDG140201 จ ำนวนประเทศที่ใช้แนวทำงเชิงระบบนิเวศใน
กำรบริหำรจัดกำรพ้ืนที่ทำงทะเล  
 

SDG1403 ลดและแก้ปัญหำผลกระทบของกำรเป็นกรดใน
มหำสมุทร โดยรวมถึงผ่ำนทำงกำรเพิ่มพูนควำมร่วมมือทำง
วิทยำศำสตร์ในทุกระดับ 

SDG140301 ค่ำควำมเป็นกรดในทะเลเฉลี่ย (pH) โดยวัด
จำกสถำนีสุ่มตัวอย่ำง 

SDG1404 ภำยในปี พ.ศ. 2563 ให้ก ำกับกำรท ำกำรประมงอย่ำง
มีประสิทธิผล และยุติกำรประมงเกินขีดจ ำกัด กำรประมงท่ีผิด
กฎหมำย ขำดกำรรำยงำน และไร้กำรควบคุม (IUU) และแนว
ปฏิบัติด้ำนกำรประมงท่ีเป็นไปในทำงท ำลำย และด ำเนินกำรให้
เป็นผลตำมแผนกำรบริหำรจัดกำรที่อยู่บนฐำนวิทยำศำสตร์ เพ่ือ
จะฟ้ืนฟูมวลปลำ (fish stock) ในเวลำที่สั้นที่สุดที่จะเป็นไปได้ 
อย่ำงน้อยที่สุดให้อยู่ในระดับผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืน (maximum 
sustainable yield) ตำมคุณลักษณะทำงชีววิทยำของสัตว์น้ ำ
เหล่ำนั้น 

SDG140401 สัดส่วนของมวลสัตว์น้ ำ (fish stocks) ที่อยู่ใน
ระดับควำมยั่งยืนทำงชีวภำพ 
 
ตัวชี้วัดเทียบเคียง  
ปริมำณกำรจับสัตว์น้ ำโดยกำรประมงสัตว์น้ ำหน้ำดิน 
จ ำแนกเป็น (ก) อ่ำวไทย (ข) ทะเลอันดำมัน  

SDG1405 ภำยในปี พ.ศ. 2563 อนุรักษ์พ้ืนที่ทำงทะเลและ
ชำยฝั่งอย่ำงน้อยร้อยละ 10 โดยให้เป็นไปตำมกฎหมำยระหว่ำง
ประเทศและภำยในประเทศ และอยู่บนพ้ืนฐำนของข้อมูลทำง
วิทยำศำสตร์ที่ดีที่สุดที่มีอยู 

SDG140501 ขอบเขตของพ้ืนที่คุ้มครองที่เก่ียวข้องกับพื้นที่
ทำงทะเล 
 

SDG1406 ภำยในปี พ.ศ. 2563 ยับยั้งกำรอุดหนุนกำรประมง
บำงรูปแบบที่มีส่วนท ำให้เกิดกำรประมงเกินขีดจ ำกัด ขจัดกำร
อุดหนุนที่มีส่วนท ำให้เกิดกำรประมงที่ผิดกฎหมำย ขำดกำร
รำยงำน และไร้กำรควบคุม และระงับกำรริเริ่มกำรอุดหนุนใน
ลักษณะดังกล่ำว โดยตระหนักว่ำกำรปฏิบัติที่เป็นพิเศษและ
แตกต่ำงที่เหมำะสมและมีประสิทธิผลส ำหรับประเทศก ำลัง
พัฒนำและประเทศพัฒนำน้อยที่สุดควรเป็นส่วนควบในกำร
เจรจำกำรอุดหนุนกำรประมงขององค์กำรกำรค้ำโลก 

SDG140601 ควำมก้ำวหน้ำของประเทศต่ำง ๆ ในกำรใช้
เครื่องมือ/กลไกระหว่ำงประเทศ เพื่อต่อสู้กับกำรประมงที่ 
ผิดกฎหมำย ขำดกำรรำยงำน และไร้กำรควบคุม 



 
ค ำแปลไม่เป็นทำงกำร -  Unofficial Translation 
กรอบตัวชีว้ัดส ำหรับเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 

 

ปรับปรุง พฤษภำคม 2563 
กองยุทธศำสตร์และประสำนควำมร่วมมือระหวำ่งประเทศ สศช. 

 

SDG1407 ภำยในปี พ.ศ. 2573 เพ่ิมผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจ
แก่รัฐก ำลังพัฒนำที่เป็นเกำะขนำดเล็กและประเทศพัฒนำน้อย
ที่สุดจำกกำรใช้ทรัพยำกรทำงทะเลอย่ำงยั่งยืน รวมถึงผ่ำน
ทำงกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงยั่งยืนในเรื่องกำรประมง กำรเพำะเลี้ยง
สัตว์น้ ำ และกำรท่องเที่ยว 

SDG140701 ร้อยละของผลผลิตจำกกำรประมงที่ยั่งยืน ต่อ 
GDP ในรัฐก ำลังพัฒนำที่เป็นเกำะขนำดเล็ก ประเทศกลุ่ม
พัฒนำน้อยที่สุด และทุกประเทศ 

SDG140A เพ่ิมควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์ พัฒนำขีดควำมสำมำรถ
ในกำรวิจัย และถ่ำยทอดเทคโนโลยีทำงทะเล โดยค ำนึงถึง
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีทำง
ทะเลของคณะกรรมำธิกำรระหว่ำงรัฐบำลว่ำด้วยสมุทรศำสตร์ 
เพ่ือจะพัฒนำคุณภำพมหำสมุทรและเพ่ิมพูนให้ควำมหลำกหลำย
ทำงชีวภำพทำงทะเลมีส่วนสนับสนุนกำรพัฒนำของประเทศ
ก ำลังพัฒนำมำกขึ้น โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในรัฐก ำลังพัฒนำที่เป็น
เกำะขนำดเล็กและประเทศพัฒนำน้อยที่สุด 

SDG140A01 สัดส่วนกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือวิจัย
เกี่ยวกับเทคโนโลยีทำงทะเล ต่องบประมำณกำรวิจัย
ทั้งหมด 

SDG140B จัดให้ชำวประมงพ้ืนบ้ำนรำยเล็กเข้ำถึงทรัพยำกรทำง
ทะเลและตลำด 

SDG140B01 ควำมก้ำวหน้ำของแต่ละประเทศที่มีกำรใช้
และด ำเนินกำรด้ำนข้อกฎหมำย / ข้อบังคับ / นโยบำย / 
กรอบกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนที่ตระหนักและปกป้อง
สิทธิของกำรท ำประมงขนำดเล็ก 

SDG140C เพ่ิมพูนกำรอนุรักษ์และกำรใช้มหำสมุทรและ
ทรัพยำกรอย่ำงยั่งยืน โดยกำรด ำเนินกำรให้เกิดผลตำมกฎหมำย
ระหว่ำงประเทศตำมที่สะท้อนใน UNCLOS ซึ่งเป็นกรอบทำง
กฎหมำยส ำหรับกำรอนุรักษ์และกำรใช้มหำสมุทรและทรัพยำกร
เหล่ำนั้นอย่ำงยั่งยืน ตำมที่ระบุในย่อหน้ำที่ 158 ของเอกสำร 
The Future We Want 

SDG140C01 จ ำนวนประเทศที่มีควำมก้ำวหน้ำในกำรให้
สัตยำบัน ยอมรับ และน ำกรอบกำรท ำงำนเชิงกฎหมำย/ 
นโยบำย/สถำบัน และเครื่องมือในกำรแปลงกฎหมำย
ระหว่ำงประเทศท่ีเกี่ยวกับมหำสมุทรมำใช้ ดังที่สะท้อนอยู่
ใน UNCLOS เพ่ือกำรอนุรักษ์ และกำรใช้มหำสมุทรและ
ทรัพยำกรอย่ำงยั่งยืน 

 
  



 
ค ำแปลไม่เป็นทำงกำร -  Unofficial Translation 
กรอบตัวชีว้ัดส ำหรับเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 

 

ปรับปรุง พฤษภำคม 2563 
กองยุทธศำสตร์และประสำนควำมร่วมมือระหวำ่งประเทศ สศช. 

 

SDG15 เป้าหมายท่ี 15 ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้ที่ยั่งยืน ต่อสู้การกลายสภาพ
เป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของทีด่ินและฟื้นสภาพกลับมาใหม่ และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 

 

เป้าหมายย่อย ตัวช้ีวัด 

SDG1501 สร้ำงหลักประกันว่ำจะมีกำรอนุรักษ์ กำรฟ้ืนฟู และ
กำรใช้ระบบนิเวศบนบกและแหล่งน้ ำจืดในแผ่นดิน รวมทั้ง
บริกำรทำงระบบนิเวศอย่ำงยั่งยืน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ป่ำไม้ 
พ้ืนที่ชุ่มน้ ำ ภูเขำและพ้ืนทีแ่ห้งแล้ง โดยเป็นไปตำมข้อบังคับ
ภำยใต้ควำมตกลงระหว่ำงประเทศ ภำยในปี พ.ศ. 2563 

SDG150101 สัดส่วนของพ้ืนที่ป่ำไม้ต่อพ้ืนที่ดินทั้งหมด 

SDG150102 สัดส่วนของพ้ืนที่ส ำคัญต่อควำมหลำกหลำย
ทำงชีวภำพทั้งทำงบกและแหล่งน้ ำจืด ซ่ึงเป็นพื้นที่คุ้มครอง 
จ ำแนกตำมประเภทระบบนิเวศ 

SDG1502 ส่งเสริมกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรบริหำรจัดกำรป่ำไม้
ทุกประเภทอย่ำงยั่งยืน หยุดยั้งกำรตัดไม้ท ำลำยป่ำ ฟื้นฟูป่ำที่
เสื่อมโทรม และเพ่ิมกำรปลูกป่ำและฟ้ืนฟูป่ำทั่วโลกอย่ำงจริงจัง 
ภำยในปี พ.ศ. 2563 

SDG150201 ควำมก้ำวหน้ำในกำรบริหำรจัดกำรป่ำไม้
อย่ำงยั่งยืน 

SDG1503 ต่อต้ำนกำรกลำยสภำพเป็นทะเลทรำย ฟ้ืนฟูที่ดิน
และดินที่เสื่อมโทรม รวมถึงที่ดินที่ได้รับผลกระทบจำกกำรกลำย
สภำพเป็นทะเลทรำย ภัยแล้ง และอุทกภัย และพยำยำมที่จะ
บรรลุถึงควำมสมดุลของกำรจัดกำรทรัพยำกรที่ดิน ภำยในปี 
พ.ศ. 2573  

SDG150301 สัดส่วนของที่ดินที่ถูกท ำให้เสื่อมโทรมต่อพ้ืน
ทีดิ่นทั้งหมด 
 
 

SDG1504 สร้ำงหลักประกันว่ำจะมีกำรอนุรักษ์ระบบนิเวศภูเขำ
และควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพของระบบนิเวศเหล่ำนั้น เพ่ือ
เพ่ิมพูนขีดควำมสำมำรถของระบบนิเวศในกำรสร้ำงผลประโยชน์
อันส ำคัญต่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ภำยในปี พ.ศ. 2573 

SDG150401 ขอบเขตของพ้ืนที่คุ้มครองที่มีควำมส ำคัญต่อ
ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพบนภูเขำ 

SDG150402 ดัชนีพื้นที่ภูเขำสีเขียว (Mountain Green 
Cover Index)  

SDG1505 ปฎิบัติกำรที่จ ำเป็นและเร่งด่วนเพ่ือลดกำรเสื่อมโทรม
ของถิ่นที่อยู่ตำมธรรมชำติ หยุดยั้งกำรสูญเสียควำมหลำกหลำย
ทำงชีวภำพ และภำยในปี พ.ศ. 2563 ปกป้องและป้องกันกำร
สูญพันธุ์ของชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคำม 

SDG150501 ดัชนีบัญชีกำรเปลี่ยนแปลงสถำนภำพพันธุ์พืช
และพันธุ์สัตว์ที่เสี่ยงต่อกำรถูกคุกคำม (Red List Index) 

SDG1506 ส่งเสริมกำรแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดจำกกำรใช้
ประโยชน์ทรัพยำกรพันธุกรรมอย่ำงเท่ำเทียมและยุติธรรม และ
ส่งเสริมกำรเข้ำถึงทรัพยำกรเหล่ำนั้นอย่ำงเหมำะสม ตำม
ข้อตกลงระหว่ำงประเทศ 

SDG150601 จ ำนวนประเทศที่มีกำรยอมรับกรอบกฎหมำย 
กรอบกำรบริหำรจัดกำร และกรอบนโยบำยเพ่ือสร้ำงควำม
มั่นใจในควำมเป็นธรรม และควำมเท่ำเทียมในกำรแบ่งปัน
ผลประโยชน ์

SDG1507 ปฏิบัติกำรอย่ำงเร่งด่วนเพ่ือจะยุติกำรล่ำและกำรขน
ย้ำยชนิดพันธุ์พืชและสัตว์คุ้มครอง และแก้ปัญหำทั้งอุปสงค์และ
อุปทำนต่อผลิตภัณฑ์สัตว์ป่ำที่ผิดกฎหมำย 

SDG150701 สัดส่วนของกำรค้ำสัตว์ป่ำและพืชป่ำที่ถูกล่ำ
หรือถูกขนย้ำยอย่ำงผิดกฎหมำย 

SDG1508 น ำมำตรกำรเพ่ือป้องกันกำรน ำเข้ำและลดผลกระทบ
ของชนิดพันธุ์ต่ำงถ่ินที่รุกรำนต่อระบบนิเวศบกและน้ ำ และ
ควบคุมหรือขจัด priority species ภำยในปี พ.ศ. 2563 

SDG150801 สัดส่วนประเทศที่ได้ใช้กฎหมำยระดับชำติที่
เกี่ยวข้อง และจัดสรรทรัพยำกรเพ่ือป้องกันหรือควบคุม
ชนิดพันธุ์ต่ำงถิ่นที่ถูกรุกรำนอย่ำงเพียงพอ 

SDG1509 บูรณำกำรมูลค่ำของระบบนิเวศและควำม
หลำกหลำยทำงชีวภำพเข้ำไปสู่กำรจัดท ำแผน 

SDG150901 (ก) จ ำนวนประเทศที่ก ำหนดเป้ำหมำย
ระดับชำติที่สอดคล้องหรือใกล้เคียงกับเป้ำประสงค์ที่ 2 ของ 
Aichi Biodiversity ของแผนยุทธศำสตร์ควำมหลำกหลำย
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กระบวนกำรพัฒนำ ยุทธศำสตร์กำรลดควำมยำกจน และบัญชี
ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ ภำยในปี พ.ศ. 2563 

ทำงชีวภำพ ค.ศ. 2011-2020 ไว้ในยุทธศำสตร์และ
แผนปฏิบัติกำรควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพระดับชำติ 
(NBSAP) และมีกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำในกำรบรรลุ
เป้ำหมำยดังกล่ำว (ข) บูรณำกำรควำมหลำกหลำยทำง
ชีวภำพในระบบกำรรำยงำนและกำรบัญชีของประเทศ (กำร
ด ำเนินกำรตำมระบบบัญชีเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม)  

SDG150A ระดมและเพ่ิมทรัพยำกรทำงกำรเงินจำกทุกแหล่ง 
เพ่ืออนุรักษแ์ละใช้ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพและระบบนิเวศ
อย่ำงยั่งยืน 

SDG150A01 (ก) กำรช่วยเหลือเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงเป็น
ทำงกำร (ODA) เพ่ือกำรอนุรักษ์และกำรใช้ประโยชน์จำก
ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพอย่ำงยั่งยืน และ (ข) รำยได้
และเงินท่ีระดมได้จำกกำรใช้เครื่องมือทำงเศรษฐศำสตร์ที่
เกี่ยวข้องกับควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ (เปลี่ยนตัวชี้วัด) 

SDG150B ระดมทรัพยำกรจำกทุกแหล่งและทุกระดับเพื่อ
สนับสนุนเงินแก่กำรบริหำรจัดกำรป่ำไม้อย่ำงยั่งยืน และสร้ำง
แรงจูงใจที่เหมำะสมส ำหรับประเทศก ำลังพัฒนำให้เกิด
ควำมก้ำวหน้ำในกำรบริหำรจัดกำร ซึ่งรวมถึงกำรอนุรักษ์และ
กำรปลูกป่ำ 

SDG150A01 (ก) กำรช่วยเหลือเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงเป็น
ทำงกำร (ODA) เพ่ือกำรอนุรักษ์และกำรใช้ประโยชน์จำก
ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพอย่ำงยั่งยืน และ (ข) รำยได้
และเงินท่ีระดมได้จำกกำรใช้เครื่องมือทำงเศรษฐศำสตร์ที่
เกี่ยวข้องกับควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ (เปลี่ยนตัวชี้วัด) 

SDG150C เพ่ิมพูนกำรสนับสนุนในระดับโลกแกค่วำมพยำยำมที่
จะต่อสู้กับกำรล่ำ กำรเคลื่อนย้ำยชนิดพันธุ์คุ้มครอง รวมถึงโดย
กำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถของชุมชนท้องถิ่นในกำรด ำรงชีพอย่ำง
ยั่งยืน 

SDG150C1 สัดส่วนของกำรค้ำสัตว์ป่ำและพืชป่ำที่ถูกล่ำ
หรือถูกขนย้ำยอย่ำงผิดกฎหมำย 

 
SDG16 เป้าหมายท่ี 16 ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม  

และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ 
 

เป้าหมายย่อย ตัวช้ีวัด 

SDG1601 ลดควำมรุนแรงทุกรูปแบบและอัตรำกำรตำยที่
เกี่ยวข้องในทุกแห่งให้ลดลงอย่ำงมีนัยส ำคัญ 

SDG160101 จ ำนวนเหยื่อฆำตกรรม ต่อประชำกร 
100,000 คน จ ำแนกตำมเพศ และอำยุ 
SDG160102 กำรเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับควำมขัดแย้ง ต่อ
ประชำกร 100,000 คน จ ำแนกตำม อำยุ เพศ และสำเหตุ 
SDG160103 สัดส่วนของประชำกรที่ได้รับ (ก) ควำมรุนแรง
ทำงร่ำงกำย (ข) จิตใจ และ (ค) ทำงเพศ ในช่วง 12 เดือนที่
ผ่ำนมำ 
SDG160104 สัดส่วนประชำกรที่รู้สึกปลอดภัยเมื่อเดินใน
บริเวณพ้ืนที่ที่อำศัยเพียงล ำพัง 

SDG1602 ยุติกำรข่มเหง กำรแสวงหำประโยชน์อย่ำงไม่ถูกต้อง 
กำรค้ำมนุษย์ และควำมรุนแรงและกำรทรมำนทุกรูปแบบที่มีต่อ
เด็ก 

SDG160201 สัดส่วนของเด็กอำยุ 1-17 ปี ที่เคยถูกท ำร้ำย
ทำงร่ำงกำย และ/หรือข่มเหงทำงจิตใจโดยผู้ดูแลในเดือนที่
ผ่ำนมำ 
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เป้าหมายย่อย ตัวช้ีวัด 

SDG160202 จ ำนวนเหยื่อกำรค้ำมนุษย์ต่อประชำกร 
100,000 คน จ ำแนกตำมเพศ อำยุ และรูปแบบกำร
แสวงหำประโยชน์ 
SDG160203 สัดส่วนของผู้หญิงและผู้ชำย อำยุ 18-29 ปีที่
เคยถูกกระท ำควำมรุนแรงทำงเพศก่อนอำยุ 18 ปี 

SDG1603 ส่งเสริมหลักนิติธรรมทั้งในระดับชำติและระหว่ำง
ประเทศ และสร้ำงหลักประกันว่ำทุกคนสำมำรถเข้ำถึงควำม
ยุติธรรมอย่ำงเท่ำเทียม 

SDG160301 ร้อยละของเหยื่อควำมรุนแรงใน 12 เดือนที่
ผ่ำนมำ ซึ่งได้แจ้งกำรกระท ำอันรุนแรงนั้นต่อพนักงำน
เจ้ำหน้ำทีท่ี่มีอ ำนำจหน้ำที่ หรือกลไกทำงกำรในกำรยุติข้อ
ขัดแย้ง   
SDG160302 สัดส่วนของจ ำนวนผู้ต้องขังที่ศำลยังไม่
พิพำกษำต่อจ ำนวนนักโทษท้ังหมด 

SDG160303 สัดส่วนประชำกรที่มีปัญหำควำมขัดแย้ง
ในช่วง 12 เดือนที่ผ่ำนมำ และผู้ที่เข้ำถึงกลไกกำรแก้ปัญหำ
ควำมขัดแย้งทั้งท่ีเป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร จ ำแนก
ตำมประเภทของกลไก (เพ่ิมตัวชี้วัด)  

SDG1604 ลดกำรลักลอบเคลื่อนย้ำยอำวุธและเงิน เสริมควำม
แข็งแกร่งของกระบวนกำรติดตำมและกำรส่งคืนสินทรัพย์ที่ถูก
ขโมยไป และต่อสู้กับอำชญำกรรมที่จัดตั้งในลักษณะองค์กรทุก
รูปแบบ ภำยในปี พ.ศ. 2573 

SDG160401 มูลค่ำรวมทั้งหมดของกระแสเข้ำออกของเงิน
ที่ผิดกฎหมำย (หน่วยเป็น ดอลลำร์สหรัฐ) 

SDG160402 สัดส่วนของอำวุธ (อำวุธเล็กและอำวุธเบำ) ที่
ถูกยึด ค้นพบและส่งมอบ ซึ่งเจ้ำหน้ำที่ได้ติดตำมและระบุ
แหล่งที่มำหรือบริบทที่ผิดกฎหมำยของอำวุธ โดยเป็นไป
ตำมมำตรฐำนและเครื่องมือทำงกฎหมำยระหว่ำงประเทศ  

SDG1605 ลดกำรทุจริตในต ำแหน่งหน้ำที่และกำรรับสินบนทุก
รูปแบบ 

SDG160501 สัดส่วนของบุคคลที่เคยติดต่อกับเจ้ำหน้ำที่
ของรัฐอย่ำงน้อย 1 ครั้ง และมีกำรให้สินบนหรือถูกเรียก
สินบนโดยเจ้ำหน้ำที่ของรัฐในช่วงระยะเวลำ 12 เดือนที่
ผ่ำนมำ  
SDG160502 สัดส่วนขององค์กรธุรกิจที่เคยติดต่อกับ
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐอย่ำงน้อย 1 ครั้ง และมีกำรให้สินบน หรือ
ถูกเรียกสินบนโดยเจ้ำหน้ำที่ของรัฐในช่วงระยะเวลำ 12 
เดือนที่ผ่ำนมำ  

SDG1606 พัฒนำสถำบันที่มีประสิทธิผล มีควำมรับผิดชอบ และ
โปร่งใสในทุกระดับ 

SDG160601 กำรใช้จ่ำยภำครัฐขั้นพ้ืนฐำนคิดเป็นสัดส่วน
ของงบประมำณท่ีได้รับกำรอนุมัติแล้ว จ ำแนกเป็น ภำค 
(หรือจ ำแนกตำมรหัสงบประมำณ หรือที่มีลักษณะ
คล้ำยคลึงกัน 
SDG160602 สัดส่วนประชำกรที่พึงพอใจกับบริกำร
สำธำรณะครั้งล่ำสุดที่ตนได้ใช้บริกำร 
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SDG1607 สร้ำงหลักประกันว่ำจะมีกระบวนกำรตัดสินใจที่มี
ควำมรับผิดชอบ ครอบคลุม มีส่วนร่วม และมีควำมเป็นตัว
แทนที่ดี ในทุกระดับกำรตัดสินใจ 

SDG160701 สัดส่วนต ำแหน่งในสถำบันของรัฐ
ระดับประเทศและระดับท้องถิ่น ซึ่งรวมถึง (ก) สภำนิติ
บัญญัติ (ข) บริกำรสำธำรณะ และ (ค) คณะตุลำกำร 
เปรียบเทียบกับกำรกระจำยตัวในระดับชำติ โดยจ ำแนก
ตำมเพศ อำยุ ผู้พิกำร และกลุ่มประชำกร)  
SDG160702 สัดส่วนของประชำกรที่เชื่อว่ำมีกระบวนกำร
ตัดสินใจที่ครอบคลุมและตอบสนองควำมต้องกำร จ ำแนก
ตำมเพศ อำยุ ควำมพิกำร และกลุ่มประชำกร 

SDG1608 ขยำยและเสริมควำมแข็งแกร่งของกำรมีส่วนร่วมของ
ประเทศก ำลังพัฒนำในสถำบันที่เกี่ยวข้องกับธรรมำภิบำลโลก 

SDG160801 สัดส่วนของสมำชิก และสิทธิกำรออกเสียง
ของประเทศก ำลังพัฒนำในองค์กรระหว่ำงประเทศ 

SDG1609 จัดให้มอัีตลักษณ์ทำงกฎหมำยส ำหรับทุกคน โดยรวม
ถึงกำรให้มีกำรจดทะเบียนเกิด (สูติบัตร) ภำยในปี พ.ศ. 2573 

SDG160901 สัดส่วนของเด็กอำยุต่ ำกว่ำ 5 ปี ที่มีกำรจด
ทะเบียนแจ้งเกิดกับหน่วยงำนของรัฐ จ ำแนกตำมอำยุ 

SDG1610 สร้ำงหลักประกันว่ำสำธำรณชนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูล
และมีกำรปกป้องเสรีภำพขั้นพ้ืนฐำน ตำมกฎหมำย
ภำยในประเทศและควำมตกลงระหว่ำงประเทศ 

SDG1601001 จ ำนวนคดีที่พิสูจน์แล้วว่ำเป็นควำมจริง
เกี่ยวกับกำรฆำตกรรม (killing) กำรลักพำตัว 
(kidnapping) กำรอุ้มหำย (enforced disappearance) 
กำรควบคุมตัวโดยพลกำร (arbitrary detention) กำร
ทรมำน (torture) ที่กระท ำต่อผู้สื่อข่ำว บุคลำกรที่เกี่ยวข้อง
กับสื่อ สหภำพแรงงำน และผู้พิทักษส์ิทธิมนุษยชน ในช่วง 
12 เดือนที่ผ่ำนมำ 
SDG1601002 จ ำนวนประเทศท่ีใช้และด ำเนินกำรตำม
รัฐธรรมนูญ ตำมกฎหมำยและ/หรือนโยบำยที่รับประกันว่ำ
สำธำรณชนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้  

SDG160A เสริมควำมแข็งแกร่งของสถำบันระดับชำติที่เก่ียวข้อง 
โดยรวมถึงกระท ำผ่ำนทำงควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ เพ่ือ
สร้ำงขีดควำมสำมำรถในทุกระดับ โดยเฉพำะในประเทศก ำลัง
พัฒนำ เพ่ือจะป้องกันควำมรุนแรงและต่อสู้กับกำรก่อกำรร้ำย
และอำชญำกรรม 

SDG160A01 กำรมีองค์กรอิสระด้ำนสิทธิมนุษยชน ที ่
สอดคล้องกับหลักสนธิสัญญำปำรีส (Paris Principles) 

SDG160B ส่งเสริมและบังคับใช้กฎหมำยและนโยบำยที่ไม่เลือก
ปฏิบัติเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 

SDG160B01 สัดส่วนของประชำกรที่รำยงำนว่ำรู้สึกถูก
เลือกปฏิบัติ หรือถูกข่มขู่/คุกคำมในช่วง 12 เดือนที่ผ่ำนมำ  
ตำมข้อบัญญัติพ้ืนฐำนของกำรห้ำมเลือกปฏิบัติภำยใต้
กฎหมำยสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศ 
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SDG17 เป้าหมายท่ี 17 เสริมความแข็งแกร่งให้แก่กลไกการด าเนินงานและฟื้นฟูหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลก 
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 

เป้าหมายย่อย ตัวช้ีวัด 

SDG1701 เสริมควำมแข็งแกร่งของกำรระดมทรัพยำกร
ภำยในประเทศ โดยรวมถึงกำรสนับสนุนระหว่ำงประเทศไปยัง
ประเทศก ำลังพัฒนำ เพ่ือปรับปรุงขีดควำมสำมำรถของประเทศ
ในกำรเก็บภำษีและรำยได้อ่ืนๆ ของรัฐ 

SDG170101 สัดส่วนรำยได้ภำครัฐรวม ต่อ GDP จ ำแนก
ตำมแหล่งที่มำของรำยได้ 
SDG170102 สัดส่วนงบประมำณภำยในประเทศที่จัดสรร
จำกภำษีภำยในประเทศ 

SDG1702 ประเทศพัฒนำแล้วจะด ำเนินกำรให้เป็นผลตำม
พันธกรณีเรื่องกำรให้ควำมช่วยเหลือเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงเป็น
ทำงกำร (ODA) อย่ำงเต็มที ่โดยรวมถึงพันธกรณีท่ีให้ไว้โดย
ประเทศพัฒนำแล้วหลำยประเทศที่จะบรรลุเป้ำหมำยกำรมี
สัดส่วน ODA/GNI ทีใ่ห้แก่ประเทศก ำลังพัฒนำ ร้อยละ 0.7 
และมีสัดส่วน ODA/GNI ที่ให้แก่ประเทศพัฒนำน้อยที่สุด ร้อย
ละ 0.15 ถึง 0.20 โดยผู้ให้ ODA ควรพิจำรณำตั้งเป้ำหมำยที่จะ
ให้มีสัดส่วน ODA/GNI ทีใ่ห้แก่ประเทศพัฒนำน้อยที่สุด 

SDG170201 ควำมช่วยเหลือเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงเป็น
ทำงกำร (ODA) สุทธิ ยอดรวม และท่ีให้แก่ประเทศพัฒนำ
น้อยที่สุด โดยคิดเป็นสัดส่วนรำยได้มวลรวมประชำชำติ 
(GNI) ของ ผู้บริจำคที่เป็นสมำชิกของคณะกรรมกำรควำม
ช่วยเหลือเพ่ือกำรพัฒนำ (Development Assistance 
Committee) ของ OECD 

SDG1703 ระดมทรัพยำกรทำงกำรเงินส ำหรับประเทศก ำลัง
พัฒนำเพ่ิมเติม จำกแหล่งที่หลำกหลำย 

SDG170301 สัดส่วนของกำรลงทุนโดยตรงจำก
ต่ำงประเทศ (FDI) กำรช่วยเหลือเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงเป็น
ทำงกำร (ODA) และควำมร่วมมือ ใต้-ใต้ ต่อรำยได้มวลรวม
ประชำชำติ (GNI) (เปลี่ยนตัวชี้วัด)  
SDG170302 สัดส่วนของมูลค่ำของกำรโอนเงินกลับ
ประเทศ (เป็นสกุลเงินดอลลำร์สหรัฐ) ต่อ GDP ทั้งหมด 

SDG1704 ช่วยประเทศก ำลังพัฒนำในกำรบรรลุควำมยั่งยืนของ
หนี้ระยะยำว โดยใช้นโยบำยที่ประสำนงำนกันที่มุ่งส่งเสริมกำร
จัดหำเงินทุนโดยกำรก่อหนี้ กำรบรรเทำหนี้และกำรปรับ
โครงสร้ำงหนี้ตำมควำมเหมำะสม และแกป้ัญหำหนี้ต่ำงประเทศ
ของประเทศยำกจนทีม่ีหนี้สินในระดับสูงเพ่ือลดกำรประสบ
ปัญหำหนี้ (debt distress)   

SDG170401 สัดส่วนภำระหนี้ (debt service) ต่อรำยได้
จำกกำรส่งออกสินค้ำและบริกำร 

SDG1705 ใช้และด ำเนินกำรให้เกิดผลตำมระบอบกำรส่งเสริม
กำรลงทุนส ำหรับประเทศพัฒนำน้อยที่สุด 

SDG170501 จ ำนวนประเทศที่ยอมรับและด ำเนินกำรตำม
กฎเกณฑ์กำรส่งเสริมกำรลงทุนของประเทศก ำลังพัฒนำ 
รวมทั้งประเทศพัฒนำน้อยที่สุด (ปรับตัวชี้วัด) 

SDG1706 เพ่ิมพูนควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศและในภูมิภำค
แบบเหนือ-ใต้ ใต-้ใต้ และไตรภำคี และกำรเข้ำถึงวิทยำศำสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม และยกระดับกำรแบ่งปันควำมรู้ตำม
เงื่อนไขท่ีตกลงร่วมกัน โดยรวมถึงผ่ำนกำรพัฒนำกำร
ประสำนงำนระหว่ำงกลไกท่ีมีอยู่เดิมโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในระดับ
ของสหประชำชำติ และผ่ำนทำงกลไกอ ำนวยควำมสะดวกด้ำน
เทคโนโลยี (Technology Facilitation Mechanism) ของโลก 

SDG170601 จ ำนวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตบรอดแบนด์ประจ ำที่ 
ต่อผู้อยู่อำศัย 100 คน จ ำแนกตำมควำมเร็ว  
 
(ตัดตัวชี้วัด SDG170601 เดิมออก และใช้ตัวชี้วัด 
SDG170602 เดิมแทน) 
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เป้าหมายย่อย ตัวช้ีวัด 

SDG1707 ส่งเสริมกำรพัฒนำ กำรถ่ำยทอด และกำรเผยแพร่
เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้กับประเทศก ำลังพัฒนำ
ภำยใต้เงื่อนไขท่ีอ ำนวยประโยชน์แก่ประเทศก ำลังพัฒนำรวมทั้ง
ตำมเงื่อนไขสิทธิพิเศษตำมที่ตกลงร่วมกัน 

SDG170701 จ ำนวนเงินทุนรวมที่ให้แก่ประเทศก ำลัง
พัฒนำเพื่อสนับสนุนกำรพัฒนำ กำรถ่ำยทอด และกำร
เผยแพร่ เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

SDG1708 ให้ธนำคำรเทคโนโลยีและกลไกกำรเสริมสร้ำงขีด
ควำมสำมำรถด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมส ำหรับ
ประเทศพัฒนำน้อยที่สุด ท ำงำนได้อย่ำงเต็มที่ภำยในปี พ.ศ. 
2560 และเพ่ิมพูนกำรใช้เทคโนโลยีสนับสนุนที่ส ำคัญ โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

SDG170801 สัดส่วนของประชำกรที่ใช้อินเทอร์เน็ต 

SDG1709 เพ่ิมพูนกำรสนับสนุนระหว่ำงประเทศส ำหรับกำร
ด ำเนินกำรด้ำนกำรเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถท่ีมีประสิทธิผล
และมีกำรตั้งเป้ำ ในประเทศก ำลังพัฒนำเพื่อสนับสนุนแผน
ระดับชำติที่จะด ำเนินงำนในทุกเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 
รวมถึงผ่ำนทำงควำมร่วมมือแบบเหนือ-ใต้ ใต-้ใต้ และไตรภำคี 

SDG170901 มูลค่ำ (ดอลลำร์) ของกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ทำงกำรเงิน และทำงวิชำกำร (รวมถึงผ่ำนควำมร่วมมือ 
เหนือ-ใต้ ใต-้ใต้ และไตรภำคี) ที่ได้ให้ค ำมั่นไว้กับประเทศ
ก ำลังพัฒนำ 

SDG1710 ส่งเสริมระบบกำรค้ำพหุภำคีที่เป็นสำกล มีกติกำ เปิด
กว้ำง ไม่เลือกปฏิบัติ และเสมอภำค ภำยใต้องค์กำรกำรค้ำโลก 
โดยรวมถึงผ่ำนข้อสรุปของกำรเจรจำภำยใต้วำระกำรพัฒนำรอบ
โดฮำ 
 

SDG171001 ค่ำเฉลี่ยของอัตรำภำษีศุลกำกรถ่วงน้ ำหนักทั่ว
โลก 

SDG1711 เพ่ิมส่วนแบ่งกำรส่งออกของประเทศก ำลังพัฒนำให้
สูงขึ้นอย่ำงมีนัยส ำคัญ โดยมุ่งเพ่ิมส่วนแบ่งของประเทศพัฒนำ
น้อยที่สุดในกำรส่งออกทั่วโลกให้สูงขึ้น 2 เท่ำในปี พ.ศ. 2563  

SDG171101 ส่วนแบ่งของกำรส่งออกในระดับสำกลของ
ประเทศก ำลังพัฒนำ และประเทศพัฒนำน้อยที่สุด 

SDG1712 ท ำให้เกิดกำรด ำเนินกำรในเวลำที่เหมำะสมในเรื่อง
กำรเข้ำถึงตลำดปลอดภำษีและปลอดกำรจ ำกัดปริมำณในระยะ
ยำวส ำหรับประเทศพัฒนำน้อยที่สุด โดยให้สอดคล้องกับค ำ
ตัดสินขององค์กำรกำรค้ำโลก โดยรวมถึงกำรสร้ำงหลักประกัน
ว่ำกฎว่ำด้วยแหล่งก ำเนิดสินค้ำที่มีกำรให้สิทธิพิเศษทำงกำรค้ำท่ี
ใช้กับประเทศพัฒนำน้อยที่สุดจะมีควำมโปร่งใสและเรียบง่ำย 
และมีส่วนช่วยอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเข้ำถึงตลำด 

SDG171201 ภำษีศุลกำกรเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก ที่ประเทศ
ก ำลังพัฒนำ ประเทศพัฒนำน้อยที่สุด และรัฐก ำลังพัฒนำที่
เป็นหมู่เกำะขนำดเล็ก เผชิญอยู่ 

SDG1713 เพ่ิมพูนเสถียรภำพเศรษฐกิจมหภำคของโลก โดยรวม
ถึงผ่ำนทำงกำรประสำนงำนนโยบำยและควำมสอดคล้องเชิง
นโยบำย 

SDG171301 ผังติดตำมเศรษฐกิจมหภำค 
(Macroeconomic Dashboard) 

SDG1714 ยกระดับควำมสอดคล้องเชิงนโยบำยเพ่ือกำรพัฒนำที่
ยั่งยืน 

SDG171401 จ ำนวนประเทศที่มีกลไกเสริมสร้ำงนโยบำยให้
มีควำมสอดคล้องกับกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 

SDG1715 เคำรพพ้ืนที่ทำงนโยบำยและควำมเป็นผู้น ำของแต่ละ
ประเทศที่จะสร้ำงและด ำเนินงำนตำมนโยบำยเพื่อกำรขจัดควำม
ยำกจนและกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 

SDG171501 ขอบเขตกำรใช้กรอบผลลัพธ์และเครื่องมือ
กำรวำงแผนที่ประเทศเป็นเจ้ำของโดยผู้ให้ควำมร่วมมือเพ่ือ
กำรพัฒนำ 



 
ค ำแปลไม่เป็นทำงกำร -  Unofficial Translation 
กรอบตัวชีว้ัดส ำหรับเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 

 

ปรับปรุง พฤษภำคม 2563 
กองยุทธศำสตร์และประสำนควำมร่วมมือระหวำ่งประเทศ สศช. 

 

เป้าหมายย่อย ตัวช้ีวัด 

SDG1716 ยกระดับหุ้นส่วนควำมร่วมมือระดับโลกเพ่ือกำร
พัฒนำที่ยั่งยืน โดยร่วมเติมเต็มโดยหุ้นส่วนควำมร่วมมือจำกภำค
ส่วนที่หลำกหลำยซึ่งจะระดมและแบ่งปันควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ 
เทคโนโลยี และทรัพยำกรทำงกำรเงิน เพ่ือจะสนับสนุนกำรบรรลุ
เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนในทุกประเทศ โดยเฉพำะในประเทศ
ก ำลังพัฒนำ 

SDG171601 จ ำนวนประเทศทีร่ำยงำนควำมก้ำวหน้ำตำม
กรอบกำรติดตำมประสิทธผลของกำรพัฒนำที่มีผู้มีส่วนได้
เสียที่หลำกหลำย ที่สนับสนุนกำรบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำ
ทีย่ั่งยืน 

SDG1717 สนับสนุนและส่งเสริมหุ้นส่วนควำมร่วมมือระหว่ำง
ภำครัฐ ภำครัฐ-ภำคเอกชน และประชำสังคม สร้ำงบน
ประสบกำรณ์และกลยุทธ์ด้ำนทรัพยำกรของหุ้นส่วน 

SDG171701 จ ำนวนเงินดอลลำรส์หรัฐที่มีภำระผูกพันให้ใช้
ในโครงกำรควำมร่วมมือภำครัฐ-เอกชนด้ำนโครงสร้ำง
พ้ืนฐำน (เปลี่ยนตัวชี้วัด)  

SDG1718 ยกระดับกำรสนับสนุนด้ำนกำรเสริมสร้ำงขีด
ควำมสำมำรถให้กับประเทศก ำลังพัฒนำ รวมถึงประเทศพัฒนำ
น้อยที่สุดและรัฐก ำลังพัฒนำที่เป็นเกำะขนำดเล็ก ให้เพ่ิมกำรมี
อยู่ของข้อมูลที่มีคุณภำพ ทันเวลำและเชื่อถือได้ จ ำแนกตำม
รำยได้ เพศ อำยุ เชื้อชำติ ชำติพันธุ์ สถำนะกำรอพยพ ควำม
พิกำร ต ำแหน่งทำงภูมิศำสตร์ และคุณลักษณะอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง
ตำมบริบทของประเทศ ภำยในปี พ.ศ. 2563 

SDG171801 ตัวชี้วัดขีดควำมสำมำรถเชิงสถิติเพ่ือกำร
ติดตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (เปลี่ยนตัวชี้วัด) 
SDG171802 จ ำนวนประเทศที่มีกฎหมำยทำงสถิติของ
ประเทศ ทีส่อดคล้องกับหลักพ้ืนฐำนของสถิติทำงกำร 

SDG171803 จ ำนวนประเทศที่มีแผนสถิติระดับประเทศที่
ได้รับเงินทุนอย่ำงเต็มที ่และอยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรให้
บรรลุ จ ำแนกตำมแหล่งเงินทุน 

SDG1719 ต่อยอดจำกข้อริเริ่มที่มีอยู่แล้วในกำรพัฒนำกำรวัด
ควำมก้ำวหน้ำของกำรพัฒนำที่ยั่งยืนที่มีผลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภำยในประเทศ และสนับสนุนกำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถด้ำน
สถิติในประเทศก ำลังพัฒนำ ภำยในปี พ.ศ. 2573 

SDG171901 มูลค่ำเงินดอลลำร์ของทรัพยำกรที่ใช้ในกำร
เสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถด้ำนสถิติของประเทศก ำลัง
พัฒนำ 
SDG171902 สัดส่วนของประเทศที่ ก) มีกำรด ำเนินกำรส ำ
มะโนประชำกรและส ำมะโนครัวเรือนอย่ำงน้อยหนึ่งครั้งใน
รอบ 10 ปีที่ผ่ำนมำ และ ข) มีกำรจดทะเบียนเกิด ร้อยละ 
100 และ จดทะเบียนกำรตำย ร้อยละ 80  

 
หมายเหตุ 
กรอบตัวชี้วัดส ำหรับเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนปรับปรุงตำมข้อเสนอในกำรประชุมคณะกรรมำธิกำรสถิติแห่งสหประชำชำติ  
ครั้งที่ 51 ระหว่ำงวันที่ 3 – 6 มีนำคม พ.ศ. 2563 


